
COCKERSPANIELEIDEN VUODEN 2018 NÄYTTELY- JA KOETULOKSET 
 
Koostanut Pirjo Peltonen – päivitetty 9.3.2019 
Taipumuskoekertomukset puuttuvat. Päivitän ne myöhemmin jos saan ne. 
 
 
UROKSET 
 
AAMUNKOITON BILLY THE KID 21695/18 s.2.3.2018 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se Jva 
EeV-16 Triplet Yours Truly e. Lt & Lv & Ee JMva LvJV-16 Aamunkoiton Neiti Näkymätön kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Oulu PN 16.9. Nicklas Eriksson, Ruotsi BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu RYP3-pentu. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine with a very nice head, fint uttryck, mörka ögon, välplacerade öron, 
något kort hals, fin överlinje, franskjuten skuldra, behöver ännu djupna och fylla ut, goda vinklar bak, tilräcklig 
benstomme, rör sig bra bak, har fria vägvinnande rörelser från sidan, typisk cockerspaniels temperament. 
 
AAMUNKOITON SHINING ARMOR 17194/17 s.28.1.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. Fi & 
Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 Aamunkoiton Hurricane kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kau-
nis kokonaisuus, hyvä tasapaino, hyvä kaunis nuoren koiran pää, hyvät linjat ja pituus, kaunis ilme, erinomaiset 
korvat, hieman pysty lapa, erittäin lupaava eturinta, hyvä luusto, upea tiivis lanne, erinomainen lihaksikas reisi, 
upea karvapeite, erittäin lupaavat liikkeet, ihana iloinen häntä, upea elämänasenne. Raahe RN 27.1. Irina 
Poletaeva JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin urosmainen, vahvaluustoinen, voisi olla 
paremmassa fyysisessä kunnossa, riittävän hyvä pää, oikeat korvat ja hampaisto, hyvä kaula ja selkä, ylälinja 
saisi olla stabiilimpi erityisesti liikkeessä, rintakehä hyvin kehittynyt ikäisekseen, hyvät etukulmaukset, pitäisi olla 
vahvemmat kintereet, hieman ulkonevat etukäpälät, hyvä karva, liike ja esiintyminen saisivat olla paremmat. 
Jyväskylä RN 18.3. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kookas 
nuori uros jolla oikeat rungon mittasuhteet, kuono-osa saisi olla vahvempi, etuasentoiset lavat, vankka runko, 
seistessä hieman pihtikinttuinen, hyvä turkin laatu, liikkuu löysästi edestä, hyvin sivulta katsottuna, hyvin vilkas 
luonne. Kajaani RN 8.4. Katja Korhonen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
uros, hyvät mittasuhteet, nuori uros jolla hyvä pää ja ilme, purenta ok, hyvät korvat, erinomainen kaula ja selkä-
linja, viisto lapa ja olkavarsi, hyvät takakulmat ikäisekseen, hyvä eturinta ja runko, kokoon sopiva raajaluusto, 
erinomaiset käpälät, hyvä turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, sivuaskeleessa hyvä 
pituus, vauhdikas esiintyjä, esitetään hyvin. Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden JUN ERI 1 SA PU3 
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt juniori, erinomaista tyyppiä, oikealinjainen pää, 
vielä hieman kevyt kuono-osa, erinomainen luusto, riittävästi kulmautunut etuosa, hyvä kaula ja ylälinja, erin-
omainen runko ikäisekseen, hyvin kulmautunut takaa, erittäin tehokkaat lupaavat liikkeet, ylälinja vielä vähän 
elää liikkeessä, upea turkki ja väri, tänään melko innokas käyttäytyminen. Haapavesi RN 6.5. Harto Stockmari 
JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mitta-
suhteet, hyvä purenta, hyvä kaula, etuosan tulee vielä kehittyä, vähän suora olkavarsi, oikean muotoinen runko, 
hyvin kehittynyt takaosa, oikea karvan laatu, liikkuu hyvin sivulta, vähän pehmeä ylälinja, viehättävä iloinen luon-
ne. Rovaniemi NORD 17.6. Petr Rehanek, Tsekki NUO ERI 1 SA PU4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 16 months old dog, nice head, scissor bite, eyes dark brown, chest deep, back straight, tail well set, 
fore and hindquarters with good angulations, regular movement. Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen 
NUO ERI 1 SA PU4 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tanakkarunkoinen uros jolla hyvät 
mittasuhteet, hyvä pään profiili mutta kuonon tulisi olla pitempi, tummat silmät, hyvä selkälinja, hieman lyhyt 
olkavarsi, syvä ja tilava rintakehä, vahva takaosa, hyvät kulmaukset, erinomainen karva, iloinen käytös. Ylivies-
ka KV 22.7. Arja Koskelo NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikealinjai-
nen pää ja hyvät tummat silmät, vankka luusto ja hyvät kulmaukset, hyvä eturinta, hieman etuasentoiset lavat ja 
tassut saisivat olla pienemmät, oikean mallinen rintakehä, liikkuu hyvin, iloinen reipas luonne, turkki kaipaa vii-
meistelyä. Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Paloheimo NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät pään mittasuhteet ja purenta, vankka luusto, erinomainen karva, hyvä etuosa, riittävät takakulmaukset, hy-
vä lantio, hyvät liikkeet. 
Taipumuskokeet: Ruokolahti 13.7. Veli Nurminen SPA 0. 
 
AAMUNKOITON THUNDERSTORM 52838/13 s.4.10.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva LvV-17 Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasa-
painoinen kokonaisuus, oikeat pehmeät linjat, varsin hyvät mittasuhteet, voisi olla kootumpi, hyvä pään pituus, 
hieman pyöreä kallo, tiiviit huulet, riittävä ja kuiva kaula, hieman raskaat lavat, erinomainen eturinta, tilava runko, 
erinomainen tiivis lanne, oikea lantio, upeasssa lihaskunnossa, tehokkaat liikkeet, hyvä karva. 
 
ALESSANDRO 34649/179 s.11.5.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-13 Fi Jva 
Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Drialty American Beauty kasv. Leena Mätäsniemi  
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Big boy in every sense, nice head and expression, has excessive skin under the throat, good topline and tailset, 
deep chest, open in front angulation, short upper arm making him do short front steps, good back angulation, 
nice coat. 
 



ALLWAY’S CAILLOU 10244/18 s.17.11.2017 i. Allway’s Zumba Bumba e. Allway’s Tan Dooris kasv. Satu 
Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Mikkeli RN 4.8. Harto Stockmari PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikea sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, vielä vähän pyöreä kallo-osa, hyvä kuono-osa, viiksikarvat parantai-
sivat ilmettä, löysää kaulanalusnahkaa, ikäisekseen hyvin kehittynyt etuosa ja runko, hyvin kulmautunut takaosa, 
hyvä karva, liikkuu hyvin. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvin rakentunut nuori uros, hieman loiva otsapenger ja taakselaskeva kallolinja, kaunis kaula, erittäin hy-
vä runko, ylälinja ja takaosa, eturintaa voisi olla hieman enemmän, erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä 
käytös. 
 
ALLWAY’S CARLOS 10242/18 s.17.11.2017 i. Allway’s Zumba Bumba e. Allway’s Tan Dooris kasv. Satu 
Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi 
maskuliininen kokonaisuus, toivoisin paremmat pään linjat ja kovin avoimet huulet, vankka luusto, tulisi seistä 
varmemmin eturaajoillaan, ikään sopiva rungon vahvuus, hieman pitkä lanne, sopivat takakulmaukset, reipas 
hyvä luonne, liikkuu pentumaisesti mutta hyvin. 
 
ALLWAY’S ELBERT By Mva 37504/16 s.10.6.2016 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. 
Allway’s Tan Dooris kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Linjakas, komea, upeat mittasuhteet, erinomainen pään pituus mutta sen ei tarvitse olla raskaampi, hieman taka-
luisu kallo, ihana lempeä ilme, erinomaiset korvat, upea kaula ja lavat, hyvä täyteläinen runko, tiivis lanne, erin-
omainen lantio, lihaksikas reisi, hyvä silkkinen karva, tasapainoiset liikkeet, hyvä askelpituus, oikea cockerin 
asenne. Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis-
linjainen, erinomaiset mittasuhteet omaava, hieman kookas, erittäin kaunis kaula ja selkälinja, hyvä lapa, hieman 
lyhyet olkavarret, erinomainen vankka luusto, hyvät käpälät, hieman pienet silmät, pitkähkö kuono-osa, upea 
turkin laatu, erittäin kauniissa kunnossa ikäisekseen, hyvin kehittynyt runko, riittävästi kulmautunut takaa, liikkuu 
hyvällä askeleella takaa, etuaskel voisi olla ulottuvampi, erinomainen hännän kiinnitys ja käyttö. Kajaani RN 8.4. 
Katja Korhonen NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 22 kk, erittäin hyvä tyyppi, mittasuhteil-
taan hieman pitkä, hyvät pään linjat, otsapenger voisi olla voimakkaampi, purenta ok, hyvät korvat, erinomainen 
kaula, hyvä selkälinja, ikäisekseen hyvä eturinta ja rungon vahvuus, tasapainoisesti kulmautunut vankka raaja-
luusto, hyvät käpälät, turkki ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, sivuaskeleessa hyvä pituus ja 
voima, tarvitsee hieman kehätottumusta, esitetään hyvin. Reisjärvi RN 16.6. Eeva Resko AVO ERI 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava vankka uros, pään kallo ja kuono-osa saisivat olla 
enemmän yhdensuuntaiset, hieman liikaa kaulanahkaa, hyvä etuosa ja eturinta, vankka runko ja luusto, hieman 
korkealle kiinnittynyt häntä ja jyrkkä lantio, hyvä takaosa, liikkuu hyvin. Kuusamo RN 14.7. Irina Poletaeva VAL 
ERI 1 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, vahva luusto, kom-
pakti, kaunis urosmainen pää, saksipurenta, hyvä kaula, säkä voisi olla paremmin kehittynyt ikäisekseen, hyvä 
ylälinja ja hännän kiinnitys, riittävä rintakehä, hyvin kulmautunut, riittävä askelpituus, hieman karkeahko karva, 
rodunomainen luonne. Raahe RN 5.8. Nikola Smolic, Kroatia VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Slightly higher and stronger male, I would like more parallel lines of the head, correct neck and shoulders, 
correct topline, enough hindquarters, moves correctly. 
Taipumuskokeet: Kajaani 11.8. Nina Janné SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Elmo on miellyttä-
vän oloinen hännän heiluttaja joka tutustuu ihmiseen avoimesti ja suhtautuu toisiin koiriin ystävällisesti. Haku ja 
laukaus: hyväksytty. Suppeahkoa, riittävällä etäisyydellä tapahtuvaa rauhallista työskentelyä ilmavainua käyt-
täen; haku reipastuu loppua kohden; yhteistyö toimii ja Elmo pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan. Jäljestys: hyväksyt-
ty. Elmo ampaisee pikataipaleelle ja jäljestää varmasti, tarkasti ja vauhdilla kaadolle joka nuuskitaan. Vesityö: 
hylätty. Elmoa ei tänään kiinnosta vesielementti ja pukki jää veteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Elmon tottelevai-
suus rakoilee hieman vesityössä mutta muuten hyvää. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Elmon työskentely on rau-
hallista haussa ja varsin kiireistä jäljellä; suosittelisin kyllä kokeilemaan mejä-harrastusta; vesityöhön Elmo tarvit-
see vielä harjoitusta. Vieremä 26.8. Jaana Heiskari SPA 1. 
 
ALLWAY’S ERNEST 37505/16 s.10.6.2016 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. Allway’s 
Tan Dooris kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Tuusula RN 13.5. Tiina Taulos NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koon ylärajalla, 
todella vahva, vähän turhan raskaan kuvan antava, turhan voimakas pää, takaluisu kallo, erinomaisesti pyöristy-
nyt kovin vahva runko, viisto lapa, pidempi kaula toisi enemmän tyyliä, hyvin kulmautunut takaosa, erinomainen 
karva, liikkuu iloisesti. Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
23 kk, tilavarunkoinen hyväluustoinen uros, tiiviit käpälät, kulmaukset tasapainossa, hyvä tiivis etuosa, uros-
mainen pää ja ilme, hyvä kuonon pituus, purenta ja huulilinja, vahva kaula mutta paljon löysää nahkaa, hyvä 
karvan laatu, liikkuu hyvällä luonteella, liikkeet saavat jäntevöityä ja tiivistyä. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, 
Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong boy, masculine head, would prefer 
tighter eye, well angulated shoulders, deep broad ribs, strong loin, well muscled quarters, happy mover. 
 
ALLWAY’S PHANTOM BLOT 24703/18 s.14.3.2018 i. Fi Mva Allway’s Heartbreaker e. Fi & Ee & Ru Mva RkfV 
Allway’s Surprise kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Siikajoki PN 8.9. Katja Korhonen BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu RYP3-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvät pään linjat ja oikea ilme, purenta ok, 



erinomainen kaula, hyvät korvat, ikäisekseen erinomainen eturinnan ja rungon täyteläisyys, tasapainoisesti kul-
mautuneet vankkaluustoiset raajat, erinomaiset käpälät, oikea turkin laatu ja hännän kiinnitys, liikkuu yhden-
suuntaisesti edestä ja takaa, hyvä sivuaskeleen pituus, miellyttävä luonne, lupaava, hyvin esitetty. 
 
ALLWAY’S POKEMON PARTY 48225/16 s.12.8.2016 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein 
e. Allway’s Trick Me kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 18.3. Annaliisa Heikkinen NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hy-
vän tyyppinen, sopusuhtainen, hieman kookas uros, hyvät pään linjat, hieman löysät alaluomet, kaunis kaula, 
hyvin kulmautunut etuosa, kuitenkin vielä kapea edestä, erinomainen runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu 
hyvin takaa ja sivulta katsottuna, huolimattomasti edestä. 
 
ALLWAY’S SHORTS ON FIRE C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Ro Mva Ro Gr Mva 41257/14 s.20.6.2014 i. C.I.E 
Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning Musk e. Northworth Tea For Two kasv. Satu Utriainen ja Susanna 
Pikkarainen 
Näyttelyt: Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä VAL ERI 1 PU2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunislinjainen, erittäin hyvän kokoinen, hyvät mittasuhteet omaava, kaunis kaula, erinomainen tilava runko, 
hyvä luusto, käpälät voisivat olla tiiviimmät, kaunis pää, vasen vilkkuluomi häiritsee hieman ilmettä, erinomainen 
lihaskunto, hyvin kulmautunut takaa, hieman villava turkin laatu, erinomainen hännän kiinnitys ja käyttö, liikkuu 
erinomaisella vetävällä askeleella, kantaen ryhtinsä erinomaisesti, upea temperamentti. 
 
ALLWAY’S SO MAGICAL Fi Jva 54184/13 s.18.10.2013 i. EeJV-11 Allway’s Mozzarella e. C.I.B Fi & Ru Mva 
RkfV Fi Jva Allway's Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea tyyppi ja 
sukupuolileima, erinomainen luusto, hyvä pää, oikea hampaisto, oikea ylälinja ja hännän kiinnitys, eturinta voisi 
olla paremmin kehittynyt, riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, erinomaiset liikkeet ja luonne. 
Jäljestämiskokeet: Oulainen 13.5. Niina Lukkariniemi VOI 0 (0 pist). Koira nuuhkaisee nopeasti alkumakauk-
sen ja aloittaa pääosin maavainuisen, reipasta kävelyvauhtia etenevän jäljestyksen; työskentelylle on tyypillistä 
runsas tarkistelu; ensimmäinen kulma, jolla katko, ei ratkea, hukka; toinen hukka pian uuden alun jälkeen ja kol-
mas toisella kulmalla paluujälkenä; merkkaa makaukset; lisää kokemusta ja kulmatreeniä, niin hyvä tulee. Kala-
joki 3.6. Kari Hyytiäinen VOI 1 (45 pist). 
 
APRIL FIRE BLACK PETRS 37968/17 s.28.4.2016 i. Cz JMva Princ Tobias Od Bukové Studánky e. Sk Mva Cz 
JMva Needs A Chance Black Petrs kasv. Petr Studenik, Tsekki 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja NUO ERI 1 SA PU2 SERT CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Viehättävä linjakas kokonaisuus, sulavat linjat, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo upea 
ilme, ihana kaula, upeat lavat, erinomainen eturinta, erinomainen rintakehä, hieman pitkä lanne, erinomaiset 
pakarat, hyvä lihaksikas reisi, ihana asenne liikkeessä, oikea cockerin häntä, kauniisti esitetty. Raahe RN 27.1. 
Irina Poletaeva NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 
erittäin urosmainen, oikeat mittasuhteet, kaunis urosmainen pää ja ilme, oikea hampaisto, erinomainen pigment-
ti, erinomainen kaula ja ylälinja, iloinen häntä, hyvin kulmautunut, erinomainen liike, erittäin kaunis liikkeessä, 
seisoessa hieman ylitreenattu ja puuttuu ryhtiä. Kajaani RN 5.5. Tuire Okkola AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP 
RYP1 BIS1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, hyvän kokoinen, linjakas, hyvin liikkuva uros 
jolla hyvä pää ja ilme, riittävän pitkät korvat, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto ja erinomainen hännän 
asento liikkeessä, kauniisti kunnostettu karva. Polvijärvi RN 6.5. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 SA PU1 ROP 
RYP1 BIS1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä pää, hyvä kaula joka liittyy kau-
niisti runkoon, riittävät kulmaukset edessä ja takana, vahva tiivis runko, hyvä takaosa, erinomainen turkki, liikkuu 
ja esiintyy hyvin. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Well balanced head, tight eye, dark pigment, clean front, nice tight feet, excellent flow of neck into 
shoulder, good deep chest, good tailset, excellent movement. Rovaniemi NORD 17.6. Petr Rehanek, Tsekki 
AVO ERI 1 SA PU2 NORD-VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old dog, very nice 
body, very nice head, eye dark brown, scissor bite, ears well set and coated, neck well set, nice forechest, deep 
chest, back straight and broad, tail well set, fore and hindquarters with good angulations, very nice coat, regular 
movement, well presented. Kuusamo RN 14.7. Irina Poletaeva AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Urosmainen, riittävän kompakti, melko hyvä pää, saksipurenta, hyvä kaula, liian suora ylälinja liikkeessä, 
eturinta voisi olla paremmin kehittynyt ikäisekseen, hieman ahdas etuliike, hyvä sivuliike, oikea karvan laatu. 
Kemi KV 21.7. Katja Korhonen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erittäin hyvän 
tyyppinen, mittasuhteiltaan hieman pitkä, vahvapiirteinen mutta hyvälinjainen pää, purenta ok, hyvät korvat, hyvä 
kaula kiinnittyy kauniisti selkälinjaan, hyvä runko ja etukulmaukset, erinomaiset takakulmaukset, vankka raaja-
luusto, oikea turkin laatu ja häntä, hieman löysää kaulanahkaa, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, tasa-
painoinen sivuliike, iloinen luonne. Kuopio KR 3.8. Kari Salminen AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Vähän pitkä runko, hyvä pää, niukat kulmaukset edessä, puutteellinen rintakehä, hyvin kulmautunut 
takaa mutta takaliike on hyvin ahdas ja voimaton, kauniisti laitettu karva, rungon tulee täyttyä, hyvä luonne. 
Kuopio NORD 4.8. Vesa Lehtonen AVO ERI 1 SA PU2 NORD-VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä pää, pään linjat saavat vielä yhdensuuntaistua, hyvä kaula ja ylälinja, etuosas-
taan saa vielä täyttyä, hyvä runko ja luusto, hieman lyhyt rintalasta, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu tasa-
painoisella tehokkaalla askeleella, hyvä karvan laatu joskin tänään hieman karkea, kauniissa näyttelykunnossa. 
Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski AVO ERI 1 SA PU3 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat ja pituus, hyvä kaula ja viisto lapa, riittävä eturinta, 



kyljet voisivat olla kaareutuneemmat, vahva lanneosa, erinomainen leveä reisi, hyvin kulmautunut matala kinner, 
liikkuu hyvällä sivuaskelpituudella, kiinteä selkä, miellyttävä kokonaisuus. 
 
ASPENCREEK’S LET THE WORLD KNOW 15658/18 s.17.1.2018 i. RigaW-18 V-18 Honeywater’s Catch Of 
The Day e. Fi Mva Fenbrook Can’t Let You Go kasv. Marjo ja Anna-Maija Romppanen 
Näyttelyt: Lahti PN 21.7. Sanna Vakkilainen BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk, hyvin 
kehittynyt, hyvillä mittasuhteilla varustettu uros jolla tässä kehitysvaiheessa hieman kevyehkö pää, tummat 
silmät, alaluomet saavat tiivistyä kehityksen myötä, pitkä kaula, lupaava eturinta ja raajaluusto, tasapainoiset 
kulmaukset, voimakas runko, kaunis ylälinja, hyvät pennun liikkeet, ilo huomata että pentu reipastuu kehässä 
olon myötä, ystävällinen käytös. 
 
ASPIRING BOB RKF4503344 s.7.3.2016 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Ru & Lv & Ee Mva Ru JMva 
Expensive Joy Daniella kasv. Marina Bikmullina, Venäjä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very handsome, very appealing head and eye, good neck into strong deep body, excellent forechest, good legs 
and feet, well angulated quarters, good width over loin, excellent condition, strong positive mover, excellent 
presentation. 
 
AUGUST 40847/18 s.3.6.2018 i. Fi Jva Hunterfull Grace’n Glory e. Jenlin Awenita kasv. Sari Penttilä 
Näyttelyt: Lempäälä PN 17.11. Tarja Löfman BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk, maskulii-
ninen urospentu, hampaat vaihtumassa, hyvät pään mittasuhteet mutta vielä hieman erisuuntaiset pään linjat, 
hyvä pigmentti ja  silmien väri, hyvä eturinta, täyteläinen runko, hieman pehmeä ylälinja, oikein kiinnittynyt häntä 
ja hyvät takakulmaukset, liikkuu reippaalla edestä vaivattomalla askeleella, mukava käytös. 
 
AUTUMN SPIRIT’S TENACIOUS SAPLING 52066/15 s.1.10.2015 i. Fi Mva Allway’s Zumba Time e. Fi Mva 
Allway’s Love Me Two Times kasv. Jaana Riekki 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin uros-
mainen, erinomainen luusto, hyvät mittasuhteet, raskas kallo, hyvä hampaisto, hyvä kaula, melko hyvä ylälinja, 
riittävä rintakehän pituus ja volyymi, riittävät etukulmaukset, riittävä askelpituus mutta pitäisi olla stabiilimpi liik-
keessä, etukäpälät hieman ulkonevat, oikea karvan laatu, erinomainen luonne. 
 
AUTUMN SPIRIT’S WORTH FIGHTING FOR 44154/17 s.1.8.2017 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Fi Mva 
Allway’s Love Me Two Times kasv. Jaana Riekki 
Näyttelyt: Reisjärvi RN 16.6. Eeva Resko JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet omaava uros, pitkä kaunis pää, hyvä ilme, tiivis hyvä ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä, 
hyvä runko ja luusto, hyvä takaosa, liikkuu takaa hyvin, voisi olla pidempi maatavoittavampi sivuliike ja etuliike 
hieman vakaampi. Kinnula RN 4.8. Marjo Jaakkola JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-
vuotias, erinomaista tyyppiä, hyvä pää, kuono-osa voisi olla aavistuksen voimakkaampi, erinomainen kaula ja 
ylälinja, etuosan tulee täyttyä, hyvä vahva luusto, ikäisekseen riittävä runko, aavistuksen pitkä lanneosa, hyvin 
kulmautunut takaosa, hyvä matala kinner, liikkuu hyvällä askeleella, kantaa itsensä kauniisti liikkeessä, kaunis 
turkki. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan oikea, hyvä pään malli, pää saa kuitenkin vahvistua iän myötä, kaunis kaula, vielä kovin kapea edes-
tä, riittävät etukulmaukset, sopiva luusto, ikään sopiva runko, hyvät takakulmaukset, kaunis karva, hyvä luonne, 
selkälinjan tulisi olla tyypillisempi liikkeessä. 
 
BACKHILLS FIT AS A FIDDLE Fi & Ee & Lv Mva LvV-17 20962/14 s.8.11.2013 i. Billsor Kiterunner e. Se(n) & 
No Mva NoV-12 Backhills Xpect A New Day kasv. Karin Staaf, Ruotsi 
Jäljestämiskokeet: Pyhäjärvi 25.8. Heikki Ryynänen AVO 3 (a-2, b-3, c-3, d-14, e-3, f-2 = 27 pist). Lähtö-
makaus tutkittiin hyvin ja siitä ohjaus suuntamerkille; etenee jäljen päällä sopivaa kävelyvauhtia maavainua käyt-
täen; osuuden puolivälissä rengastaa ja lähtee paluujäljelle, siitä hukka; palautuksen jälkeen tekee sivulenkkejä 
oikealle, makauksella pysähtyy haistellen ja kulma aukeaa pienellä suunnan tarkistuksella; puolivälissä toista 
osuutta rengastaa useita kertoja ja päätyy taas paluujälkihukkaan; ennen kulmaa lenkit metson lentoonlähtö-
paikalla; makaus löytyy ja sitä tutkii, kulma selviää kahdella renkaalla; kolmas osuus sujuvasti kaadolle ja on 
kiinnostunut sorkasta. 
 
BACKHILLS ONE STEP AHEAD SE27982/2017 s.8.4.2017 i. Bobby Brown Black Petrs e. Backhills Full Speed 
Ahead kasv. Karin Staaf, Ruotsi 
Näyttelyt: Oulu NORD 13.5. Riitta Niemelä JUN ERI 1 SA PU2 SERT NORD-VARASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, erinomainen pään pituus, miellyttävä ilme, hyvä 
kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, lupaava runko, aavistuksen pitkä lanneosa, hyvä luusto ja käpälät, sopusuhtai-
set kulmaukset, liikkuu hyvällä taka-askeleella, etuaskel saisi olla pitempi, kaunis hyvälaatuinen turkki, iloinen 
käytös. 
 
BACKHILLS YOUR THE MAN C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 
HeVW-18 23108/10 s.2.1.2010 i. No Mva PMV-07 NoV-07 NoV-08 Nov-09 NoV-10 Travis Miles Of Smiles e. Dk 
& Se(n) Mva Travis Keep It Classy kasv. Karin Staaf, Ruotsi 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Happy dog, in great condition, 8 years, well muscled, masculine head, strong neck into well laid shoulders, 



deep brisket, moved out with drive, very merry boy. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia VET ERI 
1 SA PU3 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct head, good depth of muzzle, light 
forechest, excellent bone, lovely tight feet, moderate neck into well placed shoulder, good return of upper arm, 
good topline, well formed ribs, rounded backend, good tailset, excellent movement, really enjoying his day. 
Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja VET ERI 1 HeVW-18 SA PU4 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type, looks a little bit long in body especially on the move, very nice head and 
expression, nice shoulder placement, a bit short upper arm, a lot of substance in body, moves with very long 
steps but could be more stable in the run, very nice bone and feet, lovely coat. 
 
BELL’MANO GIORGIO ARMANI Fi Mva Fin Jva 41111/04 s.22.7.2004 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Dk & Ee & 
Se(n) & No Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’mano Taste of Honey kasv. Erna 
Toivonen ja Rauni Markelin 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 14 years in fantastic condition, well muscled, lovely masculine head, good teeth, bright eyes, moves so well, 
good drive in action, sound and merry. 
 
BENCHMARK CAUSE I SAY SO 35445/15 s.25.5.2015 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning 
Musk e. Benchmark Opal Rose kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Big, 
good format, good head profile with nice expression, correct bite, enough straight back, good angulation, enough 
balance in side movement, needs better balance in front movement, good coat and nice temperament in ring. 
Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Beautiful head, deep in chest, moderate neck into well laid shoulder, good bone, strong ribcage, good topline, 
well muscled, strong movement, happy, covering the ground very well. 
 
BENCHMARK DIVINE DUST 39441/15 s.13.6.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. C.I.E Bench-
mark Joval Musk kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen, 
mittasuhteiltaan hyvä uros joka saisi esiintyä reippaammin ja iloisemmin, hyvä kuono-osa, päässä hieman liikaa 
löysää nahkaa ja silmät sijaitsevat syvällä päässä, hyvä eturinta, hyvä rakenne takana ja hännän kiinnitys, 
rungossa hieman liikaa massaa, hyvä askelpituus mutta koira saisi liikkua reippaammin. Imatra KR 1.4. 
Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 3 years old male, 
strong, masculine and a bit heavy head, long neck, good topline, loose in elbows, well angulated in front and 
rear, bit overweight, needs more training for shows. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice head and expression, a bit narrow croup and long loin, 
a bit narrow chest in front, movement enough light, a bit narrow behind and elbows not close to body, carriage of 
head should be more proud. 
 
BENCHMARK DO I STILL ROCK 39442/15 s.13.6.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. C.I.E 
Benchmark Joval Musk kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Helsinki KR 21.7. Jetta Tschokkinen AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, 
hyvän kokoinen, oikeat mittasuhteet, voisi olla kauttaaltaan vahvempi ja urosmaisempi, pää voisi olla pehmeä-
piirteisempi, hyvät silmät ja purenta, hieman kevyt runko, tyhjä eturinta, hyvä takaosa ja häntä, liikkuu riittävällä 
teholla, hyvä karvan laatu, avoin käytös. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen AVO EH 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Turhan runsaassa karvassa esitetty uros jonka mittasuhteet tulisivat olla paremmat, hyvä 
pää, joskin otsapenger voisi olla selvempi, niukka eturinta ja etukulmaukset, pysty lapa, hyvä rintakehän pituus, 
väärä lantion asento vaikuttaa siihen että häntä nousee pystyyn, liikkuu ryhdikkäästi mutta liikkeissä tulisi olla 
enemmän ulottuvuutta, esiintyy ja esitetään erittäin hienosti. 
 
BENCHMARK FAST N FURIOUS 34483/16 s.4.5.2016 i. Dk & Gb & No Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-13 
NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 
Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Vaasa RN 26.5. Juha Palosaari AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
pään malli, hyvä kaulan pituus, lapa saisi olla viistompi, riittävä etuosa ja runko, aavistuksen pitkä lanneosaltaan, 
melko avoimet takakulmaukset, liikkuu tasapainoisesti. Reisjärvi RN 16.6. Eeva Resko AVO EH 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava uros, oikean mallinen pää joka saisi olla aavistuksen 
urosmaisempi, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä, voisi olla tiiviimpi kyynärpäistä, hyvä runko, takaa hie-
man pihdissä, liikkuu takaa ja sivulta hyvin, hieman vispaten edestä. 
 
BENCHMARK FIRST THINGS FIRST 34484/16 s.4.5.2016 i. Dk & Gb & No Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-
13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 
Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Tampere NORD 5.5. Arja Koskelo AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi, hyvin kaunis pää, riittävä eturinta, vankka luusto ja hyvät tassut, liioittelemattomat tasapainoiset kul-
maukset, hieman pitkä lanneosa ja esitetään tänään hieman pulskassa kunnossa, turkin toivoisin olevan parem-
min viimeistelty näyttelyyn, erinomaiset liikkeet ja hyvä ryhti, kaipaa kehätottumusta. Tampere KV 6.5. Tiina 
Illukka AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniit linjat ja mittasuhteet, voisi olla päästä uros-
maisempi, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut, hyvä rungon syvyys, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, 



karvapeite on turhan runsasta ja villavaa, hieman levoton käytös. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-
Britannia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, strong eye, good bone, well ribbed, short 
back, movement very erratic, difficult to assess. Vesilahti RN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria AVO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias uros, lähes neliömäinen, rodunomainen pää, oikea purenta, 
kuonon ylälinjassa pieni kyömy, oikeat silmät ja korvat, oikea kaula, hyvä ylä- ja alalinja, hieman avoimet etu-
kulmaukset, hieman niukka polvi, häntä oikeassa asennossa lepotilassa ja liikkeessä, hieman lyhyt etuaskel, 
hyvä karva. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kau-
nis uros, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, erittäin hyvä ylälinja, hyväasentoiset raajat, 
hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, hyvä käytös. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen AVO EH 2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakasrunkoinen uros jolla hyvät mittasuhteet, oikea purenta, hyvät pään 
linjat, vahva kuono-osa, niukka otsapenger, hyvä kaula ja suora ylälinja, riittävä luuston vahvuus, liikkuu riittä-
vällä askelpituudella, hyväasentoinen häntä, runsas hyvin kunnostettu turkki, hieman levoton kehässä. 
 
BENCHMARK FLYING BLUE NEWS Fi & Ee & Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva LvJV-17 34485/16 
s.4.5.2016 i. Dk & Gb & No Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. C.I.E No 
& Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann 
Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva KÄY ERI 1 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen tyyppi, sukupuolileima ja luusto, oikeat mittasuhteet, kaunis urosmainen pää, oikea ham-
paisto, erinomainen kaula, tyypillinen ylälinja, iloinen häntä, oikea rintakehän muoto, hyvin kulmautunut, liikkuu 
vapaasti, erinomainen karvan laatu. Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen KÄY ERI 1 SA PU3 SERT VARA-
CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarakenteinen, tasapainoisesti rakentunut uros, erinomai-
set mittasuhteet, riittävän vahva uroksen pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, hyväasentoinen 
häntä jota käyttää erinomaisesti, liikkuu erinomaisella askelpituudella, hieman kapeasti takaa, kauniisti kunnos-
tettu turkki. 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 29.7. Jyrki Rasinpää AVO 0 (0 pist). Velmulle osoitetaan alkumakaus jota tutkii 
tarkasti, siitä ohjatusti matkaan; ensimmäisen osuuden alussa pieni tarkistus, jonka jälkeen suoraviivainen pois-
tuminen jäljeltä aina hukkaan asti; palautuksen jälkeen jäljellä edeten vähän matkaa, jonka jälkeen edetään jäl-
jen sivussa aina kulmalle saakka; ensimmäinen kulma tarkasti ja makaus merkataan; heti kulman jälkeen pois-
tuu jäljen sivuun ja lopettaa jäljestyksen, ohjaajan pyynnöstä tuomitaan hukka; otetaan uusi alku mutta jäljestys 
ei lähde sujumaan ja tuomari keskeyttää kokeen; jatkossa ohjaajan täytyy luottaa enemmän koiraansa ja jättää 
kehotukset vähäisemmäksi, niin tuloksiakin alkaa syntymään. 
 
BENCHMARK HOOKED OF THE ROCK 49338/16 s.13.9.2016 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. By 
Mva Benchmark Queen Of The Night kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
size, a bit longer, correct line of head and good expression, straight body, a bit longer in loin, good angulation, 
correct front, good coat texture and colour, still needs better balance in hind movement and steps behind little 
wider, good temperament in ring. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia NUO EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good head, lovely eye, moderate neck into reasonably laid shoulder, strong bone, 
short ribbed, short in loin, well muscled, movement strong in front, needs to muscle up in rear for better 
movement. 
 
BENCHMARK I’M ST LOUIS PROUD Lt & Lv & Ee JMva PMJV-17 15907/17 s.12.1.2017 i. C.I.E Pohj & Dk & 
Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 
HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny 
B.Good e. Benchmark Sundance Kid kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin kaunis kokonaisuus, ihanat pehmeät linjat, ihana nuoren koiran pää, upea ilme, erinomaiset korvat, erin-
omainen eturinta ja etukulmaukset, upea täyteläinen runko, tiivis mutta hieman pitkä lanne, upea lantio ja lihak-
sikas leveä reisi, erinomainen silkkinen karva, hienossa näyttelykunnossa, erittäin lupaavat tasapainoiset liik-
keet, paljon onnea tulevaisuuteen. Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund JUN ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias uros, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvä kallo, sopiva otsa-
penger, kauniit silmät, lempeä ilme, hyvät korvat, purenta ok, hyvä huulilinja, erinomaisesti kulmautunut edestä 
ja takaa, lupaava eturinta, oikean muotoinen rintakehä, hyvä selkä ja lantio, erinomainen lihaskunto, sopiva luus-
to, erinomaiset käpälät, erinomainen karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti mutta hieman laiskasti, käyttää hän-
täänsä oikein. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia NUO ERI 2 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: kä-
siteltävissä. 16 months, excellent proportions, good head, good eye shape, has enough neck, good topline, very 
steep croup, low set tail, excellent angulations in front, a bit over angulated behind, could have little more drive in 
movement. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Appealing head and dog eye, short deep body, good bone, excellent rear angulation, short hocks, good mover. 
Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Paloheimo NUO ERI 1 SA PU2 SERT NORD-VARASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, kaunis ilme, hyvä purenta, hyvät lavat, vankka luusto, erinomainen 
rintakehä, vahva takaosa, erinomainen karva, erinomainen rodun iloinen olemus joka näkyy myös liikkeessä. 
Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen nuori uros, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja, erinomainen runko ja 
luusto, sopivasti kulmautunut, erinomainen suora karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 



BENCHMARK LITTLE WIZARD JV-18 15460/18 s.1.1.2018 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se 
Jva  EeV-16 Triplet Yours Truly e. HeW-18 Flushing Meadow’s Elsa Beskow kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine head, expressive dark eye, adequate neck, good bone, small tight feet, big ribs, little long body, needs 
to come up on legs, good mover with good tail action. Kuopio KR 3.8. Kari Salminen PEN 1 KP ROP-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt, iloinen, isokokoinen, sievä pää, vähän pienet silmät, 
kaunis ylälinja, lupaava karva. Kuopio NORD 4.8. Vesa Lehtonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Ryhdikäs mutta hieman pitkärunkoinen nuorukainen, hyvä pään pituus mutta pää saa vielä 
kauttaaltaan levetä, kuono mukaan lukien, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvä runko ja eturinta, tasa-
painoisesti kulmautunut, liikkuu tasapainoisella askeleella mutta liike saa vielä tasaantua, vielä hieman pehmeä 
karva. Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erit-
täin lupaava ja tasapainoinen, kaunispiirteinen pää jossa hyvä pituus, erinomainen kaula, rintakehän täyteläisyys 
ja eturinta erinomaiset ikäisekseen, hyvät takakulmaukset ja leveä reisi, hyvä luusto, liikkuu pentumaisesti mutta 
ihanalla koordinaatiolla ja hyvällä takapotkulla. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta JUN ERI 1 SA PU2 
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, erittäin lupaava kokonaisuus, miellyttävän mallinen pää, 
hyvä ilme, vahva luusto, tasapainoiset riittävät kulmaukset, erinomainen eturinta, vankka hyvä runko, vielä osit-
tain pehmeässä pentukarvassa, hyvä luonne, liikkuu erinomaisesti. Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Palo-
heimo JUN ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, hieman pitkä lan-
ne, lupaava pää, hyvä purenta, vankka luusto, erinomainen rintakehä, hyvä takaosa, hyvä kaula, terveet liikkeet, 
kaikin puolin lupaava. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PU4 VARASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori uros, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erittäin hyvin kehittynyt runko, hyvä 
ylälinja, erinomaiset raajat, erittäin hyvän laatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Helsinki NORD 
15.12. Jan Hereid, Norja JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine, upper size, lovely 
head and expression, well placed shoulders, a bit short upper arm, strong body for his age, nice thighs, could be 
more compact in body, needs to settle on the move, lovely coat quality. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen 
JUN ERI 1 JV-18 VARA-SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, selvä sukupuolileima 
riittävän tiiviit mittasuhteet, ihana pää ja ilme, tasapainoisesti kulmautunut, riittävä eturinta, kauniisti rakentunut 
takaosa, liikkuu hyvin, edestä vielä hieman kapeastio, runsas pehmeä karva joka kauniisti kunnostettu. 
 
BENCHMARK LONELY NIGHT 15461/18 s.1.1.2018 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se Jva 
EeV-16 Triplet Yours Truly e. HeW-18 Flushing Meadow’s Elsa Beskow kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia BABY 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely head, good width of muzzle, right feet, well laid shoulders, needs to come up in front, well 
set tail, has potential, slightly reluctant on the move. 
 
BENCHMARK NIGHT RANGER 35901/11 s.15.5.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & 
Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. Fi & Ee Mva Lt & Ee JMva 
BaltJV-09 Muskettikoiran Zafira kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Heinola KR 19.8. Paavo Mattila AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentu-
nut uros jolla hyvän mallinen pää, kaunis kaula, eturintaa saisi olla hieman enemmän, erittäin hyvä runko ja luus-
to, sopivat kulmaukset, hyvälaatuinen karva, liikkuu sivusta hyvin, hieman kapeasti edestä, voisi esiintyä vieläkin 
iloisemmin. 
 
BENCHMARK QUITE COOL KING Fi Mva 46753/11 s.12.7.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & 
Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 
HeW-17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. C.I.B C.I.E Fin & Dk 
& Lv & Ee & Lt & Balt Mva Ee & Lv & Lt & Balt VMva LtV-09 BaltVV-13 HeW-13 HeVW-13 MVV-14 TlnW-14 
TlnVW-14 EeVV-14 HeVW-14 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen koko, hyvät raamit, riittävä pään pituus, hieman jyrkkä otsapenger, oikea ilme, hyvät korvat, riittävä 
kaula, hieman turpeat lavat, hyvä eturinta, erinomainen rungon syvyys ja tilavuus, erinomainen lantio, hyvä reisi, 
hieman kapea takaa, voisi liikkua vieläkin tehokkaammin, kauniisti esitetty. Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä 
VAL H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, hyvät mittasuhteet omaava, hieman lyhyt-
kaulainen, tilava runko, hieman kapea etuosa, tänään aivan turhan tuhdissa ja löysässä kunnossa, hyvä luusto, 
täyteläinen kuono-osa, tummat silmät, takaosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut, hyvin hoidettu erinomais-
ta laatua oleva turkki, tuhti kunto häiritsee kokonaisvaikutelmaa ja antaa liikkeistä löysän ja tehottoman vaikutel-
man, taidokkaasti esitetty, koiran fyysinen kunto laskee palkintosijaa. Kajaani RN 8.4. Katja Korhonen VAL ERI 
1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6-vuotias, erinomainen tyyppi, kaunislinjainen, oikeat 
mittasuhteet omaava uros jolla hyvät pään linjat, kaunis rodunomainen ilme, purenta ok, hyvät korvat, erinomai-
nen kaula, hyvä täyteläinen eturinta, vahva runko, hieman pysty olkavarsi, vankka raajaluusto, erinomaiset käpä-
lät, turkin laatu ja häntä, liikkuu hyvin edestä ja takaa, sivuliikkeessä hyvä pituus ja voima, omaa erinomaisen 
näyttelyasenteen, miellyttävä luonne. Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden VAL ERI 2 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Keskivahva tyylikäs uros, miellyttävä pää ja ilme, sopiva luusto, hyvä kaula, riittä-
västi kulmautuneet raajat, eturinta voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä takaosa, sopiva rungon tilavuus, 
toivoisin takaliikkeeseen tehoa, hieman kapea lantio, hyvälaatuinen runsas turkki, miellyttävä luonne. Joensuu 
KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 
years, masculine nice head, well set ears, texture a little hard, deep chest, excellent ribcage with excellent shape 



and length, nice rear, in movement could have a little more reach. Juva KR 8.7. Eeva Resko VAL ERI 1 SA 
PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava uros, hyvän muotoinen pää, joskin 
kuono-osa saisi olla täyteläisempi, kaunis ilme, hyvä ylälinja, hieman pysty lapa, riittävä olkavarsi, hyvin kaareu-
tuneet kyljet mutta hieman lyhyt rintalasta, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu riittävän pitkällä askeleella, hyvin 
edestä ja takaa, saisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä, vähempi kaulanahka riittäisi. Laukaa KR 14.7. Goran 
Gladic, Serbia VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years, excellent show condition, 
strong and compact, good size and proportions, quality coat, well set ears and tail, correct in movement and 
presentation. Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia VAL ERI 1 SA PU1 ROP CACIB RYP2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good size and proportions, strong bone, good type of head, beautiful expression, good 
neck, topline, tailset and carriage correct, correct underline, could have a lot more forechest, parallel position of 
legs, moves with a good drive. Kuopio KR 3.8. Kari Salminen VAL EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 7-vuotias, hyväkuntoinen, toivoisin voimakkaamman kuono-osan sekä paremmin kulmautuneen etuosan, 
vähän köyry ylälinja, ahdas liike takana, takana paljon kulmauksia mutta voima puuttuu, hyvässä kunnossa oleva 
vähän laineikas karva, rauhallinen mukava luonne. Kuopio NORD 4.8. Vesa Lehtonen VAL ERI 1 SA PU4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kookas mutta sopusuhtainen kokonaisuus, hyvä pää, kuono 
voisi olla aavistuksen pidempi ja voimakkaampi, hyvä kaula, pyöristää selkäänsä lantion kohdalta, tasapainoi-
sesti kulmautunut, eturinta voisi olla täyttyneempi, hyvä runko, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta kovin 
kapeasti takaa sekä voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin, hyvä karvan laatu. Ähtäri RN 2.9. Juha Palosaari VAL 
ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteet ok, kallon ja kuonon linjat saisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, riittävä kaula joskin niskalinja katkeaa pystyasentoiseen lapaan, eturinta saisi olla selvem-
pi, muuten erinomainen runko, hyvät takakulmaukset, liikkuu tasapainoisesti riittävällä askelmitalla, hieno häntä, 
erinomainen luonne, asettuessaan miellyttävät ääriviivat. Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Paloheimo VAL 
ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, erinomainen rinta-
kehä, riittävät kulmaukset, ikään nähden hyvä karva, rodunomaiset liikkeet. 
 
BENCHMARK YOU KNOW ME Fi & Ee & Lv & Lt & Balt & By Mva Fi Jva 32546/14 s.16.5.2014 i. C.I.E BaltV-
13 Benchmark Revolutionary Road e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 
Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA PU2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen uros, kaunis pää, ilme ja kaula, erinomainen runko, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvät 
raajat, erinomainen karva, hyvät liikkeet, erittäin hyvä esiintyminen. 
Jäljestämiskokeet: Jämsä 19.5. Hannu Palonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-9, e-3, f-5 = 45 pist). Reipas lähtö; 
matkalla muutamia rengastuksia; kulmat tarkasti, ensimmäinen katkokulma ihmisjälkeä; makuista alku hyvin, 
loppua kohden huonommin, viimeinen ohi; kaatokäytös hyväksytty. Keuruu 17.6. Kari Grönman VOI 1 (40 pist). 
Jämsä 8.7. Karla Sohlman VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, e-2, f-5 = 44 pist). Onni tutkii lähtömakauksen hyvin ja 
saatetaan veriuralle mallikkaasti; hyvin jarrutettuna alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään maavainua; 
kaikki osuudet edetään hyvin, vain parit pikkupyörähdykset osuuksilla jäljen sivuun; ensimmäisellä kulmalla pieni 
taustan tarkistus, toisella, jolla katko, veretyksen lopusta rengastus takana, kaarros ja loppu jalanjälkiin tukeu-
tuen jatkoon, kolmannella pieni kaarros uudelle osuudelle; makauksista ensimmäinen, kolmas ja neljäs osoite-
taan hyvin, toisen kävelee päältä yli, ei noteeraa; kaadolle suoraan ja pysähtyy sille, saisi olla kiinnostuneempi 
siitä; koira osoitti omistavansa jälkikoiran nenän ja vieläpä hyvän sellaisen, onni on omistaa tämä koira; pisteitä 
pudottaa yhden makauksen merkkaamattomuus ja kaatokäyttäytyminen sekä pikkupyörähtelyt; hyvä Onni. Jäm-
sä 22.7. Annamari Murtolahti VOI 0 (0 pist). Jyväskylä 12.8. Hannu Palonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-11, e-3, f-
5 = 47 pist). Reipas lähtö ja jäljestys, erittäin tarkkaa jälkityötä; katkokulma ihmisjälkeä, muut tarkasti; makuista 
pari tarkentaen, loput yli; kaatokäytös hyväksytty. 
 
BLACKINID SILVER BILBO BAGGINS RKF4868246 s.24.7.2017 i. e. kasv. Marina Filatova, Venäjä 
Näyttelyt: Lahti PN 17.2. Marja Talvitie BABY. Suhtautuminen tuomariin: väistää. Kovin tottumaton, hyvän 
tyyppinen, kuono-osa saisi olla vahvempi, hyvät silmät, liikkuu kovin löysästi edestä, lyhyt ja liian laskeva lantio, 
ei valitettavasti tänään käsiteltävissä, tarvitsee aika ja kokemusta. 
 
BLUEVELOUR 41534/14 s.14.6.2014 i. Merry Cocktails Bliss e. Gyémánthegyi Dark Sable Sissy kasv. Merja 
Heinonen 
Näyttelyt: Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
size, good format, strong head, good eye and good expression, correct topline, short shoulder, correct 
angulation behind, narrow in front, front movement completely out of balance, good coat and nice temperament 
in ring, needs more substance. 
 
BRAND DIAMOND SUNFOREST SOUL UKU0278466 s.10.9.2015 i. Ru & Lt Mva Ru Cassom Just’n’Time e. 
C.I.B Ua Mva Milky Way kasv. Galyna Chernichko, Ukraina 
Näyttelyt: Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Strong male, a bit heavy, lovely expression, level bite, a lot of throat skin, a bit heavy over the shoulder, lot of 
substance on the body, nice coat, nice mover but would prefer a more compact impression. Helsinki KV 16.12. 
Virpi Montonen VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Riittävän tiiviit mittasuhteet omaava kaunis-
linjainen uros, vahvanahkainen pää, tasapurenta, hyvin kulmautunut, erinomainen runko, liikkuu hyvin, kaunis 
kunnostus. 
 



BREEZE ICEBREAKER 37093/18 s.11.6.2018 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. 
Breeze Madonna kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Helsinki PN 16.12. Reia Leikola-Walden BABY 1 KP PU2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Mittasuhteiltaan oikea keskivahva urospentu, kaunisilmeinen vielä kapea pää, hyvä kaula ja ylälinja, 
hyvin kulmautuneet raajat, lupaava eturinta, lupaava runko, oikein kiinnittynyt häntä, hieman litteät tassut, napa-
kat iloiset maatavoittavat liikkeet, vielä pentukarvassa, iloinen luonne. 
 
BREEZE XAUKKI MAYBE TRACKER Fi Jva 53556/12 s.29.8.2012 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellen-
stein e. Lt Mva Francini’s Favola kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 6.5. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Ohjaaja 
osoittaa koiralle päivän tehtävän ja tänään Saukki ei sävellä omiaan vaan vetelee jäljentekijöiden antamien nuot-
tien mukaan; suorat osuudet soitellaan ilman riitasointuja ja makuilla rummutetaan komeasti bassoa, normi-
kulmat käyrätorvilla ja katko ongelmitta verityspaussista jatkoon; ainoa riitasointu tulee kaadolla tullessa kevät-
tuulen soitellessa omia kaatolaulujaan ja sen seireenisävelet viekoittavat pienelle taustalenkille kaadon ohi, mut-
ta saman tien nuotit palaavat Saukin mieleen ja sinfonia saa arvoisensa huipennuksen; orkesteri teki tänään 
erinomaisen esityksen. Virolahti 27.5. Mari Tilles VOI 2 (a-5, b-8, c-7, d-9, e-3, f-3 = 35 pist). Erinomainen ohjat-
tu lähtö; koira jäljestää maavainulla mukavan reipasta vauhtia, se kulkee tarkasti veriuralla kaikki osuudet; 
ensimmäinen kulma, jossa katko, veretyksen loppuun ja sieltä pedantisti jäljentekijöiden jälkiä seuraten uudelle 
veretykselle; toisella kulmalla koira tarkistaa taustaa ja lenkille osuvat riistan jäljet, joiden seuraamista jatketaan 
hukkaan asti; uusi alku kulman jälkeen, kolmas kulma jäljen mukaisesti; makauksien merkkaamisessa käytetään 
koko skaala ohituksesta erinomaiseen; kaadolle jäljen mukaisesti ja sorkka kiinnostaa koiraa; tänään erinomais-
ta jäljestystä, vain yksi harmillinen hairahdus sekä pientä miinusta makausten huomioinnissa. Kouvola 3.6. 
Seppo Markelin VOI 2 (a-4, b-6, c-6, d-13, e-3, f-3 = 35 pist). Hyvä lähtö; koira jäljestää reipasta kävelyvauhtia; 
kaksi ensimmäistä osuutta hyvää jäljestystä, toisen kulman oikaisee ja sen jälkeen lenkki; neljännellä osuudella 
koira harhailee jäljen sivussa ja tulee lopulta hukka; makaukset merkkaa, katkon selvittää lenkillä, kolmas kulma 
hyvin; kaadon osoittaa nuuhkimalla. Kouvola 1.7. Esa Pekkarinen VOI 2 (a-4, b-6, c-6, d-12, e-3, f-3 = 34 pist). 
Alkumakuu tutkitaan ja liikkeelle pääosin ilmavainuiseen työskentelyyn; katkokulmalla oikaisee uudelle osuu-
delle; tuulinen keli saa koiran tekemään tarkistuksia ja aukon reunalta koira ajautuu sivuun aina hukkaan asti; 
uusi alku ja loppujälki tarkistellen, viimeisellä kulmalla suuntaa haetaan rengastaen; makuut osoitetaan selvästi; 
kaadolle, joka kiinnostaa; tänään tuuli kiusasi osaavaa jäljestäjää. Pyhtää 15.7. Karla Sohlman VOI 3 (a-4, b-6, 
c-5, d-6, e-2, f-2 = 25 pist). Saukki tutkii lähtömakauksen hyvin ja ohjataan mallikkaasti päivän työtehtävään; 
alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään maa- ja ilmavainua sekaisin; ensimmäistä osuutta pätkä hyvin 
jälkitarkasti, sitten Saukki pysähtyy ja alkaa nuuhkimaan sekä seisoskelemaan, on vähän kuin pelkäisi jotain 
edessä mutta etenee vielä pätkän pyörähdellen, sitten lähdetään jäljeltä ensimmäiseen hukkaan asti; uusi yritys 
ja loppuosuus taas hyvin; ensimmäinen kulma, jossa katko, veretyksen lopusta kaarros liki uuden osuuden al-
kua, mutta sitten taas mennään muiden hajujen saattelemana niin että tuomitaan toinen hukka; uusi yritys toisel-
ta osuudelta, se mennään hyvin, vain pari pikkupistoa, toinen kulma tarkasti; kolmannen osuuden alussa laa-
jempi pisto jäljen ulkopuolella, muuten osuus hyvin; kolmas kulma tarkasti ja neljäs osuus taas hyvin; parin pis-
ton saattelemana kaadolle, jonka osoittaa mutta saisi olla siitä kiinnostuneempi; makauksista ensimmäisen osoit-
taa hyvin, muut päältä yli noteeraamatta; Saukin tehtävä alkoi hienosti ja se osoitti osaavansa jäljestää; tänään 
sorkkaeläimet olivat päättäneet tulla työpaikalle pitämään bileitä ja se sekoitti Saukin ajatukset annetusta tehtä-
västä; tsemppiä jatkoon. Luumäki 5.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 0 (0 pist). Ohjattu lähtö; ensimmäinen ja toinen 
osuus erinomaista jäljestystä; ensimmäinen makaus merkataan erinomaisesti ja toinen hieman nopeasti pysäh-
tyen, kulma tarkasti; juuri ennen katkokulmaa koira tekee tarkistuslenkin; katkoa lähtee selvittämään rengastaen, 
veretys löytyykin mutta se on edellinen osuus; Saukki palautetaan paluujäljeltä veretyksen alkuun, jäljestys ei oi-
kein käynnisty ja tulee toinen hukka; palautuksen jälkeen hyvää jäljestystä kulmalle, jota lähdetään ratkaisemaan 
rengastaen; paremmat hajut vievät kuitenkin voiton verijäljestä ja koe keskeytetään; mennään harjoitellen lop-
puun. Kouvola 30.9. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Alku tutkitaan tarkoin 
ohjaajan kanssa, sitten hyvin opastaen jäljelle; pääosin maavainuinen koira etenee reipasta kävelyvauhtia jälki-
uralla tehden matkalla pari pientä tarkistuspyörähdystä; kaadolle suoraan siitä kiinnostuen; makuista osoittaa 
kaksi ensimmäistä erinomaisesti, kolmannen pikaisesti ja viimeisen hätäisesti; ensimmäisen kulman katko 
teettää hieman töitä, mutta jatko löytyy laajenevalla haulla ja viime metrit tekijöiden jälkiä; normikulmilla pienet 
taustalenkit; erinomainen itsenäinen jäljestäjä. 
 
CASEIN’S FIVE STAR NO35440/18 s.26.1.2018 i. Pohj Mva EuJV-15 DkJV-15 Westbridge Ballroom Blitz e. No 
Mva Casein’s Stars In The Sky kasv. Geir Aronsen ja Lars Ellingsen, Norja 
Näyttelyt: Tampere PN 18.8. Helin Tenson BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset 
mittasuhteet, kaunis pää, pitkät korvat, hyvä kaula, pehmeä selkä ylipainosta johtuen, erinomainen häntä ja 
kulmaukset, upea turkki, raskaat liikkeet, toivoisin enemmän iloisuutta ja enemmän temperamenttia. Tampere 
PN 19.8. Eeva Resko BABY 1 PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen, vankka uros, erittäin hyvä pää ja ilme, kaula voisi kiinnittyä kauniimmin lapoihin, muuten hyvä ylälinja, 
hyvä etuosa ja eturinta, hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin. Kihniö RN 1.9. Hannele 
Jokisilta PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä koko ja vah-
vuus, lupaava pää, vahva luusto, riittävät etukulmaukset, sopivat takana, hyvä runko, liikkuu hyvin, hieman peh-
meä luonne. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Kookas vankka uros jolla hyvät mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, erinomainen vahva kuono, 
niukka otsapenger, eturinta saa vielä täyttyä, erinomainen rungon vahvuus, hyväasentoinen häntä, niukat kul-
maukset edessä, voimakkaat takana, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella. 



 
CLAREMARK NEVER PARK HERE 47543/14 s.16.8.2014 i. Fi & Cr & Ph & Ee & Ge & Ro & Cy & Bg & Md & 
Mk Mva Claremark Just For Fun e. Fi & Hr Mva Rancecraig My Fair Lady kasv. Elisa Kangaskoski 
Näyttelyt: Laukaa KR 14.7. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 2 SA PU4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 4 years, correct type, typical head, good size and proportions, correct bite, good eyes, well set 
ears and tail, hard back, good substance, quality coat, little open forelegs, lively movement, well presented. 
Mikkeli RN 4.8. Harto Stockmari AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima, 
mittasuhteiltaan hieman pitkä, oikeat pään mittasuhteet, hyvä purenta, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä kaula, 
toivoisin korostuneemman eturinnan, hyvä runko, pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa, hieman luisu 
lantio, liikkuu riittävän tehokkaasti. 
 
COASTLINE JOHNNY B.GOOD C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt & Lv 
& Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17 
PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 57523/09 s.14.10.2009 i. Gb Sh Ch Bitcon Lets Dance e. Fin Mva Coastline 
Hippie Girl kasv. Taina Lehtonen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET RYP1 BIS2 BIS2-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Aivan mieletön kokonaisuus, upeat pehmeät linjat, liioittelematon ja 
komea, kaunis uroksen pää, arvokas ilme, ihana pyöreä runko, erinomainen tiivis lantio, upea lanne, upea 
cockerin asenne, mielettömät vetävät liikkeet, upea ryhti, ihana merry cocker veteraani joka on ilo silmälle, 
onnittelut. Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund VET ERI 1 PU1 SA ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 8-vuotias tyylikäs sopusuhtainen uros, erinomaiset mittasuhteet, hyvät pään mittasuhteet, 
kaunis ilme, sopiva otsapenger, purenta ok, kaunis huulilinja, hyvät korvat, erinomaiset kulmaukset, erinomainen 
eturinta ja rintakehän muoto, hyvä selkä ja lantio, oikea hännän kiinnitys, sopiva luusto, oikea karvan laatu, 
liikkuu sulavasti hyvällä askelpituudella, käyttää häntäänsä oikein. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen VET ERI 1 
SA PU1 ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, 
kaunisilmeinen pää jossa hyvä pituus, hyvä kaula, eturinta ja runko, tasapainoiset hyvät kulmaukset, erinomaiset 
vapaat liikkeet, häntä heiluu liikkeessä. Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia VET ERI 1 SA ROP-VET 
BIS2-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8½ years old, excellent type, good size and bone, lovely 
type of head with beautiful eye and expression, neck long enough, excellent forechest and topline, very well 
angulated in front and rear, very good mover. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VET ERI 1 SA PU4 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice head and expression, a bit narrow chest 
in front, a bit elbows under the body, movement very light and balanced, a bit narrow in front, excellent 
temperament. Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET BIS3-VET. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis, tasapainoisesti rakentunut, erinomaisessa kunnossa, kaunisilmeinen pää, 
hyvä eturinta ja runko, erinomaisesti kulmautuneet raajat, liikkuu edelleenkin aivan loistavasti, erinomainen 
häntä. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen VET ERI 1 SA PU1 VSP ROP-VET BIS1-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 8½-vuotias, tyyppi erinomainen, ryhdikäs kokonaisuus, kaunis ylälinja, kaunislinjainen pää, 
kauniit tummat silmät, pehmeä ilme, erinomainen eturinta, tilava oikean muotoinen rintakehä, tasapainoinen 
raajarakenne, hyvä raajaluusto, hyvä turkki, hapsut ja häntä, tehokkaat tasapainoiset liikkeet. Tampere NORD 
5.5. Arja Koskelo VET ERI 1 SA PU2 NORD-VARASERT ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8½-vuotias, erinomainen tyyppi, hyvin kaunis linjakas pää, oikea ylälinja, kauttaaltaan sopusuhtainen liioittele-
maton kokonaisuus, hyvä eturinta ja oikean mallinen runko, toivoisin hieman maskuliinisemman kokonais-
vaikutelman, upeat tehokkaat ja vaivattomat liikkeet ja hyvä ryhti, erinomaisessa näyttelykunnossa. Tampere KV 
6.5. Tiina Illukka VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET BIS2-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaisessa kunnossa, kauniit linjat, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, hieman korkea hännän kiinnitys, hyvät 
kulmaukset, vahva luusto, liikkuu hyvin. Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska VET ERI 1 SA PU1 ROP 
ROP-VET RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8½ years old, in beautiful condition, nice body 
proportions, excellent type, very nice head and expression, well developed foreface, correct bite, sufficiently 
broad and arched skull, good neck, nice topline and tailset, good front assembly, well angulated hindquarters, 
beautiful coat, his good anatomy shows in movement and long steps. Tuusula RN 13.5. Tiina Taulos VET ERI 
1 SA PU1 ROP ROP-VET BIS2-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen korkealuokkainen, 
erinomaiset mittasuhteet omaava veteraani jolla hyvin kauniit silmät, hyvä kuonon pituus, kauniit yhdensuuntai-
set pään linjat, upea etuosa, kaunis pyöreä runko, erinomainen hännän asento liikkuessa, hyvä takaosa, erin-
omainen karva. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi VET ERI 1 SA PU1 NORD-SERT ROP RYP3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkta proportioner, 8½ årig veteran i utmärkt kondition, vackert milt 
uttryck, fina mörka ögon, välplacerade öron, fin överlinje, bra förbröst och bröstkorg, brett kors, fin benstomme, 
bra vinklar, välansatt svans, rör sig med fin steglängd och härlig svansaktivitet, vacker välpresenterad päls. 
Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8½-vuotias oikealinjainen uros joka säilyttää linjansa kauniisti liikkeessä, hyvä rungon malli, sopiva luusto, tiiviit 
käpälät, kaunislinjainen ja kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, huulilinja, korvat ja niskan kaari, laadukas karva-
peite, liikkuu oikealla luonteella, hieman löysyyttä edessä, kaunis sivukuva, oikea luonne. Rauma KR 27.5. Tino 
Pehar, Kroatia VET ERI 1 SA PU1 VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8½ years, lovely 
type, perfectly balanced body, excellent head, typical eye shape and expression, very nice topline and lovely 
tailset, excellent front with nice forechest, moderate rear angulation, very typical movement, in his age we can’t 
see his age. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good head, dark well shaped eye, strong body, good angulations, in great condition, moved with style and 
drive. Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet ja vahvuus, erinomainen pään profiili, hyvä täyteläinen kuono-osa, 



kaunis kaula, erinomainen eturinta ja rungon täyteläisyys, hyvä luuston vahvuus, erinomaiset takakulmaukset, 
koira kantaa itsensä erittäin kauniisti liikkeessä antaen itsestään tasapainoisen, itsevarman ja iloisen vaikutel-
man. Kotka NORD 16.6. Des Manton, Irlanti VET ERI 1 SA PU1  NORD-SERT VSP ROP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Almost 9 years, pleasing for type, ok size and shape, clean head, good leathers, clean 
neck and topline, well angled in front and rear, presented in excellent coat condition, lovely drive in rear action. 
Raasepori KR 1.7. Pirjo Aaltonen VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET RYP3 BIS2-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 8-vuotias, erittäin kaunis hyväkuntoinen sopusuhtainen uros, tilava runko, hyvät mittasuhteet, 
hyvät pään linjat, kaunis ilme, tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta, hyvä karvan laatu, liikkuu erinomaisesti. 
Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen VET ERI 1 SA PU1 VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erittäin tasapainoinen ja hyvärakenteinen uros, tiivis tanakka runko, erinomaiset raajojen kulmaukset, 
erinomainen pään profiili, voimakas eturinta, tilava rintakehä, kiinteä selkä, kaunis turkki, vaivattomat liikkeet, ikä 
ei paina. Juva KR 8.7. Eeva Resko VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET RYP1 BIS3-VET. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava uros, kaunis pää, erittäin hyvin kulmautunut edestä, hyvä ylä-
linja ja runko, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu sivulta pitkällä askeleella ja hyvin edestä ja takaa. Laukaa KR 
14.7. Goran Gladic, Serbia VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 
years, excellent show condition, good substance, nice front, excellent topline, quality coat, correct movement, 
well presented. Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, Portugali VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and proportions, good head, good neck, excellent angulations, 
correct topline, excellent chest, good coat condition, moves well. Helsinki KR 21.7. Jetta Tschokkinen VET 
ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-vuotias, erittäin hyväkuntoinen, 
kauttaaltaan korkealaatuinen uros, kauniit mittasuhteet, oikeailmeinen ja oikeapiirteinen pää, hyvä runko, ok 
eturinta, hyvät raajat ja häntä, liikkuu riittävällä teholla häntä heiluen, kaunis karva, onnittelut omistajalle. Mikkeli 
KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 
years old, excellent condition, correct size and proportions, good type of head, beautiful expression, good neck, 
level and strong topline, tailset and carriage correct, good chest, forechest and substance, parallel position of 
legs, short in upper arm, excellent hindquarters, a bit long in loin, excellent in many ways. Pori KV 29.7. 
Clodagh Fallon, Irlanti VET ERI 1 SA PU4 ROP-VET BIS2-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent size and shape, lovely neck, gently sloping topline, good pigmentation, head of correct proportions, 
good earset, excellent angulations front and rear, moves very well, in excellent condition for his age. Kuopio 
NORD 4.8. Vesa Lehtonen VET ERI 1 SA PU1 NORD-SERT ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Napakka kokonaisuus joka kuitenkin voisi olla asteen maskuliinisempi, hyvä pää sekä pään linjat, kaunis 
kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, erinomainen runko, sopiva luusto, liikkuu tasapainoisesti hyvällä askeleella, 
hyvä karvan laatu, kauniissa näyttelykunnossa. Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski VET ERI 1 SA PU2 ROP-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, kaunispiirteinen ja kaunislinjainen pää, hyvä 
kaula ja viisto lapa, erinomainen rungon täyteläisyys, luusto ja takakulmaukset, vankat suorat eturaajat, hyvät 
yhdensuuntaiset takaliikkeet, tasapainoiset joustavat sivuliikkeet ja hyvä ryhti. Raisio KR 12.8. Kari Granaas 
Hansen, Norja VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vackert huvud och 
uttryck, vacker hals och rygglinje, super kropp, välvinklad, utmärkt pälskvalitet, aningen lång päls under hunden, 
utmärkta rörelser, korrekt svans, super kondition. Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari VET ERI 1 SA PU1 ROP 
ROP-VET RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikean muotoi-
nen pää, tummat silmät, oikein sijoittuneet korvat, hyvä purenta, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja 
vankka etuosa, oikean muotoinen runko, kaunis takaosa, ikäisekseen erinomainen karva ja liikkeet, käyttää 
häntäänsä rodunomaisesti, kantaa vuotensa kunnialla. Heinola KR 19.8. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PU1 
ROP ROP-VET RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen veteraani joka esitetään erittäin 
kauniissa kunnossa, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, tyylikäs kaula, erinomainen ylälinja, sopusuhtainen runko, 
erinomaiset raajat, kaunis suora karva, liikkuu erittäin hyvin, esiintyy erinomaisesti. Riihimäki NORD 26.8. Leni 
Finne VET ERI 1 SA PU2 NORD-VARASERT ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Riittävät 
mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, kauniit tummat silmät, hyvät korvat, kaula ja ylälinja, erinomainen 
eturinta ja etukulmaukset, erinomainen rintakehä, sopivat takakulmaukset, oikea askelpituus. Helsinki KR 1.9. 
Gitte Finnich Pedersen, Tanska VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Stylish male, beautiful head, correct size, good strong topline, excellent neck, excellent prosternum, excellent 
ribcage, excellent length compared to height, excellent feathers, excellent angulation and movements, beautiful 
veteran. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi VET ERI 1 SA PU1 VSP ROP-VET BIS1-VET. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Very typical dog of correct size, classical masculine head, dark eyes, excellent 
front angulations, level topline, short strong loin, excellent rear angulations, excellent tailset and carriage, moves 
with drive, very well presented. Eckerö KV 29.9. Goran Gladic, Serbia VET ERI 1 SA PU3 SA ROP-VET. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 years, excellent show condition, strong with well shaped ribs, good size 
and proportions, quality coat, good front, correct topline, well set ears and tail, excellent in movement, well 
presented. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta VET ERI 1 SA PU1 VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, oikealinjainen uroksen pää, tasapainoiset kulmauk-
set, kokoon nähden sopiva luusto, oikean mallinen ja pituinen runko, tänään hieman kuiva karva, rauhallinen 
luonne, liikkuu ikäisekseen erinomaisesti. Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Paloheimo VET ERI 1 SA PU1 
NORD-SERT ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, kaunis ilme, 
sopusuhtainen pää, hyvä purenta, hyvä etuosa, erinomainen rintakehä, hyvä takaosa, erinomainen karva, kevyt 
rodunomainen liike, huippukunnossa. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PU3 VSP-VET. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen veteraani, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, tyylikäs ylä-
linja, erinomainen runko ja raajarakenne, hyvä suora karva, liikkuu hyvin joskin hieman varoo etuliikkeitään, miel-
lyttävä käytös. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen VET ERI 1 SA PU1 VSP ROP-VET. Suhtautuminen 



tuomariin: käsiteltävissä. Kauniissa kunnossa esitetty erinomainen veteraani, kaunisilmeinen pää, oikea purenta, 
hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, erinomaiset kulmaukset, liikkuu loistavalla askelpituudella, 
kauniissa näyttelykunnossa oleva turkki. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen VET ERI 1 VV-18 SA PU3 VSP-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, erinomaista tyyppiä oleva, vankkarunkoinen vete-
raani, ihana pää ja ilme, turhan lyhyt kaula ja pystyt lavat, ok eturinta, erinomainen rintakehä, hyvin kulmautunut, 
liikkuu erinomaisella askeleella, joskin etuaskel voisi olla hieman ulottuvampi, kauniisti kunnostettu karvapeite, 
hienossa kunnossa oleva veteraani. 
 
CRAB APPLE’S BLUES BROTHER 11907/17 s.30.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet 
Old Master e. Fi Jva Crab Apple’s Soap Bubble kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Luumäki 21.7. Kati Huovila SPA 1. 
 
CRAB APPLE’S CAFÉ MOCHA 24972/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On 
Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Jäljestämiskokeet: Heinola 29.4. Petri Pelkonen VOI 0 (0 pist). Koira innokkaasti liikkeelle, alkumakaus nuuh-
kaistaan pikaisesti; sopivavauhtista etenemistä koko matka; ensimmäisellä osuudella tehdään kaksi määrä-
tietoista poistumista, joista hukat; juuri ennen kaatoa kolmas määrätietoinen poistuminen ja koe keskeytetään; 
harjoitellen sorkalle, joka kiinnosti; makauksista yhtä vähän haisteltiin, muut ohitettiin; katkokulmalla yhdellä laa-
jalla rengasliikkeellä uuden osuuden alkuun, muut kulmat taustan varmistuksella. Kouvola 1.7. Karla Sohlman 
VOI 3 (a-3, b-4, c-4, d-9, e-3, f-2 = 25 pist). Hessu puhkuu intoa alkumakauksella, ohjaaja kuitenkin rauhoittaa 
tilanteen ja tutkitaan alkumakaus; opastusmatkan jälkeen reipasta vauhtia etenevä jäljestys, jossa käytetään 
pääosin maavainua; ensimmäinen osuus edetään nopeasta siksak-kuviota käyttäen, tehdään muutamat pistot 
jäljen sivuun matkan aikana, liki kulmaa lähdetään määrätietoisesti pellolle muihin hommiin, ensimmäisen hukka; 
uusi yritys ja kulmalle, jolla katko; veretyksen lopusta ensin kaunis kaarros liki toisen osuuden alkua mutta sitten 
lähdetään määrätietoisesti takaisin pellon suuntaan hukkaan asti; uusi yritys toisen osuuden alusta ja se sekä 
kolmas ja neljäs osuus edetään vauhdin pudottua hyvin, tehdään jokusia pistoja sekä pyörähdyksiä matkan 
aikana; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; toinen ja kolmas kulma pienellä kaarroksella uudelle osuudelle; 
makauksista osoitti ensimmäisen, kolmannen ja neljännen hyvin, toisen kiersi vierestä ohi; nuori innokas koira, 
joka osoitti osaavansa jäljestää; kokemusta kun tulee, uskon että alun into tasaantuu ja narunjatkeen lenkitys 
vähenee; tsemppiä jatkoon, Hessu. Heinola 29.7. Ilkka Niemi VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-11, e-2, f-4 = 42 pist). Koi-
ra nuuhkii alkumakauksen, sitten ohjatusti liikkeelle, ohjaaja jarruttaa vauhdin ihanteelliseksi; kolmannella osuu-
della tehdään aivan pieni polun tarkistus ja vähän ennen kaatoa koira kiinnostuu pikkulinnuista jäljen vieressä; 
tarkastellaan hetki niiden hajuja, kun koira pysähtyy ja vilkaisee ohjaajaan, oikea-aikainen kehotus auttaa jatka-
maan jäljestystä; muutoin edetään kaikki osuudet tarkasti ja varmasti jäljellä maavainua käyttäen; ensimmäinen 
kulma tarkasti, katkokulmalla veretyksen loputtua pieni varmistusrengastus ja sitten jalanjälkiä veretyksen al-
kuun, kolmannen kulman takana laaja rengastus; yksi salamannopea makauksen merkkaus, yksi nopeahko ja 
kaksi selkeätä makauksen merkkausta; koira nuuhkii kaadon ja jää sille vähäksi aikaa, mutta jatkaa sitten mat-
kaa. Luumäki 26.8. Kati Huovila VOI 1 (a-5, b-9, c-9, d-11, e-3, f-4 = 41 pist). Innokas valjaista kiinnipidetty uros, 
joka haistelee alkumakuun; ohjauksen jälkeen itsenäiseen työskentelyyn päästyään hyppii iloisesti kanervikossa 
ja aloittaa maa- ja ilmavainuisen työn; jälki on sekalaista maastoa ja metsää hakkuineen, missä on myös riista-
jälkiä ja nekin kiinnostivat välillä sivupyörähdyksin, palaten itsenäisesti aina takaisin; makaukset osuuksilla eivät 
kiinnosta, ensimmäinen yli, toinen merkiten, kolmas yli ja neljäs sivusta ohi; kulmat tarkasti ja katkokulmalla 
veren lopusta parilla suurenevalla lenkillä viimeiselle osuudelle; ilmavainulla sorkalle, mitä jäi haistelemaan; hyvä 
vauhti. 
 
CRAB APPLE’S CHOCOLATE SHOT 24970/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze 
Whiskey On Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Okej proportioner, maskulint huvud och uttryck, bra förbröst, tillräckliga vinklar, bra benstomme, välver i ryggen i 
rörelsen, okej steglängd, bra pälskvalitet. Kotka NORD 16.6. Des Manton, Irlanti AVO EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, top size, very happy chap, moderate skull, ok eyes and mouth, clean neck and 
topline, ok front, angled moderately in front, moves ok in profile but rolling, excellent temperament. Porvoo RN 
28.7. Dina Korna, Viro AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Standard size, masculine, strong 
bones, masculine head with correct lines, correct bite, eyes and ears, topline could be more level especially 
when moving, well developed ribcage, correct angulations, correct structure of coat, moves well coming and 
going but topline could be more firm when moving. 
 
CRAB APPLE’S ESPRESSO 24971/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On 
Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 26.5. Mari Myllynen AVO 2 (a-3, b-6, c-5, d-11, e-3, f-2 = 30 pist). Koiralle osoite-
taan lähtömakaus, josta ohjattuna sopivavauhtiseen maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen; ensimmäinen osuus 
jäljellä tai sen tuntumalla, ensimmäinen makaus merkaten, kulma hyvin; toinen osuus menee hyvin aina hakkuul-
le saakka, hakkuun reunassa otetaan paluujälki, joka vie hukkaan saakka; uusi alku, hakkuu läpäistään runsain 
pyörähtelyin, toinen kulmamakuu ohitetaan ulkokautta ja kaartaen kolmannelle osuudelle; kolmas osuus edetään 
välillä jäljellä, välillä kaartaen ja pyörähdellen; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa; tänään pisteisiin vaikuttaa huk-
ka, tarkistelut, toinen kulmamakaus ja toisen osuuden työläys; lisää harjoittelua erilaisissa maastoissa, niin alkaa 
tulos paranemaan. 
MH-luonnekuvaus: Hämeenlinna 19.5. Heidi Kaatiala ja Heli Väätäjä. 



 
CRAB APPLE’S FIDDLER ON THE ROOF 11909/17 s.30.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
Triplet Old Master e. Fi Jva Crab Apple’s Soap Bubble kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Kouvola 30.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 
 
CRAB APPLE’S FOOTBALL STAR 46321/15 s.9.8.2015 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab 
Apple’s The Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 6.5. Mari Myllynen AVO 2 (a-3, b-6, c-4, d-13, e-3, f-2 = 31 pist). Koira tutkii alku-
makauksen, josta hyvin ohjattuna maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen maastoon sopivalla vauhdilla; ensimmäi-
nen ja toinen osuus jälkitarkkaa, vain muutamin pyörähdyksin; ensimmäinen makaus hyvin merkaten ja toinen 
nopeasti nuuskien; molemmat kulmat tarkasti; kolmas osuus menee sitten haahuillen, joista yksi vei sitten aina 
hukkaan saakka; sorkasta ensin ohi mutta sille palaten ja siitä kiinnostuen; tänään pisteisiin vaikuttaa toisen 
makauksen vajavainen merkkaus ja hyvin työläs kolmas osuus; ensimmäinen ja toinen osuus kuitenkin näyttivät, 
että kyseessä on todella lahjakas jälkikoira. 
 
CRAB APPLE’S GUITAR HERO 11906/17 s.30.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Old 
Master e. Fi Jva Crab Apple’s Soap Bubble kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 19.5. Matti Luoso JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen, vahvarakenteinen junioriuros, hieman takaluisu kallo-osa, oikea purenta, hyvät silmät, sopiva kaulan 
pituus, hyvä luusto ja käpälät, eturaajat voisivat olla suoremmat, hyvä eturinta ja runko, vielä hieman pyöreä 
lanneosa, sopivat kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä käytös, esittämistä tulee vielä harjoitella. Rova-
niemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine 
junior dog, good size, masculine head with loose skin, good eyes and expression, well developed body for age, 
a bit straight in his shoulders, excellent bone and feet, a bit long in loin, moves freely, a bit close behind, good 
temperament, would like to see him in better show condition. Rovaniemi NORD 17.6. Petr Rehanek, Tsekki 
NUO ERI 2 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½ years old dog, very nice body, very 
nice head, eye dark, scissor bite, ears well set and coated, neck muscular and well set, back straight, tail well 
set, fore and hindquarters with good angulations, very nice coat, regular movement, well presented. Rovaniemi 
RN 4.8. Reia Leikola-Walden NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt vankka 
uros, hyvän pituinen uroksen pää jossa vielä hieman takaluisu kallo, kaulanahkaa, vahva luusto, sopiva kaula, 
tasapainoiset kulmaukset, oikein kiinnittynyt häntä, yhdensuuntaiset liikkeet, vielä pehmeä ylälinja liikkeessä, 
runsas oikealaatuinen karva, miellyttävä luonne. 
Taipumuskokeet: Kolari 10.8. Anitta Kauppila SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Kolari 12.8. Merja Kajander AVO 1 (a-6, b-11, c-8, d-14, e-3, f-5 = 47 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö ja koira etenee maavainuisesti reipasta vauhtia jälkiuralla; ensimmäinen makaus/kulma parilla tarkistus-
lenkillä toiselle osuudelle; toisen osuuden alussa todennäköisesti porojen jäljet pyörittivät kaksi kertaa koiraa 
jäljen vieressä, toisen osuuden puolivälissä myös, toinen makaus/kulma parilla tarkistuslenkillä; kolmannen 
osuuden puolivälissä jälleen porojen jäljet pyörittivät koiraa laajalla lenkillä; koira tulee kaadolle, jota nuuhki ja 
tutki; erinomainen suoritus ensikertalaiselta, joka koko jäljestyksen ajan oli jälkiuralla, paitsi muutamat porojen 
jäljet pyörittivät koiraa; erinomainen jälkipari, jossa ohjaaja luotti koiraansa. 
 
CRAB APPLE’S HEMULEN 13455/18 s.16.12.2017 i. C.I.B. C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se Jva 
EeV-16 Triplet Yours Truly e. Crab Apple's The Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Loviisa PN 5.8. Eeva Resko PEN 1 KP PU2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koo-
kas, hyvin kehittynyt urospentu, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä tiivis ylälinja, hyvin kehittynyt 
runko mutta lyhyt rintalasta, saisi olla tiiviimpi kyynärpäistä, hyvä luusto ja takaosa, liikkuu kauttaaltaan suhteelli-
sen hyvin. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very tall 
dog of almost 9 months, masculine head, would prefer tighter eyelids, well set ears, long neck, excellent layback 
of shoulder, a little short in upper arm, excellent tailset and tail carriage, moves with drive, very well presented. 
 
CRAB APPLE’S JÄGERMEISTER 19206/12 s.31.1.2012 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva 
TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen KÄY ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Mittasuhteiltaan oikea, hyvä raajaluusto, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, turkin väriin 
sulautuvat silmät ja kirsupigmentti, hyvä purenta, hyvän mallinen rintakehä, lavat ja olkavarret saisivat olla viis-
tommat ja eturinta täyttyneempi, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karvan laatu, oikea lantion asento ja hännän 
kiinnitys, takaa liikkuu hyvin, etuaskel jää hieman lyhyeksi. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro KÄY ERI 1 SA 
PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Standard size, masculine, correct lines and 
proportions of head, correct bite, eyes and ears, good topline, correct ribcage and brisket, enough angulated in 
front and behind, correct coat, good movement in front and from side, could be slightly better from behind, good 
temperament. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Short coupled, good ribs, good head and expression, nice legs and feet, correct coat quality, moved and 
showed well. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kau-
nis hyvin rakentunut uros, kaunisilmeinen pää, kallolinja voisi olla aavistuksen tasaisempi, hyvä kaula, erittäin 
hyvä runko ja luusto, hieman niukat kulmaukset, aavistuksen kapea edestä, hyvän laatuinen karva, liikkuu hyvin, 
miellyttävä käytös. 
 



CRAB APPLE’S MUSICAL MANIAC 11908/17 s.30.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet 
Old Master e. Fi Jva Crab Apple’s Soap Bubble kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Luumäki 21.7. Kati Huovila SPA 1. 
 
CRAB APPLE’S PIANO MAN 11904/17 s.30.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Old 
Master e. Fi Jva Crab Apple’s Soap Bubble kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 25.8. Paula Valkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen 
ja avoin uros, tulee hyvin toimeen koirien ja ihmeisten kanssa. Haku ja laukaus: hyväksytty. Erinomaisella 
etäisyydellä risteilevää ja pistomaista maa- ja ilmavainuista hakua; tutkii innokkaasti maastoa häntä heiluen, 
laukauksesta pysähtyy kuuntelemaan; laukauksen jälkeen haku hieman suppenee ja into laantuu; pitää hyvin 
yhteyttä ohjaajaan; näyttö riittää hyväksyttyyn suoritukseen. Jäljestys: hyväksytty. Huolellinen opastus; 
jälkitarkkaa rauhallista maavainuista työtä; kulma hyvin, toisella osuudella pientä pyörimistä mutta kaato löytyy 
nopeasti; erinomainen suoritus. Vesityö: hyväksytty. Rauhallisesti veteen, noutaa pukin, hyvä uimari. 
Tottelevaisuus: hyväksytty. Kuuliainen ja hyvin ohjaajan hallinnassa, tottelee illoisesti ja toteuttaa annetut 
tehtävät häntä heiluen. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: iloinen parivaljakko, ohjaaja tukee ja kannustaa koiraa 
hyvin; Iiro on reipas ja motivoitunut tekemään töitä yhdessä ohjaajan kanssa. 
Tottelevaisuuskokeet: Hamina 26.5. Pernilla Tallberg ALO 2 (148 pist). Porvoo 1.12. Harri Laisi ALO 1 (171 
pist). 
 
CRAB APPLE’S PLAYMAKER 46322/15 s.9.8.2015 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s 
The Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Antaa 
hieman ilmavan vaikutelman, upeat mittasuhteet, riittävä pään pituus, hyvin kauniit linjat, oikea ilme, erinomaiset 
korvat, toivoisin paremmat etukulmaukset ja eturinnan, runko voisi olla pyöreämpi, erinomainen lantio, erinomai-
nen karvapeite, hyvin kauniisti esitetty, hieman kapea edestä, toivoisin pidemmän sivuaskeleen, miellyttävä käy-
tös, hyvä häntä. Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen luusto, hyvät mittasuhteet, liian syvä kallo, saksipurenta, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, hyvä kaula ja 
selkä, luisu lantio, eturinta voisi olla paremmin kehittynyt, riittävät kulmaukset, riittävä askelpituus, etu- ja taka-
liikkeet voisivat olla paremmat, erinomainen karvan laatu. Kajaani RN 8.4. Katja Korhonen KÄY EH 2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, erittäiin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, hyvä pää, luomet 
voisivat olla tiiviimmät, oikea purenta, hyvät korvat, kaulan pituus, selkälinja, eturinnan ja rungon vahvuus, saisi 
kulmautua paremmin edestä ja takaa, hyvä raajaluusto, hyvät käpälät, aavistuksen pehmeä turkin laatu, hyvä 
häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, aavistuksen kapeasti edestä, sivuliike saisi olla pidempi ja voimak-
kaampi, miellyttävä luonne, hyvin esitetty. Raahe RN 5.8. Nikola Smolic, Kroatia KÄY EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Correct size, correct shape, correct lines of the head, stop is slightly too deep, eyelids 
little let down, moderately angulated in front, correct topline, needs more hindquarters, low tailset, in movement 
needs more reach and drive. 
Jäljestämiskokeet: Ii 19.8. Heikki Pirhonen VOI 2 (a-6, b-6, c-5, d-12, e-3, f-5 = 37 pist). Messille osoitetaan 
alkumakaus, jonka se hyvin tutkii; aloitetaan innokas jäljestys, työtä tehdään maa- että ilmavainua käyttäen jälki-
uralla tai sen välittömässä läheisyydessä; ensimmäisellä kulmalla mennään ensin yli ja tullaan uudelleen jäljelle, 
mutta valitaan väärä ura ja otetaan paluujälki; palautetaan kulmalle, jonka jälkeen kaikki suorat osuudet jäljeste-
tään hyvin, ainoastaan avonaisen suo-osuuden jälkeen tuuli sekoitti hieman ja kuljetti jäljen sivuun; katkokulma 
selvitettiin laajoin lenkein ja rengastuksin, kolmas kulma rengastaen; makaukset pysähdytään kaikki osoitta-
maan; kaadolle tullaan suoraan, sorkka kiinnostaa ja jää viereen. 
 
CRAB APPLE’S ROCK ’N’ ROLLER 11905/17 s.30.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet 
Old Master e. Fi Jva Crab Apple’s Soap Bubble kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk 
vanha uros, antaa hieman pitkän vaikutelman, selvä sukupuolileima, vahva kallo, sopiva otsapenger, tummat 
silmät mutta hieman avoimet luomet, purenta ok, hieman löysät huulet, hyvät korvat, hyvin asettunut lapa, hyvän 
pituinen mutta pysty olkavarsi, ikäisekseen riittävä rungon volyymi, hieman pitkä lanneosa, hyvä selkä, hieman 
jyrkkä lantio, kokoon sopiva luusto, koristekarvat täytyy harjata auki ihoon asti, hyvä karvan laatu, liikkuu reip-
paasti hyvällä askelpituudella silloin kun keskittyy, käyttää häntäänsä oikein. Salo RN 28.4. Veli-Pekka 
Kumpumäki JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahvaluustoinen, urosmainen, voisi lanneosal-
taan olla tiiviimpi, voimakas pää joka voisi olla elegantimpi, hieman löysät luomet, hyvin kiinnittyneet korvat, ylä-
linjan tulisi olla liikkeessä ryhdikkäämpi, tahtoo painua etumatalaksi, hyvä rintakehän syvyys, hyvin kulmautuut 
takaosa jota käyttää hyvin liikkeessä, hyvin kiinnittynyt häntä, hyvä turkin laatu mutta voisi olla huolitellummassa 
kunnossa, iloinen käytös. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good type, correct head proportions, little bit rough in head and neck, excellent bones, strong 
body, correct angulations and muscles, correct movement but loses the balance. Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo 
NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, vahva urosmainen 19 kk vanha uros, 
oikeat pään linjat, hieman liioiteltu otsapenger, vahva luusto, hieman pitkä lanneosa, hieman lyhyt rintakehä, 
kauniisti kaareutuneet kylkiluut, turkki saisi olla paremmin näyttelyyn viimeistelty, erinomaiset liikkeet, hyvät kul-
maukset, kaunis leveä reisi, säilyttää liikkeessä hyvän ylälinjansa. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi KÄY 
ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong dog of correct size, masculine head of 
correct proportions, would like better eyelids, excellent front angulations, level topline, short loin, excellent rear 
angulations, moves with drive. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 9.6. Sari Vottonen SPA 0. Kouvola 30.6. Taru Kalkkila SPA 1. 



Jäljestämiskokeet: Loimaa 27.5. Juhani Heikniemi AVO 1 (45 pist). Sauvo 10.6. Juhani Heikniemi AVO 1 (48 
pist). Kouvola 1.7. Karla Sohlman VOI 0 (0 pist). Bono pakoitetaan tutkimaan alkumakaus, sen nuuhkaistuaan 
ohjataan hyvin veriuralle; alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään pääosin maavainua; ensimmäisellä 
osuudella pieniä ja isompia rengastuksia tehden, myös jälkitarkkaa työtä välillä; ensimmäinen kulma, jolla katko, 
veretyksen lopusta hakukuviota käyttäen yrittää selvittää jatkon, ajautuu kuitenkin jäljen ulkopuolelle ja sivusta 
tulee jäljelle ja ottaa paluujäljen, ensimmäinen hukka; uusi yritys toiselta osuudelta ja sitä edetään hyvin liki 
loppua, vain pari pientä pistoa jäljen sivuun; toiselta kulmalta lähtee lintu edestä ja se saa Bonon ajatukset pois 
vereltä, lähtee perään ja ajautuu jäljestä kauaksi, tuomitaan toinen hukka; uusi yritys kolmannen osuuden alusta, 
se edetään pätkiä hyvin, pistoja tehden, pätkät jäljen sivussa, sen suuntaisesti, kaikki variaatiot siis, kolmas 
kulma tarkasti; neljättä osuutta pätkä hyvin mutta sitten löytyy syöttöpaikka ja se vie mennessään muihin hajui-
hin, kolmas hukka ja koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti; makauksista ensimmäinen vauhdista 
nuuhkaisten, toisen ohittaa vierestä, kolmannen osoittaa hyvin; nuori innokas koira, joka osoitti ajoittain hyvää 
nenän käyttöä; kokemusta lisää, niin uskon että päästään alusta loppuun hienosti; tsemppiä jatkoon, Bono. 
MH-luonnekuvaus: Loimaa 11.8. Pirjo Kelloperä ja Anu Haapakoski. 
 
CRAB APPLE’S SNORK 13454/18 s.16.12.2017 i. C.I.B. C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se Jva EeV-
16 Triplet Yours Truly e. Crab Apple's The Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nearly 9 months, correct size, very typical classical head, good eyes, long neck, excellent front 
angulations, level topline, moves with drive and shows very well.  
 
DAVICO DAYLIGHT MEADOWS 42273/16 s.13.7.2016 i. Fi Mva Flushing Meadow’s Faraday e. Fi Kva-J Fi & 
No & Se & Pohj Jva Davico Wizard Wonder kasv. Eija Davidjuk 
Taipumuskokeet: Salo 8.9. Tuija Sällylä SPA 1. 
 
DAVICO MOONLIGHT MEADOWS 42268/16 s.13.7.2016 i. Fi Mva Flushing Meadow’s Faraday e. Fi Kva-J Fi & 
No & Se & Pohj Jva Davico Wizard Wonder kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Virrat 6.5. Tuula Svan AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Ressu tutkii alku-
makauksen hyvin ja se ohjataan rauhallisesti jäljelle, jäljestys on maa- ja ilmavainuista ja koira etenee itsenäi-
sesti veriuralla sopivalla vauhdilla; jäljestetään melkein jälkitarkasti, ainoastaan toisella ja kolmannella osuudella 
hieman laajemmat tarkistukset jäljen molemmin puolin; ensimmäinen kulma tarkistuslenkillä, makaus osoitetaan 
hyvin, toinen kulma tarkasti, mutta makaus nuuhkaistaan vauhdista; suoraan kaadolle, joka kiinnosti; hyvä itse-
näinen suoritus koiralta. Virrat 1.7. Tommi Sianoja AVO 2 (a-4, b-7, c-6, d-12, e-3, f-3 = 35 pist). Ressu nuuhkai-
see alkumakuun ja ohjataan huolella jälkityöhön, alkaa innokas maa- sekä ilmavainuinen työ, jota tehdään 
mukavaa kävelyvauhtia edeten jälkiuralla, välillä hieman aaltoillen; ensimmäisen osuuden lopulla olevan uran yli-
tyksessä ajautuu hieman jäljen sivuun, kaartaa takaisin mutta jälki ylittyy, sitten lenkkiä jatketaan jo jäljestetylle 
osuudelle ja lähdetään paluujäljelle, hukka; palautus ennen kulmaa, kulma tarkasti, makuulla ei pysähdytä; toi-
sella osuudella yksi lenkitys, muuten hyvin, kulma tarkasti, makuu pysähtyen ja nuuhkien; kolmannen osuuden 
alussa laajahkot lenkitykset, palaa itsenäisesti, osuuden loppupuolella pikkulenkit; suoraan sorkalle, jota jää 
nuuhkimaan; hyvä ja innokas jäljestäjä, joka tarvitsee vielä hieman lisää kokemusta, niin palkintosijat kirkastuu. 
 
DAVICO WIZARD WHISTLER Fi Jva Fi Kva-J 21964/12 s.26.2.2012 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. 
Fi Kva-J Fi & Se & No & Pohj Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 6.5. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-9, c-8, d-11, e-3, f-5 = 42 pist). Itsenäinen 
alun tutkinta ja ohjattu lähtö, maa- ja ilmavainuinen koira jäljestää maastoon sopivaa kävelyvauhtia jälkiuralla tai 
sen tuntumassa aaltoillen; matkalla myös pienet tarkistuslenkit kullakin osuudella ja näiden lisäksi hukan rajoilla 
käynyt riistalenkki tuulen tuodessa kirsuun huumaavan hajun, jonka perään eteneminen tyssää kymenlaaksolai-
seen tuplamuistutukseen päivän tehtävästä; makuista kolme osoitetaan hätäisesti pysähtyen ja yksi nopattiin 
vauhtia hidastaen; ensimmäisen kulman katko selvisi veren lopusta laajenevalla haulla, toisella kulmalla reilu 
taustalenkki ja kolmas kulma narun mitan tarkistuksella; kaadolle suoraan se omien; osaava jäljestäjä, jota riista-
viettikin koettelee. Lappeenranta 20.5. Asko Kukkola VOI 3 (a-3, b-5, c-5, d-7, e-3, f-2 = 25 pist). Jäljestysinto 
pojalla on kova, tieltä lähtöön poika marmattaa (väh, väh) koko matkan; itse lähtömakaus osoitetaan hyvin; ete-
nee jäljellä sopivavauhtisesti käyttäen maa- sekä ilmavainua; ensimmäinen osuus edetään hyvin lähelle kulmaa, 
missä poistutaan riistan tuoksuja noukkien jäljeltä pois Lassen kehoituksista huolimatta hukkaan asti; palautus 
juuri ennen kulmaa ja katkoa, tutkii kulman taustan ja katkon mallikkaasti; siksakkaa nopeasti toisen osuuden 
alkuun, osuus edetään hyvin kulmalle, missä kulman takana kaarretaan lenkillä kolmannelle osuudelle; tämä 
osuus on lenkkien täyttämä mikä sotkee etenevyyttä; kulmalla tehdään lenkki ja viimeinen osuus on selvästi 
parempi edeltävää; suoraan kaadolle minkä osoittaa selvästi; makauksista kolme ensimmäistä ohitetaan, viimei-
nen ylitetään; poika kyllä osaa jäljestää, mutta kaiken kokoinen riista sotkee tänään jäljestyskuvioita. Luumäki 
5.8. Leena Kähkönen VOI 2 (a-4, b-8, c-8, d-11, e-3, f-3 = 37 pist). Ohjattu lähtö, maavainua käyttäen edetään 
jäljen tuntumilla reipasta vauhtia koko jälki; makauksista ensimmäinen ja neljäs nopeasti ja toinen ja kolmas 
pysähtyen pidemmäksi aikaa; ensimmäisellä kulmalla katkoa haarukoidaan lenkein veretyksen lopusta löytäen 
uusi alku, toinen kulma sisäkautta oikoen ja kolmas hyvin suunnantarkistuksella; noin 15 metriä ennen kaatoa 
koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä muiden hajujen perään, hukka; palautettuna sorkalle ja jäljestys päättyy; 
osaava jälkikoira, jota vei tänään muut hajut ja makaukset eivät kiinnostaneet tarpeeksi. 
 



DAZZLINGTAILS A BOY LIKE DADDY Fi & Ee & Lv Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva BaltJV-10 LtJV-10 
EeJV-10 32278/09 s.16.5.2009 i. C.I.E Lt Mva V-10 Westerner Dance In Time e. Benchmark Chill’N Thrill kasv. 
Mari Hotti 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-
vuotias veteraani joka on säilyttänyt hyvin ryhtinsä ja esiintyy erittäin reippaasti, hyvä pää, hyvä ylälinja ja rinta-
kehä, etukulmia voisi olla hieman enemmän, hieman pysty olkavarsi, hyvät kulmaukset takana, hyvät liikkeet. 
Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-
vuotias hyvässä kunnossa esitetty veteraani, mittasuhteiltaan oikea, hyvä luusto, hieman takaluisu kallo, oikein 
kiinnittyneet korvat, tummat silmät, hyvä purenta, hyvä rintakehän malli, lanne saisi olla leveämpi ja olkavarret 
viistommat, hyvin kulmautunut takaa, iän mukainen karvapeite, hyvä hännän ja lantion asento, liikkuu iän tuo-
malla arvokkuudella. 
 
DAZZLINGTAILS GENTLEMAN LIKE DADDY Fi Mva 37912/14 s.12.6.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva Fenbrook 
Change Is Gonna Come e. Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva Barecho Four Wheel Drive kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Laadukas ja tyylikäs valioluokan uros, hieman pitkälinjainen, hyvin laskeutuvat korvat, hyvä rintakehä, hyvin 
rakentunut lantio, tasapainoiset kulmaukset, tiiviit käpälät, hyvä määrä hyvälaatuista karvapeitettä, hyvin esiin-
tyvä uros. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen VAL ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, vahvuusaste ja sukupuolileima, hyväilmeinen pää, hyvä kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys, keski-
vahva eturinta, hyvät kulmaukset ja käpälät, erittäin hyvät liikkeet, iloinen käytös. Imatra KR 1.4. Jadranka 
Mijatovic, Kroatia VAL ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, good size and 
bone, lovely type of head, beautiful eye and expression, well set and carried ears, I’d like less skin, could have 
more layback of shoulder, good topline, well angulated in rear, moves very well, good temperament. Imatra KV 
2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice head 
and expression, a bit narrow chest in front, movement light and enough balanced, a little not parallel in front, 
excellent temperament. Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Kookas voimakas uros, vahva hyväilmeinen uroksen pää jossa turhan paljon nahkaa, voima-
kas luusto, tasapainoiset kulmaukset, voimakas kallo ja turhan paljon nahkaa, tilava runko, sujuvat liikkeet, erin-
omainen turkin laatu, hyvä luonne. Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen VAL ERI 1 SA PU1 ROP RYP3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Timmissä kunnossa, ryhdikäs hyväluustoinen uros jolla oikeat mittasuhteet, 
selvä sukupuolileima, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, tummat silmät, hyvä purenta, riittävän 
täyteläinen kuono, oikean mallinen rintakehä ja hyvä leveä lanne, riittävästi eturintaa, hyvä lantion asento ja 
häntä, tasapainoiset kulmaukset, vaivattomat liikkeet. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen VAL ERI 3. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, ihannekokoa hieman kookkaampi kaunislinjainen uros, hyvät mitta-
suhteet, hyvät pään linjat ja tummat silmät, hyvä täyteläinen kuono, hyvä eturinta ja rungon tilavuus, suorat olka-
varret, hyvä takaosa, vahva raajaluusto, hyvä turkki, hapsut ja häntä, liikkuu tasapainoisesti, tehokkaasti ja 
hyvällä ryhdillä. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU2 NORD-VARASERT. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkta proportioner, välmeislat huvud, bra kropp och vinklar, rör sig med fin 
steglängd och svansaktivitet, brett kors, vacker välpresenterad päls. Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski VAL 
ERI 1 SA VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä oleva, hyvät mittasuhteet omaava 
vankka uros, hieman syvä kallo-osa, täyteläinen kuono-osa, kaunis kaula, erinomainen eturinta, luusto sekä 
rungon täyteläisyys, hyvä leveä reisi, erinomaiset takakulmaukset, hieman pehmeälaatuinen turkki, liikkuu tehok-
kaalla askeleella sivusta kun asettuu, miellyttävä käytös. Rovaniemi NORD 17.6. Petr Rehanek, Tsekki VAL 
ERI 1 SA PU1 NORD-SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old dog, very nice body, 
very nice head, scissor bite, eyes dark, ears well set, chest deep, chest broad and straight, tail well set, fore and 
hindquarters with good angulations, very good presentation. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 27.5. Esa Pekkarinen AVO 1 (a-5, b-10, c-9, d-13, e-2, f-5 = 44 pist). Alku-
makuu tutkitaan, alkaa reipas aaltoillen etenevä ilmavainuinen jäljestys, koira tarvitsee alkuun pari innostavaa 
kehoitusta, mutta sitten jäljestys on itsenäistä ja varmaa; ensimmäinen kulma tarkasti, makuu osoitetaan; toisella 
osuudella jäädään hetkeksi syömään heinää, jolloin ohjaaja taas muistuttaa tehtävästä; toiselle kulmalle tullaan 
ulkokautta kaartaen, makuu osoitetaan; viimeisellä osuudella ojan ylitys teettää enemmän työtä, mutta tarpeiden 
teon jälkeen sekin selviää; kaadolle suoraan, kaato tutkitaan nopeasti, mutta koira voisi olla kiinnostuneempi 
siitä; osaava jäljestäjä, jolle kokemus tuo varmuutta ja tarkistelut vähenevät. Ruokolahti 15.7. Satu Savolainen-
Pulli AVO 1 (a-5, b-8, c-8, d-12, e-2, f-5 = 40 pist). Ohjaten lähtö, Jäbä jäljestää sopivaa vauhtia tehden runsaasti 
tarkistuksia koko jäljen ajan; ensimmäisellä osuudella jälkijoukoille tuhahdellaan mutta kehoituksesta jäljestys 
jatkuu; ensimmäinen makaus merkataan pikaisesti pysähtyen ja toinen hieman pidempään pysähtyen, kulmat 
hyvin; vielä ennen kaatoa yksi pyörähdys ennen kuin kaato löytyy; koira pysähtyy nopeasti kaadolle, jonka jäl-
keen jatkaa matkaa; ohjaajan kannattaa jarruttaa koiraansa enemmän, jolloin työskentely tarkentuu. 
 
DAZZLINGTAILS GREAT EXPECTATIONS 37913/14 s.12.6.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva Fenbrook Change Is 
Gonna Come e. Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva Barecho Four Wheel Drive kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteet 
oikeat, miellyttävästi esiintyvä käyttöluokan uros, melko voimakkaasti piirtyvä pää jossa syvä huulilinja, hyvä ylä-
linja, hyvä eturinta ja hyvä rintakehän muoto, hieman kapea reisi, hyvä askelpituus, etuliikkeet saisivat olla 
tiiviimmät, turkki ei tänään parhaimmillaan. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen KÄY EH 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan riittävä, hyvän mittainen pää, riittävän yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä 
kaula ja ylälinja, aavistuksen ylös kiinnittynyt häntä, hyvät kulmaukset ja käpälät, koira liikkuu hyvällä askeleella 
hieman takakorkeasti, miellyttävä käytös. Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia KÄY ERI 1. Suhtautumi-



nen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old male, good size and bone, good type of head but a bit heavy, lovely 
eye and expression, good neck, shoulders and topline, well angulated in front and rear, moves very well. Imatra 
KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, 
nice head, correct expression, a bit narrow chest in front, movement enough light and balanced, a bit not parallel 
in front, excellent temperament. Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 1 SA PU4 VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakasrakenteinen, hieman pitkärunkoinen uros, oikealinjainen 
hyväilmeinen pää jossa turhan paljon nahkaa, hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, tasapainoisesti kulmautunut, 
hyvä eturinta, tilava runko, hyvä takaosa, hieman ylös kiinnittynyt häntä, sujuvat sivuliikkeet, voisi olla hieman 
tiiviimpi kauttaaltaan, erinomainen turkin laatu, hyvä luonne. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi KÄY 
ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Okej proportioner, bra skalle, allt för mycket skin som styr 
uttrycket, bra kropp och vinklar, välmusklade lår, brett kors, rör sig med härlig steglängd och fin svansaktivitet, 
vacker välpresenterad päls. Aura RN 16.6. Tiina Illukka KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakas uroksen pää, kaunis kaula, hyvin kulmautunut, hieman pitkä lanneosa, sivu-
liikkeissä saisi olla enemmän driveä, voisi olla ryhdikkäämpi. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria KÄY 
EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Enough in type, little bit rough in muzzle and neck, enough front 
chest and bones, good ribcage envelopment, prefer better proportions on topline, enough angulations and 
musculated, loses the balance in movement. Juva KR 8.7. Eeva Resko KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman antava uros jonka pään ääriviivat saisivat olla yhden-
suuntaisemmat, hieman liian raskaat huulet, kaunis ilme, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu 
hyvällä askeleella ja hyvin edestä ja takaa. Mikkeli RN 4.8. Harto Stockmari KÄY ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA 
ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, 
löysää kaulanalusnahkaa, vähän korostuneet kulmakaaret, hyvä purenta, toivoisin korostuneemman eturinnan, 
tilava runko, hyvä takaosa, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin, käyttää häntäänsä rodunomaisesti. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 27.5. Esa Pekkarinen AVO 3 (a-2, b-3, c-3, d-12, e-3, f-2 = 25 pist). Alku-
makuu tutkitaan ja lähdetään ilmavainuiseen jäljestykseen; ensimmäinen osuus edetään hakkuun laitaa ja koira 
tekee runsaasti tarkistuksia jäljen molemmin puolin; kulma tarkasti, makuu osoitetaan; toista osuutta edetään 
puolen välin tuntumaan kun koira poistuu määrätietoisesti sivuun, josta hukka; uusi alku ja pian päästään 
metsän sisään ja jäljestys saa runsaasti uutta puhtia; kulma tarkasti, makuu ylitetään; kaadolle, joka kiinnostaa; 
tänään kuuma keli ja tuulet aukon reunalla kiusasivat jäljestäjää. Ruokolahti 10.6. Heikki Vesikko AVO 1 (a-5, b-
10, c-8, d-14, e-2, f-5 = 44 pist). Lähtö osoitettiin, jonka jälkeen tutkittiin veretys sekä lähdettiin maavainuisesti 
reippaasti jäljelle; ensimmäinen osuus jälkitarkasti makuulle, jossa puolen metrin halkaisijalla kierros ympäri, 
pysähdys, nuuhkiminen ja lähtö toiselle osuudelle, jonka loppupäässä kaksi etsintärengastusta jäljen tuntumassa 
ja siitä edettiin kakkoskulmalle pysähtymään ja nuuhkimaan; kolmas osuus yhtä tarkastusta lukuunottamatta 
kaadolle, jolle pysähtyy, nuuhkii, odottaa hetken ajan ja poistuu. Ruokolahti 15.7. Satu Savolainen-Pulli VOI 0 
(0 pist). Ohjattu lähtö, Otto jäljestää mukavaa kävelyvauhtia; ensimmäinen makaus merkataan pikaisesti ja kohta 
makauksen jälkeen koira poistuu jäljeltä määrätietoisesti, hukka; katkokulmaa koira selvittää rengastaen ja 
käykin lähes veretyksen alussa mutta loittonee sitten jäljestä, hukka; palautus toiselle osuudelle, Otto menettää 
mielenkiintonsa jälkeen ja poistuu jäljeltä määrätietoisesti; tuomari keskeyttää kokeen ja mennään harjoitellen 
loppuun. 
 
DAZZLINGTAILS HOCCUSPOCCUS Fi Mva 20977/15 s.19.2.2015 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
TlnW-14 RigaW-15 Triplet Varangian e. Dazzlingtails Dipped In Liquorice kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini AVO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotu-
tyyppi erinomainen, hyvin liikkuva ja reipas uros, oikealinjainen pää, hyvä huulilinja ja hyvä niskakyhmy, hyvä 
ylälinja, rungossa hyvä voimakkuusaste, hyvä takaosa ja kulmaukset, hyvä määrä laadukasta turkkia. Imatra KR 
1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years old male, good type, size and bone, bit heavy head, would like more underjaw and less lips, well set and 
carried ears, well angulated in front and rear, excellent front movement, needs more drive in rear, well 
presented. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Excellent type, nice head and expression, a little narrow chest in front, correct angulations, movement light 
and balanced, hocks a bit in, excellent temperament. Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen vahva uros, hyvin kaunis pää, hieman kaulanahkaa, 
erinomainen luusto, hieman suora olkavarsi ja eturinta voisi vielä hieman voimistua, hyvä rungon tilavuus, aavis-
tuksen pitkä lanneosa, erinomainen takaosa, liikkuu tänään epäpuhtaasti takaa, takaliike voisi olla voimak-
kaampi. Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen KÄY ERI 2 SA PU4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Mittasuhteiltaan oikea, hyvä luusto, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat 
silmät, hyvä kuono-osa ja purenta, kaunis kaula, hyvä rintakehän malli, sopivasti eturintaa, hieman kapea lanne-
osa, oikealaatuinen karva, tasapainoiset kulmaukset, hyvä lantion asento ja häntä, saisi liikkua ja esiintyä reip-
paammin. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen KÄY ERI 1 SA PU4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hyvät mittasuhteet ja hyvä ryhti, hyvä ylälinja, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, tummat silmät, hieman 
avoimet luomet, hyvä kuonon vahvuus, hyvä eturinta, tilava vahva runko, hyvä raajaluusto, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, hyvä turkki, hapsut ja häntä, yhdensuuntainen edestakaisliike, reipas sivuaskel. Mikkeli RN 
12.5. Virpi Montonen KÄY ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvän tyyppinen uros jolla hyvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, runko saisi olla vankempi, hyvät pään linjat 
ja täyteläisyys, nahkaisuus ja roikkuvat alaluomet hieman häiritsevät ilmettä, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoi-
sesti kulmautunut, niukka eturinta, hyvä matala kinner, liikkuu sopivalla askelpituudella ja säilyttää ryhtinsä 
liikkeessä. Mikkeli RN 4.8. Harto Stockmari VAL EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea 
sukupuolileima, riittävän lyhyt kokonaisuus, oikean muotoinen pää, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä kaula ja etu-



rinta, tilava runko, vähän pitkä lanneosa, vähän jyrkkä lantio, karva ei tänään parhaimmillaan, liikkuu riittävän 
tehokkaasti. Heinola KR 19.8. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tyypiltään erinomainen uros joka esitetään hieman tukevassa kunnossa, kaunis pää, ilme ja kaula, erittäin hyvä 
runko, sopivasti kulmautuneet raajat, kaunis karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Jyväskylä KV 11.11. Paavo 
Mattila VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis, hyvin rakentunut uros, hyvän mallinen 
pää, hieman voimakkaat huulet, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, hyvät 
raajat, selässä pientä pehmeyttä, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 27.5. Mari Myllynen AVO 1 (a-5, b-9, c-9, d-13, e-3, f-5 = 44 pist). Koiralle 
osoitetaan lähtömakaus, josta ohjattuna maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen ihanteellisella vauhdilla; ensimmäi-
sellä osuudella muutamia tarkisteluja, muutoin jäljellä tai tuntumalla; ensimmäinen makaus merkaten, kulma me-
nee hieman laveaksi; toisella osuudella kallioalue haastaa koiraa, mutta sen selvittää laajemmilla tarkistuksilla; 
toinen makaus merkaten, kulma hieman pitkällä takakaarteella; kolmannella yksi kaarre ja ojan ylitystä haetaan 
useammalla lenkillä, mutta senkin lopulta itsenäisesti ratkaisten, muutoin jäljellä tai tuntumalla; kaadolle suoraan 
ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa tarkistelut ja hieman molemmat kulmat; oikein kelpo suoritus ensikerta-
laiselta. 
 
DAZZLINGTAILS KNIGHT OF KARELIAN 53430/17 s.9.10.2017 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-
12 EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 Backhills Your The Man e. Dazzlingtails Hotti Hotimpi Hottis kasv. 
Mari Hotti 
Näyttelyt: Kotka PN 7.4. Maija Lehtonen BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk, hyvin 
kehittynyt hyväluustoinen urospentu, sopivat rungon mittasuhteet, lupaava pään malli, silmäluomet saisivat olla 
tiiviimmät, riittävä kaula, ylälinja saa tiivistyä iän myötä, hyvin kehittynyt rintakehä, hieman jyrkkä lantio, riittävän 
tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntä, lupaavat liikkeet ja karvan laatu. Kotka PN 8.4. Perttu Ståhlberg BABY 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kokoon sopiva vahvuus, runko saa tiivistyä, hyväilmeinen pää, hyvä 
kaula, oikea ylälinja, niukasti kulmautunut edestä, voimakkaammin takaa, pentukarvassa, hyvä häntä, tasa-
painoinen liike, erinomainen käytös. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN ERI. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Very good type, nice head and expression, needs to develop in front, should have a better 
shoulder placement, a little bit long in loin, excellent upper thighs, moves ok when settled, coat in development, 
increases his quality on the move. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Iloinen, mittasuhteiltaan oikea uros jolla kaunis ilme, otsapenger voisi olla selvempi, runko vielä täysin 
täyttymätön, puutteellinen eturinta, edestä niukasti, takaa hyvin kulmautunut, liikkuu edestä vielä epävarmalla 
liikkeellä, muuten hyvin, tarvitsee paljon aikaa. 
 
DEBBIE'S GHOST LOVE SCORE Fi & Se(n) Mva Fi Jva 32249/15 s.7.5.2015 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee 
Mva JV-09 Puttifar Happy Go Lucky e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Heart Of Courage kasv. Satu 
Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja VAL ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Riittävä sukupuolileima, upeasti esiintyvä, ihana asenne ja ryhti, toivoisin pidemmän kuonon, oikea ilme, erin-
omaiset korvat, hyvä eturinta, täyteläinen runko, hyvä tiivis lanne, erinomainen lantio, hyvä takaliike, kaunis sivu-
liike, ihana aktiivinen häntä, kauniisti esitetty, hyvässä näyttelykunnossa. Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva VAL 
EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, erinomainen koko ja luusto, hyvä pää, silmä-
luomien pitäisi olla tiiviimmät, huulien pigmentti ja muoto saisivat olla paremmat, riittävä kaula, hyvä ylälinja, 
rintakehän muoto voisi olla tyypillisempi, hyvät kulmaukset, erinomainen sivuliike, hieman ahdas takaliike ja 
hännän pää voisi olla joustavampi, erinomainen karvan laatu ja luonne. 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 10.6. Ville Porthan VOI 2 (a-3, b-6, c-4, d-12, e-3, f-3 = 31 pist). Ohjaten liikkeel-
le, tänään Börjellä ei ole kiire minnekään; ensimmäinen osuus mennään melkoisilla mutkilla ja tarkistuksilla, 
makaus ohittaen; katko ensimmäisellä kulmalla, joka rengastetaan; toinen osuus jo paljon suoremmin, mutta 
silläkin käydään pulikoimassa luonnon turvekylpylässä ilman suurempia kiireitä; kolmannella osuudella otetaan 
hirven jäljet, josta hukkaan asti; toinen, kolmas ja neljäs makaus merkataan hienosti; toinen ja kolmas kulma 
tarkasti; suoraan sorkalle, jonka viereen jäädään lopun merkiksi; haahuilevaa oli meno tänään, mutta parani 
loppua kohden; harjoitusta lisää, niin hyvä tästä tulee. Pello 12.7. Minna Vornanen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, 
e-3, f-5 = 47 pist). Alkumakuu tutkitaan huolella yhdessä, jonka jälkeen alkaa sopivavauhtinen jäljen päällä tai 
sen välittömässä tuntumassa etenevä jäljestys; kaikki makuut merkataan pysähtyen; ensimmäisen kulman taka-
na pieni suunnantarkistuslenkki; toisella kulmalla katko, jossa kuljetaan veretys loppuun ja haetaan lenkittämällä 
uuden osuuden alku; kolmas kulma pienellä lenkillä myös varmistaen suunta uudelle osuudelle; muutama 
suunnanvarmistuslenkki jäljen puolivälissä; kaadon koira osoittaa pysähtyen ja jääden sitä nuuhkimaan; itse-
varma jäljestäjä, jota ohjataan miellyttävästi; erinomainen jälkipari. 
 
DEBBIE'S HEART OF CHAMPION Fi Mva 11244/12 s.26.11.2011 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 
Benchmark Corazon e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Oulu NORD 13.5. Riitta Niemelä VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, kuonon ja kallon linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja kuono 
täyteläisempi, hyvä kaula, tiivis selkä, vahva melko syvä runko, sopiva luusto, ranteissa pehmeyttä, hyvälaatui-
nen karva, liikkuu sivulta hyvin, edestä kapeasti, antaa hieman raskaan vaikutelman, iloinen käytös. 
 
DEBBIE'S STORYTIME 32252/15 s.7.5.2015 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva JV-09 Puttifar Happy Go 
Lucky e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Heart Of Courage kasv. Satu Kamunen 



Näyttelyt: Rovaniemi RN 28.4. Paula Rekiranta KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-
vuotias, hieman rauhattomasti esiintyvä uros, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää, hyvä kuono-osa, hyvä ilme, 
hyvä kaula, tiivis ylälinja, riittävä eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, erittäin hyvä karvan 
laatu, liikkuu hyvin silloin kun malttaa. Keminmaa RN 11.8. Jouko Leiviskä KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hieman kevyehkö uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvä kaula, suorahkot lavat häiritsevät ylälinjaa, 
turhan pyöreä kallo ja voimakas otsapenger, kuono-osa voisi olla pidempi, miellyttävä ilme, erittäin kevyt runko ja 
lyhyt rintakehä, niukasti kulmautunut takaa, koira murisee tuomarille mikä ei ole tyypillistä cockerille ja tästä joh-
tuu palkinto, koira ei vaikuta aggressiiviselta vaan kurittomalta. 
 
DEBBIE'S TALISKER DARK STORM 19743/16 s.17.2.2016 i. Fi Mva Fi Jva Shadowgate Silver Shadow e. Fi 
Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Komea 
kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, riittävä pään pituus, hieman pyöreä kallo, erinomaiset korvat, hyvä kuiva kaula 
joka voisi olla hieman pitempi, hyvät lavat, toivoisin paremman eturinnan ja rinnan syvyyden, tiivis lanne, hyvä 
lantio, lihaksikas takaosa, toivoisin tehokkaammat sivuliikeet, hyvä häntä ja asenne. Raahe RN 27.1. Irina 
Poletaeva NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, kompakti, riittävän 
urosmainen, riittävä luusto, pään muoto voisi olla parempi ja paremmin meislattu, oikea hampaisto, hyvä kallon 
pituus, hieman köyristävä ylälinja, riittävä rintakehä ikäisekseen mutta ei valmis vielä, kintereet voisivat olla 
vahvemmat, pitäisi olla stabiilimpi liikkeessä. Kajaani RN 8.4. Katja Korhonen KÄY EH 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erittäin hyvä tyyppi, mittasuhteiltaan oikea uros jolla hyvät pään linjat ja ilme, 
purenta ok, hyvät korvat, erinomainen kaula, hyvä eturinta ja rungon täyteläisyys, kulmautunut voimakkaasti 
takaa, erinomainen turkin laatu ja häntä, köyristää seistessään ja liikkeessä selkää, luisu lantio, alas kiinnittynyt 
häntä, etu- ja takaliikkeet yhdensuuntaiset, sivuliikkeessä hyvä pituus, miellyttävä luonne. Rovaniemi RN 28.4. 
Paula Rekiranta KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet, hyvä 
kallo, kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi ja otsapenger selvempi, hyvä kaula, hieman lyhyt ja suora 
olkavarsi, erittäin hyvä runko, lyhyt ja luisu lantio ja matala hännän kiinnitys, hyvä luusto, kaunis karvapeite, 
liikkeessä kovin lyhyt taka-askel, takaraajat jäävät rungon alle ja ylälinja kärsii, hyvä luonne. Oulu NORD 13.5. 
Riitta Niemelä KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, 
hyvä pään pituus, kuono saisi olla täyteläisempi, riittävä kaulan pituus, tänään köyristää selkää seistessä ja 
liikkeessä, hyvä rintakehän malli, eturinta voisi olla täyteläisempi, sopiva luusto, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu 
hyvin takaa, etuaskel lyhyt, kaunis turkki, reipas käytös. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi KÄY 
EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine dog, excellent size and proportions, masculine head, 
would prefer stronger muzzle, good eyes and expression, straight in shoulders, would prefer better topline, good 
bone and feet, well developed body, movement should be more sound and cover more ground, good 
temperament. 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 10.6. Niina Lukkariniemi AVO 1 (a-5, b-11, c-8, d-14, e-3, f-4 = 45 pist). Koira 
rauhoitetaan alkumakaukselle ja ohjataan sitten maavainuiseen jälkityöhön, vauhti on tuomarin huomautuksista 
huolimatta erittäin reipasta; ensimmäisen osuuden puolivälissä koira tarkistelee hirven jälkiä, mutta kehoituksella 
palaa alkuperäiseen tehtävään; muu osuus samoin kuin loppu jälkitarkasti; merkkaa molemmat makaukset ja 
molemmat kulmat pienin suunnanvarmistuksin; sorkalle suoraan, nuuskii ja jää paikoilleen; hienoa työtä koiralta, 
joka hyötyy jatkossa vauhdin jarruttamisesta. Kuhmo 22.7. Elina Kylmälä AVO 0 (0 pist). Rockylle näytetään 
alkumakaus ja ohjataan jäljelle, koira ei kuitenkaan lähde etenemään vaan kääntyy heti vasemman kautta takai-
sin; uusi ohjaus, hieman perusteellisemmin, nyt Rocky päättää kääntyä oikean kautta pois; vielä kolmas yritys 
mutta jäljestys ei vain tänään lähde käyntiin; koira on innokas menijä, mutta verijälki ei tänään kiinnosta riittä-
västi. Kolari 12.8. Sari Nuolikoski AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Rocky tutkii alkumakuun ja 
ohjattuna jäljelle, alkaa sopivavauhtinen pääosin maavainuinen jälkitarkka jäljestys; ensimmäinen kulma tarkasti 
ja makauksen merkkaa hyvin; toisella kulmalla makauksen merkkaa vain hidastamalla vauhtia ja kulma selviää 
lenkillä takaa; kaadolle hieman sivusta kuukkelin huhuillessa puussa ja omii nuuhkien; hieno suoritus; täydelli-
sestä suorituksesta tiputtaa pisteitä vain toisen kulman tapahtumat. Rovaniemi 26.8. Eino Jämsä VOI 1 (a-5, b-
11, c-9, d-9, e-3, f-5 = 42 pist). Rocky aloittaa lähtömakauksen tarkistettuaan innokkaan etenemisen jäljellä; toi-
sen osuuden lopussa muutama iso tarkastuslenkki; ensimmäinen kulma ja katkolla tehdään kierroksia ja lopuksi 
edetään toiselle osuudelle tekijöiden jälkiä seuraten; toisella kulmalla pieni oikaisu, kolmas kulma tarkasti; 
makaukset löydetään ja näytetään nyökkäämällä, ei ole suuremmasti kiinnostunut; kaadolle pysähdytään nuole-
maan. 
 
DELICHON DRIZZLE Fi & No & Se & Pohj Jva 44005/10 s.10.7.2010 i. Westerner Cisco Kid e. Fi Mva Fi & Se 
& No & Pohj Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 6.5. Mari Tilles VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Hyvin ohjattu lähtö; 
maavainuinen koira jäljestää sopivaa vauhtia jälkiuralla tai sen välittömässä tuntumassa kaikki osuudet; kaadolle 
suoraan se omien; kaikki makuut osoitettiin hyvin; ensimmäisen kulman katko selviää veren lopusta laajenevalla 
rengastuksella, molemmat normikulmat reilun narun mitan takalenkillä; erinomainen täysin itsenäinen jäljestäjä. 
Virolahti 27.5. Riitta Helle VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Koira rauhoitetaan ennen alkumakuuta, 
sitten hyvin ohjaten matkaan; koira jäljestää pääosin maavainulla aivan jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyy-
dessä mukavaa kävelyvauhtia; ensimmäisellä ja toisella osuudella yhdet ympyrät jäljen sivuille, kolmannella ja 
neljännellä osuudella kahdet tarkistuslenkit; suoraan kaadolle mikä kiinnosti kovasti; ensimmäinen kulma lähes 
kulman mukaisesti, toinen kulma, jolla katko, veretyksen loppuun tausta tarkistaen ja ”kontioiden” avulla uuden 
veretyksen alkuun, kolmas kulma noin liinan mittaisella lenkillä; makauksista ensimmäinen ja toinen osoitetaan 
erinomaisesti, ensimmäisellä sammaleet lentelevät mutta tekijät mokomat olivat unohtaneet laittaa namut sinne, 



kolmas nopealla pysähdyksellä ja neljäs nopataan lähes vauhdista; hieno äänetön suoritus konkarilta. Kouvola 
3.6. Seppo Markelin VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Koira merkkaa alkumakauksen; suorat osuu-
det sopivavauhtista hyvää jäljestystä; katkon selvittää lenkillä nopeasti; ensimmäinen kulma jäljen mukaan, toi-
nen pienellä lenkillä; toisen makauksen ylittää, muilla hyvä merkkaus, kolmannella myös nostaa koipea; kaadon 
nuuhkii. Kouvola 1.7. Esa Pekkarinen VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Alkumakuun osoituksen 
jälkeen rauhalliseen, hieman aaltoilevaan, tarkkaan jäljestykseen, joka etenee hyvin kaikki osuudet aivan jäljen 
päällä; ensimmäisellä kulmalla suuntaa haetaan hetki rengastamalla ja muut kulmat tarkasti; katkokulma rengas-
taen ja tarkistuksin; koko matkan aikana tehdään pari pienehköä tarkistusta; kaikki makuut osoittaen selkeästi; 
kaadolle, joka kiinnostaa; varma itsenäinen suoritus. Luumäki 5.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-6, b-12, c-10, 
d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Ohjattu lähtö; Briio jäljestää mukavaa vauhtia pääsääntöisesti jäljen päällä; kaikki 
makaukset merkataan erinomaisesti; ensimmäisellä kulmalla oleva katko ratkeaa sujuvasti kaartaen seuraavalle 
osuudelle, toinen ja kolmas kulma taustan tarkistuksella; kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnosti. Mäntsälä 9.9. 
Satu Koski VOI 2 (a-4, b-6, c-5, d-12, e-3, f-4 = 34 pist). Koira tutkii alkumakauksen, krepitys ohjatusti, alkaa 
maavainuinen ja sopivavauhtinen jälkityö; koira pyrkii etenemään jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydes-
sä, mutta riistan jäljet kiinnostavat myös ja tämä ilmenee veriuran sivuun tehtävillä laajahkoilla tarkastuslenkeillä 
suorilla osuuksilla; makauksista ensimmäinen, toinen ja neljäs osoitetaan hyvin pysähtyen ja nuuhkien, kolmas 
makaus sivusta ohi; ensimmäinen ja kolmas kulma selvitetään laajalla taustalenkillä, toinen kulma, jolla katko, 
selviää taustan tarkistuksella; neljännen osuuden alussa koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä, tästä hukka; 
jatketaan puhtaalta jäljeltä ja mallikkaasti kaadolle asti, koira jää tutkimaan sorkkaa. Hämeenlinna 16.9. Riitta 
Helle VOI 3 (a-3, b-6, c-5, d-8, e-3, f-3 = 28 pist). Koira rauhoitetaan ennen alkumakuuta ja sitten tutkitaan alku-
makuu tarkasti ohjaajan kanssa; lyhyellä liinalla hyvin ohjaten matkaan, jälkeä edetään maavainulla jäljellä, sen 
välittömässä läheisyydessä ja välillä hiukan aaltoillen; ensimmäisellä osuudella kolme tarkistuspyörähdystä ja 
yksi niistä tehdään ojan ylityksen jälkeen harvennusrisukossa, mikä teettää runsaasti työtä jatkon löytymiselle; 
toisella osuudella yksi isompi tarkistus jäljen molemmille puolille; kolmas osuus hyvin ja neljännellä osuudella 
yksi pienempi ja toinen osuuden loppupuolella riistan jälkiä aina ensimmäiseen hukkaan asti; uusi alku ja loppu 
hyvin; kaadolle hiukan sivusta ja osoitetaan hyvin nuuhkien ja viereen jääden; ensimmäinen kulma, jolla katko, 
teettää kovasti töitä mutta viimein se jatko löytyy runsaiden rengastusten jälkeen; toinen kulma pienellä taustan 
tarkistuksella, kolmas kulma oikaistaan sisäkautta; makuista ensimmäinen osoitetaan erinomaisesti nuuhkien ja 
pysähtyen ja vielä miehekkäästi jalkaa nostaen, toinen ohi, kolmannella vain pikainen nuuhkaisu ja pysähdys, 
neljäs haistellaan vauhtia hidastamalla; tänään hankala risukko ja runsaat riistan jäljet himmentävät suoritusta ja 
palkintosijoja. 
 
DELICHON DROPLET Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se & No & Pohj Jva 44004/10 s.10.7.2010 i. Westerner 
Cisco Kid e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 6.5. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Koira tutkii 
alkumakauksen huolellisesti ja aloittaa juuri sopivavauhtisen jäljestyksen käyttäen maavainua; koko matkan 
aikana pari pientä tarkistusta pois veriurasta; ensimmäinen kulma, jossa katko, veretyksen loppuun ja helposti 
renkaalla uudellen veritykselle, toinen kulma taustalenkillä tarkastaen, kolmas kulma jäljen mukaisesti; kaikki 
makuut koira merkkaa erinomaisesti; kaadolle tullaan suoraan ja sorkka kiinnostaa koiraa; tämä oli erinomaisen 
hieno suoritus koirakolta. Kouvola 3.6. Seppo Markelin VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Hyvä 
lähtö, suorat osuudet sopivavauhtista hyvää jäljestystä; ensimmäisen osuuden lopulla haju vei koiran kauriin 
raadolle, koira palasi kuitenkin jäljelle; toisella osuudella pieni lenkki ja neljännellä osuudella ketun pesä haittasi 
hieman jäljestystä; kulmat hyvin; viimeisen makauksen ohittaa, muut merkkaa hhyvin ja nostaa lisäksi koipea; 
kaadon osoittaa nuuhkien. Kouvola 1.7. Karla Sohlman VOI 1 (a-5, b-10, c-7, d-10, e-3, f-5 = 40 pist). Jukkis 
tutkii lähtömakauksen ja saatetaan hyvin veriuralle, alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään maavainua; 
ensimmäinen osuus hyvin jälkitarkasti; toinen osuus myös hyvin, osuuden loppupuolella parit rengastukset jäljen 
molemmin puolin; kolmannen osuuden alkua hyvin, sitten parit pienet ja parit laajat rengastukset jäljen 
molemmin puolin, liki loppua hyvin, jossa pistot molemmin puolin jälkeä; neljäs osuus taas hyvin puoliväliin, 
jossa rengastukset molemmin puolin; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; ensimmäinen kulma, jolla katko, 
veretyksen lopusta laaja rengastus takana ja kaarroksella muutaman metrin päähän jatko, ottaa kuitenkin uuden 
laajan rengastuksen veretyksen lopusta ja kaartaa sisäpuolelta jatkoon; toinen ja kolmas kulma laajoilla 
rengastuksilla jatko; kaikki makaukset osoitettiin hyvin; tämä metsien kokenut nuuskuttelija tiesi mitä ollaan 
tekemässä ja annettu tehtävä oli helppo sekä mieluinen; tänään kulmat teettivät töitä ja se vaikuttaa pisteisiin 
kuten myös matkan aikana tulleet pyörähtelyt; hyvä Jukkis. Heinola 29.7. Esa Pekkarinen VOI 1 (a-5, b-10, c-9, 
d-11, e-3, f-5 = 43 pist). Alkumakuun tutkittuaan koira alkaa varman ilmavainuisen jäljestyksen, joka aaltoillen 
etenee jäljen tuntumassa; ensimmäinen kulma, jolla katko, runsain laajenevin rengastuksin; toisen kulman koira 
ottaa ensin tarkasti, mutta palaa kulman tuntumaan tutkimaan jälkiä hukan rajoille ennen kuin palaa jälkityöhön; 
loppujälki tarkasti; makuista kolme osoitetaan erinomaisesti ja yksi lennosta nopaten; kaato kiinnostaa koiraa; 
kokeneen koirakon osaava suoritus. Luumäki 5.8. Leena Kähkönen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 
pist). Ohjattu lähtö, vauhtia jarruttaen sekä maa- että ilmavainua käyttäen koira jäljestää pääsääntöisesti jäljen 
päällä koko matkan; kaksi ensimmäistä makausta koira osoittaa sekä pysähtyen että merkaten, kaksi viimeistä 
pelkästään pysähtyen; ensimmäisellä kulmalla oleva katko selvitetään veretyksen lopusta uuden alkuun erittäin 
vaivattomasti ja nopeasti; toinen normikulma pienellä takalenkillä ja kolmas mennen loppuun mutta ulkokautta 
oikoen viimeiselle osuudelle; kaato löytyy jäljen suuntaisesti ja jäljestys päättyy; äänetön koirakko, joka teki tä-
nään loistavan jälkityön. Mäntsälä 9.9. Marika Raittinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Koira tut-
kii jälkimakauksen, josta se ohjataan jälkityöhön; koira työskentelee maa- ja ilmavainua käyttäen edeten maas-
toon hyvin sopivaa vauhtia; kaikki osuudet edetään veriuran päällä tai sen välittömässä läheisyydessä; koko 
jäljen matkalla koira tekee pari alle liinan mittaista tarkistusta jäljen sivulle; kulmat takakautta pienillä lenkeillä, 



ensimmäinen kulma, jolla katko, ulkokautta lenkillä uudelle osuudelle; makaukset koira osoittaa kaikki, kolme 
erinomaisesti ja neljännen hyvin pysähtyen; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa; hieno itsenäinen suoritus koiralta. 
Tammela 22.9. Jyrki Rasinpää VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Jukkis rauhoitetaan ja osoitetaan 
alkumakaus, jota nuuhkii tarkasti, siitä ohjatusti matkaan; jäljestys tapahtuu maavainulla sopivalla kävelyvauh-
dilla; ensimmäinen ja kolmas osuus tarkasti verityksellä edeten, toisella ja neljännellä osuudella muutamia tarkis-
tuksia sivuille; ensimmäinen kulma, joka on katko, selvitetään pienin rengastuksin ja tarkastuksin, pieni pätkä 
veretyksen alusta jää jäljestämättä; toinen kulma tarkasti ja kolmannella kulmalla pieni tarkastus; makauksista 
kolmas ohitetaan aivan vierestä, muut merkataan nuuhkimalla ja kusasemalla; suoraan kaadolle, jota jää tutki-
maan. Tammela 23.9. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Tarkka alun tutkinta ja 
lyhyellä narulla jäljelle; maavainuinen koira etenee maastoon sopivaa kävelyvauhtia ilman mainittavia poikkea-
mia veriuralla; kaadolle suoraan siitä kiinnostuen; makuista osoittaa kolme hyvin mutta toisen osuuden makuun 
ohittaa risukasan kierron jälkeen; ensimmäinen kulma jäljen mukaisesti, toisen kulman katko selviää veren 
lopusta laajenevalla haulla, kolmas kulma pienellä tarkistuspyörähdyksellä; erinomainen jälkipari. 
 
DELICHON EARTHQUAKE 25716/12 s.28.3.2012 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Fi Mva Fi & 
Se & No & Pohj Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Virolahti 27.5. Riitta Helle AVO 3 (a-2, b-4, c-3, d-14, e-3, f-2 = 28 pist). Koira rauhoitetaan 
ennen alkumakausta, makuu tutkitaan ja hyvin ohjaten matkaan; jälkiuraa edetään maavainulla aaltoillen jäljen 
molemmin puolin; pian alun jälkeen törmätään jäljen yli kulkeviin sorkan jälkiin, aina ensimmäiseen hukkaan asti; 
uusi alku ja loppuosuus hyvin kulmalle asti, makuu osoitetaan pysähtyen ja nuuhkaisten, kulma selviää pienellä 
takatarkistuksella; toinen osuus hyvin, makuu osoitetaan pysähtyen ja nuuhkaisten, kulma alle liinan mitan 
ympyrällä viimeiselle osuudelle; osuuden alkupuolella yksi pieni sivutarkistus; noin 50 metriä ennen kaatoa 
löytyy taas uudet tuoreet sorkan jäljet, mitkä viekoittelevat vaihtamaan niihin ja toinen hukka; uusi alku ja loppu-
osuus hyvin suoraan kaadolle, mikä osoitetaan hienosti; hyvä reipas suoritus, vain ne harmittavat sorkan jäljet 
himmensivät kirkkainta mitalia. Tammela 9.6. Mari Tilles AVO 3 (a-4, b-4, c-5, d-10, e-3, f-2 = 28 pist). Erin-
omainen ohjattu lähtö, koira lähtee innolla jäljelle ja etenee jarrutettuna hyvää vauhtia; se käyttää maavainua ja 
kulkee pääosin aivan jälkiuran päällä, yksi laajempi tarkistus koko matkalla; toisen osuuden loppupuolella kuono 
nousee jäljeltä ja seurataan määrätietoisesti sorkan jälkiä hukkaan asti; tässä kehotukset eivät auta; tilanne on 
samanlainen viimeisellä osuudella, jossa toinen hukka; ensimmäinen kulmamakaus tulee sisäkautta oikaistuksi, 
toinen kulma jäljen mukaisesti makaus erinomaisesti merkaten; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa koiraa; erin-
omainen jäljestäjä, josta riistavietti tänään otti yliotteen. 
 
DELICHON FOREST RANGER Fi Jva 49988/13 s.8.9.2013 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. 
Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen  
Jäljestämiskokeet: Luumäki 6.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Hyvin ohjattu 
lähtö, Keke tutkii alkumakauksen huolella ja aloittaa hyvin etenevän jäljestyksen; kaikki suorat osuudet kuljetaan 
jäljellä tai sen välittömässä läheisyydessä; toisen osuuden puolessa välissä käydään hieman pidempi poikkeama 
jäljeltä kyyhkyjen jäljillä, mutta palataan itsenäisesti takaisin tehtävään; makauksista viimeinen jäi osoittamatta, 
muut hyvin; tavalliset kulmat pienin suunnan tarkistuksin, katkokulma yhdellä laajalla lenkillä suoraan uudelle 
osuudelle; kaadolle tultiin suoraan, sorkan osoitti; hieno hyvin etenevä suoritus. Sastamala 16.5. Sanna Ranta-
nen VOI 3 (a-4, b-4, c-3, d-11, e-3, f-2 = 27 pist). Ohjaaja kehoittaa Kekeä: ”muista makaukset” ja ohjaa illan työ-
hön; kuiva maasto teettää Kekellä runsaasti työtä, se työskentelee sitkeästi mutta työ on tänään paljon pyörivää, 
tarkistuksia ja varmistuksia tehdään runsaasti; ennen ensimmäistä makausta pyöritään aina hukkaan saakka, 
muuten matka etenee itsenäisesti; tavalliset kulmat ok, katko ratkeaa hakien; makauksista ensimmäisellä Keke 
muistaa ohjaajan lähtösanat, se merkataan selkeästi, muut vauhtia hidastaen muttei selvästi pysähtyen; kaados-
ta mennään ensin ohi, Keke huomaa jotain puuttuvan ja sorkka löytyy lopulta ja se haudataan sammaliin; sisu-
kas työ lämpimässä säässä; yksi hukka ja ajan ylitys pudottavat palkintosijoja. Virolahti 27.5. Rauli Markelin VOI 
1 (a-5, b-10, c-8, d-10, e-3, f-4 = 40 pist). Lähtömakauksen tutkittuaan Keke ohjataan jäljelle; jäljestys on maa- ja 
ilmavainuista, mukaavaa kävelyvauhtia; kaikilla osuuksilla eri kokoisia lenkkejä ja tarkistuksia, jotka loppua 
kohden vähenevät; kulmat tarkistuslenkein ja katkokulma tekijän jälkiä apuna käyttäen; kolme makausta 
merkataan, viimeinen ohi; sorkan omii nuollen ja nuuskien. Kouvola 3.6. Seppo Markelin VOI 1 (a-6, b-10, c-9, 
d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Hyvä lähtö; koira jäljestää sopivaa kävelyvauhtia; suorilla osuuksilla pieniä lenkkejä 
jäljen sivussa; katkon selvittää nopeasti, toinen kulma hyvin, kolmannella kulmalla useita lenkkejä; makauksilla 
hyvät merkkaukset; kaadon osoittaa ja haluaa haudata. Kouvola 1.7. Esa Pekkarinen VOI 0 (0 pist). Alku-
makuulta alkaa innokas, tempoltaan ilmavainuinen jäljestys; koira tekee tuulen vuoksi todella paljon pieniä 
tarkastuksia ja kun puolitoista ensimmäistä osuutta on tuoreehkossa kaislikossa, eteneminen on hyvinkin hidasta 
ja puurtavaa ja vie paremman terän suorituksesta; tuulisilla loppuosuuksillakin koira tekee runsaasti tarkistuksia 
poistumatta silti etäälle jäljestä; kaikki makuut osoitetaan hyvin, kulmat rengastaen; kaadolle tullaan niin runsaal-
la yliajalla, että valitettavasti koiraa ei palkita tänään; koiralla on äärettömän ihailtava työmoraali ja jälkiparin luot-
to koiraansa on hienoa seurattavaa; tästä koirasta kuullaan vielä. Pyhtää 15.7. Esa Pekkarinen VOI 0 (0 pist). 
Alkumakuu tutkitaan, alkaa reipas itsenäinen jälkityö, joka etenee aaltoillen jäljen tuntumassa; joka osuudella 
tehdään useita määrätietoisia tarkistusrengastuksia; ensimmäinen kulma rengastaen, toinen kulma, jolla katko, 
jalanjälkiä hyväksi käyttäen, viimeinen kulma tarkasti; makuut osoitetaan hyvin; viimeisellä osuudella karsikon 
ylittäminen osoittautuu koiralle kompastuskiveksi; koira hakemalla hakee tapaa kiertää karsikko ja rengastaen 
etsii jatkoa, viimein ylittää karsikon; koneuraa ylitettäessä koira lähtee laajahkolle tarkistusrengastukselle, josta 
viimein harhautuu paluujäljelle, hukka; tässä vaiheessa ollaan jo reilusti yliajalla ja viimeistä osuutta on vielä run-
saasti jäljellä, joten tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle; tänään kuuma keli ja raskas jälki olivat liian 
vaativa yhdistelmä vaikka koira kyllä osoitti kykynsä. Sastamala 22.7. Hannu Palonen VOI 0 (0 pist). Vauhdikas 



lähtö; alkuun polveilevaa jäljestystä, loppua kohden laajempia lenkkejä; makuista kolme tarkistaen, yksi yli; 
katkokulma alkuun melkein selvittäen, lopulta kuitenkin hukka; kulmilla laajoja kaarroksia; kolmannen ja 
neljännen osuuden alkupuolella lähdöt paluujäljille, hukat; koe keskeytetään. Luumäki 5.8. Esa Pekkarinen VOI 
2 (a-4, b-6, c-5, d-10, e-3, f-3 = 31 pist). Alkumakuu tutkitaan hyvin, alkaa sopivavauhtinen, voimakkaasti ilma-
vainulla aaltoillen etenevä jäljestys; koira tekee runsaasti tarkistuspistoja ja rengastuksia, joilta palaa omatoimi-
sesti; katkolla koira aloittaa rengastuksen jo kaukaa ennen veretyksen päätä ja ilmavainulla rengastaen uudelle 
osuudelle; toinen osuus aaltoillen, kulma takalenkillä; kolmannella osuudella koira alkaa vieraan jäljen hakemi-
sen louhikon tuntumassa, josta hukka; uusi alku ja loppujälki myös tarkastellen, kulma takalenkillä; makuista 
osoitetaan kolme; kaato kiinnostaa koiraa ja se otetaan kantoon; osaavaa jäljestystä hetken herpaantumisesta 
huolimatta. Merikarvia 2.9. Mikko Ahti VOI 3 (a-2, b-3, c-2, d-11, e-3, f-2 = 23 pist). Koira tutkii alkumakauksen 
ja ohjaajan kehujen saattamana ohjataan jälkityöhön; verijälkeä seurataan ilmavainulla mutta eteneminen on 
kaksijakoista, ajoittain jälkeä seurataan jälkitarkasti edeten maastoon sopivaa vauhtia, mutta useimmiten koira 
tekee useita lyhyitä tarkistuslenkkejä ja siitä on vaikea silloin lukea mitä jälkeä seurataan; ensimmäisen osuuden 
alussa tutkii pitkään jäljen sivuja ja ajautuu lopulta ensimmäiseen hukkaan; pian palautuksen jälkeen poistuu 
määrätietoisesti riistan hajujen houkuttelemana, toinen hukka; ensimmäinen kulma pienellä takalenkillä, toisella 
kulmalla ollut katko selviää laajoin lenkein ja kolmas kulma ok pienellä suunnan tarkistuksella; makauksista 
merkkaa kaksi erinomaisesti, yhdellä pysähdyksen olisi pitänyt olla selvempää ja yksi makaus ohitettiin; kaadolle 
suoraan ja jää sorkkaa tutkimaan; tänään koira nauttii metsässä olosta koko 45 minuutin jäljestysajan. Kouvola 
30.9. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-9, e-3, f-5 = 41 pist). Alku matkaevääksi ja hyvin ohjattuna jäljel-
le; pääosin maavainuinen koira etenee maaston sopivaa kävelyvauhtia jälkiuralla tai sen lähituntumassa, matkal-
la pari reilun narun mitan pyörähdystä ja kolmannen kulman tuntumassa laaja pyörähdys jäljen molemmin puo-
lin; kaadolle suoraan sitä tutkimaan jääden; ensimmäinen kulma reilulla takalenkillä, toisen kulman katko selviää 
hienosti veren lopusta laajenevalla haulla, kolmas kulma narun mitan kaarrolla; makuista ensimmäinen ja neljäs 
ohi, toinen vauhdista nopaten ja kolmas hyvin osoittaen; osaava itsenäinen jäljestäjä, makuut kohdilleen niin 
pisteet paranevat. 
Luonnetesti: Hämeenkyrö 29.4. Katri Leikola ja Pirjo Kelloperä LTE (126 pist).  
 
DELICHON GOLDCREST 11257/18 s.29.11.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & No & Lt & Balt Mva TlnW-13 Fi 
Jva Skjervtun’s Wanna Be e. Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Delichon Flying Adder kasv. Kati Härkönen 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good head proportions, kind eye, good forechest, tight paddy feet, little long in loin, quarters well angulated, 
moved well, a little close behind. Lahti PN 21.7. Sanna Vakkilainen PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 8 kk, hyvin kehittynyt mutta tässä kehitysvaiheessa aavistuksen pitkän kokonaiskuvan antava, hyvän 
mallinen mutta hieman kapea pää, tummat silmät, oikea-asentoiset korvat, voimakas hieman lyhyt kaula, erin-
omainen eturinta, lupaava raajaluusto, hyvin kulmautunut, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, liikkuu hyvällä teholla 
mutta lyhyellä askeleella. Hämeenlinna RN 6.10. Paula Rekiranta JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 10 kk, iloinen, avoin nuori uros, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus, kuono-osa saa voimistua, 
hieman korkea otsa, hyvä kaula, vielä kovin kapea edestä, riittävästi kulmautuneet raajat, hieman lyhyt jyrkkä 
lantio, hyvä luusto, saisi liikkua pidemmällä askeleella erityisesti takaa. 
Taipumuskokeet: Heinola 30.8. Harry Vilkman SPA 1. 
 
DELICHON GOOSEBERRY 11255/18 s.29.11.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & No & Lt & Balt Mva TlnW-13 Fi 
Jva Skjervtun’s Wanna Be e. Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Delichon Flying Adder kasv. Kati Härkönen  
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head and expression, nice neck, topline, tailset and tail carriage, somewhat longer in loin, nice angulation, 
in nice coat condition. 
 
DELICHON GOSHAWK 11256/18 s.29.11.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & No & Lt & Balt Mva TlnW-13 Fi Jva 
Skjervtun’s Wanna Be e. Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Delichon Flying Adder kasv. Kati Härkönen  
Näyttelyt: Kemi KV 21.7. Katja Korhonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
kk, erinomaista tyyppiä, mittasuhteet ok, hyvät pään linjat, purenta ok, luomet voisivat olla tiiviimmät, hyvät 
korvat ja kaula, erinomainen selkälinja, hyvä eturinta ja rungon vahvuus, hyvät etukulmaukset, raajaluusto ja 
käpälät, hyvä pentuturkki ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, iloinen luonne. Keminmaa RN 
11.8. Jouko Leiviskä PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvällä askeleella liikku-
va, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt, kaunislinjainen pentu joka voisi olla hieman lyhyempi lanneosaltaan, 
kaunis pää, kauniit ilmeikkäät silmät, eturaajat voisivat olla suoremmat, hyvät tiiviit käpälät, erinomainen takaosa, 
hyvä leveä reisi, matala kinner, hyvän laatuinen turkki kauniissa kunnossa. 
 
DELLA FIUMANA CITY SLIKER 33822/18 s.27.1.2018 i. C.I.B Hr Mva Sk JMva Della Fiumana Colpo d’Occhio 
e. Hr Mva Sk JMva Della Fiumana True Blue kasv. Daila Rocchi, Kroatia 
Näyttelyt: Lahti PN 21.7. Sanna Vakkilainen BABY 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6 kk, hyvin kehittynyt, selkeän urosmainen, hyvillä mittasuhteilla varustettu uros jolla hyvän mallinen urospennun 
pää, kauniit tummat silmät, erinomainen ylälinja, lupaava eturinta, runko ja raajaluusto, tasapainoiset kulmauk-
set, liikkuu hyvin kun malttaa, iloinen ja ystävällinen. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi PEN 1 KP ROP-
pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice puppy, good head and expression, good neck and 
shoulder, big ribs, moves and shows well. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia PEN 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Strongly built 8 months old puppy, nice shape of head and expression, nice deep chest, 
nice topline, somewhat longer in loin, nice tailset and tail carriage, on the move coming to judge narrow in front 



but also narrow behind, at the moment not in balance, would like to see this puppy later. Lahti PN 21.10. Paula 
Rekiranta PEN 1 KP PU2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, reipas ja iloinen urospentu jolla 
hyvät rungon mittasuhteet, syvä ja hieman pyöristynyt kallo, hyvä kuono-osan pituus, kauniit tummat silmät, 
hyvät korvat, oikea-asentoinen kaula, hyvin kehittynyt rintakehä, reisi saisi olla leveämpi erinomainen luusto, 
hyvät käpälät, hyvä karvapeite, liikkuu yhdensuuntaisesti mutta hieman lyhyellä askeleella. 
 
DELLA FIUMANA PENSO POSITIVO Ee JMva 37477/17 s.13.2.2017 i. Manaca’s Look At Me e. Della Fiumana 
Back To The Future kasv. Daila Rocchi, Kroatia 
Näyttelyt: Riihimäki NORD 26.8. Leni Finne NUO ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Ok mittasuhteet, erinomainen luusto, lähes oikealinjainen pää, hieman löysät silmäluomet, hyvät korvat, 
kaula ja ylälinja, niukahko eturinta, ok etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä, riittävät takakulmaukset, ok 
karva, erinomainen askelpituus. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska NUO ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good masculine head with good proportions, good neck, strong topline, for the age 
nicely developed ribcage and sternum, quite long in loin, well angulated front and rear, nice movements but I 
wish him generally smaller. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia NUO ERI 1 SA PU2 VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head and expression, nice topline, tailset and tail carriage, correct 
front and back angulation, at the moment a little bit narrow in front, very nice temperament, very nice on the 
move. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta NUO ERI 1 SA PU4 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, reipas hauska luonne, oikealinjainen riittävän vahva uroksen pää, hyvä ilme, 
hyvä eturinta ikäisekseen, hyvä luusto, riittävät kulmaukset, lupaava runko, oikealaatuinen karva, iloisesti liikku-
va, erinomaiset sivuliikkeet. 
 
DISKATIA NIGHTKNIGHT Ee JMva 39026/10 s.11.11.2009 i. Gallinagos Smooth Operator e. Diskatia Nightfall 
kasv. Ivan Ciric, Serbia 
Näyttelyt: Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 years 
old, good size and proportions, strong bone, good type of head, good neck, in movement slightly settled topline, 
tailset and tail carriage could be better, good chest and forechest, good substance, parallel position of legs, free 
movement (ell todistus hammaspuutoksesta esitetty). 
 
DRIALTY FACTS AND FIGURES Fi Mva 18242/16 s.8.2.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 
EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond kasv. Marita 
Ojanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini KÄY ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen ja iloinen käyttöluokan uros, hieman laskeva kallolinja, muuten 
hyvä pää, hyvä ylälinja ja ryhti, erinomainen rintakehän muoto, hieman niukka eturinta, hyvät kulmaukset, hyvä 
turkki, hyvä askelpituus, mukava käytös. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia KÄY EH 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Very handsome masculine boy, excellent condition, good forechest, good bone, 
well angulated quarters, little heavy on the shoulders, strong powerful mover. Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose 
Silva, Portugali KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head, good eyes, good 
ears, excellent muzzle, good neck, good topline, back quarters could be more firm, excellent chest, I would 
prefer better colour, movement should be better, good side movement. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich 
Pedersen, Tanska KÄY ERI 1 SA PU3 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Big male, great 
masculine well shaped head, correct bite, a bit too much loose skin, elegant neck, good strong topline, I wish 
more prosternum, well angulated front and rear, beautiful coat, wonderful mover. 
 
DRIALTY INDIAN TREASURE Fi Mva 40090/15 s.25.6.2015 i. C.I.E Se(n) & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 
MVV-12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth Done With Pride kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, kaunis ylälinja, kaunis pää ja ilme, tumma pigmentti, kuonossa hyvä vahvuus, hyvä etu-
rinta, oikean muotoinen tilava rintakehä, hyvä raajaluusto ja käpälät, hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä, 
yhdensuuntainen edestakaisliike, tehokas sivuliike, hyvä turkki ja hapsut, hyvä häntä, iloinen käytös, sukupuoli-
leima saisi olla selvempi. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very handsome boy, softest of expressions, good bone, deep round ribs, excellent presentation, 
gleaming coat, moved out well with drive and good tail action. 
 
DRIALTY INDIAN WITH LOVE Fi & Se(n) Mva 40092/15 s.25.6.2015 i. C.I.E Se(n) & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 
PMV-09 MVV-12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth Done With Pride kasv. Marita 
Ojanen 
Näyttelyt: Vaasa RN 26.5. Juha Palosaari AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset 
mittasuhteet, hieman karkeat pään piirteet, kuitenkin yhdensuuntaiset linjat, hyvä kaula, lapa saisi olla viistompi, 
erinomainen runko, hyvä takaosa, etuaskel voisi ulottua pidemmälle, hyvä takaliike, melko korkea hännän 
asento ja hieman korkealle kiinnittynyt häntä. Kuusamo RN 14.7. Irina Poletaeva KÄY ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin urosmainen, isokokoinen, hieman raskas kallo, saksipurenta, hyvät korvat, 
melko hyvä ylälinja, hyvä rintakehän volyymi, hyvin kulmautunut, riittävä askelpituus, silmien luomet saisivat olla 
tiiviimmät, karva voisi olla silkkisempi, rodunomainen luonne. Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski KÄY ERI 1 SA 
PU4 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, hyvät pään linjat, silmäluomet 
saisivat olla tiiviimmät, hieman pystyasentoinen lapa, vankka kaula, hyvä eturinta, täyteläinen rintakehä ja leveä 



lanne, riittävät takakulmaukset, kaunis hyvälaatuinen turkki, hyvät yhdensuuntaiset takaliikkeet, tasapainoiset 
ryhdikkäät sivuliikkeet. 
Taipumuskokeet: Maaninka 10.6. Janna Kekkonen SPA 1. 
 
EBEN’S MY BOY THE DRUMMER 44588/13 s.21.7.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Eben’s Want 
To Be My Girl kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good head, soft expression, strong deep body, excellent bone and muscletone, moved with drive and with good 
tail action. Parainen RN 9.9. Lena Danker-Höglund KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-
vuotias, vahvarakenteinen uros jolla hyvät mittasuhteet, vahva pää joka saisi kauttaaltaan olla hieman pidempi, 
kauniit silmät, purenta ok, hyvät huulet, turhan löysää kaulanahkaa, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, oikea 
rintakehän muoto, hyvä selkä, jyrkkä lantio mistä johtuen takaraajat jäävät rungon alle sekä seistessä että 
liikkeessä, erinomainen lihaskunto, hyvä karva, voisi näyttää vähän enemmän asennetta. 
 
EBEN’S THUNDERSTRUCK 30137/17 s.13.4.2017 i. Eben’s Chase Stormy Clouds e. Eben’s My Girl Is All I 
Want kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Helsinki KR 21.7. Jetta Tschokkinen KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 kk, vielä 
hyvin kevyt ja pentumainen nuorukainen, hieman lyhytlinjainen, tulisi olla kauttaaltaan vahvempi ja urosmaisem-
pi, kevyt pää jossa miellyttävä ilme ja oikea purenta, oikea-asentoiset raajat, hyvä karva, kevyet liikkeet, aktiivi-
nen esiintyminen. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 5.6. Liisa Pajala SPA 1. 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
Tottelevaisuuskokeet: Espoo 26.12. Kaarina Pirilä ALO 1 (176,5 pist). 
Koiratanssi-vapaaohjelma: Lieto 29.4. Maija Asp ALO H (159,66 pist). Oulu 16.6. Maija Asp ALO EH (170 
pist) KM. Lieto 21.6. Hanna Maines ALO H (154,67 pist). Akaa 25.8. Susanna Ekblom ALO EH (165 pist) KM. 
Akaa 25.8. Susanna Ekblom ALO EH (161 pist). Salo 20.10. Mari Väänänen ALO EH (166,66 pist) KM. Salo 
20.10. Mari Väänänen AVO H (157,66 pist). 
 
ELOTULEN LIEKKI 25235/16 s.26.3.2016 i. Frosty Morning’s Naoise e. Villivuokon Virvatuli kasv. Hertta 
Pirkkalainen 
Metsästyskokeen vesityö: Joroinen 28.7. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
ENCHANTING COCKER’S SPICEY KAPRIS Se(n) Mva SE40635/2014 s.3.6.2014 i. Se(n) Mva Se Jva 
Westridge Sweet’n Spicey e. Cannolis Enchanting Beauty kasv. Victoria Löf, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Goran Gladic, Serbia VAL ERI 1 SA PU1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 4 years, in excellent show condition, excellent front, correct topline, good substance, 
quality coat, excellent in movement, well presented. 
 
FALLAWAY’S HUG FOR YOU 42119/17 s.8.7.2017 i. C.I.B C.I.E. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Balt 
Mva Lingonberry’s Emporio Armani e. JV-15 Finemoon Love For You kasv. Hanna-Kaisa Vilenius 
Näyttelyt: Tampere NORD 5.5. Arja Koskelo JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi, hyvin kaunispäinen, miellyttäväilmeinen, maskuliininen uros, kaunis ylälinja ja tasapainoiset kulmauk-
set, antaa tässä vaiheessa hieman matalaraajaisen yleisvaikutelman, kaunis ylälinja, oikea lyhyt kinner, kaipaa 
kehätottumusta, vielä kovin runsaassa pentukarvassa. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka JUN H. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Pienehkö uros jossa vielä paljon pentumaisuutta, hyvä pää, hieman löysät alaluomet, 
mittasuhteiltaan saisi olla lyhempi, hyvät kulmaukset, liikkuu lyhyellä sivuaskeleella, saisi kantaa itseään parem-
min, karva hyvin villavaa ja runsasta, saisi olla itsevarmempi. 
 
FENBROOK CHANGE IS GONNA COME C.I.B Fi & Ee Mva 33636/11 s.26.4.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & 
No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt & Lt & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-
14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. 
Travis Maine Line kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Masculine, strong, powerful boy, best of heads and eye, short cobby body, well angulated rear, strong 
positive on the move with merry tail. 
 
FENBROOK ROCK ROYALTY 15835/18 s.30.12.2017 i. Chavez Royal Diplomat e. HeJW-15 Fenbrook My Girl 
Rocks kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia BABY 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Pretty head, soft expression, good neck and shoulders, short cobby body, good angulations, little close 
behind when moving, tail well set, happy mover. Parainen RN 9.9. Lena Danker-Höglund PEN 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 8 k, hyvän kokoinen, hyvin kehittynyt urospentu jolla hyvät mittasuhteet, lupaavat 
linjat päässä, kaunis ilme, selvät kulmakaaret, hyvät korvat, valitettavasti ”vino” purenta siten että puolet on ala-
purennassa, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, lupaava eturinta, oikea rintakehän muoto, hyvä selkä ja lantio, 
lupaavat pakarat, liikkuu reippaasti tasapainoisella askeleella, miellyttävä luonne. 
 



FENBROOK SURE FIRE WINNERS C.I.B Fi & Se(n) Mva JMV-14 HeJW-14 38102/13 s.8.6.2013 i. C.I.B Fi & 
Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. C.I.B Fi & Lv Mva HeJW-10 LvV-14 Fenbrook Prime time kasv. 
Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Balanced masculine boy, great head, very appealing eye, well angulated front and rear, short strong deep body, 
merry stylish mover. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PU1 ROP BIS2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well proportioned head, dark tight eye, good depth of forechest, straight front, 
tight feet, moderate neck, good return of upper arm, excellent ribcage, well muscled hindquarters, nicely 
presented, moves correctly, happy. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Nicely balanced dog, typical soft expression, head could be a little bit stronger for a 
male and in comparison to the body, a lot of substance in the body, moves too quickly but still stable. Helsinki 
KV 16.12. Virpi Montonen VAL ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista rotu-
tyyppiä oleva, hyvin kaunislinjainen uros, ihana runko, ihana ilme ja pää, otsapenger voisi olla selvempi, niukka 
eturinta, tasapainoiset kulmaukset, ihana karva ja kaunis kunnostus, liikkuu erinomaisesti hienolla ryhdillä. 
 
FENBROOK WHOLE LOTTA LOVE 33637/11 s.26.4.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl 
& Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. Travis Maine Line kasv. 
Taava Nevapuro 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 25.8. Liisa Pajala SPA 1. 
 
FIELD’S END CHATEAUBRIAND 25976/15 s.1.4.2015 i. Ladecourt Bevis e. Windmillwood Nina kasv. Juha 
Lindroth 
Metsästyskokeet: Merijärvi 23.9. Timo Ritola VOI – (haku-15, ylösajo-15, nouto-15, kokonaisvaikutelma-5; 
luopui). Voimakas koira joka tänään vähän lämpeni. Ii 3.11. Jouni Klaar VOI 3 (haku-15, ylösajo-18, nouto-21, 
kokonaisvaikutelma-5 = 59 pist). Ensimmäinen ylösajo, pysähtyy mutta lähtee paukusta; pysähtyy uudestaan 5 
metrin päähän linnusta, josta luvalla noutoon; toisella menee perään mutta pysähtyy noin 10 metrin päähän 
linnusta. Ii 4.11. Timo Taskinen VOI 3 (haku-15, ylösajo-15, nouto-18, kokonaisvaikutelma-4 = 52 pist). Ohjaajan 
verbaalinen esitys. 
Metsästyskokeet, vesilintu: Hailuoto 1.9. Juha Tuomanen AVO 2 (haku-24, ylösajo-21, nouto-21, kokonais-
vaikutelma-8 = 74 pist). Vahva hyväkulkuinen koira vesilinnustukseen; toisessa ylösajossa peräänmeno. Hai-
luoto 2.9. Timo Ritola AVO 1 (haku-24, ylösajo-27, nouto-21, kokonaisvaikutelma-8 = 80 pist). 
 
FIELD’S END ENTRECOTE 25978/15 s.1.4.2015 i. Ladecourt Bevis e. Windmillwood Nina kasv. Juha Lindroth 
Metsästyskokeet: Mäntsälä 13.10. Juha Tuomanen AVO – (haku-24, ylösajo-18, nouto-6, kokonaisvaikutelma-
5; luopui). Ohjaaja luopui kesken kokeen. 
 
FIELD’S END T-BONE 25975/15 s.1.4.2015 i. Ladecourt Bevis e. Windmillwood Nina kasv. Juha Lindroth 
Metsästyskokeet: Ruovesi 29.9. Aidan Patterson VOI 1 (haku-24, ylösajo-27, nouto-27, kokonaisvaikutelma-8 
= 86 pist). Ruovesi 30.9. William Megaughin VOI 2 (haku-24, ylösajo-15, nouto-24, kokonaisvaikutelma-7 = 70 
pist). 
 
FINEMOON MR BEAN 51986/16 s.11.10.2016 i. I’m Yours vom Wulfekamp e. Ee JMva HeW-14 Finemoon Be 
My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo NUO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin kaunispäinen ja kaunisilmeinen maskuliininen kokonaisuus, vankka luusto, hyvä eturinta, oikea matala 
kinner, hyvät kulmaukset, erinomainen rungon syvyys ja leveys, kaunis karva, iloiset vaivattomat liikkeet, tiptop-
näyttelykunnossa. Harjavalta RN 4.8. Tanya Ahlman-Stockmari NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, maskuliininen, oikeat rungon mittasuhteet omaava uros, hieman syvä 
kallo-osa ja turhan voimakkaat posket, vahva kaula, hyvin rakentunut edestä, tilava runko, erinomainen pitkä 
rintakehä, oikea karvapeitteen laatu, oikea hännän käyttö liikkeessä, liikkuu hyvin, kokonaisuudessaan voisi olla 
hieman lyhyempi lanneosaltaan. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvin rakentunut uros, kaunisilmeinen pää, hieman korostunut otsapenger, kaunis kaula, sopu-
suhtainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut, erittäin hyvä karva, selässä pientä pehmeyttä, liikkuu hyvin, miel-
lyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Salo 8.9. Tuija Sällylä SPA 0. 
 
FINEMOON MR BOOMBASTIC 51985/16 s.11.10.2016 i. I’m Yours vom Wulfekamp e. Ee JMva HeW-14 
Finemoon Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very nice type, correct head and neck, prefer more forechest, good bones, strong correct envelopment of body, 
correct angulations and muscles behind, not enough parallel and stable movements. 
 
FINEMOON WILD SIGHT 42030/15 s.18.5.2015 i. Manaca’s Gust Of Wind e. Ee JMva HeW-14 Finemoon Be 
My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo AVO ERI 1 SA PU1 ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erinomainen tyyppi, hyvin kaunispäinen ja kaunisilmeinen, vankka ja maskuliininen uros, eturinta saisi olla 



selvempi, erinomainen kaula ja ylälinja, erinomaiset kulmaukset, hyvä karva, erinomaiset liikkeet, ylälinja säilyy 
myös liikkeessä, hyvä ryhti, miellyttävä luonne. 
 
FINEMOON WILD THING Fi & Se & No & Pohj Jva 42028/15 s.18.5.2015 i. Manaca’s Gust Of Wind e. Ee 
JMva HeW-14 Finemoon Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä AVO ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erittäin hyvän kokoinen, oikeat mittasuhteet omaava, vankka tilava runko, eturinta voisi olla voimak-
kaampi, hyvä luusto, kaunis uroksen pää, oikean muotoiset hieman pienet silmät, muuten hyvä takaosa mutta 
hieman jyrkkä lantio minkä vuoksi taipumus kantaa häntää korkealla, hyvät matalat kintereet, esitetään kauniissa 
kunnossa, kauniit tiiviit käpälät, liikkuu hyvällä askeleella, hieman kapeasti edestä, iloinen cockerin luonne. 
Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lähes 3-vuotias 
temperamenttinen uros jolla maskuliininen pää ja ilme, silmät voisivat olla korrektimmat, hyvät mittasuhteet, 
korrekti purenta, vahva selkä, kompakti kroppa, hyvä luusto ja kulmaukset, etuliikkeet voisivat olla korrektimmat, 
hieman iloinen häntä. Polvijärvi RN 6.5. Annaliisa Heikkinen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvän tyyppinen uros jolla hyvät rungon mittasuhteet, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntai-
semmat, liikaa kaulanahkaa, kaula voisi olla pitempi, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, kyynärpäät saisi-
vat olla rungon myötäisemmät, vahva runko, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, korkea hännän asento liikkees-
sä, hyvä luonne. Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Nice masculine head, well set ears with good texture, chest could be deeper, correct ribcage, nice 
topline and tailset, sufficient rear angulation, in movement is weaving a bit in front. Joensuu KR 27.5. 
Ferdinando Asnaghi, Italia AVO ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. In type, 
with right head and right ears, solid topline, deep chest. Kuusamo RN 14.7. Irina Poletaeva AVO ERI 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, kompakti, erinomainen luusto, hyvä urosmainen pää, 
oikea purenta ja pigmentti, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä kaula, melko hyvä ylälinja, nostaa häntää 
korkealle liikkeessä, erinomainen eturinta ja etuliike, riittävä askelpituus, melko hyvä karva. Kinnula RN 4.8. 
Marjo Jaakkola AVO ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, erinomais-
ta tyyppiä, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt runko, sopiva luusto, tasapainoisesti 
kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, hieman korkea häntä liikkeessä häiritsee. 
Jäljestämiskokeet: Nurmes 3.6. Markku Hassinen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-8, e-3, f-5 = 42 pist). Lähtömakaus 
tutkitaan ja ohjatusti ensimmäiselle osuudelle; ensimmäinen osuus edetään aivan veriuran tuntumassa ensim-
mäiselle kulmalle, jossa katkos, veretyksen loppuun, koira hakee jäljentekijöiden jäljet, joita käyttää apuna kat-
kon selvitykseen; toisella osuudella useita ojan ylityksiä ja yhdellä niistä haetaan jäljestä oikealle noin 15 metrin 
tarkistuslenkillä ylitys/jäljen jatko, loppu mennään veriuran läheisyydessä toiselle kulmalle suolla; ajouralla koira 
etenee noin 35 metrin päähän, käy juomassa pari kertaa ja palaa kulmalle takaisin; kulmalta kolmannelle osuu-
delle, jossa puolessa välin vasemmalle lyhyt tarkistuspisto ennen kolmatta kulmaa, kolmannella kulmalla jälki-
narun verran sivutarkistus vie neljännelle osuudelle; neljäs osuus edetään veriuran tuntumassa lähelle kaatoa, 
jonne kaartaa oikealta noin 10 metriä ennen lenkillä; sorkasta on kiinnostunut; makauksista osoittaa ensimmäi-
sen, toisen ja kolmannen nopeasti ylittäessään ja neljäs yli vauhdissa; tänään erinomainen suoritus helteisessä 
vaativassa kelissä sopivalla vauhdilla. Kontiolahti 12.8. Tarja Koistinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 
46 pist). Alkumakauksen nuuhkaisun jälkeen Masi ohjataan lyhyellä narulla jälkityöhön; Masi jäljestää lähinnä 
maavainua käyttäen, kevyesti jarrutettuna tarkasti jälkiuralla kaadolle saakka, minkä osoittaa pysähtyen; ensim-
mäisen kulman katkolla Masi jäljestää verityksen loppuun, jatko löytyy rengastaen ja saappaan jälkiä hyödyn-
täen, toinen ja kolmas kulma tarkasti; makauksista Masi osoittaa erinomaisesti tutkien kaksi ensimmäistä, kol-
mannelle hiljentää vauhtia ja nyökkää, viimeiselle ei enää ehdi edes hiljentää; Masin jäljestys on tänään itsenäis-
tä, itsevarmaa ja määrätietoista; ohjaaja vie koiraa miellyttävästi. Ilomantsi 26.8. Seppo Venäläinen VOI 1 (a-6, 
b-10, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Lähtömakaus tutkien ja ohjatusti jäljelle; Masi jäljestää hyvin koko jäljen, mutta 
toisella ja kolmannella osuudella pyörimistä jäljellä; ensimmäinen ja kolmas makaus ok, toinen yli ja neljäs ohi; 
ensimmäinen kulma, jolla katko, kuljetaan veretys loppuun, ensin hakien, sitten jäljentekijöiden jälkiä pitkin katko 
selviää, toinen lenkillä ja kolmas tarkasti; kaadon nuuhkii ja jää sille. 
 
FINEMOON WIND OF POWER 42029/15 s.18.5.2015 i. Manaca’s Gust Of Wind e. Ee JMva HeW-14 Finemoon 
Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen 
uros joka antaa hieman matalan vaikutelman, sopiva luuston vahvuus, kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä ilme, 
saisi olla urosmaisempi, hyvin kiinnittyneet korvat, seistessä hyvä ylälinja, hyvä täyteläinen runko ja riittävä etu-
rinta, polvikulmaus saisi olla voimakkaampi, hyvä turkin laatu mutta turhan pitkät hapsut häiritsevät, voisi liikkua 
yhdensuuntaisemmin edestä ja takaa, paremmalla drivella. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia 
AVO ERI 1 SA PU4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head, nice expression, 
strong bone, neat feet, moderate neck into well laid back shoulders, good upper arm, short rib, excellent muscle, 
moves well, happy, slightly proud of tail. Aura RN 16.6. Tiina Illukka AVO ERI 3 SA PU3 VARASERT. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, erinomainen 
kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset ja luusto, oikea rintakehän muoto, vahva lanne, liikkuu ja esiintyy hyvin. Salo 
KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, nice 
head, enough long neck, correct front, correct body volume, excellent angulations and muscles behind, correct 
movements but loses topline in movement. Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo AVO ERI 2 SA PU3 VARASERT. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, toivoisin hieman maskuliinisemman pään, oikea kaulan 
pituus ja kaunis ylälinja, tiivis kokonaisuus, erinomaiset kulmaukset, matalat kintereet, upea karva, iloiset reip-
paat liikkeet, hieman liioiteltu hapsukarvoitus, hieman korkea häntä. 



 
FLUSHING MEADOW’S DIRAC C.I.B C.I.E Fi & Se(n) & Ee & Lv & Lt & Balt Mva BaltV-17 Fi & Se & No & 
Pohj Jva 40796/13 s.23.6.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light Dom Pérignon e. 
C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½-
vuotias uros, hyvät mittasuhteet, hyvä kallo, sopiva otsapenger, kuono saisi olla hieman pidempi, kaunis ilme, 
purenta ok, hyvä huulilinja, turhan paljon löysää kaulanahkaa, pysty lapa mistä johtuen lyhyt kaula, riittävän pitkä 
olkavarsi, oikean muotoinen rintakehä jonka tulisi olla pidempi, nyt lanneosa jää turhan pitkäksi, hyvä selkä ja 
lantio, hyvä hännän kiinnitys, lihaksikkaat pakarat, oikea karvan laatu, liikkuu lyhyellä askeleella edestä, hyvin 
takaa. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro KÄY ERI 1 SA PU1 ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Lähes 5-vuotias erittäin reipas ja iloinen uros, maskuliininen pää ja ilme, kauniit silmät, hyvä kuono, 
hyvät mittasuhteet, vahva selkä, hyvä luusto ja oikeat kulmaukset, hyvä karva, liikkuu erittäin pitkällä ja vetävällä 
askeleella, esitetään hyvin. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka KÄY ERI 1 SA PU2 CACIB. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Kookas näyttävä kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvin kulmau-
tunut, vahva luusto, hyvä rinnan syvyys, liikkuu erinomaisella sivuaskeleella iloisesti, kaunis karva. Rovaniemi 
RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine 
dog on the bigger side, masculine well chiselled head, excellent eyes and expression, strong topline, a bit heavy 
over the shoulders, straight in upper arm, compact body, excellent angulations in rear, moves sound and free, 
excellent coat and temperament. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia KÄY EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Merry boy, showing true cocker temperament, lovely head and eye, excellent bone, 
strong deep body, good wide rump, moved with style and drive. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britan-
nia KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Gentle expression, well formed head, deep forechest, 
good length of neck, well placed shoulder, good upper arm, strong rib, well muscled rear, strong mover, covering 
the ground well, very happy. Juva KR 8.7. Eeva Resko KÄY ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomaiset mittasuhteet omaava uros, hyvä pää, joskin kuono-osa voisi olla aavistuksen syvempi, erin-
omainen ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko ja pitkä rintakehä, liikkuu riittävän pitkäl-
lä askeleella, hyvin edestä ja takaa. Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good size and proportions, good bone, good type of head, good neck, slightly roached 
topline, tailset a bit low, good substance, good chest and forechest, a bit short and narrow upper arm, correct 
hindquarters, good temperament. Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, hyvä kaula, hyväasentoinen lapa joka saisi olla kuivempi, hieman ulko-
kierteiset eturaajat, riittävä eturinta, täyteläinen rintakehä, hyvät takakulmaukset, pyöristää hieman lanneosaan-
sa liikkeessä, riittävä sivuaskelpituus, kaunis hyvälaatuinen turkki. Vesilahti RN 11.8. Gergana Georgieva, 
Bulgaria KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, hieman korkearakenteinen uros, hyvä-
luustoinen, kaunis pää, purenta, silmät ja korvat ok, hyvä kaula, hyvä ylä- ja alalinja, hieman puuttuva eturinta, 
hieman avoin lavankulma, hieman steppaava etuliike, hyvä takatyöntö, ystävällinen luonne. Riihimäki NORD 
26.8. Leni Finne KÄY ERI 1 SA PU1 NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mitta-
suhteet, sopiva luusto, oikealinjainen uroksen pää, hyvät korvat, kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, melko 
lyhyt olkavarsi, oikean mallinen rintakehä, hyvät takakulmaukset, oikea askelpituus. 
Jäljestämiskokeet: Lestijärvi 6.7. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Alkumakaus 
tutkitaan ja koira aloittaa ilma- ja maavainuisen jäljestyksen, joka etenee sopivaa vauhtia tiheässä metsässä 
jäljen päällä risteillen ja pieniä tarkistuksia tehden; katkokulma selviää rengastellen, muut kulmat jälkeä myöten; 
makauksista kaksi merkkaa selvästi ja kaksi nopeasti nuuhkaisten; sorkalle tullaan suoraan ja sitä nuuhkitaan. 
 
FLUSHING MEADOW’S FARADAY Fi Mva 40798/13 s.23.6.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Gorgeous head and eye, soft appealing expression, good bone, tight feet, strong deep body, excellent 
forechest, well presented. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 6.5. Heikki Pirhonen VOI 2 (a-5, b-6, c-6, d-11, e-3, f-5 = 36 pist). Panda tutkii 
alkumakauksen ja aloittaa hyvin etenevän jäljestyksen; työtä tehdään pääosin jälkiuralla tai sen välittömässä 
läheisyydessä, välillä tehdään pieniä pistoja jäljen sivuun; makauksista ensimmäinen ja viimeinen yli, toinen ja 
kolmas osoitetaan hyvin pysähtyen; kulmat pienin suunnantarkistuslenkein, katkokulma tuotti harmia ja siitä läh-
dettiin paluujäljelle, tästä hukka; kaadolle tultiin suoraan, sorkka kiinnosti ja jäi viereen; hyvin jäljestävä koira, 
joka pienellä lisäharjoittelulla tulee saamaan hyviä tuloksia. Tammela 11.5. Rauno Koskinen VOI 3 (a-2, b-5, c-
3, d-11, e-2, f-2 = 25 pist). Koira ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään sekä maa että ilmavainulla ja edetään 
sopivaa vauhtia; ensimmäinen osuus jälkiuralla tai sen tuntumassa, makaus kuitenkin ohitetaan; ensimmäinen 
kulma, jolla katko, selviää rengastaen ja loppu ihmisjälkiin tukeutuen; heti katkon jälkeen ojan ylitys ei onnistu 
vaan palataan katkolle ja koira ottaa paluujäljen, tästä ensimmäinen hukka; jatketaan ojan takaa, hyvin lähes 
kulmalle asti, jossa alkaa riistan jälkien tarkastelut, joita tehdään runsaasti koko loppumatka; kolme viimeistä 
makausta merkataan; toinen kulma rengastaen, kolmas kulma lähes jäljen mukaisesti; viimeisen osuuden 
alkupuolella riistan jälkien tarkastelut johtavat toiseen hukkaan; kaadolle suoraan, se kiinnosti. Virolahti 27.5. 
Rauli Markelin VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-9, e-2, f-5 = 43 pist). Lähtömakausta tutkitaan ja Panda ohjataan jäljelle; 
jäljestys on maa- ja ilmavainuista mukavaa kävelyvauhtia; kaikki osuudet kuljetaan lähes jäljen päällä, vain 
pieniä poikkeamia välillä tehden; katkokulma rengastetaan ja ihmisjälkiä apuna käyttäen, muut kulmat tarkistus-
lenkein; kaikki makaukset haistellaan yli kävellessä; sorkan haisteli ja jatkoi matkaa. Luumäki 5.8. Satu Savo-
lainen-Pulli VOI 3 (a-2, b-3, c-3, d-9, e-3, f-2 = 22 pist). Ohjattu lähtö, Panda jäljestää melko jälkitarkasti; ensim-
mäinen makaus merkataan hieman nopeasti pysähtyen, muut ohitetaan; ensimmäinen kulma ja toisella kulmalla 



oleva katko rengastaen ja kolmas kulma tarkasti; toisella osuudella Panda poistuu jäljeltä määrätietoisesti, 
hukka; hieman ennen kaatoa koira harhautuu jäljen sivuun ja kaato ei löydy omatoimisesti, hukka; palautus noin 
viisi metriä ennen kaatoa ja siitä suoraan kaadolle. 
 
FLYERS ABRAKADABRA DkJV-17 JMV-17 HeJW-17 JV-17 51272/16 s.16.7.2016 i. Flyers Iron Man Tan e. Fi 
Mva By JMva BaltV-15 Rosswind Shut Up And Dance kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Tampere NORD 5.5. Arja Koskelo NUO ERI 1 SA PU1 SERT NORD-SERT ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikea koko, kertakaikkisen kaunis ja lempeäilmeinen pää, vankka 
luusto, hyvä eturinta, oikean kaareutunut rintakehä, tasapainoiset liioittelemattomat kulmaukset, kaunis ylälinja, 
upea karva, tip-top näyttelykunnossa, upeat liikkeet. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka NUO ERI 1 SA PU4 
VARASERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis tasapainoinen urosmainen kokonai-
suus, erittäin kaunis pää, hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset, hyvä eturinta, vahva kompakti runko, melko korkea 
hännän kiinnitys, sivuliike voisi olla vetävämpi, erittäin kauniissa karvassa. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, 
Kroatia NUO ERI 1 SA PU4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 2 years, strong boy, 
compact in body, masculine head and expression, level back, good tailset, correct angulation in front, 
moderately angulated in rear, very typical movement. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia NUO 
ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very handsome, soft expression, dark eye, 
excellent bone and feet, clean neck into strong deep body, good tailset, well angulated quarters, strong true 
movement, excellent presentation and gleaming coat. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia NUO 
ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong head, tight eye, deep forechest, strong legs, tight 
feet, good layback of shoulder, excellent rib, straight in hock, very good movement, slightly proud tail but happy. 
Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, Portugali NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type and proportions, excellent head, nice expression, good eyes, excellent muzzle, 
sufficient neck, correct topline, excellent chest and angulations, good coat condition, excellent mover. Porvoo 
RN 28.7. Dina Korna, Viro AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Standard 
size but closer to lower side, strong enough, head in proportion to body with parallel lines, correct eyes and ears, 
nice topline, well developed body with good proportions, well angulated, correct coat, sound mover. 
 
FLYERS COCKTAIL BEAN 20870/17 s.15.12.2016 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 
VV-14 Flyers Zim Bean e. Näckrosdammens Cartier kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka-
rakenteinen uros joka saisi olla huomattavasti reippaampi, kaunisilmeinen pää, erinomainen kuono-osa, erin-
omainen luusto ja rungon vahvuus, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu riittävällä askelpituudella, kaunis koira joka 
ei valitettavasti pidä tänään kehässä olosta, hyvä turkki. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta NUO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka, selvästi maskuliininen kokonaisuus, toivoisin paremmat pään 
linjat, hyvät korvat, erinomainen eturinta ja hyvät kulmaukset, voimakas luusto, vankka runko, kaunis karva, rau-
hallinen luonne, liikkeessä hieman pehmeä selkä, saisi osoittaa enemmän temperamenttia. 
 
FLYERS DUP I DUP 34358/17 s.22.2.2017 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 VV-14 
Flyers Zim Bean e. Merry Cocktails Essence kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice size and proportions, soft expression, could have a better length in foreface, excellent front, compact body, 
excellent topline and tailset, nice coat, steady mover, well presented. 
 
FLYERS FAIR PLAY 45061/17 s.30.5.2017 i. HeJW-16 Merry Cocktails Morrissay e. Flushing Meadow’s In The 
Wind’s Eye kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Classic head, nice eye and well laid back shoulder, deep forechest, short ribbed, good muscle, good tail and 
carriage, good movement, good drive but could be happier on the move. 
 
FLYERS JUST A MUST TAN 53392/17 s.30.7.2017 i. HeJW-16 Merry Cocktails Morrissay e. Flyers Rihanna 
kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good head and markings, good length of neck into well laid shoulder, nice forechest, good layback, needs to 
tighten up, well ribbed, slightly long in loin, reasonable rear angulation, very reluctant on the move, not driving 
well, probably will get better with age. 
 
FLYERS KEEP ME CLOSE 28692/18 s.21.2.2018 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Flyers 
Yes I’m Style kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Tampere PN 18.8. Helin Tenson BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomaiset mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja ilme, pitkät korvat, liikaa kaulanahkaa, erinomainen 
ylä- ja alalinja, kulmaukset ja häntä, avoin luonne, kauniit liikkeet, oikea temperamentti. Seinäjoki KV 27.10. 
Hannele Jokisilta PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas pentu, lupaava pää, 
toki pään linjojen tulee tasaantua iän myötä, hyvä ilme, riittävä kaula ja etukulmaukset, hyvä luusto, hyvä rungon 
malli, voimakkaat takakulmaukset, liikkuu hyvin. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely balanced dog, nice head profile, lovely expression, excellent over the 
withers, nice mover, a bit long, lot of substance for his age, a bit over angulated in the rear, makes the topline 
sloping a bit when standing. 



 
FLYERS MR MOVER 40744/18 s.11.5.2018 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Flyers 
Rihanna kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Lahti PN 21.10. Paula Rekiranta BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu RYP4-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 5½ kk, hyvin kaunislinjainen urospentu jolla erinomaiset rungon mittasuhteet, erittäin 
hyvä pää jossa vahva kuono-osa, kauniit silmät, ihastuttava ilme, hyvä kaula, eturinta ja runko, erinomainen 
raajaluusto ja kulmaukset, kaunis karvapeite, vaivaton liikunta, erinomainen cockerin luonne, hyvin lupaava nuori 
herra. Lempäälä PN 17.11. Tarja Löfman BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 6 kk, maskuliininen urospentu jolla hyvät rungon mittasuhteet, hyvä purenta ja pigmentti, kaunis-
ilmeinen pää jossa oikeat mittasuhteet, tasapainoiset kulmaukset, hyvä rungon tilavauus, ylälinja ja hännän kiin-
nitys, liikkuu sivulta hyvin, kapeasti edestä, erinomainen karvan laatu, mukava käytös. Helsinki PN 15.12. Merja 
Ylhäinen PEN 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hie-
man pitkärunkoinen, hyvä luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä, sopivat 
kulmaukset edessä ja takana, lupaava turkki, liikkuu kauniisti. Helsinki PN 16.12. Reia Leikola-Walden PEN 1 
KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen tasapainoinen urospentu, 
erinomainen pään pituus, kaunis ilme, hyvä luusto, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, erin-
omainen eturinta ja runko, hieman pitkä lanneosa, sujuvat roduomaiset liikkeet, kauniissa näyttelykunnossa, 
miellyttävä luonne. 
 
FLYERS UP-AND-COMING 50611/15 s.4.7.2015 i. V-13 EeV-14 Robinson Crusoe Z Vejminku e. Hooligan Hot 
Finale kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years, nice strong male, compact in body, masculine head with enough long deep muzzle, could have little 
stronger back, little low tailset, very good angulation, could have little longer steps in front, slightly narrow 
behind. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well balanced head, nice shoulders, tight feet, long in rib, strong topline, correct tailset, short hock, moves very 
well using tail, would prefer little more forechest. Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti AVO ERI 1 SA PU1 
SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice male in excellent condition, very pleasing 
head, correct earset, lovely soft expression and excellent bite, lovely neck, correct gently sloping topline, 
excellent bone, lovely feet, super tailset and carriage, excellent mover. 
 
FLYERS YES I’M HERO Ee JMva 34302/16 s.31.3.2016 i. Backhills Scandinavian Style e. Flyers Giant Hope 
kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko 
ja mittasuhteet, tasapurenta, vahva kuono-osa, kaunis ilme, hyvä eturinta, hyvin pyöristynyt runko, matalalle 
kiinnittynyt häntä jota saisi käyttää huomattavasti tehokkaammin, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä turkki. 
Kurikka RN 19.5. Juha Putkonen AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Koon ylärajalla, erinomaiset mittasuhteet ja luusto, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet 
korvat, tummat silmät, täyteläinen kuono, hyvä kirsu, tasapurenta, hyvä pyöristynyt runko, hyvä leveä lanne, 
sopivasti eturintaa, hyvä karvan laatu, tasapainoiset kulmaukset, hyvä tasainen selkä, hyvä hännän asento, liik-
kuu hyvällä askeleella. Maalahti RN 20.5. Vesa Lehtonen AVO ERI 1 SA PU1 ROP RYP4. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hieman pieni ja lyhyt pää, hyvä kaula, kaunis ylälinja, erinomainen etu-
rinta, hyvä tilava runko, napakka lanne, riittävä luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu tehokkaalla tasa-
painoisella askeleella, miellyttävä kokonaisuus. Vaasa RN 26.5. Juha Palosaari AVO ERI 1 SA PU1 VSP. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, pään malli ok joskin siinä voisi olla pidemmät 
linjat, riittävä kaula, erinomainen etu- ja takaosan rakenne, kunnon eturinta ja runko, erinomaiset energiset ja 
maatavoittavat liikkeet, hyvä hännän asento. Isokyrö RN 4.8. Jukka Kuusisto AVO ERI 1 SA PU1 ROP RYP4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, hyvä pää ja kaula, vahva selkä, lyhyt 
tiivis runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvässä turkissa, liikkuu hyvin. 
 
FRIISIN DUNCAN 48225/13 s.29.8.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Småviltjägarens Cts Marrone kasv. 
Aija Manelius 
Metsästyskokeet: Salo 4.11. Mauri Koivuporras AVO 2 (74 pist). 
 
FRIISIN METSÄLÄINEN 45791/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Fi Jva Stawaskogens Qilla 
kasv. Aija Manelius 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 1.7. Jarmo Nummijärvi AVO 1 (a-5, b-9, c-9, d-11, e-3, f-5 = 42 pist). Alkumakaus 
kiinnosti; sopivavauhtista, pääosin ilmavainuista työskentelyä osuuksilla, pientä varmistelua myös osuuksilla; 
ensimmäinen makaus merkattiin, kulma tarkasti; toinen kulma oikaisten kolmannelle osuudelle, näin makaus jäi 
merkkaamatta; kaadolle pysähtyi. 
 
FRIISIN METSÄNELÄIN 45790/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Fi Jva Stawaskogens Qilla 
kasv. Aija Manelius 
Metsästyskokeet: Raahe 1.12. Pertti Sinkkonen AVO 2 (haku-18, ylösajo-21, nouto-21, kokonaisvaikutelma-6 = 
66 pist).  
MH-luonnekuvaus: Oulu 30.6. Marina Bast ja Marjut Kautto. 
 



FRIISIN METSÄNPOIKA Fi Kva 45789/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Fi Jva Stawa-
skogens Qilla kasv. Aija Manelius 
Metsästyskokeet: Merijärvi 23.9. Petri Karlsson VOI 2 (haku-21, ylösajo-27, nouto-18, kokonaisvaikutelma-7 = 
73 pist). Ongelmat noudoissa himmensivät suoritusta. Ruovesi 29.9. William Megaughin VOI 1 (haku-24, ylös-
ajo-24, nouto-24, kokonaisvaikutelma-8 = 80 pist). Ruovesi 30.9. Aidan Patterson VOI 1 (haku-24, ylösajo-27, 
nouto-21, kokonaisvaikutelma-8 = 80 pist). Janakkala 20.10. Mark Stewart VOI 3 (haku-15, ylösajo-15, nouto-
15, kokonaisvaikutelma-5 = 50 pist). Soini 27.10. Juha Karlström VOI 1 (haku-24, ylösajo-21, nouto-24, 
kokonaisvaikutelma-8 = 77 pist). Voimakas haku osin äärirajoilla.  
Tottelevaisuuskokeet: Tampere 29.4. Tiina Heino ALO 1 (168 pist). Tampere 20.5. Ilkka Stén ALO 1 (174 
pist). Tampere 15.9. Ralf Björklund ALO 2 (154 pist). 
 
FROSTY MORNING’S LORENZO 39103/15 s.5.7.2015 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s 
Mimosa kasv. Nina Mahlanen ja Jutta Kaartinen  
Tottelevaisuuskokeet: Porvoo 1.12. Harri Laisi ALO 2 (140,5 pist). 
 
FROSTY MORNING’S ONSLOW 47585/12 s.9.8.2012 i. Jaktia Euro e. Frosty Morning’s Mireia kasv. Nina 
Mahlanen ja Jutta Kaartinen  
Rallytoko: Porvoo 10.2. Jaana Karppinen ALOHYV (99 pist) RTK1. Porvoo 21.4. Pia Heikkinen AVOHYV (79 
pist). Janakkala 5.5. Anna Pekkala AVOHYV (94 pist). Janakkala 5.5. Taru Leskinen AVO – (0 pist). Porvoo 
9.6. Anna Klingenberg AVO – (0 pist). 
 
FROZEN REMY MARTIN XO 10331/16 s.20.11.2015 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On 
Ice e. Frozen Global Joy kasv. Elina ja Tia-Maria Laurén 
Näyttelyt: Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
merry cocker of good size, excellent neck, good head, excellent pigmentation, excellent tailset, moves well in 
profile, slightly out in elbow. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja AVO ERI 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Vackert huvud och uttryck, charmig teckning i huvudet, fin hals och rygglinje, bra proportioner 
och välutvecklad kropp, aning välvinklad men rör sig mycket väl, kommer bättre till sin rätt med något mera päls, 
dock god pälskvalitet. 
 
FROZEN VINTAGE 53471/17 s.14.10.2017 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. Fi & Ee 
Mva JV-12 Frozen French Kiss kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 19.5. Matti Luoso PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvän tyyppinen, hyväkuntoinen urospentu, vielä hieman takaluisu kallo-osa, oikea purenta, hyvät silmät, 
hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta, runko ja kulmaukset, hieman pysty lantio, hännän kiinnitys 
voisi olla hieman alempana, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, edestä vielä hieman leveä, hyvä käytös. Rovaniemi 
RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
developed puppy male, good size and proportions, masculine head, good eyes with soft expression, a bit 
straight in his shoulder, well developed in body for age, balanced angulations, moves freely, excellent 
temperament. Kemi KV 21.7. Katja Korhonen JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, erittäin 
hyvän tyyppinen oikeat mittasuhteet, hyvä pää, otsapenger saisi olla selvempi, purenta ok, hyvät silmät ja korvat, 
erinomainen kaula, hyvä eturinta joka täyttyy iän myötä, saisi kulmautua paremmin, vankka runko, erinomainen 
turkin laatu, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, sivuaskeleeseen toivoisin enemmän voimaa, vähän 
löysää kaulanahkaa, miellyttävä luonne. Rovaniemi RN 4.8. Reia Leikola-Walden JUN ERI 1 SA PU1 SERT 
ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt juniori, erinomaista tyyppiä, pitkä oikealinjainen 
pää, hieman kaulanahkaa, riittävä luusto, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, lupaava eturinta, 
ikäisekseen erinomainen runko, oikea hännän kiinnitys, liikkuu vielä löysin kyynärpäin, sujuvasti sivusta, erin-
omainen karvan laatu, miellyttävä luonne. Keminmaa RN 11.8. Jouko Leiviskä JUN EH 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvät mittasuhteet omaava, hieman ilmavalta vaikuttava, kaunis kaula ja selkälinja, 
hieman jyrkkä lantio, hieman kevyt luusto, ikäisekseen riittävä runko, kapeahko kallo, kuono-osan tulee vielä 
täyteläistyä, hieman lyhyt rintakehä, hyvät tiiviit käpälät, hyvän laatuinen turkki, hieman korkea hännän kanto, 
takaliike voisi olla tehokkaampi, erinomainen temperamentti. 
 
GINGER MAN SUNFOREST SOUL UKU.0364417 s.25.12.2017 i. Courtmaster Musicman e. Bis Epic Win 
Sunforest Soul kasv. Galyna Chernichko 
Näyttelyt: Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, beautiful head and expression, correct bite, excellent front, very nice body and substance, strong 
thighs, could be slightly more compact, super coat, could be more stable in his rear action. Helsinki KV 16.12. 
Virpi Montonen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan turhan pitkä uros, esiintyy 
varsin löysässä kunnossa, hyvät pään mittasuhteet mutta ilmettä pilaavat vaaleat ja pyöreät silmät, riittävä etu-
rinta, hyvä rintakehä, luusto ja tasapainoiset kulmaukset, lantiossa jyrkkyyttä, liikkuessa tulisi olla tiiviimpi ja liik-
keiden tehokkaammat, kauniisti kunnostettu. 
 
GOLDBIRD’S CUPIDO 45613/06 s.6.8.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Goldbird’s Ancelique kasv. 
Sinikka Granström  
Näyttelyt: Tuusula RN 13.5. Tiina Taulos VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melkein 12-
vuotias erinomaiset mittasuhteet omaava uros, pään linjat voisivat olla vähän yhdensuuntaisemmat, erinomaisen 
pyöristynyt runko, viisto lapa, vähän suora olkavarsi, hyvin kulmautunut takaosa, oikea hännän kiinnitys, erin-



omainen karva, viehättävä luonne, selkälinja painuu hieman liikkeessä. Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen 
VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11½-vuotias tilavarunkoinen ja erinomaisessa kunnossa 
esitetty veteraani, hyvin kaunislinjainen pää, oikea ilme, hyvin hoidettu purenta, hyvä niska, jäntevä ylälinja, 
hienosti heiluva häntä, hyvä karvan laatu, hieman löysyyttä edessä, säilyttää ylälinjansa varsin hyvin, oikea 
cockerin luonne ja olemus. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 12 years old, fantastic shape, well muscled, good teeth, clear eyes, strong loin, moved well. 
 
GOLDBIRD’S SO LOVELY 28291/17 s.29.3.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Ro Mva Ro Gr Mva Allway’s 
Shorts On Fire e. Goldbird’s Lovely Blue Becky kasv. Sinikka Granström  
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä vahvuus, 
hyvä sukupuolileima, hyvän mallinen pää jossa hyvä pituus, hyvät korvat, hyvä kaula, eturinta saisi olla jo nyt 
voimakkaampi, voimakkaat kulmaukset, hyvät käpälät, etukäpälissä hieman ulkokierteisyyttä, liikkuu hyvällä 
sivuaskeleella, koira voisi käyttäytyä iloisemmin. Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki JUN EH 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen nuori uros joka rungoltaan kauttaaltaan kapea, lanne voisi olla tiiviimpi, 
sopiva luusto, hyväilmeinen pää, hieman löysät luomet, hyvin kiinnittyneet korvat, eturinnan ja rintakehän tulisi 
olla selvempi, hyvä takaosa, erittäin hyvälaatuinen karvapeite, oikein kiinnittynyt häntä, liikkeessä saisi olla 
ryhdikkäämpi ja kaipaa lisää driveä askeleeseen, lisää lihaa luiden päälle. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, 
Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Up to size, masculine, clean neck, good bone, 
little shallow all through, short hocks, moving close behind. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska 
JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Huge junior boy, well shaped masculine head, a bit too 
much loose skin, good length of neck, good strong topline, I wish him generally shorter, with too long loin, good 
size of bone, wish a better angulated shoulder, good drive, for me too long and too big. Helsinki NORD 15.12. 
Jan Hereid, Norja NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine dog that makes a bit heavy 
impression, long in body, carries too much skin on the throat, the stop is too heavy, should have more 
confidence, improves a little bit in quality in the move but still gives a long impression, coat is ok. 
 
GOLDBIRD’S TRUE FRIENDSHIP Ee JMva 54713/17 s.18.10.2017 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee 
& Lv & Lt & Balt Mva Lingonberry’s Emporio Armani e. By Mva Benchmark Queen Of The Night kasv. Sinikka 
Granström  
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Handsome, well proportioned head, good angulations, excellent bone, short strong loin, well 
angulated quarters, good set of tail, sound steady mover. Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen PEN 1 KP 
ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin kehittynyt, tiivis tanakkarunkoinen nuori uros, 
kuono voisi olla täyteläisempi ja pään ylälinjat yhdensuuntaisemmat, tiiviit luomet, tummat silmät, erinomaiset 
raajojen kulmaukset, täyteläinen eturinta, hyvä tilava rintakehä, oikea selkälinja, hyvä karva, yhdensuuntaiset 
liikkeet, iloinen käytös, erittäin lupaava. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN ERI 2 SA PU2 VARA-
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine male of good size, a bit long, could be slightly longer 
in face, a bit straight in shoulder, very nice topline and tailset, excellent mover, nice coat. Helsinki KV 16.12. 
Virpi Montonen JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungoltaan vielä kovin keskeneräinen, 
oikeat mittasuhteet, erinomainen ryhti, ihana pää, hyvä vahva selkä, niukka eturinta, tasapainoisesti kulmautu-
nut, liikkuu erinomaisella askelpituudella, säilyttää tiiviyden myös liikkeessä, kauniisti kunnostettu. 
Taipumuskokeet: Kolari 10.8. Anitta Kauppila SPA 1. 
 
GOLDEN DELICIOUS XILANDER 40458/17 s.28.11.2016 i. Pl & Lu & Lt JMva EuJV-16 BeneluxJV-16 Withiflor 
Paperback Writer e. Lu & VDH & Lt & Pl Mva Pl & De & Ua JMva BeneluxV-16 So Exige Xilander kasv. Anita 
Sedzicka, Puola 
Näyttelyt: Akaa RN 10.5. Tiina Illukka JUN ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, melko pitkä pää, voisi olla ilmeikkäämpi, erinomainen ylälinja, 
hyvät kulmaukset ja luusto, lyhyt vahva lanne, liikkuu ja esiintyy hyvin. Tuusula RN 13.5. Tiina Taulos JUN ERI 
1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä kuonon pituus, luisu kallo, pään linjat saisivat 
olla yhdensuuntaisemmat, kaunis kaula, viisto lapa, erinomaisesti pyöristynyt runko, hyvä hännän kiinnityskohta, 
kauniisti kulmautunut takaosa, erinomainen karva, liikkuu yhdensuuntaisin liikkein. Helsinki KV 20.5. Saija 
Juutilainen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 kk, oikealinjainen, hyvärunkoinen ja hyvä-
luustoinen nuori uros, kulmaukset tasapainossa, vahvat käpälät, hyvin kaunis pää, lempeä ilme, hyvät korvat, 
purenta ja huulilinja, erinomainen karvan laatu, mukava luonne, liikkuu edestä vielä löysästi, sujuva iloinen 
sivuaskel. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Balanced, softest of expressions, round deep body, excellent condition, strong well muscled quarters, good tail 
action, would prefer more drive in movement, good presentation. 
 
HALENNEST HIGH CLASS RKF4321778 s.29.4.2015 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & 
Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. C.I.B C.I.E Lv & Ru Mva 
Bleper’s Pelageja kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine boy, good head proportions, well shaped dark eye, excellent angulations, good bone, tight feet, strong 
over loin, great mover, presents balanced picture. 
 



HALENNEST UNREAL ADVENTURE RKF4684565 s.12.8.2016 i. Bencleuch Born To Be The Best e. C.I.B Ru 
& Ua & Lt & Lv & Ee & Balt & Fi & Ro & Cz Mva JV-09 Halennest Debora Eight kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very handsome boy, lovely head and expression, good neck and shoulders, deep ribs, short loin, balanced 
picture, strong steady mover. 
 
HEART ROCK KICKSTART MY HEART Fi Mva 41485/15 s.2.7.2015 i. Fi & Ee Mva Lv & Ee JMva Breeze 
Xante Avec e. Heart Rock Fire Woman kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years old male, good size and bone, masculine but a bit heavy head, I’d like bit more closed eyes, well set and 
carried ears, good neck and forechest, good topline, a bit narrow behind, I’d like more reach and drive in 
movement. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Excellent type, nice head and expression, a bit short and straight upper arm, movement enough light, 
excellent temperament. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Pian 3-vuotias hyvän tyyppinen ja hyvän kokoinen uros jolla rodunomainen pää, ilmeen pilaavat hieman 
löysät alaluomet, voisi olla hieman paremmassa näyttelykunnossa, hyvä karvan laatu, elegantti kaula, hyvä 
luusto ja kulmaukset, hieman lyhyt askel, edestä leveä. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen KÄY EH 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, hyvät mittasuhteet, hyvä raajaluusto, lähes yhdensuuntaiset pään 
linjat, tummat silmät, luomet voisivat olla tiiviimmät, kuonossa hyvä syvyys, hyvä eturinta, tilava vahva runko, 
suorahkot lavat, viistot olkavarret, oikea-asentoinen hieman kapea lantio, hyvä häntä, sivuliikkeessä etuaskel 
saisi olla pidempi, leveät etuliikkeet, kapeat takaliikkeet, hyvät hapsut ja häntä. Akaa RN 10.5. Tiina Illukka KÄY 
ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, erittäin kaunis pää, hyvä 
ylälinja, kulmaukset ja luusto, erinomainen runko, vahva lanne, leveät etuliikkeet, hyvä sivuliike, eloisa häntä. 
Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 3 years, 
strong male, head with proportions of body, good eye shape, level back, could have little more neck, could have 
little better laid back shoulders, correct rear angulation, in movement could be little better in front. Mänttä-
Vilppula KR 3.6. Pekka Teini KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen käyttö-
luokan uros jolla oikeat mittasuhteet, hyvät pään linjat, avoimet luomet häiritsevät hieman ilmettä, kaunis kaula, 
oikean tyyppinen ylälinja, hyvä askelpituus, hieman leveät etuliikkeet. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia 
KÄY ERI 1 SA PU2 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and format, good head 
profile, eyes should be more open, good body structure, enough balance in movement, good coat, good 
temperament in ring. Harjavalta RN 4.8. Tanya Ahlman-Stockmari VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet omaava uros, hyvä kallo-osa, hieman avoimet 
luomet, hyvä kuono-osa, erinomainen rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, oikea karvapeitteen laatu, käyttää 
häntäänsä oikein liikkeessä, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
HIGHLIGHTERS ARCTIC FROST Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva RigaJW-15 12762/16 
s.21.6.2014 i. Streamflow Melton-Ross e. Westerner Icedrops kasv. Madelene Ljungkvist, Ruotsi 
Näyttelyt: Mänttä-Vilppula KR 3.6. Pekka Teini VAL ERI 2 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan oikea ja hyvin liikkuva valiouros, hieman kevytpiirteinen pää ja kevyt kuono-osa, 
hyvä ylälinja ja rintakehän muoto, hyvät kulmaukset raajoissa, hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvin ja tasapainoi-
sesti. 
 
HONEYWATER’S CATCH OF THE DAY V-18 RigaW-18 20645/16 s.18.5.2015 i. C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & 
VDH & No Mva MV-14 Ozzie Black Petrs e. Manaca’s Makes People Talk kasv. Karoline Djeft, Ruotsi 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund AVO ERI 1 SA PU2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Kohta 3-vuotias ryhdikäs tyylikäs uros, oikeat mittasuhteet, erinomaiset pään linjat, kaunis ilme, hyvä 
täyteläinen kuono-osa, purenta ok, alaleuka saisi olla hieman vahvempi, hyvät korvat, kaunis kaula, hyvin 
asettunut lapa, riittävän viisto olkavarsi, erinomainen rintakehän muoto, hyvä selkä ja lantio, hyvä hännän kiinni-
tys, lihaksikkaat pakarat, riittävä polvikulma, sopiva luusto, oikea karvan laatu, liikkuu reippaasti erinomaisella 
askelmitalla, käyttää häntäänsä oikein, miellyttävä luonne. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen AVO ERI 1 SA 
PU3 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, oikea tyyppi, hyvän 
mittainen ja vahvuinen pää jossa hyvät linjat, hyvä kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys, hyvä rungon voimakkuus, 
oikeat kulmaukset, hyvät käpälät, liikkuu hyvällä askeleella häntä heiluen, miellyttävä käytös. Salo RN 28.4. 
Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI 1 SA PU1 ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
komea uros jolla erinomaiset mittasuhteet ja linjat, voisi olla kookkaampi, erittäin viehättävä lempeäilmeinen 
uroksen pää, hyvin kiinnittyneet korvat, kaunis ylälinja, erinomainen eturinta ja hyvin täyttynyt tiivis runko, vahva 
luusto, kulmaukset tasapainossa, erinomainen karvapeite, liikkuu erittäin hyvällä pontevalla askeleella ja yhden-
suuntaisesti. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Nice in type, beautiful head, beautiful eye shape and expression, lovely neck and topline, excellent tailset, 
very typically carried in movement, excellent front and forechest, typical rear angulation, lovely sound movement. 
Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very handsome, expressive head and eye, clean neck into well laid shoulders, excellent angulations fore 
and aft, small well padded feet, deep brisket, short strong loin, powerful quarters, short hocks, moved with style 
and drive. Aura RN 16.6. Tiina Illukka AVO ERI 1 SA PU1 ROP RYP1 BIS2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen urosmainen kokonaisuus, upea pää, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, hyvä eturinta, vahva kompakti runko, liikkuu kauniilla pitkällä sivuaskeleella. Salo KR 17.6. Kostadin 
Shankov, Bulgaria AVO ERI 2 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, beautiful head, 



enough neck, excellent front, very good bones, correct in format, substance and balance, correct coat quality, 
correctly angulated and muscled behind, excellent mover. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja AVO 
ERI 1 SA PU1 ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket vackert huvud och uttryck, utmärkt 
hals, manke och rygglinje, välansatt svans, välvinklad och rör sig mycket väl, vacker päls i korrekt mängd. 
Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi AVO ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Balanced dog of correct size, very typical masculine head, dark eyes, correct earset, long neck, excellent front 
angulation, short loin, moves with a lot of drive, very well presented. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja 
AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, looks a little bit low on legs, could be stronger in 
the rear as he’s over angulated in the rear, lovely head and expression, a bit short upper arm, a little bit long, 
could be more stable in the move, nice coat. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen AVO ERI 1 SA PU1 V-18 
CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva, tiivis, mittasuhteiltaan oikea uros, vahva pää, 
hieman nahkaa, miellyttävä ilme, hyvin kulmautunut, hyvä eturinta, täyteläinen rintakehä joka voisi olla hieman 
pitempi, erinomainen takaosa, liikkuu erinomaisesti ja hienolla ryhdillä. 
 
HOOLIGAN HECTIC TOM TERRIFIC 12136/14 s.3.12.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Hooligan 
Hania Tan kasv. Arja Koskelo 
Näyttelyt: Haapavesi RN 6.5. Harto Stockmari AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea 
sukupuolileima ja mittasuhteet, melko hyvä pää, vähän takaluisu kallo-osa ja kevyt kuono-osa, hyvä purenta, 
hyvä kaula, vähän etuasentoiset lavat, toivoisin korostuneemman eturinnan, tilava runko, hyvä takaosa, liikkuu 
hyvin, vähän pehmeyttä selässä. Rovaniemi RN 19.5. Matti Luoso AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen uros, hyvä pään pituus, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, loiva otsa-
penger, hyvä kaulalinja, luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset, lantio-osa saisi olla parem-
pi, taka-askel voisi olla hieman pidempi, hyvä käytös. 
 
HUNTERFULL GRACE’N GLORY Fi Jva 35867/12 s.19.2.2011 i. Weeping Willow’s Chang e. Se Jva Hunterfull 
Apple Blossom kasv. Flemming Moch Jörgensen, Tanska 
Taipumuskokeet: Kolari 10.8. Anitta Kauppila SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Kauhava 6.8. Annamari Murtolahti VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Koiralle 
osoitetaan alkumakaus, josta alkaa sopivan vauhdikas, pääosin maavainuinen jäljestystyö; kaikki suorat edetään 
jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä; toisen suoran alussa pieni pisto jäljen sivuun, josta kehoituk-
sella takaisin; viimeisellä osuudella pari pientä tarkistuslenkkiä; ensimmäinen kulma, jolla katko, pienellä rengas-
tuksella veretyksen alkuun, toinen ja kolmas kulma sääntöjen mukaisesti; makuista ensimmäinen, kolmas ja nel-
jäs merkataan erinomaisesti, toinen makuu ohitetaan vierestä; suoraan kaadolle, joka kiinnostaa; Usko osoitti 
tänään olevansa uskottava jäljestyskoira. Kolari 12.8. Merja Kajander VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 
pist). Hyvä ohjattu lähtö ja koira aloittaa erittäin hyvävauhtisen jälkityön; ensimmäinen makaus merkataan hyvin 
nuuhkien; katkokulma tarkistuslenkillä, toinen makaus hyvin nuuhkien; toinen kulma laajalla lenkillä kolmannelle 
osuudelle; kolmas makaus hyvin nuuhkien, kolmas kulma hyvin neljännelle osuudelle; neljännen osuuden puoli-
välissä muutamia lenkkejä, jolloin koira menee neljännen makauksen ohi; koira tulee kaadolle, jota nuuhki ja 
nuoli; erinomainen rauhallinen jälkikoira, joka valitettavasti meni tarkistulenkkiä tehden neljännen makauksen 
ohi; ohjaaja luottaa täysillä koiraansa. Kauhava 12.9. Kristina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 
pist). Ohjattu aloitus, jäljen päällä sopivaa vauhtia edeten; vähän ennen ensimmäistä makausta ajautuu tuulen 
mukana sivuun, ohjaajan kehoittaessa palaa jäljelle ja merkkaa makauksen; kulma suoraviivaisesti, toinen 
makaus merkaten; vähän ennen katkoa aukolla tarkistuksia risteävien hirvenjälkien takia; katkolla useita pyöri-
tyksiä etsien jälkeä kun kohtuu avoimella tuuli on jatkoon nähden myötäinen; seuraava riistaura on viisi metriä 
ennen makausta, lähtee tarkistamaan, palaa kehoituksesta; merkkaa makauksen, kulma ok, neljännen makauk-
sen kävelee yli; löytää sorkan, jota tutkii. 
 
HÄLJANS HELLO HI Se(n) & No Mva Se & No Jva SE35412/2015 s.2.5.2015 i. Se(n) & No & Dk & Gb Mva 
PMJV-11 DkV-12 Rainstorm’s Latest News e. Se(n) Mva Häljans Ally Mcbeal kasv. Jane Jarefors, Ruotsi 
Jäljestämiskokeet: Isokyrö 22.7. Kari Muje VOI 0 (0 pist). Hyvin ohjattu ja merkattu lähtö; Noan aloittaa hyvin, 
ensimmäisen osuuden alkupuoli tarkasti, makuun lähellä molemminpuolinen riistatarkistus johtaa hukkaan; 
palautus makuulle, merkkaus ja loppuosuus hyvin, katkon Noan selvittää varmasti yhdellä kaarrolla; toisen osuu-
den alussa pari tarkistusta, joista toinen tuo kahdesti jäljen yli ja lopulta hukkaan; palautus ja koko loppujäljen 
Noan seuraa jälkiuraa hyvin, mutta tekee useita aikaa vieviä tarkistuslenkkejä, jotka johtavat reiluun ajan ylityk-
seen; Noan merkkaa kolme makuuta ja selvittää myös kulmat hyvin; pitkälti hyvää jäljestystä, runsaat riistajäljet 
veivät tulokset. 
 
ISBAHAN’S AINT HE REAL 34348/15 s.15.5.2015 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. 
Margate Ghillie Dhu kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan oikea, vankka uros, oikea pään pituus, toivoisin täyteläisemmän kuono-osan, takaluisu kallo, 
vahva luusto, riittävä kaula, riittävästi kulmautuneet raajat, tilava runko, hyvä lyhyt leveä lanneosa, yhdensuuntai-
set liikkeet jotka voisivat takaa olla tehokkaammat, hieman villava turkki tänään ja vähän vähempikin riittäisi, 
ihastuttava iloinen luonne. Juva KR 8.7. Eeva Resko KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet omaava uros, hyvän muotoinen pää mutta kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvät tummat silmät, 
kaula voisi kiinnittyä kauniimmin lapoihin, vahva tiivis selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä 
vahva runko ja pitkä rintakehä, liikkuu suhteellisen hyvin edestä ja takaa mutta voisi olla hieman enemmän 
ulottuvuutta sivuliikkeessä. 



Metsästyskokeen vesityö: Joroinen 28.7. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
ITÄPIIPPARIN KATAPULTTI Fi Mva 32736/16 s.21.5.2016 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss 
Hellenstein e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se Jva LtV-18 Finemoon Hidden Love kasv. Virpi ja 
Petri Martiskainen 
Näyttelyt: Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä KÄY ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Kaunislinjainen, klassinen, erinomaiset mittasuhteeet omaava tyylikäs uros, erittäin kaunis kaula ja 
ylälinja, ikäisekseen riittävä rungon tilavuus, erittäin kauniit käpälät, erinomainen luusto, kauniit oikean kokoiset 
tummat silmät, kuono-osa saa täyteläistyä, tiiviissä erinomaisessa lihaskunnossa, erinomainen takaosa, erittäin 
hyvän laatuinen turkki, kaunissa näyttelykunnossa, liikkuu erinomaisella askeleella takaa, esiintyy iloisesti. Ruo-
vesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro KÄY ERI 2 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias uros jolla maskuliininen pää ja ilme, tummat silmät, oikean mittaiset korvat, kompakti kroppa, hyvä kar-
van laatu, luusto ja kulmaukset, liikkuu hyvin, kantaa häntänsä hyvin. Polvijärvi RN 6.5. Annaliisa Heikkinen 
KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin ystävällinen uros, kuono-osa saisi olla täyteläisempi 
ja kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaisemmat, hieman kookas, oikeat rungon mittasuhteet, eturinta saisi olla 
voimakkaampi ja etukulmaukset voimakkaammat, tiivis runko, riittävät takakulmaukset, hieman pysty lantio, 
hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, edestä aavistuksen löysästi ja liikkeessä köyristää selkäänsä. Joensuu KV 
26.5. Jose Homem de Mello, Portugali KÄY ERI 1 SA PU2 SERT FI MVA VARA-CACIB. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Nice head and expression, dark eyes, well set ears with good texture, chest should be 
deeper, correct front angulation, nice ribcage and tailset, correct rear angulation, moves with nice reach and 
drive. Joensuu KR 27.5. Ferdinando Asnaghi, Italia KÄY ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. In type with right expression, right ears, balanced body, moves well. Kinnula RN 4.8. Marjo Jaakkola 
VAL ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomaista tyyppiä, hyvä pää jossa 
riittävä vahvuus, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, etuosan tulee vielä täyttyä, riittävä runko, tasapainoisesti 
kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. 
Jäljestämiskokeet: Ilomantsi 5.6. Minna Vornanen AVO 1 (a-6, b-11, c-7, d-11, e-3, f-4 = 42 pist). Alkumakaus 
osoitetaan, minkä jälkeen koira singahtaa jäljen sivuun juoksuttaen ohjaajaa rinteen alas ja takaisin ylös; koira 
jäljestää koko matkan jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä; jäljestys etenee tohottaen, lainehtien ja 
välillä pyörien jäljen päällä tai tuntumassa; ensimmäinen kulma sisäkurvista oikaisten; makauksen haju polttelee 
kuitenkin ja näin kurvataan tarkistamaan makaus ja sille pysähdytään; toinen makaus nuuhkaistaan matkan var-
rella; hieman ennen loppua koira jää pyörimään jäljen tuntumaan, mutta lopulta päästään kaadolle saakka, mikä 
osoitetaan pysähtyen ja jääden sitä nuuhkimaan; riistarikkaassa maastossa kelpo suoritus. Joensuu 15.7. Mark-
ku Hassinen VOI – (0 pist). Lähtömakaus kiinnostaa ja ohjaaja vie koiraa hienosti ensimmäisen voittajajäljen 
alkumetreille; koira etenee siitä aivan jälkiuran tuntumassa alkuosan, välillä pysähdytään suorittamaan ulos-
tukselliset toimenpiteet, ne suoritettuaan edetään itsenäisesti taas veriuralla ensimmäiselle makaukselle, jonka 
osoittaa; jäljestys jatkuu erinomaisesti edeten aina siihen asti kun hirven sorkkaura noin 30 metriä ennen katkoa 
vie koiran vasemmalle jäljestä aina ensimmäiseen hukkaan; uusi alku, josta edetään ensimmäisellä kulmalla 
olleen katkoksen veretys loppuun; koira tekee laajoja lenkkejä etsiessään jatkoa ja lopulta ollaan menossa 
ensimmäisen osuuden tulosuunnan suuntaan, jolloin ohjaaja tänään toteaa, ettei koira ole kunnossa ja keskeyt-
tää kokeen; lupaava tuleva jäljestäjä. 
 
JENLIN ADAHY 43836/15 s.19.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Nickel And Dime Blind Date kasv. Merja 
Harjula 
Tottelevaisuuskokeet: Oulu 24.2. Päivi Kivelä ALO 2 (148 pist). Oulu 24.3. Minna Mäki-Asiala ALO 1 (165 
pist). Oulu 10.11. Allan Aula AVO 1 (270,5 pist). 
Rallytoko: Oulu 1.12. Iiris Harju ALOHYV (94 pist). 
 
JENLIN BACHELOR BUTTON 44415/17 s.25.7.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Fi & Se 
Jva Triplet Yours Truly e. Jenlin Polly Toodle kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 18.3. Annaliisa Heikkinen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvän tyyppinen urospentu jolla oikeat rungon mittasuhteet, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhden-
suuntaisemmat, kauniit silmät, riittävän vahva kuono, hyvä kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, tiivis 
vankka runko, hyvät takakulmaukset, liikkuu ja esiintyy hyvin. Mänttä-Vilppula KR 3.6. Pekka Teini JUN ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mukava nuori uros jonka runko saa vielä täyttyä, tyylikäs pää jossa 
hyvä huulilinja, kaunis kaula, hyvä hännän kiinnitys, vielä kapea reisi, rintakehä saa täyttyä vielä, hyvälaatuinen 
nuoren koiran turkki, miellyttävä käytös. 
 
JENLIN BOTTLE O’RUM 14400/13 s.28.12.2012 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. Nickel And 
Dime Blind Date kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, 
vankkarakenteinen uros, hyvä purenta, riittävän vahva uroksen pää, kuono-osa voisi olla hieman vahvempi, hyvä 
luusto, vankka runko, pitkä lanneosa, liikkeessä hieman korkea-asentoinen häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, 
runsas hyvin kunnostettu turkki. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvä urosmainen kokonaisuus, hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa, takaa voisi 
olla paremmin kulmautunut, vahva lanne, kaunis karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Kurikka RN 19.5. Juha Putko-
nen AVO ERI 2 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koon ylärajalla, mittasuhteiltaan 
oikea, kokoon sopiva raajaluusto, hyvä pään pituus ja korvat, hieman takaluisu kallo, keskiruskeat silmät, hyvä 
purenta ja pyöristynyt rintakehä, riittävä eturinta, kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä karvan laatu ja suora selkä, 



hyvä lantio ja hännän asento, takaa liikkuu hyvin, etuaskel jää lyhyeksi. Maalahti RN 20.5. Vesa Lehtonen AVO 
EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvä pään pituus mutta 
pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, vielä hieman pyöreyttä selässä, niukasti kulmautunut 
edestä, sopivasti takaa, lyhyt rintalasta, pitkähkö lanne, liikkuu riittävällä askeleella, hieman epävakaasti edestä, 
voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin, hyvä karva. Kihniö RN 1.9. Hannele Jokisilta AVO ERI 2 SA PU4. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, päässä hyvä malli mutta voisi olla hieman 
vankempi urokselle, hyvä ilme, erinomainen eturinta, keskivahva luusto, hieman pehmeät ranteet, vankka oikean 
mallinen runko, riittävävät polvikulmaukset, oikean laatuinen karva, liikkuu oikealla asenteella, hieman leveästi 
edestä. 
 
JENLIN LOVEDRIVE 21170/17 s.23.2.2017 i. Fi Mva Jenlin Summer Night e. Nickel And Dimes Blind Date 
kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Tampere KV 6.5. Tiina Illukka JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kaunis urosmainen kokonaisuus, hyvä pää, kuono-osa voisi olla vahvempi, kaunis ylälinja, hyvät kulmauk-
set ja luusto, hyvä rungon vahvuus ja mittasuhteet, liikkuu hyvin, oikean laatuinen karva, hyvä luonne. 
 
JENLIN PIRATE COVE Fi Jva 14403/13 s.28.12.2012 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea Captain e. Nickel 
And Dimes Blind Date kasv. Merja Harjula 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 26.5. Heikki Pirhonen VOI 2 (a-4, b-6, c-6, d-10, e-3, f-5 = 34 pist). Miki tutkii alku-
makauksen ja aloittaa rauhallisesti etenevän jäljestyksen hyvin jarrutettuna, vauhti on jäljestykseen sopivaa; vii-
meisen osuuden loppuosalla poistutaan määrätietoisesti jäljen oikealle puolelle, palautetaan ja jatketaan jälki 
loppuun; kaadolle tullaan hieman sivusta; sorkka kiinnostaa ja jää viereen; katkokulma selvitetään parilla rengas-
tuksella, toinen kulma pienellä suunnan tarkistuksella ja kolmas laajemmin tarkisteluin; makauksista yksi ohi, 
yksi yli ja kaksi pysähdytään osoittamaan hyvin pysähtyen; hyvä suoritus tämän päivän helteisessä säässä. 
 
JENLIN SEVENTH SHADOW Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J 47060/08 s.29.7.2008 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest 
e. Jenlin April Mist kasv. Merja Harjula 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 7.6. Kalle Järvinen VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Kossulle näyte-
tään alkumakuu, tästä alkaa ilmavainuinen jäljestys; kaikilla osuuksilla pieniä tarkistuksia, neljännellä osuudella 
yksi pitempi; makuista ensimmäinen ja kolmas pikaisesti, toinen hyvin, neljäs ohi; ensimmäinen kulma, jolla 
katko, laajenevalla lenkillä jatkoon, toinen kulma tarkasti, kolmannella kulmalla pieni takalenkki; sorkalle sivusta 
ja se kiinnosti; hiljainen hieno suoritus konkariparilta. Ilmajoki 12.8. Tuula Svan VOI 0 (0 pist). Hyvä ohjattu läh-
tö, jäljestys on maa- ja ilmavainuista ja koira jarrutetaan sopivaan vauhtiin; ensimmäisen osuuden puolivälin jäl-
keen aletaan etsimään muita juttuja jäljen molemmilta puolilta, josta lopulta hukka; puhdas jälki, jota katko-
kulmalle, josta suoraviivaisesti yli ja kauas muille hajuille eikä löydä takaisin omin avuin, tästä hukka; puhdas 
jälki veretyksen alusta, mutta edelleen muut hajut vievät Kossua ja tuomari keskeyttää kokeen; ensimmäinen 
makaus osoitetaan hyvin mutta muuten ei veriura tänään kiinnostanut. 
 
JENLIN SPOTLIGHT Fi Jva 41764/12 s.23.6.2012 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. C.I.B Fi & Ee Mva Jenlin Maya 
Bay kasv. Merja Harjula 
Jäljestämiskokeet: Joensuu 15.7. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-9, e-3, f-5 = 44 pist). Hyvin ohjatusti ja 
merkaten matkaan; Enska järjestää rauhallisesti ja tarkasti maavainulla kaikki suorat, vain pari pientä pyöräh-
dystä koko matkalla; katko varmasti veren loppu osoittaen kahdella rengastuksella, muut kulmat tarkasti; 
makuista Enska merkkaa ensimmäisen melko hyvin, toisen nopeasti ja muut läheltä ohi; kaatoa Enska jää 
nuuhkimaan; erinomaista jäljestystä, vain makuilla tarkentamisen varaa. 

 
JENLIN VINTAGE YEAR 11333/15 s.23.11.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Fi Mva 
Jenlin Summer Dream kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko 
ja mittasuhteet, hyvä purenta, kuono-osa voisi olla voimakkaampi ja otsapenger voimakkaampi, hyvä kaula ja 
ylälinja, hyvä rungon vahvuus, riittävästi kulmautuneet raajat, hyväasentoinen häntä, runsas turkki. Kurikka RN 
19.5. Juha Putkonen AVO ERI 3 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, oikeat 
rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, 
kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä purenta, hyvä leveä lanne, pyöristynyt rintakehä, riittävä etuosa, hyvä suora 
selkä ja hännän asento, hyvin kulmautunut takaosa, oikea karvan laatu, etuliikkeessä hieman epävakautta, 
takaa liikkuu hyvin. Maalahti RN 20.5. Vesa Lehtonen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hie-
man pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvä pään pituus mutta kovin kuiva kuono, hieman lyhyt kaula, hyvä selkälinja, 
tilava runko mutta lyhyt rintalasta, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, liikkuu tasapainoisella aske-
leella, edestä hieman epävakaasti, hyvä karvan laatu. Vaasa RN 26.5. Juha Palosaari AVO ERI 2 SA PU2 
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, yhtenevät pään linjat, huulissa voisi 
olla aavistuksen enemmän täytettä, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin rakentunut edestä ja takaa, vankka tilava runko, 
liikkuu hyvällä askelpituudella ja kevyesti, edessä voisi olla enemmän jämäkkyyttä. Isokyrö RN 4.8. Jukka 
Kuusisto AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, oikean muotoinen kevyehkö 
pää, hieman lyhyt kaula, selässä hieman pehmeyttä, riittävästi kulmautuneet takaraajat, sopivasti runkoa, liikkuu 
iloisesti hyvällä askeleella. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Sopivan kokoinen, selvästi maskuliininen kokonaisuus, vahva uroksen pää, hieman kaulanahkaa ja 
kaula saisi olla pidempi, riittävät etukulmaukset, takakulmauksia tulisi olla enemmän ja reidet vankemmat, keski-
vahva luusto, vankka runko, hieman kuiva karva tänään, reipas luonne, iloiset tyypilliset liikkeet. 



 
JEPPE 50279/17 s.12.9.2017 i. Shimmerian Double Dude e. Silessia’s All About Me kasv.  
Näyttelyt: Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Normaalisti kehittynyt, hyvät mittasuhteet ja sopiva luuston vahvuus, hyvä pään pituus, otsapenger saisi olla 
selvempi, tummat silmät, hyvä selkälinja, raajojen kulmaukset voisivat olla hieman voimakkaammat, erinomainen 
karvan laatu, yhdensuuntaiset liikkeet. Keminmaa RN 11.8. Jouko Leiviskä JUN EH 4. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Kookas, vielä ilmavalta vaikuttava, hieman litteärunkoinen, vankkaluustoinen, hyvän muotoi-
set tummat silmät, hieman loiva otsapenger, erinomainen turkin laatu, hyvä leveä reisi, hyvin kulmautunut edestä 
ja takaa, liikkeiden tulee vakiintua, reipas luonne, esittäjä ja koira tarvitsevat kehätottumusta. 
 
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: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund VET EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kohta 
11-vuotias uros, hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen pää, hurmaava ilme, purenta ok, hyvä huulilinja, hyvät 
korvat, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, oikean mallinen rintakehä, hieman pitkä mutta silti vahva lanne, hyvä 
lantio ja hännän kiinnitys, sopiva luusto, oikea karvan laatu rungossa mutta raajoissa liian pehmeä, liikkuu jo 
hieman jäykästi, käyttää häntäänsä oikein. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia VET ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 11 years old, in excellent condition for his age, masculine head, could have little better 
profile, strong neck, good topline, low tailset, could have little better laid shoulders, very steep croup, good 
movement for his age. Aura RN 16.6. Tiina Illukka VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erinomainen tyyppi, hienossa kunnossa, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset 
ja luusto, karva paikoitellen turhan kihara, liikkuu hyvin mutta ei jaksa enää innostua. Salo KR 17.6. Kostadin 
Shankov, Bulgaria VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, 
correct head, enough neck and forechest, excellent bones, little bit too much substance, correct in format, 
excellent tailset, stable joints, correct angulations and muscles behind, moves narrow behind, correct 
movements. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Mycket vackert huvud och uttryck, bra proportioner, dock aningen lång i länden, utmärkt kropp i aningen gott 
hull, välvinklad, rör sig med bra steg men för tung i rörelse, mycket bra pälskvalitet. 
 
KANTELETTAREN SINISUKKA 30235/14 s.3.5.2014 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Breeze Grace 
Kelly kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Standard size, 
strong enough bones, correct lines of head but quite narrow muzzle, correct bite, eyes and ears, strong enough 
topline, chest deep enough but could be wider, turns front feet a bit out when standing, nice coat, moves well 
enough. 
 
KANTELETTAREN TEMMINKÄINEN 49206/16 s.18.9.2016 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Kante-
lettaren Mielikki kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Up to size boy, excellent bone and condition, would prefer more front angulation, deep body, rather erratic on the 
move, good tail action. 
 
KANTELETTAREN VAINOVARSA 53516/17 s.19.10.2017 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 
EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 Backhills Your The Man e. Kantelettaren Sinetär kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Kotka PN 7.4. Maija Lehtonen BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 5 kk, erinomaisen tyyppinen, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä luusto, kuono-osa voisi olla hieman 
täyteläisempi, hyvä kaula, ylälinja saa tiivistyä, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä häntä, tarvitsee vielä malttia liikkeiden esittelyyn, miellyttävä käytös. Kotka PN 8.4. Perttu Ståhlberg 
BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, 
hyvä vahvuus, hieman kevyt kuono-osa, muuten hyväilmeinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvin 
kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, karva tulossa, rodunomainen liike ja käytös. Tuusula ER 9.6. 
Glynis Goodwin, Iso-Britannia PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head, appealing dog 
eye, moderate neck, round deep brisket, short strong loin, happy mover, a little erratic. Porvoo RN 28.7. Dina 
Korna, Viro JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine standard size, strong bones, 
masculine head in proportion to body, correct bite, ears and eyes, strong enough topline although the dog is bit 
overweight, correct body proportions and angulations, correct structure of coat, moves correctly, needs ring 
training. Riihimäki NORD 26.8. Leni Finne JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ok mittasuh-
teet, riittävä luusto, vielä hieman ilmava kokonaisuus, hyvä kuono-osa, vielä melko voimakas otsapenger, hyvä 
kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, riittävät kulmaukset, voimakas rintakehä, hyvät takakulmaukset, oikea 
askelpituus. Hämeenlinna RN 6.10. Paula Rekiranta JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 
kk, ryhdikäs nuori uros jolla hyvät mittasuhteet, vielä hieman kapea pää ja pitkä otsapenger, kauniit silmät, hyvät 
korvat, hyvä kaula ja ylälinja, vielä ulkokierteiset käpälät, hyvät takakulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, draivia 
saisi olla enemmän. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Very nice head and expression, nice topline, tailset and tail carriage, would like to see better shoulder 
placement and would like to see him shorter in loin, in nice coat condition, happy temperament. 
 
KANTELETTAREN VASAMA 53517/17 s.19.10.2017 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 Backhills Your The Man e. Kantelettaren Sinetär kasv. Sanna Unkila 



Näyttelyt: Helsinki PN 21.4. Markku Mähönen BABY 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet ja vahvuusaste, oikean mallinen pää, hyvä kuonon vahvuus, hyvä kaula, 
hieman vielä pyöreyttä ylälinjajssa, hyvä rungon vahvuus, eturintaa voisi olla jo nyt hieman enemmän, hyvät 
kulmaukset ja raajojen luusto, oikean malliset käpälät, suorat edestakaisliikkeet, sivuliikkeessä hyvä rytmi, 
iloinen häntä ja kehäkäytös. 
 
KARHURUMMUN BEAIVVAS 22331/16 s.18.3.2016 i. Miklaus Onpa Metka e. Dakota Pink kasv. Eeva-Marja 
Jokinen 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine dog, lacks body typical for a cocker, masculine head, too broad in skull, good eyes, nice neck, straight 
in shoulders, straight in angulations front and rear, too long in loin, moves with short steps and very wide in front, 
excellent temperament. 
Metsästyskokeet: Inari 14.10. Lauri Kanerva AVO – (haku-24, ylösajo-15, nouto-0, kokonaisvaikutelma-8 = 47 
pist). Soini 28.10. Juha Karlström AVO 2 (haku-18, ylösajo-24, nouto-15, kokonaisvaikutelma-5 = 62 pist). 
 
KARHURUMMUN HALLANHERRA 26523/17 s.6.4.2017 i. Fi Kva Meryl Black Ring-Ouzel e. Dakota Pink kasv. 
Eeva-Marja Jokinen 
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 27.5. Marika Ahola AVO 2 (a-3, b-8, c-7, d-14, e-3, f-3 = 38 pist). Itsenäinen ja 
vauhdikas lähtö alkumakaus merkaten; ilmavainuinen Aatu jäljestää kovavauhtisesti, mutta pääsääntöisesti jälki-
tarkasti; ohjaajaa muistutetaan jarruttamisesta, mutta Aatu edelleen määrää vauhdin; kolmannen osuuden alku-
puolella Aatu nappaa tuoreet jäljet verijäljen sivusta ja jatkaa niitä innokkaasti hukkaan saakka; Metsää ja ojan-
pengertä on myllerretty ja opas näkee paikalta pomppivasti etenevän tumman hahmon; uuden alun jälkeen 
jatketaan sorkalle asti ja se kiinnostaa kovasti; molemmat kulmat taittuvat tarkasti ja molemmat makaukset 
merkataan hyvin pysähtyen; lupaava jälkipari, jonka pitää vielä opetella hiljentämään kovaa vauhtia. Ii 4.8. Heikki 
Pirhonen AVO 2 (a-6, b-5, c-6, d-11, e-3, f-5 = 36 pist). Aatu tutkii alkumakauksen pikaisesti ja heti ohjaus-
matkan jälkeen aloittaa ripeän ja hyvin etenevän jäljestyksen; matkan aikana tehdään muutama pisto jäljen 
sivuun, mutta ne eivät vaikuta etenevyyteen; ensimmäinen kulma oikaistaan ja makaus jää osoittamatta; toinen 
makaus pysähdytään osoittamaan mutta kulma mennään yli ja mennään ratapenkalle, palautetaan ja kolmas 
osuus jälkitarkkaa jäljestystä; hieman ennen kulmaa pisto jäljen sivuun ja sivusta kaadolle; sorkka kiinnostaa ja 
jää viereen; lahjakas jäljestäjä, joka etenee ripeästi jäljellä. 
 
KARLO VOM GARTLTAL 49571/15 s.30.6.2015 i. Simply The Best vom Schloss Hellenstein e. Claire vom 
Magiccircle kasv. Ines von May, Itävalta 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteet 
oikeat, tänään hieman ujosti esiintyvä uros, oikean laatuinen riittävän pitkä pää, hyvä huulilinja, hyväasentoinen 
kaula, hyvä selkä, liikkuu hyvin, hyvät kulmaukset, laadukas turkki. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, 
Ruotsi AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine dog, excellent size and proportions, 
masculine head with too much loose skin, good neck, straight in shoulders, would like more developed fore-
chest, excellent bone and feet, straight in angulations in front and rear, good coat texture, moves with short 
steps, good temperament. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO ERI 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Nice masculine head, good proportions, very firm scissor bite, good neck, strong topline, 
well developed ribcage, I wish better front angulation, acceptable drive, excellent coat. 
 
LADYSPLIT'S ERLING 57994/10 s.18.10.2010 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Whauplen Anniken kasv. Ulla 
Ruistola 
Rallytoko: Orimattila 22.7. Hannele Pirttimaa MES – (0 pist). Lahti 3.11. Minna Hillebrand MESHYV (77 pist). 
 
LADYSPLIT'S INIGO 19291/16 s.22.2.2016 i. Frosty Morning’s Naoise e. Multifarious Adalmiina kasv. Ulla 
Ruistola 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Vesityö-0. 
 
LADYSPLIT'S JOLLY 38919/17 s.11.6.2017 i. Fi Kva Lahjakas Copper e. Fi Kva Ladysplit’s Goldielocks kasv. 
Ulla Ruistola 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Vesityö-0. 
 
LAHJAKAS AAMEN 23065/14 s.15.3.2014 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s Mireia kasv. Petteri 
Väinänen 
Jäljestämiskokeet: Espoo 10.9. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-8, e-3, f-4 = 41 pist). Alkumakaus hais-
tellaan pikaisesti ja ohjattuna jäljelle, alkaa pääosin ilmavainuinen jäljen molemmin puolin aaltoileva jäljestys; 
jokaisella osuudella tekee myös pyörähdystarkistuksia, vauhti on melko reipasta vaikka veriura tarkastellaan 
laidasta laitaan; makauksista kolme ylitetään ja neljännellä pikainen pysähdys; kulmista ensimmäinen tarkasti, 
toinen, jolla katko, veretyksen lopusta hakemalla uudelle osuudelle, kolmas tausta rengastaen; suoraan kaadol-
le, jolle jää; hieman hosuva vaikutelma, joka voisi jarruttamalla rauhoittua; makausten merkkaamattomuus tiput-
taa pisteitä. 
 
LAHJAKAS BELTSI 32774/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väinänen 



Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well boned, good spring of rib, little wide in front, long in loin, good rear angulation, good use of tail. 
Luonnetesti: Somero 8.9. Carita Koskinen ja Sirpa Heilä LTE (108 pist). 
 
LAHJAKAS COPPER Fi Kva 15406/15 s.5.1.2015 i. Frosty Morning’s Orlando e. Fi Kva Violet Melody kasv. 
Petteri Väinänen 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. In 
excellent condition, good head proportions, good angulations, little long in body, moved happily, short hocks. 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Juha Karlström VOI 1 (haku-21, ylösajo-24, nouto-24, kokonaisvaikutelma-7 = 
76 pist). Koiran ääntelyyn olisi hyvä kiinnittää huomiota. 
 
LAHJAKAS DENAARI 49363/15 s.28.8.2015 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Frosty Morning’s Mireia 
kasv. Petteri Väinänen 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Appealing head, would prefer darker eye, good tan markings, very good angulations and quarters, excellent use 
of tail, sound strong mover, very merry boy. 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Juha Tuomanen AVO 2 (haku-15, ylösajo-24, nouto-24, kokonaisvaikutelma-7 = 
70 pist). Kehittyvä nuori koira, hakua treenattava. Salo 4.11. Arto Kurvinen AVO 3 (52 pist). 
 
LAHJAKAS DOBRA 49362/15 s.28.8.2015 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Frosty Morning’s Mireia 
kasv. Petteri Väinänen 
Metsästyskokeen vesityö: Orivesi 21.8. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
LAHJAKAS DOLLARI 49364/15 s.28.8.2015 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Frosty Morning’s Mireia 
kasv. Petteri Väinänen 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
LAHJAKAS ERIKOISMIÄS 41641/17 s.30.6.2017 i. Lahjakas Denaari e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väinänen 
Taipumuskokeet: Pedersöre 30.6. Jyrki Rasinpää SPA 1. 
Metsästyskokeen vesityö: Kauhava 29.8. Mauri Koivuporras Vesityö-1. 
 
LAHJAKAS EXIMIA 41645/17 s.30.6.2017 i. Lahjakas Denaari e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri Väinänen 
Näyttelyt: Helsinki PN 14.1. Matti Luoso BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen ja 
hyvässä kunnossa oleva urospentu, vielä kovin kevyt pää, oikea purenta, hyvät silmät, kaulalinja voisi olla 
loivempi, sopiva luusto, hyvät käpälät, eturinta ja runko saavat vielä kehittyä, turhan pitkä lanneosa, sopivat 
kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, rodulle tyypilliset detaljit puuttuvat, mukava käytös. 
 
LAHJAKAS FANFAARI 41650/17 s.7.7.2017 i. Fi Kva Lahjakas Copper e. Fi Kva Friisin Kuura kasv. Petteri 
Väinänen 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 5.8. Riitta Helle AVO 1 (a-5, b-8, c-7, d-14, e-3, f-4 = 41 pist). Koiralle osoitetaan 
alkumakuu mikä tutkitaan hyvin kannustaen ja sitten ohjaten matkaan, jälkeä edetään aaltoillen ja toisinaan 
jäljen sivulla ilmavainulla jäljen tuoksua noukkien; ensimmäisellä osuudella tehdään useampi tarkistelu jäljen 
sivulle, yhdeltä palataan vasta ohjaajan kehoituksella; toisella osuudella myös muutama tarkistelu, kolmannella 
pari pientä pyörähdystä; makuut osoitetaan erinomaisesti ja kulmat lähes kulman mukaisesti; suoraan kaadolle, 
mikä osoitetaan hyvin sille jääden ja nuuhkien; hyvä suoritus ensikertalaiselta koiralta. Kouvola 30.9. Rauli 
Markelin AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-9, e-3, f-5 = 44 pist). Alkumakauksen tutkittuaan Kola ohjataan lyhyellä 
narulla jäljelle, jota edetään maa- ja ilmavainulla reipasta kävelyvauhtia; ensimmäinen ja kolmas osuus jäljen 
päällä, toisella muutama tarkistus ja polveilu jäljen sivulla; ensimmäinen kulma suunnantarkistuspistolla, toinen 
tarkistuslenkein ja makuut kävellään yli; sorkan haisteli ja jäi viereen. 
 
LA SCALE HISTORY MAKER Se(n) & Ee & No Mva SE41675/2014 s.7.3.2014 i. Cz Mva Yoshi Black Dream 
Marcato Line e. C.I.B Ro Mva Baroness Mirabell de Montana Cristalina kasv. Laura Szlavy, Unkari 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Goran Gladic, Serbia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 
years, correct type with typical head, good size and proportions, high quality coat, nice front, nice topline, good 
substance, could be better in movement. 
 
LEADING-LIGHT WHAT A HELL Fi Mva 50349/10 s.5.8.2010 i. Fi Mva Manchela Shiraz e. Goldbird's Butterfly 
Girl kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Utmärkta proportioner, vackert välmeislad huvud, fint milt uttryck, vackra mörka ögon, utmärkt förbröst, bra kropp 
och vinklar, rör sig med härligt steglängd och fint svansaktivitet, för dagen i litet högt hull, brett fint kors, vacker 
päls. 
 
LECIBSIN STARS IN THE SKY Ee & Lv & Lt & Balt Mva 42058/12 s.1.7.2012 i. Allert’s Exiting News e. 
Lecibsin Sweet Sugar kasv. Jukka Kuusisto 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 6.10. Paula Rekiranta VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen tyyppi, maskuliininen uros, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, hieman pitkä otsapenger, 



hyvä ilme, hieman syvä kallo, hyvä tiivis ylälinja, oikein kulmautuneet hyväluustoiset raajat, hyvä runko ja karvan 
laatu, reipas vaivaton liike. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Balanced, nice head, topline, tailset and tail carriage, correct in front and back angulation, would 
like to see him a little bit wider in front, in nice coat condition, nice temperament. Jyväskylä KV 11.11. Paavo 
Mattila VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis uros, kaunisilmeinen pää jossa hieman 
taakse laskeva kallolinja, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko, ylälinja ja takaosa, sopivasti kulmautunut takaa, 
erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 1 SA PU2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis tasapainoinen valio jolla erinomaiset mittasuhteet, oikea puren-
ta, kauniit tummat silmät, epäyhteneväiset pään linjat, vahva luusto, erinomainen eturinta ja runko, erinomainen 
hännän asento, liikkuu tehokkaasti, kauniisti kunnostettu erinomainen turkki. 
 
LEPÄNOJAN RAKAS OLOF 55478/17 s.26.10.2017 i. Lt Mva Qr Marc Z Vejminku e. Lepänojan Eerika kasv. 
Riikka Torikka 
Näyttelyt: Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent type in developing, nice looking head with good lines, strong well built body, good topline and 
angulations, for age free in action, good coat and nice temperament. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi 
JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice young dog, good head and expression, good neck and 
shoulders, good body for age, good legs and feet, moves and shows well, happy temperament. Jyväskylä 
NORD 10.11. Annukka Paloheimo JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Turhan neliömäinen, 
koon alarajalla, hyvä purenta, vankka luusto, hyvä rintakehä, lantio saisi olla leveämpi, hyvä karva, kevyt melko 
lyhyt liike, hyvä häntä, iloinen luonne. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen nuori uros jolla kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, vielä hieman kevyt runko, hyvä ylä-
linja, erittäin hyvät raajat, erinomainen karva, korkeahko häntä, hyvät liikkeet ja miellyttävä käytös. 
 
LINE SAM GENTLE ON MY MIND SE43775/2015 s.20.6.2015 i. Se Mva Line Sam Xlusive Diamond e. Se Mva 
Line Sam Good Looking kasv. Tord Lundborg, Ruotsi 
Näyttelyt: Lemland RN 20.5. Riitta Niemelä AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, 
bra proportioner, bra maskulint huvud, fin hals och bra överlinje, välutvecklad kropp, bra benstomme, aningen 
platta tassar, korrekt pälskvalitet, välvinklad bak, något kort och rak överarm, trevligt temperament, rör sig med 
bra steglängd men aningen orent idag. 
 
LINGONBERRY’S EMPORIO ARMANI C.I.B C.I.E Fi & Se(n) & No & Pohj & Lt & Lv & Ee & Balt Mva 
15098/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News 
e. Fi & Se(n) & Ee Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Jäljestämiskokeet: Oulainen 13.5. Kari Hyytiäinen AVO 0 (0 pist). Alkumakaus tutkitaan, koira jäljestää maa- ja 
ilmavainulla jäljen päällä luovien, tekee muutamia tarkistuksia jäljen sivuille; kulmamakaukset merkataan ja jatko 
selviää pienillä tarkistuksilla; viimeisellä osuudella alkupuolella poistuu jäljeltä, palaa, mutta ottaa paluujäljen ja 
hukka; osuuden lopussa ottaa jälleen paluujäljen ja toinen hukka; koska aika on jo tässä vaiheessa ylittynyt, 
tuomari keskeyttää. Hailuoto 20.5. Lea Foudilainen AVO 0 (0 pist). Alkumakaus tutkitaan ja tästä innokkaasti 
jälkityöhön, Konna etenee reipasvauhtisesti pääasiallisesti maavainulla; ensimmäisellä osuudella nopeita 
tarkistuspistoja jäljen molemmin puolin ja osuuden lopulla jäljen tuntumasta lähtenyt hirvi aiheuttaa toimenpiteitä 
tarkistelujen muodossa, hirvestä selvitään; ensimmäinen makaus merkataan ja kulmalta löydetään uusi suunta; 
toisellakin osuudella tarkisteluja, toinenkin makaus merkataan, kulmalla hieman varmistelua; viimeistä osuutta 
Konna ei enää selvitä vaan hirven jäljet aiheuttavat kolme hukkaa; kaadolle Konna saateltiin ja sorkka tutkittiin; 
harmittavat hirvet sotkivat tänään Konnan työn. Pyhäntä 27.5. Marika Ahola AVO 2 (a-4, b-6, c-5, d-13, e-2, f-3 
= 33 pist). Itsenäinen, hakeva ja vauhdikas lähtö alkumakaus merkaten, ilmavainuinen Konna jäljestää reipas-
vauhtisesti edeten pääsääntöisesti jäljen sivussa kaarrellen; osuuksilla tehdään isompia kaarroksia; Konna mei-
naa hukata jäljen ensimmäisen osuuden lopussa ja kolmannen osuuden alussa, mutta jatko löytyy kovalla työllä; 
kolmannen osuuden lopussa edellisten kaltainen kuvio toistuu, mutta nyt jatko ei selviä, tuomitaan hukka; 
ensimmäinen kulma taittuu loivalla takakaarroksella, toisella kulmalla tehdään laaja tarkastus, mutta jatko löytyy 
itsenäisesti; molemmat makaukset merkataan selvästi; kaadolle tullaan suoraan ja Konna jää sen luo, voisi olla 
enemmän kiinnostunut sorkasta; hyvä jälkipari, joka tarvitsee vielä harjoitusta varmuuden lisäämiseksi. Muhos 
17.6. Lea Foudilainen AVO 1 (a-5, b-11, c-8, d-12, e-2, f-4 = 42 pist). Konna tutkii alkumakauksen ja lähtee 
innokkaasti jälkityöhön; ensimmäinen ja viimeinen osuus työskennellään sujuvasti, vain muutamia pyörähdyksiä 
jäljen sivuun; toisella osuudella vastaan tuleva vesioja meinaa muodostua ongelmaksi, vaatii ohjaajalta 
kehotuksia ja rohkaisua ennen kuin matka jatkuu; Konna merkkaa molemmat makaukset; kulmat ensin yli, melko 
pitkällekin, mutta sieltä kaarretaan seuraaville osuuksille; kaato löytyy, sorkka nuuskaistiin ja lopetettiin työ 
tähän, voisi olla kiinnostuneempi sorkasta; hyvä työ maastossa jossa oli metsää kaadettu. Oulainen 1.7. Kari 
Hyytiäinen AVO 2 (a-4, b-8, c-6, d-12, e-3, f-3 = 36 pist). Alkumakuu tutkitaan; koira jäljestää pääosin ilma-
vainulla jäljen suuntaisesti luovien ja tarkistuksia tehden, etenee sopivaa vauhtia; ensimmäinen makuu merki-
tään ja kulma tarkasti jälkeä; toinen makaus myös merkataan, mutta sitten jatketaan suoraan ja hukka; sorkka 
ohitetaan sivusta, mutta palataan kehoituksella, ja sitä nuuhkitaan. Keminmaa 29.7. Jyrki Rasinpää AVO 1 (a-5, 
b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Konna tutkii tarkasti alkumakauksen ja siitä ohjatusti matkaan, jäljestys tapah-
tuu reippaalla kävelyvauhdilla pääasiassa maavainua käyttäen; ensimmäinen ja toinen osuus hyvin veretystä 
pitkin jäljestäen tehden vain muutamia pieniä tarkistuksia; kolmannella osuudella enemmän tarkistuksia jäljen 
molemmin puolin; ensimmäinen kulma teettää tarkistuksen kulman taakse ja sivulle, toinen kulma tarkasti; 
molemmat makaukset merkataan; suoraan kaadolle, jota jää tutkimaan; innokas jäljestäjä, mutta ohjaajan täytyy 
jättää jatkossa kehotukset vähemmälle. Kolari 12.8. Merja Kajander VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 



pist). Hyvä ohjattu lähtö ja koira aloittaa maavainuisen ja hyvävauhtisen jälkityön; ensimmäinen makaus hyvin 
nuuhkien, katkokulma laajalla lenkillä; toinen makaus hyvin nuuhkien, toinen kulma tarkistuslenkillä; kolmas 
makaus ohi vierestä, kolmas kulma tarkistuslenkillä; neljäs makaus hyvin nuuhkien; koira tulee kaadolle, jota 
nuuhki ja nuoli; erinomainen jälkikoira, joka ”vahingossa” meni kolmannen makauksen vierestä sekä teki muuta-
mia tarkistuslenkkejä joka osuudella; ohjaaja luotti hyvään jälkikoiraan. 
 
LINGONBERRY’S FLAMING STAR Lt & Lv & Ee & Balt JMva EeJV-18 42379/17 s.4.7.2017 i. C.I.B Fi & Ee 
Mva EeV-15 Fenbrook Black Moon Rising e. Fi & Se(n) & Ee Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla 
Henriksson 
Näyttelyt: Helsinki PN 14.1. Matti Luoso BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erittäin hyvän tyyppinen hyväkuntoinen urospentu, hyvä pään malli, oikea purenta, melko ahtaat kulma-
hampaiden asennot, hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset, hyvä 
hännän kiinnitys, liikkuu hyvin, hyvä käytös. Oulu NORD 13.5. Riitta Niemelä JUN ERI 2 SA PU3 VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä, hyvä 
vahvuusaste, hyvä pään pituus, kuono voisi olla täyteläisempi ja kuonon ja kallon linjat saavat vielä yhden-
suuntaistua, kaunis kaula ja ylälinja, lupaava rungon malli, hyvä luusto ja kulmaukset, kaunis turkki, erinomaiset 
takaliikkeet, etuaskel voisi olla ulottuvampi, ihastuttava iloinen käytös. Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehko-
nen JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva ja erittäin hyvin kehittynyt nuori 
uros, hyvä pään pituus, loiva otsapenger ja kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, tummat 
silmät, erinomainen ylälinja, vankka luusto, erinomaiset raajojen kulmaukset, hyvä askelpituus, erinomainen 
karva. Kuusamo RN 14.7. Irina Poletaeva JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, kaunislinjainen, oikean kokoinen, erinomainen pää ja ilme, saksipurenta, alaleuka 
voisi olla hieman leveämpi, oikeat korvat, kaunis kaula, rodunomainen ylälinja ja hännän kiinnitys, rintakehä erin-
omaisesti kehittynyt ikäisekseen, erinomaiset kulmaukset ja sivuliike, etuliike voisi olla stabiilimpi, oikea karvan 
laatu. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Impressive 
young dog, lovely head and expression, some loose skin on the throat, nice shoulder placement, a bit long body, 
a lot of substance, lovely coat, upper size, steady mover, lovely temperament. Helsinki KV 16.12. Virpi Monto-
nen JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva, hyvin täyttynyt juniori joka voisi mittasuhteiltaan 
olla tiiviimpi, hyvä pää, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula, rintakehä ja luusto, eturinta voisi olla selvem-
pi, liikkuu hyvin mutta voisi liikkeessä säilyttää paremmin tiiviytensä, kauniisti kunnostettu. 
Taipumuskokeet: Kittilä 9.6. Virpi Väisänen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Pyhäjärvi 25.8. Heikki Ryynänen AVO – (0 pist). Lähtömakaukselta ohjatusti jäljelle, etenee 
maavainulla sopivaa kävelyvauhtia, mutta jos harhautuu jäljen päältä vähänkin, palaa taaksepäin ottamaan jäljen 
kiinni; ensimmäisellä osuudella jänis karkaa jäljen tuntumasta ja aiheuttaa koiralle hukan; makauksen löytää ja 
nuuskii, kulmalla tarvitsee kehoituksia ennen seuraavalle osuudelle lähtöä; toisella osuudella virta loppuu koiras-
ta ja se hakeutuu varjoon makaamaan, siitä hukka; sama toistuu pian uudelleen, jolloin ohjaaja keskeytti kokeen. 
 
LINGONBERRY’S JAILHOUSE ROCK HeJW-18 HeW-18 42382/17 s.4.7.2017 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-15 
Fenbrook Black Moon Rising e. Fi & Se(n) & Ee Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Oulu NORD 13.5. Riitta Niemelä JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, koko ja mittasuhteet, vielä kovasti kesken kehityksen mutta lupaava kokonaisuus, riittävä pään pituus, 
alaluomissa löysyyttä, kuonon ja kallon linjat saavat vielä yhdensuuntaistua, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä 
luuston vahvuus, erinomainen turkin laatu, liikkuu sivulta hyvin, vielä kovin kapea edestä, reipas käytös. Rova-
niemi RN 19.5. Matti Luoso JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvän tyyppinen ja kokoinen junioriuros, pää saa vielä kauttaaltaan voimistua ja tulla urosmaisemmaksi, pään 
linjat voisivat olla yhtenäisemmät, oikea purenta, tummat silmät, hyvä kaula, sopiva luusto, hyvät käpälät, etuosa 
saa vielä kehittyä, hyvä runko, hyvä polvikulma ja hännän kiinnitys, hyvä taka-askel, samoin edestä, hyvä 
käytös. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi JUN ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Well developed junior male, masculine head but would prefer stronger muzzle, excellent eyes and 
expression, well developed body for age, nice neck and topline, a bit straight in his upper arm, good angulations 
in rear, moves with true and sound sidegait, a bit close behind, excellent temperament. Oulu KV 7.7. Paula 
Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, normaa-
listi kehittynyt, pään ylälinjojen tulisi olla yhdensuuntaisemmat ja kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä lapa-
kulmaus ja hyvin täyttynyt eturinta, hyvä selkälinja, erinomaiset takakulmaukset, hyvä karva, yhdensuuntaiset 
liikkeet. Kemi KV 21.7. Katja Korhonen JUN ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 kk, 
erinomainen tyyppi, ok mittasuhteet, vahva uroksen pää, purenta ok, hyvät korvat, erinomainen kaula ja selkä-
linja, erinomainen eturinta ja rungon vahvuus, erinomaiset kulmaukset edessä ja takana, erinomainen turkin 
laatu, hyvä häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvä sivuliike, iloinen luonne. Ylivieska KV 22.7. 
Arja Koskelo JUN ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen 1-vuotias, riittä-
vän urosmainen nuori koira, hyvä eturinta ja vahva luusto, erinomaiset kulmaukset ja oikean mallinen rintakehä, 
aavistuksen pitkä lanneosa, erinomainen karva, liikkuu vaivattomasti, hieman turhan jyrkkä otsapenger häiritsee. 
Keminmaa RN 11.8. Jouko Leiviskä JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen erittäin 
hyvin kehittynyt, hyvät mittasuhteet omaava, hyvä kaulan pituus joskin suorahkot lavat häiritsevät hieman ylä-
linjaa, kallon ja kuonon linjat voisivat olla yhdenmukaisemmat, turhan pyöreä kallo, vaaleahkot vilkkuluomet 
häiritsevät ilmettä, erinomainen luusto, hyvin kulmautunut takaa, hyvä turkin laatu, pyöristää hieman taka-
osaansa liikkeessä, liikkuu muuten hyvin erinomaisella temperamentilla. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta 
KÄY ERI 1 SA PU3 VARASERT CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hauska 
luonne, hyvä pään vahvuus tähän ikään (15 kk), miellyttävä ilme, lupaava eturinta, hyvä luusto, tasapainoiset 



kulmaukset, vankka runko, hyvä karva, liikkuu hyvin oikealla asenteella. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, 
Norja JUN ERI 1 HeJW-18 SA PU1 HeW-18 SERT NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice type and size, could have a little more length in head, soft expression, strong body, could have stronger 
yupper thigh, a bit too much stop, moves very well, nice coat. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen JUN EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva juniori joka mittasuhteiltaan riittävän tiivis, hyvä pitkä pää, otsa-
penger voisi olla selvempi, pystyt lavat, niukka eturinta ja puutteelliset etukulmaukset, erinomainen runko ja 
rintakehä, hyvin rakentunut takaosa, liikkuu edestä kovin lyhyellä ja tehottomalla askeleella, muuten hyvin, 
kauniissa näyttelykunnossa. 
Taipumuskokeet: Rovaniemi 4.8. Nina Janné SPA 0. Kolari 10.8. Anitta Kauppila SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Rovaniemi 26.8. Eino Jämsä AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-13, e-3, f-2 = 37 pist). Aaron jäljestää 
vauhdilla, etenee häntä heiluen jäljellä, tekee tarkistuksia aika-ajoin; makaukset merkataan; ensimmäinen kulma 
yli palaten omatoimisesti toiselle osuudelle, toinen kulma tarkasti; kaadolle Aaron pysähtyy ja nuolee; ensimmäi-
sellä osuudella tarkistuslenkki pyöräytti Aaronia aloittamaan paluujäljen, hukka; Aaron tarvitsee jarrutusta, jotta 
jäljestys tarkentuisi; ajoittain Aaron tarvitsee edelleen tukea, ei kykene itsenäiseen jäljestykseen. Rovaniemi 9.9. 
Marika Ahola AVO 2 (a-4, b-8, c-6, d-9, e-3, f-3 = 33 pist). Alkumakauksen merkkauksen jälkeen vauhdikkaasti 
jälkityöhön, ilmavainuinen Aaron etenee lujavauhtisesti pääsääntöisesti ihan jäljen tuntumassa; ensimmäisellä 
osuudella tehdään yksi vauhtikaarros jäljen sivuun ja käydään tarkistuspisto poron jäljille; toinen osuus mennään 
mallikkaasti; kolmas osuus on enemmän hakevaa ja osuuden lopussa Aaron nappaa tuoreet poron jäljet seura-
ten niitä hukkaan saakka; uuden alun jälkeen tullaan suoraan sorkalle, jota tutkitaan tarkasti; ensimmäinen kul-
ma ratkeaa laajalla takarengastuksella, makaus kävellään yli; toinen makaus merkataan nopeasti pysähtyen, 
toisen kulman ratkeaminen teettää todella paljon töitä, mutta selviää lopulta itsenäisesti; vauhdikas Aaron osoit-
taa osaaansa jäljestää, mutta tänään porojen tuoksut ovat liian houkuttelevia. 
 
LINQUA’S COUNTRY BOY SE30960/2016 s.13.4.2016 i. Se(n) Mva Northworth Timberman e. Linqua’s 
Princess Of Egypt kasv. Rolf Strandberg, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 2 years, correct type, typical head, correct bite and eyes, well set ears and tail, good size and proportions, 
good substance, quality coat, correct pigment, must be better presented. 
 
LOITSUTUULEN WIZARD Fin Jva Fi Kva-J 39782/06 s.16.7.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. 
Fin Mva Fin Jva Fi Kva-J Jenlin Love Letter kasv. Riitta Helle 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 5.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-8, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Hyvin ohjattu 
lähtö, lähtömakaus osoitetaan ja aloitetaan rauhallisesti etenevä jäljestys, joka parani koko ajan loppua kohti 
tultaessa; vauhti on jäljestykseen sopivaa; makauksista kaksi osoitetaan hyvin pysähtyen ja kaksi ohitetaan; 
katkokulma selvitetään jälkitarkasti jäljentekijän jälkiin tukeutuen ja muut kulmat pienin suunnan tarkistuksin; 
muutamia pyörähdyksiä ja pistoja matkan aikana; sorkalle tullaa suoraan, jää viereen; hieno suoritus vanhalta 
vipeltäjältä. Miehikkälä 29.7. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-10, e-3, f-4 = 40 pist). Alku tullaan hyvin 
ja sitten lyhyellä narulla jäljelle; pääosin maavainuinen koira etenee reipasta kävelyvauhtia ajoittain pieniä narun 
mitan pyörähdyksiä tehden; matkalla myös pari laajempaa tarkastusta, joilta toiselta paluu vaatii ohjaajan 
“konahduksen“; kaadolle suoraan se tutkien; makuista osoittaa ensimmäisen ja viimeisen, muut ohittaa; ensim-
mäisen kulman katko ongelmitta, toinen kulma jäljen mukaan ja kolmas kulma reilulla takalenkillä; erinomainen 
suoritus veteraanijäljestäjältä hellekelissä. 
 
LYRICALS LILOSENCORE 20761/14 s.13.2.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet 
Universal Magic kasv. Sanna Santakangas 
Jäljestämiskokeet: Espoo 12.6. Sari Nuolikoski AVO 0 (0 pist). Fergy haistelee alkumakuun ja ohjataan jäljelle; 
etenee hyvin lyhyen matkaa ja sitten alkaa pyöriminen ja kolme hukkaa tulee peräjälkeen; tuomari keskeyttää 
kokeen; tänään ei ollut Fergyn mielestä hyvä päivä jäljestää, vaan metsän muut hajut olivat mielenkiintoisempia; 
harjoittelun kautta tulokset paranevat. 
 
LYRICALS RAPIDODRUM 20763/14 s.13.2.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet 
Universal Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali AVO ERI 1 SA PU1 CACIB ROP RYP3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä.Beautiful profile, masculine head, well set ears, deep chest, correct front 
angulation, powerful ribcage, level topline, correct rear angulation, excellent movement with nice reach and 
drive. Joensuu KR 27.5. Ferdinando Asnaghi, Italia AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. In 
type, right head, solid topline, front paws east and west, no perfect movement. 
Taipumuskokeet: Kontiolahti 11.8. Olavi Nurmiranta SPA 0. 
 
LÄPPIKSEN ELOHOPEA 19559/16 s.28.2.2016 i. Friisin Kaira e. Namusillan Louhi kasv. Tuija Aaltonen 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine dog, lacks typical body for a cocker, masculine head, needs to be stronger in muzzle, light eyes that 
spoil the expression, nice neck and topline, straight in angulation in front and rear, too long in loin, moves with 
short steps and wide in front, weak in rear, good temperament. 
Metsästyskokeet: Ii 2.9. Jouni Klaar AVO 2 (haku-18, ylösajo-18, nouto-24, kokonaisvaikutelma-7 = 67 pist). 
Koira ja ohjaaja vaativat vielä kokemusta. Inari 13.10. Lauri Kanerva AVO 2 (haku-27, ylösajo-18, nouto-21, 
kokonaisvaikutelma-8 = 74 pist). Inari 14.10. Lauri Kanerva AVO – (haku-18, ylösajo-9, nouto-0, kokonais-
vaikutelma-8 = 35 pist). 



Metsästyskokeet, vesilintu: Ylitornio 25.8. Pertti Sinkkonen AVO 3 (haku-21, ylösajo-15, nouto-12, kokonais-
vaikutelma-5 = 53 pist). Ylitornio 26.8. Pekka Eskola AVO 2 (haku-18, ylösajo-21, nouto-21, kokonaisvaikutel-
ma-6 = 66 pist). Ii 1.9. Mauri Koivuporras AVO 3 (haku-18, ylösajo-24, nouto-12, kokonaisvaikutelma-7 = 61 
pist). Innokas nuori koira, jonka kokemattomuus tulee esiin varsinkin noutotilanteessa. Noutoa ei markkeeraa, 
joudutaan siirtymään lähemmäksi ja otetaan haulla talteen. 
 
LÄPPIKSEN EVERSTI 19561/16 s.28.2.2016 i. Friisin Kaira e. Namusillan Louhi kasv. Tuija Aaltonen 
Metsästyskokeet: Akaa 3.11. Lauri Kanerva AVO 2 (haku-21, ylösajo-18, nouto-21, kokonaisvaikutelma-8 = 68 
pist). 
 
MANACA’S BLINKIN’ HECK Fi & Lt Mva SE59225/2014 s.1.11.2014 i. C.I.B Se(n) & Rs Mva Se Jva 
Charbonnel War Paint e. Se(n) Mva Manaca’s Magic’s In The Makeup kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sel-
västi maskuliininen kokonaisuus, hieman pyöreä kallo, muuten hyvät pään linjat, riittävät kulmaukset edessä ja 
takana, vahva luusto, toivoisin hieman pyöreämmän rintakehän, hyvä luonne, erittäin kaunis karva, liikkuu riittä-
vän vetävällä sivuaskeleella. 
 
MANACA’S I LOVE THIS GAME 35123/14 s.8.4.2014 i. Se Mva Westridge Sweet Need For Speed e. Manaca’s 
For All Time kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Bra skallparti men skulle ha mera utfyllt nosparti och mera maskulin prägel, mycket bra kropp, bra kors dock 
något hög svans i rörelse, välvinklad, mycket bra pälskondition. 
 
MANACA’S STORM WARNING Fi & Se & No & Pohj Jva 35615/14 s.29.1.2014 i. Billsor Kiterunner e. Se(n) 
Mva Manaca’s Pull No Punches kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Isokyrö RN 4.8. Jukka Kuusisto KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakas-
luustoinen, sopivan kokoinen uros, voimakas pää, löysää kaulanahkaa, lavat hieman edessä, hyvä rintakehä, 
niukasti kulmautuneet takaraajat, kaunis turkki, riittävän pitkä askelpituus. 
 
MANACA’S TIGER OF SWEDEN Se(n) Mva SE21424/2016 s.24.2.2016 i. C.I.B Se(n) & Rs Mva Se Jva 
Charbonnel War Paint e. Manaca’s Good Day Sunshine kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Excellent type, head is slightly heavy in profile, lovely eye and expression, strong bone, a bit short in upper 
arm, affects the front action, nice mover, excellent topline, well presented, excellent coat. Helsinki KV 16.12. 
Virpi Montonen VAL ERI 3 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva, hyvät mittasuhteet 
omaava uros, vahva pää, hyvä kaula, niukka eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, selkälinja voisi olla vahvempi, 
erinomainen runko, kaunis karva ja kunnostus, liikkuu hyvin. 
 
MARGATE ALL IN ALL 11213/17 s.26.11.2016 i. V-18 RigaW-18 Honeywater’s Catch Of The Day e. Fi Mva 
Margate As If kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Handsome, masculine, all male, strong deep body, excellent condition, good width, excellent forechest, well 
angulated, strong stylish mover, well presented, gleaming coat. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi NUO 
ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice masculine dog, very good neck and 
shoulder, strong legs and feet, good ribs, moved and showed well. 
 
MARGATE DOUBLE ACTION Fi Mva TlnJW-17 25869/16 s.27.3.2016 i. C.I.B Sk & Pl Mva Pl JMva Claramand 
In Action e. Margate Double O Heaven kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kajaani RN 8.4. Katja Korhonen KÄY ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 2-vuotias, erinomaista tyyppiä oleva, oikeat mittasuhteet omaava uros jolla hyvät pään linjat, miellyttävä 
ilme, purenta ok, hyvät korvat, kaula liittyy kauniisti lapoihin, hyvä selkälinja, eturinta ja rungon vahvuus, kulmau-
tunut voimakkaammin takaa, erinomainen turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvä 
pituus ja voima sivuliikkeessä, miellyttävä luonne. Haapavesi RN 6.5. Harto Stockmari KÄY ERI 1 SA PU1 
SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, oikean muotoi-
nen ja ilmeinen pää, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, vankka etuosa, tilava runko, kaunis takaosa, oikea 
karvan laatu, liikkuu vaivattomalla helpolla askeleella ja pitää ylälinjansa. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björk-
man, Ruotsi AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine male, on the 
bigger side, excellent proportions, masculine well chiselled head, good eyes and expression, nice neck and 
topline, a bit straight in shoulders, balanced angulations, well developed body, sound movement, very good 
temperament. Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 1 SA PU3 VARASERT CACIB. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva ja urosmainen, hyvä pitkä pää, kiinteä suora selkä, hyvät raajojen kulmauk-
set, hieman pitkä lanneosa, erinomaiset takakulmaukset ja vahva takaosa, hyvä askelpituus, karva voisi olla 
kiiltävämpää, iloinen käytös. Kemi KV 21.7. Katja Korhonen AVO ERI 1 SA PU2 SERT FI MVA VARA-CACIB. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, keskikokoa kookkaampi, 
kauniit pään linjat, pehmeä ilme, purenta ok, erinomainen kaula, hyvä eturinta ja rungon vahvuus, tasapainoiset 
kulmaukset, hyvä turkin laatu, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, sivuliikkeessä hyvä tasapaino ja voima, 
erinomainen luonne. Isokyrö RN 4.8. Jukka Kuusisto AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, jalo pää, hyvä kaula, vahva selkä, hieman lyhyt olkavarsi, hyvät takaraajat, 



hieman kapea rintakehä. Kihniö RN 1.9. Hannele Jokisilta AVO ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, oikealinjainen uroksen pää, hyvä ilme, hyvä kaula, riittävät etukulmaukset, erin-
omaiset takana, vahva luusto, oikea rungon malli mutta saa vielä vankistua, kaunis karva, liikkuu oikealla asen-
teella, askelpituus voisi olla hieman pidempi. Ähtäri RN 2.9. Juha Palosaari AVO ERI 1 SA PU2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Miellyttävät ääriviivat ja mittasuhteet, hyvät pään mittasuhteet ja yhdensuuntaiset 
linjat, huulissa voisi olla enemmän täytettä, melko avoimet etukulmaukset, eturinta saisi vielä kehittyä, muuten 
erinomainen runko, erinomainen takaosan rakenne, hyvät jämäkät liikkeet. 
Metsästyskokeen vesityö: Ylitornio 18.8. Pertti Sinkkonen Vesityö-0. 
 
MARGATE PLAYING FOR TIME 25918/15 s.18.3.2015 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And Leave Em e. 
Margate O’Ye Of Little Faith kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI 2 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erittäin hyvin rakentunut, mittasuhteiltaan oikeanlainen, sulavalinjainen uros jolla hyvin täyteläinen runko 
ja rintakehä, vahva luusto, hyvä pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja alaleuka leveämpi, tummat silmät, 
hyvät korvat, seistessä hyvä ylälinja, hyvin kiinnittynyt häntä, halutessaan hyvät sivuliikkeet, saisi liikkua yhden-
suuntaisemmin takaa, kaunis hyvälaatuinen karvapeite. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka AVO ERI 4. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniit linjat, pää voisi olla täyteläisempi ja kulmakaaret selvemmät, erinomainen 
kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä, pitkä tilava rintakehä, saisi liikkua pidemmällä sivuaskeleella. 
 
MARGATE SON OF A TAN 23313/17 s.11.3.2017 i. C.I.B Fi Mva Keladity Wait Tan See e. Margate Keep 
Kisses Comin kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Handsome, soft eye, clean neck and shoulders, would prefer more forechest, adequate rear angulation, moved 
out well using tail. 
 
MARGATE UNDERCOVER BOSS 16678/16 s.15.1.2016 i. Fi Mva Dreamfilla’s Bannana e. Margate Polly 
Flinders kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias uros joka antaa hieman korkearaajaisen vaikutelman, oikean muotoinen kallo, sopiva otsapenger, tum-
mat silmät, hieman avonaiset luomet, purenta ok, hyvä huulilinja, hyvät korvat, pysty lapa mistä johtuen lyhyt 
kaula, pitkä mutta pysty olkavarsi, köyhä eturinta, oikean muotoinen rintakehä, hyvä selkä ja lantio, sopiva luus-
to, erinomaiset käpälät, liikkuu edestä lyhyellä askeleella, paremmin takaa, ahdas takaa, miellyttävä iloinen luon-
ne. Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva ja uros-
mainen, erittäin hyvät mittasuhteet ja hyvä täyteläinen runko, hyvä ilme, hieman meislautuneet silmänaluset, hy-
vin kiinnittyneet korvat, hieman lyhyet suorat olkavarret ja kaipaa eturintaa, hyvä takaosa ja häntä, erinomainen 
karvapeite, liikkeiltään hieman laiska tänään, kaipaa lisää driveä ja ryhtiä. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka AVO 
ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, mittasuhteet ja sukupuolileima, pitkä 
kaunis pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, etukäpälät uloskiertyvät sekä seistessä että liik-
keessä, hyvät sivuliikkeet, edestä levottomat, kaunis karva. Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska AVO 
ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, nice male, masculine, 
excellent strong head, well developed foreface, sufficiently broad skull, correct bite, good expression, well set 
ears, good neck, nice topline and tailset, good front assembly, would prefer body proportions slightly shorter, 
well angulated hindquarters, beautiful coat, nice sound movement, coming and going parallel. Rauma KR 27.5. 
Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, strong, good length of body, 
good head with masculine expression, nice topline and tailset, slightly open angulation in front, little short upper 
arm, moderately angulated in rear, could have longer steps in front. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-
Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head, dark eye, deep well sprung rib, good 
bone, moved well with drive, a little close behind, good tail action. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-
Britannia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely formed head, gentle expression, lovely 
neck into well laid shoulders, strong legs and feet, long in rib, well muscled, good tailset, moved well covering 
the ground with ease. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Enough in type, prefer little cleaner neck, needs more forechest, little bit fat in condition, correctly 
angulated and musculated behind, too narrow movements behind, enough correct movement. Pori KV 29.7. 
Clodagh Fallon, Irlanti AVO ERI 2 SA PU2 VARASERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Nice size, good angulations front and rear, excellent neck and topline with correct gentle sloap, nice head, 
excellent pigmentation, correct proportions, excellent tailset and carriage on move, moves with great reach and 
drive. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja AVO ERI 2 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Trevlig hane, vackert huvud, kunde dock vara något mera utfyllt under ögonen, utmärkta proportioner, 
bra hals, välutvecklad kropp, fin överlinje, bra kors och svansansättning men bär svansen högt i rörelse, något 
grov i sin skuldra och rak fram, mycket bra rörelser, bra päls. Eckerö KV 29.9. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years, also correct type, typical head, good size and proportions, 
good substance, quality coat, correct bite, good eye, well set ears and tail, correct pigment, also correct in 
movement, well presented. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 1.9. Jarkko Wiklund SPA 1. 
 
MERAZURE UPPER CHAMP Ee Mva Ee JMva 58428/12 s.31.10.2012 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru & Balt 
Mva EeV-06 Vitahotellets Aragon e. Merazure Princess Of Mam kasv. Merja Kämäräinen 



Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen KÄY ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Hyvät mittasuhteet ja ääriviivat, samoin vahvuusaste, hyvän muotoinen pää jossa hyvä ilme, hyvä kaula, ylä-
linja ja kulmaukset, hyvät käpälät, eturintaa voisi olla enemmän, liikkuu hyvällä askeleella ja käyttää häntäänsä 
liikkeessä. Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen KÄY ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, 
rungon mittasuhteiltaan saisi olla lyhyempi, kokoon sopiva raajaluusto, vahvapiirteinen urosmainen pää, oikein 
kiinnittyneet korvat, tummat silmät, hieman avoimet silmäluomet, hyvä purenta, hyvä rintakehän malli ja lanne-
osa, eturinta saisi olla täyteläisempi, pitkä lanneosa, hyvä lantion asento ja häntä, hieman laineikas karvapeite, 
tasapainoiset kulmaukset, liikkuu ja esiintyy hyvin, voimakkaat huulet pilaavat pään. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 1.7. Karla Sohlman AVO 0 (0 pist). Fonsi tutkii lähtömakauksen hyvin ja saatetaan 
päivän työtehtävään mallikkaasti, alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään maa- ja ilmavainua sekaisin; 
ensimmäistä osuutta hyvin yli puolivälin, tehtiin vain pari pientä pistoa jäljen sivuun, sitten alkaa piehtarointi ja 
pyörähtely jäljen molemmin puolin, tästä matka jatkuu kehoituksesta; linjalle tultaessa tuuli painaa sivuun ja ale-
taan etsimään helpompaa kohtaa ylitykseen, ajautuu kuitenkin niin kauas, että tuomitaan ensimmäinen hukka; 
uusi yritys ja ensimmäiselle kulmalle, makuun tutkii hyvin, menee kulman taakse ja käy makuulle, matka ei jatku, 
toinen hukka; yritetään vielä, mutta punainen lanka annettuun työtehtävään on kadonnut ja ajaudutaan taas 
jäljen sivuun makoilemaan, tuomitaan kolmas hukka ja koe keskeytyy; Fonsi osoitti osaavansa jäljestää, mutta 
tänään annettu työtehtävä ei ollut kirkkaana mielessä; tsemppiä jatkoon, Fonsi. 
 
MERAZURE YAMMER BOY 29436/16 s.1.5.2016 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Lt & 
Lv Mva Merazure Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very masculine, good head and eye, good bone, little heavy on the shoulders, would prefer better presentation, 
merry mover. Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct size, correct type of head, neck could be a bit longer, level topline, little bit longer in loin, tailset and 
carriage correct, narrow in front, slighlyt French position of legs, correct hindquarters, in movement could have 
more drive, coat of good colour, a bit wavy. Mikkeli RN 4.8. Harto Stockmari AVO H. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Selvä sukupuolileima, mittasuhteiltaan vähän pitkä, oikeat pään mittasuhteet, löysää kaulanalus-
nahkaa, hyvä purenta, kaula ja eturinta, tilava runko, hyvin kulmautunut takaosa, karva ei tänään parhaimmil-
laan, pehmeyttä selässä, liikkuu riittävän tehokkaasti, saisi esiintyä iloisemmin. 
 
MERRY COCKTAILS MORRISSAY HeJW-16 22199/16 s.18.7.2015 i. Merry Cocktails Xenon e. Merry 
Cocktail’s Queeny kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-
vuotias uros, erinomaiset mittasuhteet, kauniit linjat päässä, sopiva otsapenger, hyvät korvat, purenta ok, hyvä 
huulilinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä eturinta ja rintakehän muoto, hyvä selkä ja lantio, oikea 
hännän kiinnitys, lihaksikkaat pakarat, oikea karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti rodunomaisella asenteella, 
käyttää häntäänsä oikein. Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 1 SA PU2 CACIB. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, vankka, kaunis pää, vahva kuono-osa, eturinta voisi olla 
selvempi, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä häntä, tehokkaat liikkeet, kaunis turkki ja väri. Tampere NORD 5.5. Arja 
Koskelo AVO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvin kaunis pää, 
kaunis suklaa-tan -väri, hyvä kaula ja ylälinja, tiiviit pienet tassut, antaa aavistuksen matalaraajaisen yleisvaiku-
telman, erinomaiset kulmaukset, tip-top karvassa ja näyttelykunnossa, erinomaiset tehokkaat ja maatavoittavat 
liikkeet, iloinen häntä. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Nice type, lovely head, good eye shape, beautiful strong elegant neck, super topline and tailset, 
excellent front and rear angulation, very typical movement. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia 
AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced, well proportioned, good head, moderate neck 
into well angulated shoulders, sound merry mover, would prefer a little more front angulations and tighter 
elbows. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well balanced head, good markings, deep forechest, moderate neck, short ribbed, happy strong mover. 
 
MERRY COCKTAILS NOVEMBER RAIN SE59643/2016 s.2.11.2016 i. Se(n) Mva Merry Cocktails Moray e. 
Merry Cocktail’s Fidelity kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Harjavalta RN 4.8. Tanya Ahlman-Stockmari AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän kokoinen uros, selvä sukupuolileima, oikeat rungon mittasuhteet seistessään, hyvä kallo-osa, toivoisin 
tiiviimmät huulet, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä raajaluusto, erinomainen pitkä rintakehä, hyvä karvapeite, 
saisi käyttää häntäänsä paremmin, liikkuu melko leveästi takaa, yhdensuuntainen eturaajojen liike. 
 
MIKLAUS VIITAPIRU 42335/17 s.8.7.2017 i. Woolbails Villimies e. Miklaus Nappi kasv. Anne Woivalin 
Taipumuskokeet: Rovaniemi 4.8. Nina Janné SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Rovaniemi 9.9. Marika Ahola AVO 2 (a-4, b-8, c-6, d-12, e-2, f-3 = 35 pist). Itsenäinen lähtö 
alkumakaus merkaten; ilmavainuinen Ruuti jäljestää lujavauhtisesti osin jälkitarkasti ja osin kaarrellen molemmin 
puolin jälkeä; paikoin ohjaaja pystyy jarruttamaan voimakkaan Ruutin jäljestysvauhtia; vauhdista johtuen teh-
dään pieniä tarkistuksia koko jäljen ajan; toisen osuuden alussa Ruutin kirsuun tarttuu muut hajut ohjaten jäljen 
sivuun hukkaan asti; molemmat kulmat mennään tarkasti; ensimmäinen makaus merkataan hyvin pysähtyen, 
toinen mennään vauhdissa yli; kaadolle tullaan suoraan, Ruuti nuuskii sorkkaa hetken ja lähtee kaadolta pois, 
saisi olla kiinnostuneempi; vauhdikas jälkipari, joka tarvitsee jarrutusharjoituksia. 
Metsästyskokeen vesityö: Ylitornio 18.8. Pertti Sinkkonen Vesityö-0. 
 



MINIMIIN VOITOLLAYÖHÖN 20920/17 s.23.2.2017 i. Brumla Andraste e. Pretty Flower’s Ants Forever kasv. 
Johanna Malmberg  
Näyttelyt: Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, Portugali JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Good type, good head and eyes, skull could be better, good neck, correct topline, front a bit narrow, sufficient 
chest and angulations. 
 
MUSKETTIKOIRAN ATHOS 32911/16 s.9.5.2016 i. Fi Mva Triplet Finlandia e. Fi & Ee Mva Lt & Ee JMva 
BaltJV-09 Muskettikoiran Zafira kasv. Pirjo Toivakainen 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 kk 
vanha uros, erinomaiset mittasuhteet, hyvät mittasuhteet päässä, sopiva otsapenger, tummat silmät, täyteläinen 
kuono-osa, purenta ok, hyvät korvat, hyvin asettunut lapa, pitkä mutta hieman pysty olkavarsi, köyhä eturinta, 
oikean muotoinen rintakehä, hieman pitkä lanneosa, hyvä selkä ja lantio, sopiva luusto, erinomaiset käpälät, liik-
kuu erinomaisella työnnöllä, hieman lyhyesti edestä, käyttää häntäänsä oikein. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, 
Kroatia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and format, well shaped head with good 
expression, correct topline, good angulation, good front, in movement needs better balance behind, good coat 
and good temperament in ring. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Enough in type, prefer better head, needs more forechest, correct body format and substance, 
excellent angulations and muscles, needs more character, loses the balance in movement. Raasepori KR 1.7. 
Pirjo Aaltonen AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan sopusuhtainen hyvän 
kokoinen uros, selvä sukupuolileima, kaunisilmeinen pää mutta pään linjat saisivat olla yhdensuuntaiset, kallo 
takaluisu, turhan kapea alaleuka ja tiukka purenta, hieman löysää kaulanahkaa, hyvä kaula, ylälinja ja kulmauk-
set, hyvä hännän kiinnitys, hyvä karvan laatu, hyvin kannettu häntä, liikkuu erinomaisesti sivulta, turhan leveät 
takaliikkeet. 
Taipumuskokeet: Juva 14.7. Paula Valkonen SPA 0. 
 
NAMUSILLAN HERRA HEINÄMÄKI 53612/15 s.15.10.2015 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Hilda 
Häkkyrä kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Taipumuskokeet: Ruovesi 1.9. Jukka Tuppurainen SPA 1. 
 
NAMUSILLAN KALJOLAINEN Fi Jva Fi Ava Fi Ava-H 36791/09 s.22.6.2009 i. Ladysplit's Dinodas e. Red 
Garlic's Hjortron kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Jäljestämiskokeet: Virrat 6.5. Elina Kylmälä VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Alkumakaus näyte-
tään, kaivetaan ja ohjatusti jäljelle; ensimmäinen osuus hyvää jäljestystä, kulma tarkasti; toisen osuuden alussa 
tehdään tarkastuslenkki jäljen sivuun; katko on toisella kulmalla ja se selvitetään yhdellä laajalla kaarroksella; 
toinen osuus tarkasti, viimeinen kulma hieman yli, jälki löytyy takakautta kaartaen; viimeisen osuuden alussa 
kaarretaan hieman reilummin jäljen sivuun, mutta Pepe palaa itse jäljelle; jälkeä pitkin sorkalle, jota jää nuuhki-
maan; Pepe merkkaa kaikki makaukset niitä kaivaen ja repien; vauhdikas pari ja Pepen menoa voisikin vielä 
hieman jarruttaa. Multia 20.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (46 pist). Laukaa 6.6. Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-
11, e-3, f-5 = 43 pist). Hyvä ohjattu lähtö ja reipasvauhtinen jäljestys alkaa koiran käyttäessä sekä maa- ja ilma-
vainua; ensimmäinen osuus jälkitarkasti kulmalle sivusta ja hyvin laajalla lenkillä kahdesti kunnes seuraava 
osuus löytyy; toinen osuus vain pienillä tarkastuksilla kulmalle, jolla katko, ensin veretyksen loppuun ja sieltä 
laajalla kaarroksella seuraavalle osuudelle; kolmannella ja neljännellä osuudella tehdään laajoja tarkastuksia 
jäljen sivuun, kolmas kulma vain pienellä suunnan tarkastuksella; makauksista kaksi ensimmäistä osoitetaan 
hyvin, kaksi viimeistä vain nopeasti vauhdista nuuhkaisten; suoraan kaadolle, joka kiinnosti; laajat lenkit ja 
makausten osittainenn huomioimattomuus pudottaa tänään pisteitä. Virrat 1.7. Marja Asikainen VOI 2 (a-5, b-6, 
c-5, d-11, e-3, f-3 = 33 pist). Pepe repii alkumakauksen kappaleiksi, sen jälkeen se ohjataan rauhoitellen jälki-
työhön; alkaa pääosin maavainuinen reipastahtinen jäljestys, jota ohjaaja pyrkii rauhoittamaan siinä onnistumat-
ta; jäljellä edetään alussa hyvin jäljen päällä, mutta koiran väsyessä lisääntyvät tarkistuslenkit ja edestakainen 
jäljestys jäljen päällä ja vieressä; etenkin toisella ja kolmannella osuudella tehdään tarkistuslenkkejä, joista 
kolmannen osuuden puolivälissä hukka; ensimmäisen osuuden päässä olevan katkon tekee veretyksen loppuun 
ja laajalla lenkillä rengastaen toiselle osuudelle, osa jää jäljestämättä; toinen kulma pienellä lenkillä ja kolmas 
kulma laajemmalla, jälleen jää osa jäljestä tutkimatta; makauksista ensimmäinen makaus merkitään erinomai-
sesti, toisella pysähdytään mutta ei tutkita, samoin kolmas makaus, neljäs kävellään yli; kaadolle suoraan se 
omien ja ottaen suuhun; innokas jäljestäjä, jolla on huikea työinto; ohjaajan vaikea tehtävä on sen suuntaaminen 
haluttuun tehtävään. Kolari 12.8. Juhani Heikniemi VOI 2 (a-6, b-7, c-9, d-4, e-3, f-4 = 33 pist). Kaivettuaan ja 
maisteltuaan alkumakauksen Pepe ohjataan jäljelle, ohjaaja jarruttaa vauhdin sopivaksi ja aluksi edetään maa-
vainulla, loppua kohden myös ilmavainulla; työ on aluksi jälkitarkkaa, sitten loppupuolella kaarrokset ja lenkit 
jäljen sivulle lisääntyvät; ensimmäinen kulma oikaistaan hieman ja sitten kosteikossa riistan jäljet ovat liian suuri 
houkutus, hukka; katkokulma vaatii monta vauhdikasta lenkkiä selvitäkseen; kolme makausta merkataan, viimei-
nen ohitetaan; ilmavainulla kaadosta ohi, mutta se löytyy kun sitkeästi haetaan ilmavainulla. Multia 26.8. Kalle 
Järvinen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Pepelle näytetään alkumakuu, se tutkitaan hyvin tarkasti, 
tämän jälkeen alkaa reipasvauhtinen jäljestys; ensimmäinen, toinen ja kolmas osuus ovat toistensa kopioita, vain 
yksi tarkistus kussakin; neljännellä osuudella kaksi pientä tarkistusta; ensimmäinen kulma, joka katko, valtavalla 
kiireellä rengastaen jatkoon, toinen ja kolmas kulma tarkistuslenkillä jatkoon; kaikki makuut merkataan viiden 
sentin syvyyteen asti loistavasti; sorkalle suoraan ja se napataan suuhun; hieno äänetön parivaljakko, jonka 
makauksien merkkaus oli hauskaa katseltavaa. Hämeenlinna 16.9. Riitta Helle VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-3, 
f-4 = 44 pist). Koira rauhoitetaan ennen alkumakuuta, sitten luvalla se tutkitaan ja kaivetaan ylös ja hyvin ohjaten 
matkaan; jälkeä edetään pääasiallisesti maavainulla reippaasti singahtelevalla tyylillä jäljellä tai aaltoillen; ensim-



mäisellä osuudella yksi aivan pieni pyörähdys, toisella osuudella yksi hiukan isompi, kolmannen osuuden aukon 
ylitys pyörittää jo runsaammin koiraa, neljäs osuus hyvin vain pienellä pyörähdyksellä; suoraan kaadolle, mikä 
osoitetaan hyvin nuuhkien ja sille jääden; ensimmäinen kulma selviää useammalla lenkillä; toinen kulma, jolla 
katko, kahdella todella laajalla taustalenkillä ja jäljelle tullaan noin 20 metrin päästä veretyksen alusta, jolloin osa 
jäljestä jää jäljestämättä; kolmas kulma laajalla lenkillä jatkoon; makuista kolme ensimmäistä osoitetaan erin-
omaisesti haistellen ja raivaten, neljäs nopataan vain juuri ja juuri pysähtyen; hyvä suoritus riistarikkaassa maas-
tossa. 
 
NAMUSILLAN TOFFEE 37213/15 s.5.6.2015 i. Friisin Kaira e. Namusillan Purppula kasv. Anu Knuutinen-
Pöppönen 
Metsästyskokeet: Janakkala 11.12. Lauri Kanerva AVO 1 (haku-24, ylösajo-24, nouto-21, kokonaisvaikutelma-
8 = 77 pist). Innokas hyvä metsästyskoira. 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
NAMUSILLAN VÄINÄMÖINEN Fi Jva 47858/13 s.26.8.2013 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Viian Eukko 
kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Jäljestämiskokeet: Virrat 6.5. Elina Kylmälä VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-12, e-3, f-4 = 43 pist). Paavo rauhoitetaan 
ennen alkumakauksen nuuhkintaa, joka nuuhkitaankin huolella ja sitten ohjatusti jäljelle; ensimmäisellä osuudel-
la pieniä tarkistuspyörähdyksiä; katko ensimmäisellä kulmalla ja se selvitetään laajalla kaarella; toisen osuuden 
loppu teettää töitä, Paavo tekee lenkkejä jäljen molemmin puolin, lopulta päästään kulmalle, joka menee hieman 
pitkäksi, mutta kolmas osuus löytyy ja matka jatkuu; kolmas osuus mennään hieman jälkitarkemmin, viimeinen 
kulma pitkäksi ja parilla rengastuksella takaisin jäljelle; sorkalle mennään jälkeä pitkin ja se kiinnostaa; makuista 
Paavo merkkaa hyvin pysähtyen ensimmäisen, toinen ja kolmas merkataan nopeasti pysähtyen, neljäs nuuh-
kaistaan yli kävellen ilman että vauhti hiljenisi; vauhdikas pari, jonka pisteitä tänään verottaa työskentely kulmilla 
ja runsaat jäljen sivustoille tehdyt pitkät lenkit. Multia 20.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (47 pist). Virrat 1.7. Marja 
Asikainen VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Alkumakaus tutkitaan innolla, ohjatusti matkaan, alkaa 
reipasvauhtinen jäljestys, jota ohjaaja jarruttaa taitavasti, koira käyttää tehokkaasti maa- ja ilmavainua; jokaisella 
osuudella tehdään tarkistuslenkkejä, joilta palataan jäljelle ja välillä seurataan jälkeä sen sivussa, pääosin ede-
tään jäljen päällä siksak-kuviolla; makauksista ensimmäinen ohitetaan tarkistuslenkin vuoksi, toinen tutkitaan 
hyvin, kolmas nuuhkaistaan ylittäen pysähtymättä, neljäs nopeasti nuuhkaisten ja pysähtyen; katko on ensim-
mäisellä kulmalla, veretyksen loppuun ja siitä rengastaen tuulen avulla uudelle osuudelle; toinen kulma pieneh-
köllä lenkillä ojan tarkistuksen kautta, pieni oikaisu, kolmas kulma tarkasti; kaadosta saa hajun tuulisessa säässä 
ja rengastaa sen takakautta; kaato kiinnostaa kovasti; iloinen jäljestäjä, joka tekee hienoa työtä kuten ohjaa-
jansa; erinomainen suoritus tuulisessa säässä. Kolari 12.8. Juhani Heikniemi VOI 2 (a-6, b-7, c-8, d-9, e-3, f-4 = 
37 pist). Paavo kutsutaan alkumakaukselle ja siitä alkaa reipasvauhtinen jäljestys; ohjaaja jarruttaa vauhdin 
sopivaksi ja Paavo sinkoilee edessä jäljen reunalta toiselle; ensimmäisellä suoralla kuivunut lampi houkuttelee 
Paavon pois jäljeltä, hukka; makauksista merkataan kaksi nopeasti ja railakkaasta vauhdista johtuen kaksi jää 
huomiotta; katkokulma vaatii runsaat rengastukset, seuraava kulma takaa lenkillä, viimeinen taustan tarkistuk-
sella; ilmavainulla kaadolle, jonka osoittaa pysähtyen nuuhkimaan. Multia 26.8. Kalle Järvinen VOI 2 (a-4, b-8, 
c-6, d-12, e-3, f-4 = 37 pist). Paavolle näytetään alkumakuu, joka nuuskitaan tarkasti, tästä alkaa ristivainuinen 
vauhdikas jäljestys; ensimmäisellä osuudella yksi pitkä tarkistuslenkki, toinen, kolmas ja neljäs osuus muutamilla 
pienemmillä lenkeillä; ensimmäisellä kulmalla, jolla katko, tarkistuslenkki ja jäljentekijän jälkiin tukeutuen jatkoon, 
toinen ja kolmas kulma takalenkillä; kaikki makuut merkataan hienosti nuuskien; sorkalle tultaessa koirakko ajau-
tuu jäljen sivuun ja ohittaa sen puolella metrillä ja jatkaa ohi aina hukkaan asti; osoitetaan puhdas jälki, josta 
suoraan hyökkää sorkalle, joka kiinnosti; todella ikävä työtapaturma pudottaa palkintosijan muuten niin hienossa 
äänettömässä suorituksessa. 
 
NENEMO SIBLINGS REQUIRE 46610/17 s.6.8.2017 i. Dazzlingtails Great Expectations e. Lepänojan Kirkkain 
Tähti kasv. Eija ja Matti Lampinen 
Näyttelyt: Helsinki PN 14.1. Matti Luoso BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, 
hyvässä kunnossa oleva urospentu, kaunis pää, oikea purenta, hyvä kaulalinja, sopiva luusto, hyvät käpälät, etu-
rinta ja runko saavat vielä kehittyä, hyvä hännän kiinnitys, hyvät kulmaukset, liikkuu melko hyvin, hyvä käytös. 
Lahti PN 17.2. Marja Talvitie BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sivulta katsoen hyvät liikkeet, erinomaisen hyvä tyyppi, hyvä pää ja ilme sekä korvat, erinomainen rungon malli, 
hyvät etu- ja takakulmaukset, hyvä karva, vielä kovin pehmeä selkä. Jyväskylä PN 24.3. Annaliisa Heikkinen 
PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen urospentu, oikeat run-
gon mittasuhteet, hyvä pää, hyvä kaula, riittävät kulmaukset, erinomainen runko, hyvä karvan laatu, liikkuu ja 
esiintyy hyvin. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen PEN 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet ja ääriviivat, hyvän mittainen ja mallinen pää, hyvä kaula, ikään sopiva runko, hyvät kulmaukset, 
oikein kiinnittynyt häntä, liikkuu ikäisekseen hyvin, iloinen käytös. Kotka PN 7.4. Maija Lehtonen PEN 1 KP 
PU2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, hyvät rungon mittasuhteet, sopiva luusto, miellyttävä-
ilmeinen pää, oikea purenta, kaunis kaula, selkälinja saa tiivistyä ja rintakehä tilavoitua, hyvin kulmautunut edes-
tä, hieman voimakkaammin takaa, hieman pyöristynyt lantio, hieman korkea häntä, miellyttävä askelpituus, hyvä 
karva, reipas käytös. Kotka PN 8.4. Perttu Ståhlberg PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä 
kovin ilmava, sopiva vahvuus, oikeailmeinen pää, tummat silmät, hyvä kaula, liian laskeva lantio, runko saa 
täyttyä, niukasti kulmautunut edestä, voimakkaammin takaa, hyvä karva, köyristää liikkeessä lanneosaa, saisi 
liikkua pidemmällä askeleella, miellyttävä käytös. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka JUN EH 2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, pieni, sukupuolileima saisi olla selvempi, hyvä pää ja ilme, hyvä 



ylälinja ja mittasuhteet, vielä kapea, alalinja kuroutuu, lyhyt rintakehä, liikkuu lyhyellä sivuaskeleella ja saisi kan-
taa itseään paremmin. Loviisa RN 12.5. Marja Talvitie JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvän tyyppinen, edestä vielä löysä, hieman kevytpäinen poika, hyvä kaula, oikea ylälinja ja hyvä taka-
osa, hyvä rungon malli mutta saa vielä täyttyä, hyvä karvan laatu. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi 
JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra proportioner, ger för dagen ett litet luftigt lätt intryck, 
okej huvud, vackra mörka ögon, behöver utvecklas mer i kropp och stomme, okej vinklar och svans, rör sig okej, 
fin svansaktivitet, för dagen inte i bästä pälskondition, rör sig med okej steglängd men instabilt så väl fram och 
bak. Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk oikealinjai-
nen, vielä hieman etumatala, ikään nähden hieno pitkä rintakehä, lupaava eturinta, sopiva luusto, hieman jyrkkä 
lantio, kaunisilmeinen pää, lupaavat linjat, hyvä purenta, huulet ja korvat, oikea karvan laatu, luonnollisesti kovin 
pentumaiset liikkeet, mukava luonne, tarvitsee aikaa. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia JUN EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Big, short, in developing, good type of head, good lines and expression, 
correct bite, enough straight back, still narrow in front, needs better angulation behind, in movement missing 
balance with not enough stride, needs more substance, good coat and nice temperament. Porvoo RN 28.7. 
Dina Korna, Viro JUN ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Standard size, strong enough, 
correct lines, proportions and head, correct bite, eyes and ears, strong enough topline, correct body proportions, 
could be slightly better angulated in front, enough behind, moves well, nice temperament. Helsinki KR 1.9. Gitte 
Finnich Pedersen, Tanska JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well shaped head, correct 
scissor bite, a bit short in neck, for the age good topline, quite straight in his shoulder angulation, too falling in 
croup, quite good size of bone, moving still very loose like junior does, acceptable feathers. [Myöhästyi, vain 
laatuarvostelu.] Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
One year old black of correct size, masculine head, would like more refined, dark eyes with correct eyelid, well 
set ears, long neck, excellent layback of shoulder, deep chest, a little long in loin, correct rear angulation, moves 
well, needs time to develop. 
 
NESHPO’S QUESTIONS WILL BE ASKED No Mva No Jva NO53737/15 s.10.10.2015 i. Se(n) & No Mva Se & 
No Jva NoJV-12 Carillo Clay Clue e. C.I.E Se(n) & No Mva Cockergold Joy To The World kasv. Kristin Olsen, 
Norja 
Näyttelyt: Kemi KV 21.7. Katja Korhonen VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, tasapainoinen kaunis kokonaisuus, erinomaiset pään linjat, 
kaunis rodunomainen ilme, purenta ok, erinomainen kaula liittyy kauniiisti selkälinjaan, ikäisekseen hyvä eturinta 
ja rungon vahvuus, tasapainoisesti kulmautunut, hyvät käpälät, erinomainen turkki ja häntä, liikkuu yhden-
suuntaisesti edestä ja takaa, erinomainen sivuliike, iloinen luonne. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo VAL ERI 1 
SA PU2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, erinomaista tyyppiä edustava uros, 
maskulininen kokonaisuus, vankka luusto, hieman etuasentoiset lavat, hyvät kulmaukset, erinomaiset liikkeet ja 
hyvä ryhti, iloinen ja tiivis kokonaisuus. 
 
NIGHT WHISPER FAST AND FABULOUS 12036/18 s.10.12.2017 i. Fi & Se(n) & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
Northworth Endless Teatime e. Night Whisper Afrodite kasv. Mari Salminen 
Näyttelyt: Kihniö RN 1.9. Hannele Jokisilta PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkatekoi-
nen reipasluonteinen pentu, hyvä pään malli, oikea-asentoiset korvat, riittävät kulmaukset edessä ja takana, 
hyvä luusto, ikään sopiva runko, erinomainen karvan laatu, saa kasvaa vielä hieman raajakorkeutta, etuliikkei-
den tulee tiivistyä iän myötä, muuten liikkuu hyvin. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta JUN ERI 3. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka maskuliininen kokonaisuus, vahva pää, hieman kaulanahkaa, toivoisin 
selvemmät kulmaukset, voimakas luusto, vahva runko, hieman kuiva karva, ei viihdy pöydällä mutta reipas latti-
alla, liikkuu hyvin. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pitkärunkoinen vankka uros, oikea purenta, hyvä pään pituus, löysät huulet ja runsaasti löysää kaulanalus-
nahkaa, vahva luusto, hyvä rungon vahvuus mutta liian pitkä lanneosa, hyväasentoinen häntä, tasapainoiset 
kulmaukset, kauniisti kunnostettu turkki, erinomainen iloinen luonne. 
 
NIGHTLANE’S DUCK HUNTER 32366/15 s.29.4.2015 i. C.I.B C.I.E Fi & Se(n) & Ee & Lt & Lv & Balt Mva BaltV-
17 Fi & Se & No & Pohj Jva Flushing Meadow’s Dirac e. Nightlane’s Golden Rose kasv. Anneli ja Pertti Tammi-
nen 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-
vuotias temperamenttinen uros jolla korrekti pää, hyväasentoiset ja hyvän muotoiset silmät, oikean kokoiset kor-
vat, hyvä selkä, oikea karvan laatu, korrekti topline, hyvä luusto ja kulmaukset, kantaa häntää oikein liikkeessä, 
liikkuu hyvin. 
 
NIGHTLANE’S FABULOUS Fin & Ee & Ru Mva 38725/06 s.29.6.2006 i. Backhills Just For You e. Nightlane’s 
Hungry Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Äänekoski RN 2.6. Annaliisa Heikkinen VET EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäi-
sekseen hyvässä kunnossa oleva veteraaniuros joka saisi olla lyhyempirunkoinen, riittävä kaula, saisi olla 
paremmin kulmautunut edestä ja takaa, pitkä lanneosa, etu- ja takaliikkeet saisivat olla yhdensuuntaisemmat, 
oikea cockerin luonne. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia VET ERI 1 SA PU1 VSP ROP-VET. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, lovely head and good expression, correct topline, good angulation, 
good coat texture, excellent balance in movement, free in action, nice temperament in ring. 
 



NORTHWORTH CAPRICORN Fi Mva 18622/12 s.13.1.2012 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth Burn 
Baby Burn kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi 
erinomainen, hyvällä voimakkuusasteella varustettu uros jonka etuosa saisi olla kulmautuneempi ja tiiviimpi, 
hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset takana, hyvä turkin laatu, hyvä käytös. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen AVO 
ERI 2 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet ja vahvuusaste, hyvän pituinen ja 
hyväilmeinen pää, hyvä kaula ja ylälinja sekä hännän kiinnitys, hyvä rungon vahvuus, eturintaa voisi olla enem-
män, hyvät kulmaukset, sopiva raajaluusto, tiiviit käpälät, liikkuu hyvällä sivuaskeleella häntä heiluen, miellyttävä 
käytös. Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6-vuotias, ras-
kaan yleisvaikutelman antava vahvaluustoinen uros, vahvapiirteinen urosmainen pää, oikein kiinnittyneet korvat, 
keskiruskeat silmät, melko voimakkaat huulet, löysää kaulanalusnahkaa, tilava rintakehä, lavat ja olkavarret 
saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, hyvä lantio ja hännän asento, oikea karvan laatu, etuaskel jää 
lyhyeksi, takaa liikkuu hyvin, liioitellun pitkä karvapeite. Loviisa RN 12.5. Marja Talvitie AVO EH 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin vahvarunkoinen ja -luustoinen, edestä löysästi liikkuva, hieman lyhytpäinen 
poika, hyvä kaula ja ylälinja, aavistuksen pehmyt karva, saisi liikkua paremmalla taka-askeleella. Tuusula RN 
13.5. Tiina Taulos AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen 6-vuotias vähän pitkä-
runkoinen uros, kuono-osa aivan liian lyhyt suhteessa kaulaan, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, suora olkavarsi, 
hyvä pyöreä runko, polvikulmat voisivat olla selvemmät, laadultaan hieman villava karva, turhan paljon löysää 
kaulanalusnahkaa. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Short coupled, masculine head, enough neck, level back, good coat quality, moved and showed ok. 
Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. I would like 
to see finer head, nice neck, topline, tailset and tail carriage, beautiful ribcage, somewhat longer in loin, correct 
angulation, moved well. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Compact male, deep stop, lacking a bit of quality in head, enough throat skin, very nice body, could have 
a slightly better tail carriage on the move. 
Taipumuskokeet: Luumäki 21.7. Kati Huovila SPA 1. 
 
NORTHWORTH DRASTIC STYLE HeJW-15 23583/15 s.20.1.2015 i. Backhills Scandinavian Style e. 
Northworth Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen AVO EVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet ja vahvuusaste, oikean mallinen pää ja hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hieman korkealle kiinnittynyt 
häntä, hyvät takakulmaukset, edesä voisivat olla paremmat, koira esiintyy innokkaasti eikä liikkeitä voi arvostella. 
Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, 
nice head and expression, a bit short and straight upper arm, a bit narrow chest in front, elbows a bit under the 
body, movement enough light, hocks a bit in, front movement not enough parallel, excellent temperament. 
Tampere KV 6.5. Tiina Illukka AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni mutta urosmainen 
kokonaisuus, pää voisi olla kuono-osastaan pidempi, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset ja luusto, liikkuu 
hyvällä sivuaskeleella. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Bra proportioner, vackert välmeislat huvud, fint uttryck, vackra milda ögon, välansatta öron, till-
räckliga vinklar, bra kropp, fin stomme, välansatt svans, rör sig med litet kort steg, fin svansaktivitet men ger ett 
lågt intryck i rörelsen som stör helheten, välpresenterad päls. Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen AVO EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, tilavarunkoinen hyväluustoinen uros, hyvät käpälät ja etuosa, 
olkavarret voisivat olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset, urosmainen pää ja ilme, hieman voimakkaat 
posket, hyvä kuonon pituus, korvat, purenta ja karvan laatu, ylös kiinnittynyt häntä, liikkuu hyvällä luonteella, 
kovin löysästi edestä ja tänään etumatala, hyvässä kunnossa. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia 
AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good shape of head would prefer tighter eyelids, strong deep 
body, well muscled quarters, good feet and legs, would like a little more animation on the move. Kotka NORD 
16.6. Des Manton, Irlanti AVO ERI 1 SA PU2 NORD-VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years, good size, well balanced, good balanced skull and muzzle, clean neck and shoulders, firm topline, well 
angled rear, very sound rear action, good temperament. Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari AVO EH 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima, mittasuhteiltaan vähän pitkä, oikeat pään mitta-
suhteet, vähän takaluisu kallo-osa, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä purenta, viiksikarvattomuus häiritsee ilmettä, 
hyvä kaula, matala säkä, hyvä eturinta, tilava runko mutta pitkä lanneosa, oikein kulmautunut takaosa, liikkuu 
vähän löysästi edestä, vähän lyhyt etuaskel, liikkuu hyvin takaa. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, 
Tanska AVO ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice masculine male, good head 
proportions, well set ears, excellent teeth, good strong topline, I wish better prosternum, too straight in his 
shoulder angulation, excellent size of bone, well angulated behind, nice movements. Porvoo KR 8.9. Yvonne 
Jaussi, Sveitsi AVO EVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very balanced strong dog of correct size, 
masculine head where I would like more refinement, strong neck, excellent front angulation, excellent short loin, 
correct rear angulation, unfortunately he is limping with his front leg. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen AVO 
ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tiivis, vahva, ihanarunkoinen uros jonka pää voisi olla 
pidempi, hyvä kaula, vahva selkä, tasapainoiset kulmaukset, niukka eturinta, erinomainen leveä reisi, kaunis 
turkki ja sen kunnostus, liikkuu hyvin ja hienolla ryhdillä. 
 
NORTHWORTH ENDLESS TEATIME Fi & Se(n) & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 40616/15 s.27.5.2015 i. Se(n) 
Mva Se Jva Manaca’s Milk N’Toast And Honey e. Northworth Tea For Two kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund VAL ERI 1 SA PU4 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 2½-vuotias tyylikäs uros, hyvät mittasuhteet, kauniit pään linjat, sopiva otsapenger, tummat 



silmät, hieman avonaiset luomet, hyvät korvat, purenta ok, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, selvä 
eturinta, oikean muotoinen rintakehä, hyvä lantio ja hännän kiinnitys, lihaksikkaat pakarat, erinomaiset käpälät, 
oikea karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti hyvällä askelpituudella, käyttää häntäänsä oikein. Lahti KV 25.3. 
Markku Mähönen VAL ERI 1 SA PU2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet, 
kauniit ääriviivat, esitetään tiiviissä kunnossa, riittävän pitkä pää, hyvä korvien kiinnitys, kauniit tummat silmät, 
hyvä eturinta ja kaula, hyvät kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu hyvällä askeleella, voisi heiluttaa häntää 
enemmän. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VAL ERI 1 SA PU2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Excellent type and proportions, nice head and expression, movement light and enough 
balanced, elbows not close to body in movement, excellent temperament. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, 
Viro VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias hyvälinjainen ja hyvän kokoinen 
uros, maskuliininen pää ja ilme, oikeat korvat, silmät ja hampaat, kaunis ylälinja, hyvä karvan laatu, oikea luusto 
ja kulmaukset, hieman iloinen häntä liikkeessä, muuten liikkuu hyvin. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka VAL ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva urosmainen kokonaisuus, erittäin kaunis pää, hyvä kaula ja 
ylälinja, vahva luusto, hyvät kulmaukset, lanne voisi olla voimakkaampi, liikkuu leveästi edestä, hyvällä sivu-
askeleella. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Masculine dog, good size and proportions, masculine well chiselled head, excellent eyes and 
expression, a bit straight in shoulders, excellent forechest and body, balanced angulations, bit short in croup, 
moves soundly, good temperament. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VAL ERI 3 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Very handsome, well chiselled head, dark appealing eye, moderate neck into 
well angulated shoulders, short deep cobby body, strong stylish movement. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, 
Iso-Britannia VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well proportioned and marked head, nice 
dark eye, clean throat, good width of forechest, enough bone, good width of rib, would prefer shorter loin, well 
muscled, moving strongly, very happy, covering the ground well. Juva KR 8.7. Eeva Resko VAL ERI 2 SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava uros, pitkä kaunis pää, joskin pään ääriviivat 
voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä ylälinja, kaula voisi kiinnittyä kauniimmin lapoihin, hieman pysty lapa 
mutta hyvä viisto olkavarsi, hyvä luusto ja runko, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin kauttaaltaan, saisi 
kantaa häntänsä kauniimmin liikkeessä. Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia VAL ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good size and proportions, good type of head with a good expression, good neck, level 
topline, in movement could be more steady, tailset correct, carried a bit higher, chest could be a bit deeper, 
parallel position of legs, could be more angulated, good temperament, free movement. Kuopio KV 5.8. Viveca 
Lahokoski VAL EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunisilmeinen pää 
jossa hyvä pituus, lapa saisi olla viistompi, hyvä eturinta, erinomainen luusto, hyvä rintakehän muoto, leveä reisi, 
hieman korkea-asentoinen häntä liikkeessä ja takaliikkeet jäävät hieman rungon alle ja sivuliikkeiden tasapaino 
häiriintyy siitä. Vesilahti RN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 3-vuotias komea rodun edustaja, rodunomainen kaunis pää, silmät, purenta ja korvat ok, erottuva 
säkä, hyvä ylä- ja alalinja, sopivat kulmaukset sekä edessä että takana, hyvä eturinta ja rintakehä, liikkeessä 
hieman korkea häntä. Riihimäki NORD 26.8. Leni Finne VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, melko erisuuntaiset pään linjat, hieman liikaa otsapengertä, tummat silmät, 
hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä, ok takakulmaukset, 
oikea askelpituus, liian korkea-asentoinen häntä. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 16.5. Karla Sohlman AVO 0 (0 pist). Ilo tutkii lähtömakauksen hyvin ja saatetaan 
mallikkaasti veriuralle, alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään pääosin maavainua; alkua hyvin, pientä 
aaltokuviota tehden veriuran päällä, ennen puoliväliä tulee jäkäläkallio, jonka päällä aletaan pyöriä ja matka ei 
taitu edes kannustuksin, tuomitaan ensimmäinen hukka; uusi alku ja pätkä taas hyvin, sitten tehdään yksi laa-
jempi pisto jäljen sisäpuolelle, josta palaa kuitenkin omatoimisesti; kulmalle, jossa makuun tutkii hyvin, jäädään 
hetkeksi pyörimään kulman taakse mutta jatketaan matkaa; pätkä taas hyvin häntä iloisesti heiluen, sitten taas 
ajaudutaan jäljen sivuun, johon jäädään pyörimään, tuomitaan toinen hukka; uusi yritys, mutta sitten on työ-
päivän tehtävä hukkunut, tulee eteen oja ja siihen jäädään pyörimään, matka ei etene, kolmas hukka ja koe kes-
keytyy; harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti paljon; nuori kokematon koira, joka osoitti alussa hyviä taipumuksia 
verijäljelle; kokemattomuus koitui tänään kohtaloksi ja annettu työtehtävä unohtui; harjoitusta lisää, niin uskon, 
että päästään alusta loppuun asti; nenää Ilo osaa kyllä käyttää. Lestijärvi 6.7. Juha Pelttari AVO 1 (a-5, b-11, c-
9, d-14, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjattu lähtö, eteneminen on maavainuista ja ohjaaja jarruttaa vauhdin maastoon 
nähden sopivaksi; kaikki osuudet jälkitarkasti, koira kyseli ohjaajalta useamman kerran minne mennään mutta 
ohjaajalta ei apuja tullut; kulmat tarkasti ja makaukset hyvin merkiten; suoraan kaadolle, jonka otti suuhun; erin-
omaista äänetöntä työskentelyä. Sastamala 22.7. Hannu Palonen AVO 2 (a-4, b-8, c-6, d-14, e-3, f-3 = 38 pist). 
Reipas lähtö ja jäljestys tarkkaa etenemistä; kulmat ja makuut tarkistaen; 50 metriä ennen kaatoa ollut marjas-
taja aiheutti hukan; jäljelle tuotuna suoraan kaadolle, kaatokäytös hyväksytty. 
 
NORTHWORTH FATAL N’WOODY C.I.E Ee & By Mva RkfV BaltV-18 42060/15 s.29.5.2015 i. C.I.E By & Cy 
Mva Northworth Jaggy Wood e. PMJV-13 Corralet Angie Girl kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Upeat raamit, kauniit pehmeät linjat, erinomaiset mittasuhteet, riittävä urosmainen pää, upeat linjat, erinomaiset 
korvat, kaunis ilme, erinomainen kaula, upeat lavat, erinomainen eturinta, riittävä rungon syvyys, upea lanne, 
hieman lyhyt lantio, erinomainen raajaluusto, liikkuu erinomaisella asenteella ja riittävällä askelpituudella, iloinen 
häntä, erinomainen luonne. Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, hyvät pään linjat ja pituus, erinomainen kaula ja viisto lapa, kiinteä 
selkälinja, erinomainen luusto ja hyvä eturinta, erinomaiset takakulmaukset, ryhdikkäät ja reippaat sivuliikkeet, 
kaunis hyvälaatuinen turkki. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: 



käsiteltävissä. Nicely balanced dog, could be slightly longer in foreface, carries to omuch throat skin, very strong 
bone, a bit shor tin croup, affects the tail carriage, when standing the topline is sloping a bit, nice temperament, 
coat ok. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tiivis, 
kaunislinjainen oikean kokoinen uros jonka pää voisi olla numeroa vahvempi, hieno kaula ja ylälinja, edestä 
riittävästi, takaa hyvin kulmautunut, niukka eturinta, erinomainen karva ja näyttelykunnostus, liikkuu hyvällä 
asenteella, hieman etuaskelta nostaen mutta muuten erinomaisesti. 
 
NORTHWORTH JALBREAK WITH TEA 30358/16 s.12.4.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-
12 EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 Backhills Your The Man e. Northworth Tea For Two kasv. Nina 
Kauhanen 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi AVO ERI 1 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Nice dog, moving and showing well, masculine head, good neck and shoulder, big ribs, good coat 
quality. 
 
NORTHWORTH MARK THE MOON 47846/16 s.19.7.2016 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover 
e. PMJV-13 Corralet Angie Girl kasv. Nina Kauhanen  
Jäljestämiskokeet: Kouvola 30.9. Rauli Markelin AVO 2 (a-4, b-8, c-5, d-12, e-3, f-4 = 36 pist). Tutkittuaan 
huolellisesti alkumakauksen Dino aloittaa omatoimisesti maa- ja ilmavainulla etenevän jäljestyksen; ensimmäi-
sellä osuudella paljon pistoja ja tarkistuksia jäljen sivuilla; ensimmäinen kulma oikaistaan ja palataan jälkeä pitkin 
makuu merkkaamaan, josta jatketaan paluujälkeä kohti autoa; palautettuna otetaan uusi alku kulmalta; toinen ja 
kolmas osuus on tarkempaa, vain muutama polveilu jäljen sivuilla; toinen kulma taas oikaisten ja palataan 
makuulle ja suunnan tarkistuksen jälkeen kolmannelle osuudelle; sorkan nuuhki ja jäi viereen. 
 
NORTHWORTH NOTHING ELSE MATTERS 52742/16 s.5.10.2016 i. V-18 RigaW-18 Honeywater’s Catch Of 
The Day e. HeW-15 Northworth Target To Hit kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Masculine head, dark eyes, chest could be a bit deeper, correct front, nice feet, powerful ribcage a bit 
short, nice topline, powerful rear with sufficient angulation, in movement is a bit wide in front. 
 
NORTHWORTH TIMELINE STYLE 43457/17 s.9.6.2017 i. C.I.E Northworth Online Style e. V-17 Northworth 
Yeave Ho kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 28.4. Paula Rekiranta JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, 
kookas, erittäin vankkaluustoinen nuori uros jolla hyvät mittasuhteet, hieman pyöristynyt kallo, vahva kuono-osa 
joka voisi olla hieman pidempi, tummat silmät, riittävä kaula, pystyt lavat, suora olkavarsi, ikäisekseen hyvä rinta-
kehä, polvikulmaus saisi olla selvempi, erittäin kauniisti kunnostettu karvapeite, toivoisin pidemmän taka-aske-
leen, liikkeessä korkea häntä, miellyttävä käytös. Rovaniemi RN 19.5. Matti Luoso JUN ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen junioriuros, hyvä pää, pään linjat voisivat olla 
paremmat, oikea purenta, tummat silmät, hyvä kaulalinja, luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko sekä kulmauk-
set, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu hyvin, hyvä käytös. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi JUN ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well developed junior dog, masculine head, a bit short in muzzle, 
excellent neck and topline, a bit long in loin, well developed body for age, straight in his upper arm, excellent 
angulations in rear, moves with plenty of drive, would prefer more reach in front, coat should be in better show 
condition, excellent temperament. Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin kehittynyt, hyvärakenteinen nuori uros, hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis ylä-
linja, pää saisi olla pitempi, varsinkin kuono, hyvä lapakulmaus ja täyteläinen eturinta, hyvä rintakehän syvyys ja 
tilavuus, vahva takaosa, hyvät kulmaukset, kaunis turkki, yhdensuuntaiset liikkeet. Kemi KV 21.7. Katja 
Korhonen JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, keskikokoa kookkaampi, 
antaa matalaraajaisen vaikutelman, vankka uroksen pää, toivoisin pidempiä linjoja päähän, hieman pyöreät 
silmät häiritsevät ilmettä, hyvät korvat, erinomainen kaula, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen eturinta ja 
rungon vahvuus, liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvä askelpituus, iloinen luonne. Rovaniemi RN 4.8. Reia Leikola-
Walden JUN ERI 2 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt juniori, 
oikealinjainen pää jossa hieman lyhyt kuono-osa ja voimakas kallo, kaunis kaula ja ylälinja, vahva luusto, riittä-
västi kulmautunut etuosa, hyvin kulmautunut takaa, tilava runko, oikein kiinnittynyt häntä, rodunomaiset liikkeet, 
erinomainen turkin laatu ja luonne. 
Taipumuskokeet: Kittilä 9.6. Virpi Väisänen SPA 0. Kolari 10.8. Anitta Kauppila SPA 0. 
 
OAKHILL ACADEMY RIGHT AS RAIN 47089/16 s.29.8.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Ru Mva Cara’s Jedediah e. 
Oakhill Academy June Carter kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva 
sukupuolileima, pitkä kokonaisuus, oikeat pään mittasuhteet, hyvä kaula, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä etu-
rinta, oikean muotoinen runko mutta pitkä lanneosa, pehmeyttä selässä, jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut taka-
osa, turkki ei tänään parhaimmillaan, toivoisin tasaisemman ylälinjan liikkeessä. 
 
OAKHILL ACADEMY SEAL OF APPROVAL 47077/16 s.2.9.2016 i. C.I.E Northworth Online Style e. Oakhill 
Academy Darling Companion kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Mikkeli RN 4.8. Harto Stockmari NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vähän narttu-
mainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, vähän ylös kiinnittyneet korvat, hyvä puren-
ta, kaula ja eturinta, hyvä runko, oikein kulmautunut takaosa, saisi esiintyä iloisemmin ja käyttää häntäänsä. 



 
ODOS CHARDONNAY Fi Mva 40449/17 s.27.8.2016 i. Gb Sh Ch Manchela Tiger Tim e. C.I.B Cz & Ro & Me & 
Rs Mva Odos Glamorous Gift kasv. Nicola Volic, Serbia 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Short 
coupled, good big ribs, good head, enough neck, good legs and feet, moved and showed quite well, I would like 
him a bit cleaner in outline. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia AVO ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. In beautiful size, balanced, beautiful head and expression, topline 
and tailset, very nice front and back angulation, super ribcage, moved well, would like to see him a little bit 
happier. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 25.8. Harry Vilkman SPA 1. 
 
OLIPA’S SWING SOUND 19163/14 s.8.2.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva Fenbrook Change Is Gonna Come e. Fi Jva 
Olipa's Hockey Fan kasv. Liisa Pajala 
Näyttelyt: Kuopio KR 3.8. Kari Salminen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Päässä häiritsee 
kevyt kuono, pysty lapa, runko saisi olla tilavampi, hyvin kulmautunut takaa mutta takaliike on tehoton, köyristää 
ikävästi selkäänsä liikkeessä, melko runsas ja kihartuva karva, rauhallinen luonne Kuopio NORD 4.8. Vesa 
Lehtonen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvät pään mittasuhteet mut-
ta hieman kuivat huulet, riittävä kaula, hieman pyöreyttä selkälinjassa, hyvä runko, eturinta voisi olla täyttyneem-
pi, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella mutta voisi kantaa itsensä ryh-
dikkäämmin, rodunomaisesti jatkuvasti heiluva häntä, hyvä karvan laatu. Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski 
KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä ja pehmeäilmeinen 
pää, hieman lyhyt kaula ja pystyasentoinen lapa, niukka eturinta, rintakehä saisi olla täyteläisempi ja lanneosa 
leveämpi, melko niukka polvikulma, reippaat sivuliikkeet, etuliikkeet saisivat olla tiiviimmät kyynärpäistä, iloinen 
käytös. 
Jäljestämiskokeet: Joensuu 15.7. Markku Hassinen VOI 0 (0 pist). Lähtömakaus kiinnostaa, josta koira ohja-
taan ensimmäiselle osuudelle, alkaa reipas etenevä jäljestys aivan verivanan tuntumassa; näin edetään ensim-
mäiselle makaukselle, jossa nopea nyökkäys; jatketaan hyvin ensimmäisen kulman lähelle, jossa katkos, vere-
tyksen loppu ohitetaan vasemmalta edeten kauas hakulenkkeihin, josta koira ei löydä toista osuutta, ensimmäi-
nen hukka; katkokulmaa ennen jäi noin 10 metriä jäljestämätöntä, josta uusi aloitus vie nyt veretyksen loppuun, 
koira alkaa hakemaan jatkoa muttei nytkään löydä, toinen hukka; uusi alku toisen osuuden alusta vie koiraa 
hetken hyvin verivanalla kunnes riistakenttä tuottaa vaikeuksia, edetään oikealle kolmanteen hukkaan; tänään 
tuomari keskeytti koiran kokeen; nuori ensikertalainen VOI-luokassa osoitti ensimmäisellä osuudella osaavansa 
kuitenkin jäljestää. 
 
OUTCAST HURRICANE 54794/18 s.30.1.2017 i. Ro JMva Kyna Pure N‘Simple e. Nikita Skar-Line Colour 
Range kasv. Alina ja Daniel Cretu, Romania 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi ja koko, oikea sukupuolileima ja luusto, kaunis pää ja ilme, oikea hampaisto, erinomainen kaula ja ylälinja, 
hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen sivuliike, pehmeähköt ranteet, etuliike voisi olla 
parempi, karva voisi olla silkkisempi. 
 
PENNWICK LUKE SKYBARKER 16476/18 s.14.1.2018 i. Fi Mva Lemon of Merrily e. Pennwick Dale Of Icewind 
kasv. Riikka Teikari 
Näyttelyt: Tampere PN 1.9. Maija Lehtonen PEN 1 KP ROP-pentu. [Arvostelu puuttuu.] Seinäjoki KV 27.10. 
Hannele Jokisilta JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, vielä kovin pentumainen kokonai-
suus, reipas luonne, riittävän vahva pää, vielä kovin kapea edestä, tulee täyttyä iän myötä, sopiva luusto, vielä 
kapea rinta, riittävät takakulmaukset, lupaava karva, liikkuu hyvin, tarvitsee aikaa sekä fyysisesti että henkisesti. 
 
PEREDHILS ARCHER LEGOLAS Fi & Lv Mva Ee JMva 47103/14 s.22.8.2014 i. Fin Jva Tähtimetsä Charlie e. 
Asvina Fine Sin kasv. Pilvi Ranta ja Taru Leskinen 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 10.6. Sari Nuolikoski AVO 2 (a-4, b-7, c-7, d-12, e-3, f-3 = 36 pist). Leksa 
haistelee alkumakuun ja ohjataan jäljelle, alkaa melko reipasta vauhtia etenevä ilmavainuinen aaltoileva jäljestys 
joka välillä tukeutuu maavainuun; ensimmäisellä osuudella Leksa tekee runsaasti tarkasteluja jäljen sivuille, josta 
yksi vie hukkaan asti; uusi alku läheltä kulmaa, kulmasta ensin ohi, kulman takana laajat tarkastelut, mutta palaa 
kulmalle haistelemaan makuun ja jatkaa toiselle osuudelle; toinen ja kolmas osuus suoraviivaisempaa jäljestystä 
vain muutamalla tarkastuksella jäljen sivuun; toinen kulma tarkasti ja makuun merkkaa hyvin; kaadolle hieman 
sivusta ja jää haistelemaan; alun tarkastelujen jälkeen jatkaa hienoa jäljestystä; harmillinen hukka, kokemuksen 
karttuessa tarkastelut vähenevät; jos ohjaaja hieman jarruttaisi, voisi aaltoilu vähentyä. Orimattila 18.6. Karoliina 
Viitamäki AVO 0 (0 pist). Koiralle näytetään alkumakuu, jonka koira osoittaa, ohjatusti jäljelle ja alkaa rivakka-
vauhtinen maa- ja ilmavainua hyödyntävä jälkityö; ensimmäisen osuuden alku jälkiuralla, puolivälissä alkaa 
laajojakin kaartoja ja rengastuksia sisältävä työ; ensimmäinen kulma aivan pienellä taustan tarkistuksella toiselle 
osuudelle, makuu merkataan hienosti pysähtymällä ja nuuhkien; toisella osuudella laajoja kaarroksia ja rengas-
tuksia jäljen molemmin puolin, hieman puolivälin jälkeen tarkastus ulottuu aina hukkaan saakka; uusi alku ja 
edetään samalla tyylillä ja ennen kulmaa ajaudutaan jälleen kauas jäljeltä toiseen hukkaan; uusi alku ja kulmalle 
tullaan hieman sivusta, makuu merkataan hyvin pysähtyen ja nuuhkien, kulman jälkeen poiketaan läheisessä 
ojassa viilentymässä, tämän jälkeen kolmas osuus menee risteillen jäljen molemmin puolin laajoin lenkein ja 
lopulta kolmanteen hukkaan; koe keskeytetään; harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti; koira osoitti osaavansa 
jäljestää, mutta tänään ei homma ihan sujunut ja kuuma olosuhde vaikutti myös. Heinola 15.7. Jyri Salmi AVO 0 



(0 pist). Hyvin opastettu lähtö, vauhtia riittää kun sekä maa- että ilmavainuista jälkityötä tehdään; Leksa ”huvi-
puistossa”, vieden emäntää innolla kokemuksesta toiseen; valitettavasti vain nämä kokemukset ovat jälkityöstä 
pois ja näillä eväin joudutaan tuomitsemaan kolme hukkaa ensimmäiseen kulmaan mennessä; Leksa kyllä tietää 
ja taitaa ja kun ikää ja kokemusta karttuu, niin tehtäväuskollisuuskin luultavimmin kehittyy. 
 
PIHKA PAHKAN NAPANTERI 15445/16 s.17.1.2016 i. Lv JMva HeJW-13 LvJV-14 Mc Quinn’s Eightmile e. 
Pihka Pahkan Kaunis Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Masculine head, well set ears, correct reach of neck, chest should be deeper, correct ribcage, nice 
topline and tailset, correct rear angulation, moves with sufficient reach and drive. 
 
PIHKA PAHKAN OREGANO 17427/17 s.30.1.2017 i. Fi & Ee Mva Lv & Ee JMva Breeze Xante Avec e. Pihka 
Pahkan Mysteeri kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaiset mittasuhteet, riittävän pehmeät linjat, hieman karkea kallo-osa, riittävä pituus päässä, toivoisin tiiviimmät 
silmät, erinomaiset korvat, toivoisin sulavamman kaulan kiinnityksen, upea runko, erinomainen luusto, hieman 
jyrkkä lanne, hieman pehmeä karvapeite, toivoisin tehokkaammat liikkeet, hyvin miellyttävä käytös, iloinen asen-
ne. Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head and expression, masculine, deep chest, correct front, ribcage could have a little more substance, nice 
topline and tailset, correct rear angulation, needs leash training, in movement could be a little more parallel in 
front. 
 
PIHKA PAHKAN PELICANS 31570/18 s.5.5.2018 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Pihka Pahkan Kaunis 
Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Lahti PN 21.10. Paula Rekiranta BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5½ kk, tyypiltään 
ja mittasuhteiltaan erinomainen uros jota ei tänään liikkuminen ja esiintyminen huvita, erinomaiset mittasuhteet, 
hyvä pään pituus, vielä hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja, oikein kulmautunut, hyvä luusto, eturinta 
saa vielä kehittyä, vielä pehmeä pentukarva, tarvitsee kehätottumusta. 
 
PRETTY FLOWER’S COOKIE DOUGH 48044/17 s.17.8.2017 i. Fi & Ee Mva Lecibsin Blue Renny e. Pretty 
Flower’s Stars’n’Stripes kasv. Katariina Leivo 
Taipumuskokeet: Mikkeli 1.9. Ville Lahtinen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Ystävällinen nuori 
herra joka tulee itsenäisesti rapsuteltavaksi; avoin niin tuomaria kuin muita koiriakin kohtaan. Haku ja laukaus: 
hylätty. Aluksi Onnilla oli mukavaa hakua metsässä ja metsän hajut kiinnostivat; Onni hakee tekemällä pistoja 
ohjaajasta poispäin, pistojen pituudet saisivat olla pidempiä ja niitä saisi olla enemmän; erän edetessä pistot 
vielä harvenevat ja Onnia alkoi vaivata ajatus että mitähköhän täällä pitäisi tehdä jolloin myös vainun käyttö 
väheni; laukauksesta Onni pysähtyy hetkeksi ja jatkaa. Jäljestys: hyväksytty. Onni jäljestää risteilemällä jäljen 
päällä; vaikka vauhti on kohtuu hiljaista kulma menee hiukan pitkäksi mutta Onni selviää siitä itsenäisesti; kaato 
aluksi hiukan jännitti mutta rohkeus riitti lopulta kaadon nuuhkimiseen. Vesityö: hyväksytty. Halukkaasti veteen ja 
tuo pukin rannalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Onni tottelee ohjaajaansa hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
tämän parin yhteistyö toimii ja koira saa sopivasti apuja ohjaajaltaan; vielä ei kuitenkaan Onnin itseluottamus ole 
kasvanut sellaiselle tasolle että rohkeus olisi riittänyt hakuosuudella tarvittavalle tasolle. 
 
PRETTY FLOWER’S ÉLAN 33979/15 s.8.5.2015 i. Cassom Twist’N’Shout e. Pretty Flower’s Return Of The 
Ants kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias hyvän kokoinen uros, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, kauniit tummat silmät, purenta ok, hyvä 
huulilinja, hyvät korvat, pysty lapa mistä johtuen lyhyt kaula, riittävän pitkä olkavarsi, oikea rintakehän muoto, 
hyvä selkä ja lantio, hyvä hännän kiinnitys, lihaksikkaat pakarat, erinomaiset käpälät, oikea karvan laatu, liikkuu 
lyhyellä korkealla etuaskeleella, saisi olla voimakkaampi työntö takana. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-
Britannia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well proportioned and balanced boy, lovely 
head, very expressive eye, short strong deep body, tight well padded feet, happy sound mover. 
Taipumuskokeet: Janakkala 16.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 
 
PRETTY FLOWER’S GANGNAM STYLE 50408/17 s.11.9.2017 i. C.I.E Northworth Online Style e. Pretty 
Flower’s Really Indeed kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 8 months, nice, would prefer body proportions slightly shorter, excellent head, nice arched skull, 
well developed foreface, nice neck, sufficiently low tailset, well angulated front and hindquarters, excellent sound 
movements, nice length of step and good drive. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia PEN 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well proportioned head, eyes a little too round, well sprung rib, short hocks, 
good mover, tailset a little high, well presented. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva lupaava uros jolla hyvät mittasuhteet, riittävän pitkä oikealinjainen pää, 
kuono-osa saa vielä vahvistua, kookkaat silmät, erinomainen ylälinja, hyvä luusto ja rungon vahvuus, hyvin kul-
mautuneet raajat, lupaava rungon vahvuus, liikkuu hyvin, erinomainen häntä, vielä pehmeää lähes pentukarvaa 
osa rungosta, ihastuttava luonne Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Masculine dog, well developed for his age, soft expression, would like to see a better shoulder 
placement, upper size, a bit short in croup so tail carriage is not best, coat could be better, lovely temperament. 



Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Upearunkoinen juniori 
jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus mutta otsapenger tulisi olla selvempi ja ilme hieman mussumpi, pystyt 
lavat, puutteellinen eturinta, niukat etukulmaukset, takaa riittävästi kulmautunut, häntä tahtoo nousta, liikkuu 
hyvällä ryhdillä mutta liikkeiden tulisi varsinkin edestä olla ulottuvammat, kauniisti kunnostettu. 
Taipumuskokeet: Janakkala 16.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 
 
PRETTY FLOWER’S RAMA LAMA DING DONG 21899/14 s.2.3.2014 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Pretty 
Flower’s Pants On Fire kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias 
uros, hyvät mittasuhteet, valitettavasti esitetään tänään liian lihavassa kunnossa, hyvä kallo, sopiva otsapenger, 
purenta ok, hyvät korvat, hyvin kulmautunut edestä, selvä eturinta, oikean muotoinen rintakehä, hyvä lantio, toi-
voisin selvempää polvikulmaa, sopiva luusto, hyvä karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti mutta askel voisi ulottua 
enemmän, päivän palkinto johtuu kunnosta. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet ja vahvuusaste, hyvä pään malli, hyvät korvat, hyvä kaula ja ylälinja, 
hieman ylös kiinnittynyt häntä, eturinta voisi olla voimakkaampi, samoin takakulmaukset, hyvät käpälät, hieman 
epävakaa etuliike, hyvärytminen liike, askel voisi olla pidempi, miellyttävä käytös. Pertunmaa RN 14.4. Reia 
Leikola-Walden KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas uros jolla oikeat mittasuhteet, 
kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, hyvä luusto, riittävä kaula, tasapainoiset kulmaukset, täyteläinen runko, liikkuu 
kapeasti edestä, sujuvasti sivusta, tänään hieman kuivan oloinen karva, miellyttävä luonne. Järvenpää KR 12.5. 
Kresten Scheel, Tanska KÄY ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old, nice 
male, good body proportions, strong masculine head, well developed foreface, sufficiently broad and arched 
skull, nice expression and dark eyes, good neck, nice topline, well angulated hindquarters, nice coat, beautiful 
sound movement, coming and going parallel. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia KÄY EH 3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head, good clean neck, very well angulated, short strong body, 
good spring of rib, moved out well, just moves a little close behind. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria 
KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Enough in type, enough neck, needs little bit more fore-
chest, correct body format, prefer better coat quality, correctly angulated and excellently musculated behind, 
moves close behind, carriage of tail little bit high. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro KÄY EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Standard size, strong enough bones, correct lines of head, muzzle could be more filled 
under eyes, correct bite, eyes and ears, strong topline, also he is a bit overweight, correct ribcage, enough 
angulated in front, could be better behind, quite short lower thigh, could move with more drive, could be better 
quality coat, nice temperament. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska KÄY EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Big male with huge masculinity, delicate eyes, a bit too much loose skin, I wish the coat 
to be less curly, good strong ribcage, acceptable angulation front and rear, excellent tailset, good low hocks. 
Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, erin-
omaiset mittasuhteet, oikea purenta, kaunisilmeinen uroksen pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luuston vahvuus, 
eturinta saisi olla leveämpi, kiva vahva runko, hyväasentoinen häntä, riittävästi kulmautunut, liikkuu hyvällä 
askelpituudella, pehmeä ei parhaassa näyttelykunnossa oleva turkki. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 22.7. Juhani Heikniemi AVO 1 (a-6, b-9, c-9, d-10, e-3, f-5 = 42 pist). Alku-
makaus osoitetaan ja Oiva ohjataan jäljelle, vauhti on reipasta ja työ enimmäkseen maavainuista; työ on melko 
jälkitarkkaa, toisella suoralla joitakin tarkistuksia jäljen sivuille; ensimmäisellä kulmalla makaus merkataan ja 
suunnan tarkistuksella uudelle suoralle; toisen kulman tuntumalla ajautuu jäljen sivuun ja uusi suora löytyy lenkit-
tämällä, makaus jää merkkaamatta; kaadon osoittaa nuuhkien ja jääden vartioimaan. Kirkkonummi 12.8. Leena 
Kähkönen VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-14, e-3, f-3 = 39 pist). Lähtömakaus tutkitaan yhteistyössä, maavainuinen 
jäljestys on rauhallista, jäljen tuntumassa etenevää; kaikki makaukset osoitetaan erinomaisesti; ensimmäinen ja 
kolmas normikulma takalenkein, toisella oleva katko teettää laajalti töitä mutta veretyksen loppuun mennään ja 
veretyksen alku löytyy; sorkalle tullaan ja se kiinnostaa; tänään toisella osuudella kalliopohjalla mennyt verijälki 
ei tarpeeksi kiinnostanut vai liekö haju liikaa levinnyt, josta hukkaan asti eteneminen; mallikasta jäljestystä esittä-
nyt koirakko, jonka kohtalona tänään hukka. Kirkkonummi 7.10. Esa Pekkarinen VOI 3 (a-2, b-4, c-3, d-14, e-3, 
f-2 = 28 pist). Alkumakuu tutkitaan ja liikkeelle tarkkaan, rauhalliseen, lievästi aaltoillen etenevään ilmavainui-
seen jäljestykseen; ensimmäisen osuuden lopulla nähdään kolmen hirven lauma ylittävän etäällä jälkilinjan, koira 
ei niitä huomaa ja etenee jälkeä pitkin tulikuumille sorkanjäljille; tässä vaiheessa annettu tehtävä unohtuu ja 
koira lähtee sorkanjäljille, mutta paluusuuntaan, hukka; uusi alku mutta vielä ei keskittyminen riitä ja välitön 
määrätietoinen poistuminen, josta toinen hukka; uuden alun jälkeen koira on kuin äskeisiä häiriöitä ei olisi ollut-
kaan ja jäljestää määrätietoisesti pienin tarkastuksin kaadolle asti; normikulmat tarkasti, katko laajenevalla 
rengastuksella; kaikki makuut osoitetaan hyvin; koira on lempinimensä mukaisesti oiva jäljestäjä, mutta tänään ei 
kovin onnekas. 
 
PRETTY FLOWER’S ROCKAFELLER SKANK 22564/12 s.18.2.2012 i. Bleper’s Take’s Two To Tango e. Pretty 
Flower’s Fata Morgana kasv. Katariina Leivo 
Rallytoko: Janakkala 3.2. Jaana Karppinen AVOHYV (80 pist). Janakkala 3.2. Tiia Hämäläinen AVO 0 (0 pist). 
 
PRETTY FLOWER’S STORYTIME 12550/17 s.26.11.2016 i. Fi & Ee Mva Lv & Ee JMva Breeze Xante Avec e. 
Pretty Flower’s Return Of The Ants kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, 
hyvät mittasuhteet, hyvä kallo, sopiva otsapenger, selvät kulmakaaret, kaunis ilme, purenta ok, alaleuka saisi 
olla syvempi, turhan löysä kaulanahka, hyvin asettunut lapa, pysty olkavarsi, hyvä rungon volyymi, turhan pitkä 
lanneosa, hyvä selkä ja lantio, sopiva luusto, oikea karvan laatu, liikkuu lyhyellä tehottomalla askeleella, käyttää 



häntäänsä oikein. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet ja ääriviivat, hyvä pään vahvuus, hyvä kaula, eturinta saisi jo nyt olla voimakkaampi, hyvä rungon 
vahvuus, hyvät kulmaukset, iloinen häntä, liikkuu hyvällä askeleella, käyttää häntää liikkeessä. Järvenpää KR 
12.5. Kresten Scheel, Tanska JUN ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year 5 months, 
nice body proportions, excellent masculine head, well developed foreface, nice soft expression, well arched 
sufficient skull, good neck, level topline, correct low tailset, well angulated front and hindquarters, coat structure 
nice but he could have more coat, nice happy temperament, good sound movement, good length of steps, nice 
drive back. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very merry cocker, good head, soft expression, adequate neck into short strong body, would prefer a little 
more depth to the chest, sound happy mover. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria NUO EH 2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, middle size, correct head, enough forechest and bones, 
enough correct envelopment of body, angulations and muscles behind, prefer better topline, very good mover. 
Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari NUO ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikean muotoinen pää jossa yhdensuuntaiset linjat, oikea purenta, löysää 
kaulanalusnahkaa, viiksikarvattomuus häiritsee ilmettä, hyvä kaula ja eturinta, oikean muotoinen runko, rodun-
omaisesti kulmautunut, karva ei tänään parhaimmillaan, liikkuu hyvin ja kantaa itsensä kauniisti. Hyvinkää RN 
23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Happy young dog, a bit upright 
in shoulder, could do with more forechest, good legs and feet, a little long, moved and showed ok. Hämeenlinna 
RN 6.10. Paula Rekiranta NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 22 kk, erittäin hyvä tyyppi, iloi-
nen reipas uros jolla tiivis runko, oikean mallinen urosmainen pää, hieman pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, 
lyhyet korvat, riittävästi kulmautuneet raajat, ikäisekseen hyvä runko, hyvä karvan laatu mutta trimmaus saisi olla 
viimeistellympi, hyvä askelpituus. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvä koko, matalaraajainen ja rungoltaan kevyt uros, hyvä kuono ja kallo, kookkaat pyöreät sil-
mät, hyvä kaula ja suora selkä, riittävä luuston vahvuus, kapea eturinta ja runko, hyväasentoinen häntä, liikkuu 
hyvin. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size, 
lacking a bit of quality in head, nice expression, a bit short in muzzle, straight in shoulder, very short in upper 
arm, compact body, very narrow in front, movement is affected by the shoulder placement and lack of angulation 
in the rear. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan riittävän tiivis ja hieman ilmavan kokonaisvaikutelman antava uros jolla kaunis pää ja ihana ilme, 
pysty lapa, niukka eturinta, tasapainoiset kulmaukset, runko saa vielä täyttyä, karvapeite, kovin pehmeä ja ei 
tänään parhaimmillaan, liikkuu tehokkaasti hyvällä asenteella. 
Taipumuskokeet: Janakkala 16.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 
 
PRETTY SABLES READ MY LIPS Lt Mva JV-15 43007/14 s.7.7.2014 i. EeJV-11 Allway’s Mozzarella e. Pretty 
Sables Northern Queen kasv. Anne Ståhl 
Näyttelyt: Mänttä-Vilppula KR 3.6. Pekka Teini AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen uros jolla hyvin vaivattomat liikkeet, erittäin tasapainoiset pään linjat, 
hyvät mittasuhteet rungossa, hieno ylälinja, oikein kulmautuneet raajat, tehokkaat liikkeet. Kouvola KR 18.8. 
Harto Stockmari AVO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva sukupuolileima, 
oikeat mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, hyvä ilme viiksikarvoineen, oikea purenta, löysää kaulanalus-
nahkaa, hyvä kaula ja eturinta, erinomainen vankka etuosa, tilava runko, oikein kulmautunut, karva ei tänään 
parhaimmillaan, liikkuu hyvin sivulta ja kantaa itsensä kauniisti, vähän löysästi edestä. Jyväskylä NORD 10.11. 
Annukka Paloheimo VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen, hyvä kallo, 
tiivis purenta, hyvin vankka luusto, voisi olla hieman hoikempi, hyvä lantio, hieman pitkä lanne, liikkuu hyvin mut-
ta ylälinja saisi olla tiiviimpi. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Vahva uros, oikea purenta, hyvät mittasuhteet, vahva erinomainen kuono, hyvät silmät, hieman 
lyhyt kaula, vahva luusto, hyvä rungon vahvuus, tasapainoisesti kulmautunut, hyväasentoinen häntä, voisi liikkua 
hieman pidemmällä askeleella, hyvä turkki. 
 
PRÄNNIN MOOTTORITIE ON KUUMA 50028/13 s.15.9.2013 i. Ladecourt Bevis e. Fi Ava Frosty Morning’s 
Melisa kasv. Hanna Heinonen 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Juha Tuomanen AVO 1 (haku-27, ylösajo-24, nouto-21, kokonaisvaikutelma-8 = 
80 pist). Hyvä metsästyskoira, noudon palautuksiin kiinnitettävä huomiota. Salo 3.11. Arto Kurvinen VOI 2 (77 
pist). 
 
PRÄNNIN MUTKAT SUORIKS 50031/13 s.15.9.2013 i. Ladecourt Bevis e. Fi Ava Frosty Morning’s Melisa kasv. 
Hanna Heinonen 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 11.8. Liisa Pajala SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Heinola 29.7. Karla Sohlman AVO 0 (0 pist). Chocolle näytetään alkumakaus ja sen tutkit-
tuaan saatetaan päivän työtehtävään, alkaa sopivaa vauhtia etenevä jäljestys alun haparoinnin jälkeen; edetään 
pikku pätkä käyttäen maavainua hyvin mutta sitten Choco lähtee kuin nappi takista linnun perään, tuomitaan 
ensimmäinen hukka; uusi yritys ja taas edetään pätkä hyvin parin piston saattelemana, sitten tulee ihana haise-
va suolämpäre, siinä kieritään ja nautiskellaan vilvoituksesta, tämän jälkeen on työtehtävä unohtunut ja lähde-
tään toiselle puolelle jälkeä toiseen hukkaan asti; yritetään vielä ja kuin olisi lamppu syttynyt veriuran tarkoituk-
sesta ja lähdetään etenemään hyvin sitä; kulma makuun tutkimisen jälkeen pienellä rengastuksella toiselle osuu-
delle, se kokonaan hyvin, parit pienet nopeat pistot jäljen sivuun; toisen kulman makuun tutkii hyvin, mutta jatkaa 
kulmalta aina niin kauaksi, että tuomitaan kolmas hukka ja koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti; 



tämä mejä-metsien ensikertalainen tarvitsee lisää harjoitusta, nenää se osaa käyttää ja työtehtävä oli mieluinen; 
kokemuksen myötä päästään varmana alusta loppuun ilman työtapaturmia; tsemppiä jatkoon Choco. 
 
PRÄNNIN SYKE AINAKIN SATA 24393/17 s.14.3.2017 i. Meryl Crisp e. Fi Kva Fi Tva Prännin Melkoinen Meni-
jä kasv. Hanna Heinonen 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
PUVEPAPAN BIG MACINTOSH 46291/16 s.12.8.2016 i. Fi & Ee Mva Lecibsin Blue Renny e. C.I.B Fi Mva Lt 
VMva EeV-14 LtVV-18 LvVV-18 Benchmark Issey Miyake kasv. Tuija Suomi 
Näyttelyt: Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pienehkö, 
hieman kevyeltä vaikuttava, sukupuolileima voisi olla selvempi, täyteläinen hieman lyhyt kuono-osa, hieman 
pienet silmät, riittävä luusto, hyvä kaula, erinomaiset lihakset, turkki laadultaan hieman pumpulimainen, hyvät 
käpälät, pystyhkö lantio, askel voisi olla tehokkaampi ja yhdensuuntaisempi. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen 
NUO EH 2. 1 v 9 kk, hyvät mittasuhteet, ei tänään täydessä turkissa, lähes oikealinjainen pää, kauniit tummat 
silmät, pehmeä ilme, eturintaa tarvitaan hieman lisää, rungoltaan vielä hieman kevyt, hyvä takaosa, hieman 
suorat olkavarret, raajaluustoa voisi olla enemmän, tarvitsee aikaa vahvistuakseen, hyvä häntä, sivuliikkeessä 
hyvä tahdikas askel, iloinen käytös. 
 
PÄHKINÄMÄEN BACK TO BLACK 16983/16 s.17.1.2016 i. Edwin Schönez e. Fi & Ee Mva Rassel’s Yvonne 
kasv. Sanna ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias uros, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hieman karkea kallo, sopiva otsapenger, tummat silmät, 
hieman avonaiset luomet, purenta ok, hieman löysät huulet, hyvin asettunut lapa, riittävän pitkä mutta pysty olka-
varsi, oikea rintakehän muoto, hieman pitkä lanneosa, hieman jyrkkä lantio, sopiva luusto, erinomaiset käpälät, 
karva voisi olla silkkisempi, liikkuu lyhyellä askeleella edestä, paremmin takaa, käyttää häntäänsä. 
Jäljestämiskokeet: Sauvo 13.5. Juhani Heikniemi AVO 2 (37 pist). Tarvasjoki 11.6. Marika Raittinen AVO 1 
(a-6, b-11, c-9, d-10, e-3, f-5 = 44 pist). Koiralle osoitetaan lähtömakaus, josta se ohjataan jälkityöhön; koira 
jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen ja edeten maastoon sopivaa kävelyvauhtia; kaikki osuudet koira etenee 
veriuralla tai sen päällä aaltoillen, kaikilla osuuksilla koira tekee muutamia hyvin pieniä tarkistuslenkkejä; ensim-
mäinen kulma ohittuu noin parilla metrillä sisäkautta ja makaus jää huomiotta, toinen kulma pienellä tarkistus-
lenkillä; makauksen koira osoittaa pysähtyen ja nuuhkien; kaadon koira havaitsee jo kaukaa, mutta kaato 
paikannetaan kuitenkin jälkeä pitkin ja se kiinnostaa; hieno jälkityö koiralta ja ohjaajalta, joka luottaa koiraansa. 
Sastamala 22.7. Juhani Heikniemi VOI 0 (0 pist). Alkumakauksen nuuhkaistuaan lähtee itsenäisesti jäljelle; 
katkokulma ei runsaasta lenkityksestä huolimatta selviä vaan Vertti lähtee paluujäljelle hukan arvoisesti; jäljen 
puoliväliin asti jäljen kulkusuuntaa varmistellaan jatkuvasti lenkittäen; samoin toinen ja kolmas kulma vaativat 
muutaman lenkin selvitäkseen; makauksista vain viimeinen merkataan kunnolla, kahta ohimennen nuuhkaistaan 
ja yksi ohitetaan; kaadolle tullaan jälkeä pitkin, nuuhkaisee sorkkaa ja lähtee jatkamaan; kutsutaan takaisin 
sorkalle ja nyt hieman nuuhkii sitä, ei ole tänään kovin kiinnostunut; tänään hukka, jatkuva varmistelu, makauk-
set, määräajan ylitys ja käytös kaadolla aiheuttavat nollatuloksen. Mynämäki 19.8. Johanna Lindfors VOI 0 (0 
pist). Koiralle näytetään jäljen alku ja se aloittaa sopivavauhtisen jälkityön pientä aaltokuviota tehden; makaus 
merkattiin erinomaisesti; vähän ennen kulmaa lähtee pyörimään laajalle alueelle sorkan jäljille ja kun jäljestys ei 
etene ollenkaan, tuomitaan hukka; palautuksen jälkeen koira poistuu pian määrätietoisesti sorkan jäljille, uusi 
palautus reilusti eteenpäin mutta melkein heti uusi poistuminen riistan jäljille, kolmas hukka ja koe keskeytyy. 
 
PÄHKINÄMÄEN CREME DE LEMON 18299/18 s.25.1.2018 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Fi & Ee Mva Rassel’s 
Yvonne kasv. Sanna ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Loviisa PN 5.8. Eeva Resko BABY 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvin kehittynyt, hyvät mittasuhteet omaava urospentu, hyvä pää, hieman turhan voimakas otsapenger, 
kaunis ilme, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko ja luusto, liikkuu kauttaaltaan suhteelli-
sen hyvin. Parainen RN 9.9. Lena Danker-Höglund PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, 
hyvän kokoinen uros jolla hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvät pään linjat, otsapenger voisi olla 
selvempi, kaunis ilme, hyvät korvat, purenta ok, pysty lapa mistä johtuen lyhyt kaula, hyvän pituinen mutta pysty 
olkavarsi, ikäisekseen hyvä runko, hyvä selkä ja lantio, toivoisin selvempää polvikulmaa, kokoon sopiva luusto, 
liikkuu lupaavalla työnnöllä ja reippaalla askeleella, miellyttävä luonne. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen 
JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka juniori jolla hyvät mittasuhteet, oikea purenta, 
oikealinjainen pää, kaunis ilme, hyvä kaula, hieman laskeva ylälinja, vahva luusto, alaosastaan kapea rintakehä, 
niukat kulmaukset edessä, voimakkaat takana, hyväasentoinen häntä, lupaava turkki, reipas luonne. 
 
QR MARC Z VEJMINKU Lt Mva 37655/15 s.5.11.2013 i. Robin Hood Z Vejminku e. Victoria Z Vejminku kasv. 
Pavel Sulcek, Tsekki 
Näyttelyt: Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä VAL EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pie-
nehkö, mittasuhteiltaan matalahko, riittävä kaula, suorahkot lavat häiritsevät ylälinjaa, rungon tulisi olla tilavampi, 
kaunis pää, erittäin kauniit silmät, eturaajat voisivat olla suoremmat ja luusto voimakkaampi, reisi voisi olla leve-
ämpi ja kintereet matalammat, samoin käpälät tiiviimmät, hyvä turkin laatu, liikkeestä puuttuu rodunomainen 
voima ja tehokkuus, esiintyy reippaasti, käyttää häntäänsä, erinomaisen taitavasti esitetty. Lahti KV 25.3. Mark-
ku Mähönen VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat, 
tasapainoinen rakenne, hyvän mittainen pää, hyvä kaula ja ylä- ja alalinja, hyvä eturinta ja runko, tasapainoiset 
kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, hyvärytminen aavistuksen lyhyt sivuliike, käyttää häntäänsä liikkeessä. 



 
RACCOON’S BEST WISHES Fi & Ee Mva 54152/14 s.23.10.2014 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. 
Raccoon’s Spice Girl kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 18.3. Annaliisa Heikkinen VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koo-
kas, pitkärunkoinen uros, löysät alaluomet, melko hyvät pään linjat, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja ta-
kaa, vankka runko, liikkuu ja esiintyy hyvin, käyttäytyy hyvin, hyvä karvan laatu. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen 
VAL ERI 2 SA PU3 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, hyvät mittasuhteet ja 
koko, kaunislinjainen pää, hyvä vahva kuono, tummat silmät, hieman avoimet luomet, hyvä eturinta ja tilava 
runko, hyvin kulmautunut takaa, suorahkot olkavarret, hyvä raajaluusto, hieman kapea lantio, hyvä häntä, sivu-
liikkeessä tehokas taka-askel, hyvä turkki ja hapsut. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 4 SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva uros, hyvät mittasuhteet, oikea purenta, hyvä vahva kuono-osa, löy-
sät silmäluomet, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja eturinta, hyvä rungon vahvuus, hieman pitkä lanne-
osa, hyväasentoinen häntä, liikkuu erinomaisesti, pehmeyttä karvassa. 
 
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: Raasepori KR 1.7. Pirjo Aaltonen VET EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10-vuotias 
pirteä veteraaniuros, tänään rungoltaan hoikka eikä parhaassa karvapeitteessä, hyvät pään linjat, tyypillinen 
ilme, hyvät kulmaukset edessä ja takaa, turhan pitkä lanneosa, köyristää herkästi ylälinjaa, liikkuu leveästi takaa, 
hyvin edestä, hyvä ulottuvuus sivuliikkeessä, karvan laatu hieman karhea, ei parhaassa näyttelykunnossa. 
 
RIGRETA’S ARCTIC OCEAN 20351/18 s.21.2.2018 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva 
RigaJW-15 Highlighters Arctic Frost e. Fi & Ee & Lt Mva Ee JMva Fi Jva Debbie’s Laphroaig Triplewood kasv. 
Riikka Ahtila 
Näyttelyt: Tampere PN 19.8. Eeva Resko BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt 
urospentu jolla saisi olla hieman urosmaisempi pää, hieman lyhyt kaula ja pehmyt selkälinja, hyvin kehittynyt 
runko joka ei saa enää tanakoitua, liikkuu kauttaaltaan hyvin, valitettavasti en löytänyt kuin yhden kiveksen. 
Lempäälä PN 17.11. Tarja Löfman PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, tällä hetkellä hieman 
korkearaajaiselta vaikuttava uros, hyvä purenta, kuono-osa voisi olla voimakkaampi, hyvät pään mittasuhteet, 
eturinnan tulee täyttyä ja rintakehän vankistua, tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, liik-
keitä vaikea hahmottaa koska koira aristelee, voisi olla reippaampi käytökseltään. 
 
RIGRETA’S ARCTIC WIND 20356/18 s.21.2.2018 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva RigaJW-
15 Highlighters Arctic Frost e. Fi & Ee & Lt Mva Ee JMva Fi Jva Debbie’s Laphroaig Triplewood kasv. Riikka 
Ahtila 
Näyttelyt: Lahti PN 21.7. Sanna Vakkilainen BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Juuri 5 kk 
täyttänyt, voimakkaassa kasvussa oleva, tällä hetkellä vielä hieman ilmavan kokonaiskuvan antava reipas pentu, 
hyvä kallo, hieman kevyt kuono-osa, kauniit tummat silmät, hampaat vaihtumassa, ikään sopiva eturinta, hyvä 
raajaluusto ja runko sekä hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, hyvät pennun liikkeet joka suunnasta, 
ystävällinen käytös. 
 
ROSSWIND BE MY TRUE LOVE 16251/18 s.8.1.2018 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & 
Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. Fi Mva By JMva BaltV-15 
Rosswind Shut Up And Dance kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Lahti PN 21.7. Sanna Vakkilainen BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk, tasa-
painoisesti kehittynyt, hyvän kokoinen urospentu jonka pää jää tässä kehitysvaiheessa hieman kevyeksi, kauniit 
tummat silmät, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta tarvitsee vielä luonnollisesti aikaa, hyvä luusto ja rungon tilavuus, 
paremmin kulmautunut takaa kuin edestä, hyvä hännän kiinnitys, iloinen ja tehokas liikkuja jonka etuaskel tässä 
kehitysvaiheessa selkeästi taka-askelta lyhyempi, ystävällinen käytös. Orimattila PN 25.8. Reia Leikola-
Walden PEN 1 KP PU1-pentu ROP-pentu RYP4-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Linjakas, mitta-
suhteiltaan erinomainen, miellyttäväilmeinen pää joka saa vielä miehistyä, erinomainen luusto, tasapainoiset 
kulmaukset, lupaava runko, kaunis kaula ja ylälinja, yhdensuuntaiset liikkeet joissa rodunomainen askelmitta, 
kaunis turkki, miellyttävä luonne. Helsinki PN 15.9. Hilkka Salohalla PEN 1 KP PU1-pentu ROP-pentu RYP1-
pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, kaunislinjainen ja -ilmeinen 
pää, hyvä kaula, oikea ylälinja, vahva hyvä runko, vahva luusto, erinomaiset kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin. 
Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice lines 
standing on the table, lovely head and expression, nice neck and topline, strong in body, nicely rounded rump, 
could be more stable in topline on the move, nice coat and temperament. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen 
JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Seistessä hyvin kaunislinjainen juniori jolla oikeat mitta-
suhteet, hyvä liioittelematon tiivis kokonaiskuva, hyvä pitkä pää, otsapenter saisi olla selvempi, puutteellinen etu-
rinta, niukat etukulmaukset, takaosa kauniisti rakentunut, lantiossa jyrkkyyttä, erinomainen runko ja  karvan laa-
tu, liikkuu kovin lyhyin askelin edestä, muuten hyvin. 
 
SAGOBACKENS FALL IN LOVE WITH MR DARCY 15869/17 s.26.12.2016 i. Elmers Goldmine Easy Friend e. 
Manaca’s Swept Away kasv. Annika Kontturi-Salmi 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-
vuotias reilunkokoinen uros, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hieman karkea kallo, kauniit tummat 



silmät, purenta ok, turhan löysät huulet, löysä kaulanahka, hyvin asettunut lapa, pysty olkavarsi, köyhä eturinta, 
hyvä rintakehän muoto, hieman pitkä lanne, hyvä lantio, lihaksikkaat pakarat, oikea karvan laatu, liikkuu lyhyellä 
askeleella edestä, hyvin takaa, miellyttävä luonne. 
 
SAGOBACKENS HERE COMES HERCULE POIROT 15871/17 s.26.12.2016 i. Elmers Goldmine Easy Friend 
e. Manaca’s Swept Away kasv. Annika Kontturi-Salmi 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melko lupaava 
nuori uros jolla hyvä ylälinja ja hyvä voimakkuusaste, melko voimakas otsapenger, silmäluomet hieman löysät, 
lyhyt kuono-osa, eturinta saa kehittyä, hyvä etuosa ja takaosa, liikkuu hyvin. Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpu-
mäki JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Luonteeltaan hyvin reipas, voisi olla hieman tiiviimpi 
lanneosaltaan, luustoltaan vahva, hyvä urosmainen pää mutta ilme kärsii löysistä luomista, hyvin kiinnittyneet 
korvat, eturinta saisi olla täyteläisempi ja liikkuu vielä turhan leveästi edestä, kaunis sulava ylälinja, hyvin kiinnit-
tynyt häntä, hyvä takaosa, erittäin hyvälaatuinen karvapeite. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen JUN H. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 16 kk vanha, hyvät mittasuhteet, koon ylärajalla, syväkalloinen pää, avoimet 
luomet häiritsevät ilmettä, hieman lyhyt kuono, lyhyt kaula, suorat lavat ja olkavarret, hyvä tilava rintakehä ja 
takaosa, hyvä häntä, turkki ja hapsut, sivuliikkeessä etuaskel hieman lyhyt, yhdensuuntainen edestakaisliike. 
Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 nonths, well 
balanced body, should have better head and expression, not typical hair on head, level back, well placed 
shoulders, slightly open rear angulation, slightly steep upper arm, should have more typical movement. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 9.6. Sari Vottonen SPA 0. Pöytyä 1.9. Jarkko Wiklund SPA 1. 
 
SAGOBACKENS ROBIN HOOD 15870/17 s.26.12.2016 i. Elmers Goldmine Easy Friend e. Manaca’s Swept 
Away kasv. Annika Kontturi-Salmi 
Näyttelyt: Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Önskar något mera kraft i sitt huvud och mera utfyllt nosparti för en hane, vacker hals och överlinje, utmärkta 
proportioner, behöver mycket mera kropp och bröstkorg för att komma till sin rätt, mycket bra rörelser, kan göra 
det bättre med mera utveckling. 
 
SEQUENCER OXYGENE 40260/17 s.19.6.2017 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Lepänojan Bertha kasv. Inka 
Tuomisto 
Näyttelyt: Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
High and long type, he needs to develop his body a lot, quite good shape of head but too weak underjaw, too 
staring eyes, dentition even bite but tendency to undershot, needs ring training, very difficult to see hos 
movement, the handler should have better control.  
 
SERCI SABLE FUN AND FANCY 37463/15 s.22.5.2014 i. Hu Mva Hu JMva Manaca’s Soft Soaper e. Rs Mva 
Rs JMva Inga Sable Beauty Cocking kasv. Andrea Szabo, Unkari 
Näyttelyt: Vesilahti RN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 4-vuotias uros, lähes neliömäinen, hieman korkearakenteinen, toivoisin selvemmän otsapenkereen, oikein 
kiinnittyneet korvat, hyvät silmät, hieman lyhyt kaula, oikea ylälinja, hyvä vatsaviiva, puuttuva eturinta, hieman 
steppaava etuliike, hieman avoimet etu- ja takakulmaukset, hieman ahtaat kyynäpäät, ystävällinen luonne. 
 
SHADOWGATE SILVER SHADOW Fi Mva Fi Jva 23184/13 s.14.2.2013 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. 
Heart Rock Take On Me kasv. Erja Mäkelä 
Jäljestämiskokeet: Laihia 10.5. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-9, c-10, d-8, e-3, f-4 = 40 pist). Opastettu alku ja 
koira merkkaa alkumakuun; kaikki osuudet tasavarmaa suorittamista, kolmannella osuudella muutama lenkki 
sivuun, nekin alle narun mitan päässä; katkokulma varmasti ensin takamaasto rengastaen ja sieltä suoraan 
jäljelle, toisella kulmalla kaarros vieraan kengän jäljet tarkistaen, kolmas kulma takamaasto tarkistaen suoraan 
seuraavalle osuudelle; makaukset ohitetaan tai ylitetään; kaato löytyy ja sitä koira jää tutkimaan mielenkiinnolla. 
Ilmajoki 17.6. Juhani Heikiniemi VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Ohjattu lähtö, Nelson jäljestää 
sopivaa vauhtia enimmäkseen maavainua käyttäen, työ on jälkitarkkaa; toisella suoralla pari tarkistusta jäljen 
sivulle, viimeisellä yksi; makauksista kaksi yli, kahdella hieman turhan hätäinen merkkaus; katkokulma parilla 
lenkillä hienosti uuteen suuntaan, seuraava kulma hieman takaa kaartaen, viimeisellä taas pari kaarrosta ja ilma-
vainulla uudelle suoralle; jälkeä pitkin kaadolle, jonka osoittaa nuuhkien. Ilmajoki 23.6. Sanna Rantanen VOI 2 
(a-5, b-5, c-6, d-9, e-3, f-4 = 32 pist). Alkumakaus tutkitaan yhdessä, sitten määrätietoisesti matkaan; Nelson 
etenee enimmäkseen maavainulla, sopivaa kävelyvauhtia; kaksi ensimmäistä osuutta vain yhdellä aivan pienellä 
tarkistuksella; kolmannella osuudella tarkistellaan hieman enemmän makuun molemmin puolin; neljännellä 
osuudella suoraviivainen poistuminen jäljeltä, hukka; osuuden lopussa selvitellään suunnistuspistoa jonkun 
aikaa, verelle palataan yhden kehotuksen avulla; ensimmäinen kulma taustakaarroksella, toisen kulman katko 
tekijöiden jälkiin tukeutuen, kolmas kulma pienellä taustan tarkistuksella; makauksista ensimmäinen nopeasti 
pysähtyen, toinen ohi, kolmas vauhdista nuuskien, neljäs yli; kaadolle ilmavainulla, jää sorkalle; tänään harmilli-
nen hukka. Isokyrö 22.7. Jarmo Nummijärvi VOI 3 (a-3, b-8, c-7, d-5, e-3, f-2 = 28 pist). Ohjatusti tutustutaan 
lähtömakaukseen; reipasvauhtista ja ilmavainuista jäljestystä; ensimmäinen osuus hyvin jälkiuralla, makaus 
merkattiin, kulmalla lyhyt kaarros jäljen takana; toinen osuus alkumatkasta hyvin, laaja kaarros pois jäljeltä, 
palaten itsenäisesti, makaus merkkaamatta, katkokulmalta yli aina hukkaan asti; kolmas osuus muutamia pistoja 
jäljen sivussa, makaus merkkaamatta, kulmalla laaja kaarros, jonka päätteeksi tuomitaan toinen hukka; neljäs 
osuus terävästi jälkiuralla, paitsi makauksen kohdalla ohitus merkkaamatta; kaadolle pysähtyi. Keminmaa 29.7. 
Kari Hyytiäinen VOI 2 (a-4, b-8, c-6, d-8, e-3, f-3 = 32 pist). Rauhoitettu lähtö ja koira lähtee pääosin ilmavainui-



seen jäljestykseen jäljen päällä risteillen ja etenee sopivaa vauhtia, tekee tarkistuksia jäljen sivuille; katkokulma 
selviää rengastaen, samoin toinen kulma, kolmas kulma mennään ensin pitkäksi mutta palaa ja jatko löytyy; 
toisella osuudella poistuu riistan jäljille ja hukka; makaukset ylittää kaikki; sorkalle suoraan ja sitä nuuhkitaan. 
 
SHAIKAROS LION KING 40248/13 s.27.6.2013 i. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Vito Black Petrs e. Shaikaros 
Jolly Raindrop kasv. Minna Myllyniemi 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-
vuotias uros, hyvät mittasuhteet, sukupuolileima voisi olla selvempi, pää saisi olla kauttaaltaan astetta vahvempi, 
kauniit silmät, purenta ok, kuiva huulilinja, hyvät korvat, avonaisesti mutta tasapainoisesti kulmautunut edestä ja 
takaa, oikea rintakehän muoto, turhan pitkä lanneosa, lihaksikkaat pakarat, polvikulma saisi olla selvempi, sopi-
va luusto, erinomaiset käpälät, liikkuu lyhyellä korkealla askeleella edestä, paremmin takaa, käyttää häntäänsä 
oikein. Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
rakentunut tanakkarunkoinen uros jolla hyvät mittasuhteet ja tasapaino, pitkä pää, kuonon tulisi olla täyteläi-
sempi ja alaleuan leveämpi, hyvin kiinnittyneet korvat, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, kulmaukset tasa-
painossa, hyvä karvan laatu, luonteeltaan iloinen mutta liikkeiltään laiska, kaipaa driveä. Tampere KV 6.5. Tiina 
Illukka KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen rotutyyppi ja mittasuhteet, pää voisi 
olla täyteläisempi, purenta ei aivan priima, upea ylälinja seistessä ja liikkeessä, hyvät kulmaukset ja luusto, 
hieman ulos kiertyvät etukäpälät, vankka runko, tasapainoiset liikkeet. Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, 
Tanska KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years old, slightly too long in body proportions, 
quite nice head, foreface could be little bit more developed compared to the skull, nice dark eyes, correct bite, 
good neck and topline, well angulated front and hindquarters, nice coat, nice sound movements, good length of 
steps. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years old, 
good length of head, should have better head and deeper muzzle, could have more masculine expression, level 
back, slightly steep upper arm, good rear angulation, should have much longer steps in front in movement. 
Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome 
boy, very appealing eye, good neck and shoulders, round deep rib, would prefer better upper arm angulations, 
moved out with drive. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Well balanced head, deep in forechest, reasonable neck into well placed shoulders, would prefer 
more return of upper arm, strong rib, long in loin, good muscle, very good movement, happy, good rear 
extension, incorrect bite. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Enough in type, little bit light in head, enough neck, excellent forechest, correct bones, little bit fat 
condition, correct angulations and musculated behind, teeth could be better in line, moves too close behind, free 
elbows, needs more energy in movements. Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti KÄY EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Lovely merry cocker, good size, very pleasing head, excellent pigmentation, excellent 
neck, good gently sloping topline, good tailset and carriage on move, good angulations in front, slightly over 
angulated in rear, nice head, very pleasing eye, good earset. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja 
KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Önskar något bättre utfyllt nosparti, vackert uttryck, bra 
hals och överlinje, aningen framskjuten och grov skuldra, utmärkt kropp i något för högt hull, mycket bra kors och 
svansansättning, mycket välvinklad bak, rör sig med mycket bra steg men präglas av sin vikt. 
Luonnetesti: Raisio 26.5. Carita Koskinen ja Tarja Matsuoi LTE (144 pist).  
 
SHAVIAN HERE AND THERE C.I.B Fi & Se(n) & No & Ee & Pohj Mva 11463/09 s.10.12.2008 i. C.I.B Hu & It 
& Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva Hu JMva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Trionfo 
d'Amore kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva VET ERI 1 ROP-VET BIS1-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 9 vuotta vanha, hyvässä kunnossa, erittäin urosmainen, hyvä pää ja ilme, saksipurenta, pehmeähkö 
selkä, iloinen häntä, erinomainen rintakehä, oikeat kulmaukset, liikkuu vapaasti, karvan pitäisi olla silkkisempi. 
Rovaniemi RN 28.4. Paula Rekiranta VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET BIS3-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Lähes 10-vuotias miellyttävä vanha herra joka liikkuu upeasti muutamasta ylikilosta huolimatta, hyvä 
pää, aavistuksen takaluisu kallo, miellyttävä ilme, kulmaukset tasapainossa, vankka luusto, miellyttävä veteraani. 
Oulu NORD 13.5. Riitta Niemelä VET ERI 1 SA PU1 NORD-SERT ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, sopiva vahvuusaste, erinomainen kokonaisuus, hyvä 
pään pituus, kuonon ja kallon linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, 
vankka runko, hyvin kulmautunut takaa, edestä niukemmin, aavistuksen pehmeä karva, erinomainen liikkuja 
kaikilta suunnilta, iloinen käytös. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine veteran dog, looking really young for his age, masculine well 
chiselled head, good eyes and expression, excellent neck and topline, well developed body, excellent bone and 
feet, a bit straight in upper arm, excellent angulations in rear, short hocks, moves with plenty of drive, excellent 
temperament. Rovaniemi NORD 17.6. Petr Rehanek, Tsekki VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 10 years old dog, nice head, eyes dark brown, scissor bite, neck muscular and well set, 
ears well set, chest deep, back straight and broad, tail well set, fore and hindquarters with good angulations, 
regular temperamentical movement. Kuusamo RN 14.7. Irina Poletaeva VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET BIS2-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 vuotta, oikea tyyppi, erinomainen kunto ikäisekseen, oikea-
linjainen pää, saksipurenta, erinomainen kaula, hyvä ylälinja, rintakehä oikeassa muodossa, erinomainen liike 
ikäisekseen, karva voisi olla silkkisempää, upea luonne. Keminmaa RN 11.8. Jouko Leiviskä VET ERI 1 SA 
PU2 ROP-VET BIS3-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista rotutyyppiä oleva luonnollinen 
vanhan ajan cockeri jossa ei ole mitään liioiteltua, erinomainen kaula ja selkälinja jonka se on säilyttänyt iästä 



huolimatta, erittäin kaunis pää, upeat hampaat, esitetään erittäin kauniissa kunnossa, iloinen pirteä veteraani 
joka liikkuu erinomaisella asenteella. 
 
SHAVIAN KING OF NOTHING 25176/16 s.15.3.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Fi & Se 
Jva Triplet Yours Truly e. Shavian Poor Cow kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
merry cocker, good size, nice angulations front and rear, lovely head, excellent pigmentation, good eye, lovely 
neck, excellent tailset and carriage on move, moves with great reach and drive, topline could be better, slightly 
level. 
Taipumuskokeet: Eurajoki 11.8. Elina Jalni SPA 1. 
 
SHAVIAN ONE IN A MILLION 28614/17 s.8.4.2017 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 Backhills Your The Man e. Shavian It’s A Sin kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, voimakasrakenteinen nuori uros, riittävän pitkä pää, hieman korostunut kallo-osa, hyvä kaula, ylälinja ja 
runko, eturinta saisi olla voimakkaampi, samoin kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, etuliikkeessä vielä löysyyttä, 
sivuliikkeessä hyvä askelpituus, koira voisi käyttää enemmän häntäänsä, hyvä käytös. Tuusula ER 9.6. Glynis 
Goodwin, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Up to size, masculine dog, clean neck 
into well laid shoulders, would prefer tighter eye, good mover, great tail action, well padded feet. Tampere ER 
10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong head, lovely 
dark eye, good pigment, deep full chest, strong bone, moderate neck into good shoulders, excellent rib, short in 
loin, well muscled, moves very well, strong drive, happy on the move. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, 
Tanska JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Huge male, quite good shape of head, he should be 
groomed more properly, nice expression, excellent bite, a bit too short neck, good ribcage, he is rather long 
compared to his height, I wish more angulation front and rear. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja NUO 
EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine dog, a bit heavy in head, carries too much skin, short 
in neck, a bit long in body, the dog improves a bit his quality on the move but as the head is lacking a bit of 
quality I’ll give him a very good. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvin vahva, mittasuhteiltaan turhan pitkä uros, hyvin nahkainen mutta kaunisilmeinen pää, edestä 
riittävästi, takaa paremmin kulmautunut, hyvä pitkä rintakehä, hyvä luusto, kovin pehmeä karva, liikkuu riittävällä 
askelpituudella, tulisi olla ryhdikkäämpi, takaa kovin leveä. 
 
SHAVIAN TIN SOLDIER 36549/16 s.28.5.2016 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Shavian The Sinner In Me 
kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½-
vuotias, hyvän kokoinen uros, hyvät mittasuhteet, pää saisi kauttaaltaan olla elegantimpi, kaunis ilme, purenta 
ok, hyvä huulilinja, hyvät korvat, tasapainoisesti mutta hieman avoimesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rinta-
kehän muoto, hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio, hyvä lihaskunto, sopiva luusto, oikea karvan laatu, liikkuu 
lyhyellä tehottomalla askeleella, käyttää häntäänsä oikein. 
 
SOBELINA’S CORNELIO 53756/15 s.8.10.2015 i. Edwin Schönez e. Idunvallens Caprice kasv. Carina Nyman 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias 
uros, antaa hieman korkearaajaisen vaikutelman, kaunislinjainen pää, kaunis ilme, täyteläiset huulet, niukka 
purenta, hyvät korvat, pysty lapa mistä johtuen lyhyt kaula, köyhä eturinta, oikean muotoinen rintakehä, jyrkkä 
lantio mistä johtuen takaraajat jäävät rungon alle seistessä ja liikkeessä, erinomaisesti kulmautunut takaa, oikea 
karvan laatu, liikkuu korkealla lyhyellä etuaskeleella, köyristää selkää liikkeessä, takaraajat jäävät rungon alle 
jyrkän lantion takia. 
 
SPECK LINE LAULU RAKKAUDELLE 14023/15 s.16.12.2014 i. Fi Jva Hunterfull Grace’N Glory e. Fi Mva Fi 
Jva Manaca’s Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki 
Luonnetesti: Jalasjärvi 2.6. Heli Herranen ja Mia Möller LTE (80 pist). 
 
SPECK LINE LEGENDA 14024/15 s.16.12.2014 i. Fi Jva Hunterfull Grace’N Glory e. Fi Mva Fi Jva Manaca’s 
Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki 
Luonnetesti: Jalasjärvi 2.6. Heli Herranen ja Mia Möller LTE (110 pist). 
 
SPECK LINE TULE LÄHEMMÄS BEIBI 52260/14 s.26.8.2014 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
TlnW-13 Fi Jva Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Speck Line Gigatus kasv. Maarit Mäki  
Luonnetesti: Jalasjärvi 2.6. Heli Herranen ja Mia Möller LTE (56 pist).  
 
SPECK LINE TÄSTÄ ASTI AIKAA 52261/14 s.26.8.2014 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-
13 Fi Jva Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Speck Line Gigatus kasv. Maarit Mäki  
Luonnetesti: Uusikaarlepyy 7.7. Jorma Kerkkä ja Reijo Hynynen LTE (113 pist). 
 
SPECK LINE UNELMIEN POIKAMIES 44486/17 s.23.7.2017 i. Fi Mva Fi Jva Shadowgate Silver Shadow e. 
Speck Line Ilo Joka Elättelöö kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk nuori, 
koon ylärajalla oleva uros, erittäin kaunis pää ja ilme, lupaavat pään linjat, hyvät suorat eturaajat, kokoon sopiva 



luusto, vielä melko kapea edestä ja rintakehän tulee vielä kehittyä, hyvät takakulmaukset, edestä avoimemmat, 
liikkuu yhdensuuntaisesti mutta kapeasti takaa, reippaat sivuliikkeet, iloinen käytös, hyvälaatuinen turkki. 
Jäljestämiskokeet: Merikarvia 27.5. Kari Grönman AVO 0 (0 pist). Koira tutkii lähtömakuun, josta huolellisesti 
ohjattuna jälkityöhön; koira aloittaa maastoon sopivaa vauhtia etenevän maavainuisen jälkityön; koira etenee 
veriuralla tai sen läheisyydessä, tehden joka osuudella jäljen sivuille tarkistuksia, joissa koira erkanee kolmasti 
aina hukkaan asti ja tuomari keskeyttää kokeen; ensimmäinen kulma lenkeillä takaa, toinen kulma tarkasti; 
molemmat makaukset koira osoittaa erinomaisesti; harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti; tänään riistapolku osoit-
tautui verijälkeä kiinnostavammaksi. 
 
SPECK LINE UTELIAS UUNO 44487/17 s.23.7.2017 i. Fi Mva Fi Jva Shadowgate Silver Shadow e. Speck Line 
Ilo Joka Elättelöö kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 kk, 
vielä kauttaaltaan kesken kehityksen, kevyt pää, hyvä ilme ja reipas luonne, toivoisin selvemmät kulmaukset 
sekä eteen että taakse, keskivahva luusto, kevyt runko, kaunis karvan laatu, hieman pyöreä selkälinja liikkeessä 
mutta liikkuu hyvin kun viitsii, tarvitsee runsaasti aikaa. 
 
STATUS QUO STYLE OF MARY RKF3980742 s.8.8.2013 i. Gb Sh Ch Lochranza Matador e. C.I.B Miracle 
Wizard Spell Style of Mary kasv. Maria Gvozdieva, Ukraina 
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia VAL ERI 1 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 4 years old male, very good type, size and bone, lovely type of head, beautiful eye and 
expression, well set and carried ears, well arched long enough neck, could be better angulated in front, excellent 
mover. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, nice head and expression, a bit narrow chest in front, elbows under the body, movement enough 
balanced and light, a bit narrow front movement, excellent temperament. 
 
STREAMFLOW MAGIC HISTORY SE33140/2017 s.1.5.2017 i. Se(n) & Ee & No Mva Se Jva La Scale History 
Maker e. Se(n) Mva Occis Ankum kasv. Tommy ja Carola Oxfält, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Goran Gladic, Serbia NUO ERI 1 SA PU2 VARASERT VARA-CACIB. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 16 months, correct type, typical head, correct bite, dark eyes, well set ears and tail, 
good size and proportions, good substance, quality coat, correct pigment, lively movement, well presented. 
 
SUGARVALLEY DREAM BEYOND THE STARS 54157/16 s.20.10.2016 i. Lt Mva JV-15 Pretty Sables Read 
My Lips e. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Sugarvalley Midnight Apus kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva JUN ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erit-
täin urosmainen, erinomainen luusto ja mittasuhteeet, hyvä urosmainen pää, oikea hampaisto, hyvä kaula, peh-
meähkö selkä, oikea häntä, hyvä rintakehän muoto ja kulmaukset, hyvä askelpituus, etukäpälät hieman ulko-
nevat. Jyväskylä RN 18.3. Annaliisa Heikkinen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
pitkärunkoinen uros, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja kaula pitempi, riittävät kulmaukset edessä ja takana, 
vankka runko, liikkuu löysästi edestä, hyvälaatuinen karva, hyvä luonne. Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen 
NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, riittä-
vän vahva kuono-osa, hyvä kallo ja silmät, niukka eturinta, vahva luusto, hyväasentoinen häntä, vahva hyvä 
runko, hyvin kunnostettu turkki, esiintyy erinomaisesti. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro NUO ERI 1 SA 
PU4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 kk, temperamenttinen nuori uros jolla korrekti 
pää, hyvä purenta, isot hampaat, oikean mittaiset korvat, vahva selkä, hyvä karvan laatu, hyvä luusto ja kul-
maukset, tarvitsee näyttelytreenausta, liikkuu jos haluaa. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen NUO EH 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 18 kk vanha, kookas vahva uros, hyvät mittasuhteet, kaula voisi liittyä hieman 
sulavammin lapoihin, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, tummat silmät, vahva kuono, tilava runko, 
hyvä eturinta, eturaajat kyynärpäistä saisivat olla tiiviimmät, hyvä takaosa, suorahkot olkavarret, hyvät hapsut, 
turkki ja häntä, edestakaisliikkeiden tulee vakiintua, sivuliikkeessä hyvä askelpituus. Rauma KR 27.5. Tino 
Pehar, Kroatia NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months, strong boy, compact body, 
strong masculine head with enough deep muzzle, should have better topline, steep croup, low set tail, slightly 
steep shoulders, should move with longer steps in front. Mänttä-Vilppula KR 3.6. Pekka Teini NUO ERI 1 SA 
PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut ja ikäisekseen valmiin oloinen, oikealinjainen 
pää jossa hyvä sukupuolileima, erinomainen etuosa, tyypiltään hyvä ylälinja, hieno voimakas rintakehä, hyvät 
kulmaukset myös takana, hieman rullaa liikkeessä, hyvä askelpituus. Kihniö RN 1.9. Hannele Jokisilta NUO 
ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, oikealinjainen pää joka saa 
kuitenkin vankentua iän myötä, hyvä kaula ja selkälinja, sopivat kulmaukset edessä ja takana, keskivahva luusto, 
ikään sopiva runko, kaunis karva, liikkuu hyvin. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 1 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, erinomaiset mittasuhteet, oikea purenta, vahva kaunisilmeinen 
pää, erinomainen luusto, runko saa vielä täyttyä, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyväasentoinen 
häntä, liikkuu erinomaisella askelpituudella, riittävästi turkkia. 
 
SUGARVALLEY MIDNIGHT AQUARIUS Fi & Ee Mva 14566/13 s.30.12.2012 i. Paisley’s Time Will Show e. Fi 
Jva Crab Apple’s Brownsugar Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Mänttä-Vilppula KR 3.6. Pekka Teini VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Keskikokoinen, hieman pitkärunkoinen uros jolla kuitenkin hyvät liikkeet, erittäin tyylikäs pää, hyvä kuono-osa ja 
kaunis huulilinja, hyvä rakenne edessä, rintakehässä oikea vahvuus, hieman pitkä lanneosa, hyvälaatuinen 
turkki, miellyttävä käytös. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: 



käsiteltävissä. Vahva uros jolla hyvät mittasuhteet, oikea purenta, oikealinjainen pää, löysää kaulanalusnahkaa, 
hieman löysät luomet, vahva luusto, riittävä eturinta, hyvä rungon vahvuus, pitkä lanneosa, niukat kulmaukset 
edessä, hyvät takana, hyväasentoinen häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä turkki. 
Jäljestämiskokeet: Rautalampi 6.5. Markku Hassinen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-9, e-3, f-5 = 43 pist). Nuuhkii 
lähtömakauksen ja ohjataan ensimmäiselle osuudelle; ensimmäinen osuus edetään jälkiuran tuntumassa vain 
pienellä pyörähdyksellä aina ensimmäiselle kulmalle, jossa katkos; koira ei etene veritystä loppuun vaan oikai-
see toisen osuuden alkuun; toinen osuus edetään myös aivan jälkiuraa seuraten tai sen tuntumassa toiselle 
kulmalle, josta tarkasti kolmannelle osuudelle; kolmas osuus kuten toinen, vain pari lyhyttä sivutarkistusta ennen 
kolmatta kulmaa, kolmas kulma takaa noin 10 metriä lenkittäen neljännelle osuudelle; neljäs osuus aivan jälki-
uralla aina veretys loppuun kaadolle asti; sorkasta on kiinnostunut sitä haistellen; makauksista ensimmäisellä 
hidasti, toisella ja kolmannella nopea pysähdys ja neljäs mennään vauhdissa ylitse; mukavasti edennyt jäljestys 
tänään, vain makauksiin toivoisin selvempää osoitusta koiralta; katkokulmalla koira sai tuulen tuoman hajun ja 
eteni siitä jäljelle.  
 
SUGARVALLEY SPRING TIME WILL FLY 28945/17 s.8.4.2017 i. Fi & Ee Mva Raccoon’s Best Wishes e. 
Sugarvalley Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Jäljestämiskokeet: Jyväskylä 10.6. Heikki Pirhonen AVO 2 (a-5, b-5, c-5, d-14, e-3, f-4 = 36 pist). Ohjattu läh-
tö, Rio tutkii alkumakauksen ja aloittaa hieman hosuvan jäljestyksen ja niin siinä käy, että mäen päällä otetaan 
paluujälki ja palautetaan; palautuksen jälkeen aloitetaan polveileva jäljestys, jota jatkuu kolmannelle osuudelle 
saakka, jossa sitten pyöritään jäljen molemmin puolin mutta aina palaten jäljelle; kaadolle tullaan suoraan, 
sorkan tutkii ja jää viereen; makaukset pysähdytään osoittamaan ja kulmatkin selvitetään lähes jälkitarkasti; 
tänään toisen osuuden lopun ja kolmannen osuuden pyörimiset vievät yliajalle, muuten hyvä suoritus nuorelta 
jäljestäjältä. 
 
SUGARVALLEY SPRING YELLOWHAMMER 28948/17 s.8.4.2017 i. Fi & Ee Mva Raccoon’s Best Wishes e. 
Sugarvalley Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 18.3. Annaliisa Heikkinen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, 
pitkärunkoinen ja raskas kokonaisuus, voimakas pää, alaluomet saisivat olla tiiviimmät, raskas pää, paljon kaula-
nahkaa, riittävät kulmaukset edessä ja takana, ystävällinen luonne, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi. Ruovesi 
RN 29.4. Juta Haranen, Viro JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Yhden vuoden ikäinen, hyvä 
rotutyyppi, hieman pulskassa kunnossa tänään, hieman löysät alaluomet, pää korrekti, oikean pituiset korvat, 
hyvä luusto ja hyvin kehittynyt, liikkuu hyvin. 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 12.8. Paula Valkonen SPA 0. Ruovesi 1.9. Janna Kekkonen SPA 0. 
 
SWEETIE-PIE JUST JAZZ 45785/08 s.12.5.2008 i. Tudormist Poacher Pocket e. Sweetie-Pie Athena kasv. 
Marja-Liisa Kotiranta 
Rallytoko: Lahti 17.2. Kirsi Petäjä MESHYV (78 pist). Orimattila 22.7. Hannele Pirttimaa MES – (0 pist). Lahti 
3.11. Minna Hillebrand MES0 (0 pist). 
 
SWEET ONE’S NIGHT SHADOW 52652/15 s.10.10.2015 i. C.I.B Fi & Ee & Ru Mva Cara’s Jedediah e. Fi Mva 
Sweet One’s Summer Night kasv. Hanne Keinänen 
Näyttelyt: Kuopio NORD 4.8. Vesa Lehtonen AVO ERI 2 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Tasapainoinen mutta hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, miellyttävä ilme mutta pää voisi olla hieman 
pidempi, hyvin täyttyneet huulet, hyvä kaula ja ylälinja, vielä hieman täyttymätön eturinta sekä hieman kapea 
edestä, hyvä runko ja luusto, hieman pitkä lanne, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askelpituudella 
mutta hieman kapeasti edestä ja liikkeessä voisi olla aavistuksen lisää tehokkuutta, hyvä karvan laatu, erinomai-
sessa näyttelykunnossa. Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erinomaista tyyppiä, mittasuhteiltaan hieman pitkärunkoinen, pehmeäilmeinen pää jossa hieman pyöristynyt 
kallo-osa, hieman lyhyt kaula ja pystyasentoinen lapa, hyvät takakulmaukset ja luusto, liikkuu hieman kinner-
ahtaasti ja sivuliikkeessä saisi olla enemmän ryhdikkyyttä, kaunis hyvälaatuinen turkki. 
 
TEAM THIDAS DARKWOOD BLUE 43719/10 s.27.5.2010 i. Line Sam Come Together e. Zeltzin's Blue Moon 
kasv. Theres Dahl, Ruotsi 
Näyttelyt: Reisjärvi RN 16.6. Eeva Resko VET EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisessa 
kunnossa oleva veteraani, 8-vuotias, pään linjat saisivat olla paremmin yhdensuuntaiset, hieman kevyt pää, 
erittäin hyvin kulmautunut edestä, hieman lyhyt rintalasta, hyvä runko mutta köyristää selkäänsä seistessä ja 
liikkeessä, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu erittäin hyvin kauttaaltaan. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo VET 
EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8-vuotias veteraani jolla hyvä kuono-osa ja hyvä ilme, hieman 
luisu kallo, hyvä eturinta ja vahva luusto, hieman kapea edestä, erinomaiset kulmaukset, oikein kaareutuneet 
kylkiluut, hieman pitkä lanneosa, turkki ei enää parhaimmillaan, upeat tehokkaat sivuliikkeet, miellyttävä luonne. 
Raahe RN 5.8. Nikola Smolic, Kroatia VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Veteran 
in good condition, correct lines of the head, correct front, needs a straighter topline, correct hindquarters, 
excellent coat, moves well but needs to hold topline straigher and firmer. 
 
TEN GRADE’S EXACT ONLINE Ee & Lv & By Mva ByV-17 LvV-18 32056/16 s.4.5.2016 i. C.I.E Northworth 
Online Style e. C.I.B Fi & Lt Mva MV-14 Northworth Exact So Elegant kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja VAL ERI 1 SA PU3 VARASERT VARA-CACIB. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Ihana klassinen cockeri, upeat linjat ja mittasuhteet, ihana pää ja ilme, upeat lavat, 



erinomainen kaula, upeat lavat, tiivis täyteläinen runko, erinomainen lanne, upea lantio, upea takaosa, upea 
silkkinen karva, vetävät liikkeet, kauniisti esitetty, upeassa näyttelykunnossa. Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva 
VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, oikea-
linjainen pää, saksipurenta, erinomainen ylälinja ja häntä, oikea rintakehän muoto, hyvin kulmautunut, liikkuu 
vapaasti, karva rungossa ei parhaassa kunnossa tänään. Kajaani RN 8.4. Katja Korhonen VAL ERI 2 SA PU2 
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomaista tyyppiä oleva tyylikäs valiouros jolla hyvät 
pään linjat, miellyttävä ilme, purenta ok, hyvät korvat, erinomainen eturinta ja rungon vahvuus, tasapainoisesti 
kulmautunut, kokoon sopiva raajaluusto ja käpälät, kaunis ylälinja, hyvä turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuun-
taisesti edestä ja takaa, sivuliikkeessä erinomainen voima ja pituus, miellyttävä luonne, erinomainen kokonai-
suus. Rovaniemi RN 28.4. Paula Rekiranta VAL ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin kaunislinjainen tasapainoinen uros, erinomaiset ääriviivat, jalo pää, otsapenger voisi olla 
hieman selvempi, kaunis ilme, erinomainen kaula, ylälinja ja runko, voimakkaasti kulmautunut takaa, kauniisti 
kunnostettu karvapeite, rodunomainen liike. Kajaani RN 5.5. Tuire Okkola VAL ERI 1 SA PU2 VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, hyvän kokoinen uros jolla hyvät mittasuhteet, erinomainen 
lihaskunto, hyvin kehittynyt runko ja raajaluusto, hyvä pää, perhmeä ilme, alaleuka voisi olla leveämpi, hyvä ylä-
linja ja hännän kanto liikkeessä, hyvä karvan laatu, kauniisti näyttelyyn kunnostettu. Polvijärvi RN 6.5. Anna-
liisa Heikkinen VAL ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, hyvän 
kokoinen uros, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, silmänalusvärjäymät pilaavat ilmettä, 
kaula voisi olla aavistuksen pitempi, riittävät kulmaukset edessä ja takana, tiivis runko, etu- ja takaliikkeet 
saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä karvapeite. Reisjärvi RN 16.6. Eeva Resko VAL ERI 1 SA PU1 ROP 
RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet omaava uros, erinomainen pää ja ilme, 
tiivis hyvä ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis vankka runko, erinomainen luusto, liikkuu 
kauttaaltaan erittäin hyvin, erinomainen karvan laatu. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo VAL ERI 2 SA PU4 
VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, oikealinjainen pää, 
hieman vuotavat silmät häiritsevät, niukka purenta, hyvä eturinta, erinomaiset kulmaukset, oikea matala kinner, 
kaunis tiivis ylälinja, erinomainen karva, hieman epävakaat etu- ja takaliikkeet, erinomaiset sivuliikkeet, antaa 
liikkeessä hieman matalaraajaisen yleisvaikutelman, hyvässä näyttelykunnossa. Kinnula RN 4.8. Marjo Jaak-
kola VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomainen tyyppi, kaunis 
pää ja ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, sopiva luusto, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä 
askeleella, kaunis hännän kanto liikkeessä. Kuhmo RN 11.8. Tanya Ahlman-Stockmari VAL ERI 1 SA PU1 
ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen valiouros, erinomainen rotutyyppi, hieno 
pää rodunomaisin yksityiskohdin, rodunomainen ylälinja, terve anatomia, hieno karvapeite, huippukunnossa, oi-
kea merry cocker temperamentti, hienot liikkeet. Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Paloheimo VAL ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopusuhtainen pää, hyvä purenta, riittävä kirsupigmentti, hyvä eturinta, 
järeä luusto, voimakas rintakehä, hyvä takaosa, erinomainen karva, pitkät liikkeet. Helsinki NORD 15.12. Jan 
Hereid, Norja VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Smaller male, nicely balanced, head 
could be stronger for a male, could have better bones, gives a very nice expression on the move, carries the tail 
as a cocker should, nice coat. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Kaunislinjainen uros jonka runko saa vielä täyttyä, oikeat mittasuhteet, vahva selkä, hyvä pään pituus 
mutta otsapenger saisi olla selvempi, riittävästi edestä, takaa hyvin kulmautunut, niukka eturinta, kaunis karva ja 
kunnostus, liikkuu hyvin, tasapurenta. 

 
TEN GRADE’S SEVEN ELEVEN 36350/17 s.1.6.2017 i. V-18 RigaW-18 Honeywater’s Catch Of The Day e. 
C.I.B Fi & Lt Mva MV-14 Northworth Exact So Elegant kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erit-
täin lupaava, hyvän kokoinen, oikeat mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, saksipurenta, erinomainen kaula ja selkä, 
selkä pehmeähkö liikkeessä, oikea häntä, rintakehä hyvin kehittynyt ikäisekseen, hyvät kulmaukset, voisi olla 
stabiilimpi liikkeessä, erinomainen luonne. Haapavesi RN 6.5. Harto Stockmari JUN ERI 1 SA PU2 VARA-
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, 
hyvä purenta, oikein kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja eturinta, vankka tiivis etuosa, hyvä runko, rodunomaisesti 
kulmautunut, liikkuu hyvin ja kantaa itsensä kauniisti. Oulu NORD 13.5. Riitta Niemelä JUN EH 4. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, kuono voisi olla 
täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta ja runko saavat iän myötä vielä täyttyä, rintakehä voisi olla pitempi, 
sopusuhtaiset kulmaukset, kaunis turkki, koira jossa on paljon potentiaalia mutta vaatii aikaa rungon osalta, 
liikkuu sivulta hyvin, vielä kapeasti edestä, miellyttävä käytös. Reisjärvi RN 16.6. Eeva Resko JUN EH 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman matalan vaikutelman antava uros, hyvä pää ja ilme, tiivis vankka 
ylälinja, hyvä runko, hyvin kulmautunut edestä, hyvä luusto, erittäin ranskalainen edestä, hyvä takaosa, liikkuu 
sivulta hyvällä askeleella, takaa hyvin, hieman vispaten edestä. 
Taipumuskokeet: Maaninka 10.6. Janna Kekkonen SPA 1. 
 
TRAVIS SPARKLING CONNECTION 25775/13 s.7.12.2012 i. Travis In It To Win It e. Travis Painted Smile 
kasv. Kari Haave, Norja 
Näyttelyt: Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, Portugali AVO ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, good proportions, good head, skull and muzzle, good neck, correct 
topline, excellent angulations and chest, good coat, movement could be better. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, 
Viro AVO ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Standard size, strong bones, masculine head 
but could be slightly bigger for his body, correct bite, eyes and earset, good topline, correct body proportions, 
well angulated in front and behind, good coat, moves well, nice temperament. Raisio KR 12.8. Kari Granaas 



Hansen, Norja AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket vackert huvud och uttryck, bra 
proportioner, kompakt, bra kropp, bra kors, normalt vinklad, mycket bra pälskvalitet men alltför mycket päls stör 
helhetsintrycket, rör sig bra. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO ERI 2 SA PU4 VARA-
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well shaped head, good muzzle, excellent scissor bite, a bit 
short neck, good strong topline, excellent ribcage, nice shoulder angulation, good rear angulation, excellent coat, 
sufficient drive, typical cocker movement. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi AVO ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Elegant dog with masculine head, dark eye with a little loose eyelids, excellent layback 
of shoulder, a little long in loin, correct rear angulation, moves with drive, very well presented. 
 
TRIPLET BICOLOUR 16014/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 NoVV-
14 PMV-14 Backhills New Design e. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LtV-17 Fi & No & Se & Pohj Jva Baysway 
Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, nice head and expression, a bit sloped croup, a bit narrow chest in front, movement enough light, 
a bit narrow and not parallel in front, correct temperament, needs more ring training. Kuopio KR 3.8. Kari 
Salminen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vähän pitkä runko, melko voimakkaat posket, 
pysty lapa ja riittämätön runko, ylälinja ei suora, ahdas voimaton takaliike, karvapeite melko pitkä ja liian runsas, 
iloinen luonne. Heinola KR 19.8. Paavo Mattila AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis 
uros, hieman voimakas otsa, eturintaa saisi olla enemmän, erittäin hyvä runko, ylälinja ja takaosa, erinomainen 
karva, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös, aavistuksen suora edestä. 
 
TRIPLET BILL GRANT Fi Mva 16015/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-
14 NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LtV-17 Fi & No & Se & Pohj Jva 
Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias, hyvätemperanttinen uros jolla maskuliininen pää ja ilme, oikean mittaiset korvat, vahva selkä, kompakti 
kroppa, hyvä luusto ja kulmaukset, hieman iloinen häntä liikkeessä, tyypilliset liikkeet, hyvä luonne. Lahti RN 
1.5. Tuula Savolainen AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, hyvät mittasuhteet, hyvä 
ylälinja, ryhdikäs kokonaisuus, hieman syvä kallo, tummat silmät, vahva kuono, hyvä eturinta, hyvä tilava rinta-
kehä, pitkä rintalasta, riittävän viistot olkavarret, hieman lyhyt lantio, kapea reisi, polvikulmaa voisi olla enem-
män, hyvä raajaluusto, kaunis turkki ja hapsut, yhdensuuntainen edestakaisliike, riittävän tehokas sivuaskel, liik-
keessä korkealle nouseva häntä, hyvä turkki ja hapsut. Äänekoski RN 2.6. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 SA 
PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kookas, erinomaista tyyppiä oleva uros jolla 
hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen runko, hyvä 
karvan laatu, liikkuu ja esiintyy hyvin. Juva KR 8.7. Eeva Resko AVO ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomainen pää ja ilme, erinomainen ylälinja ja mittasuhteet, erittäin hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, erinomainen runko ja pitkä hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu riittävän pitkällä 
askeleella hyvin edestä ja takaa. 
Taipumuskokeet: Laitila 21.8. Jarkko Wiklund SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Espoo 12.6. Sari Nuolikoski AVO 0 (0 pist). Sulo rauhoitetaan ennen alkumakuuta ja sitten 
se tutkittiin; ohjattuna liikkeelle, alkaa varovaisesti etenevä maavainuinen jäljestys; heti ohjausalueen jälkeen 
Sulo jää pyörimään jäljen molemmin puolin eikä meinaa jatkaa, mutta loppujen lopuksi veriura kiinnostaa; 
liikkeelle päästyä vauhti on sopiva, tarkastuksia tehdään jäljen molemmille puolille; makuut merkkaa hyvin ja 
kulmat pienellä tarkastuksella; suorilla osuuksilla Sulon tekemät tarkastusliikkeet toisen osuuden lopulla ja 
kahdesti kolmannella osuudella vievät hukkaan asti ja tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle, joka 
kiinnosti; Sulo osoitti osaavansa jäljestää mutta tänään muut hajut veivät voiton. 
 
TRIPLET BLANCHE DOT 16016/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LtV-17 Fi & No & Se & Pohj Jva 
Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
years old male, good size and bone, bit heavy head, I’d like less open eyes and more underjaw, well arched 
neck, could be longer, I’d like more angulation in front and rear, a bit roached back, very well presented. Imatra 
KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice 
head and expression, a bit long loin, a bit narrow chest in front, movement enough light, hock action should be 
more free, a bit high stepping in front, excellent temperament. Akaa RN 10.5. Tiina Illukka AVO ERI 1 SA PU2 
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, kaunis ilmeikäs urosmainen pää, 
hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa, riittävät takakulmaukset, vahva luusto, hyvä rintakehä, vahva 
lanne, erittäin kaunis sivuliike, kantaa itsensä hyvin. Seinäjoki RN 21.7. Tuula Savolainen AVO ERI 1 SA PU2 
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, hyvät mittasuhteet, tiivis ylälinja, hyvät pään linjat, 
joskin hieman voimakkaat otsaluut, tummat silmät, hyvä eturinta, erinomainen tilava rintakehä, hyväasentoinen 
vahva lantio, hyvä lihaskunto, hyvin kulmautunut takaa, viistot joskin hieman lyhyet olkavarret, aavistuksen pitkä 
lanne, kaunis turkki, hapsut ja häntä, liikkuu joka suhteessa hyvin. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo AVO EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, vahva maskuliininen uros jolla hyvin kaunislinjai-
nen pää, tummat silmät mutta pelästynyt ilme, tassut saisivat olla pienemmät ja tiiviimmät, hieman alhainen 
hännän kiinnitys, hieman liikaa kaulanahkaa, erinomaiset sivuliikkeet, hieman epävarma käyttäytyminen. 
 



TRIPLET BLUE MONDAY 16017/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LtV-17 Fi & No & Se & Pohj Jva 
Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Vesilahti RN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 2½-vuotias, lähes neliömäinen, korkearakenteinen uros, pää hieman pienehkö, oikea kuonon ja kallon 
suhde, oikeat korvat ja silmät, purenta ok, kaula hieman lyhyt, suora ylälinja, oikea vatsaviiva, avoimet kulmauk-
set, avoimista etukulmauksista johtuen lyhyt etuaskel, häntä ok, niukat polvet ja kintereen teho. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 14.6. Anne Viitanen AVO 0 (0 pist). Juti rauhoitetaan ja ohjataan hyvin jäljelle, 
jäljestys alkaa pääsääntöisesti ilmavainulla, aaltoillen laajahkosti jäljen molemmin puolin; jäljen alkupuolella tulee 
yksi laajempi tarkastus, jonka selvittää itsenäisesti, osuuden loppupuolella koira kuitenkin harhautuu sen verran 
pitkälle sivuun, että tuomitaan hukka; uusi alku ja makuulle pysähtyy hyvin, jatko tuottaakin sitten hieman tuskaa, 
mutta pienen lepohetken ja kehoituksen avulla matka jatkuu taas, kulma takaa rengastamalla; toinen osuus huo-
mattavasti suoraviivaisempaa menoa, vaikkakin pari tarkastuslenkkiä osuuteen mahtuu, makuulle tulee taka-
kautta ja siihen pysähtyy hyvin, kulma suoraan kolmannelle osuudelle; kolmas osuus alkaa hyvin levottomasti ja 
koirasta näkee väsymyksen, ensin tuomitaan paluujälkihukka ja melko pian perään myös kolmas hukka; 
harjoitellen kaadolle, jonka omii; Juti osoitti kyllä tietävänsä mitä tämän päivän tehtävä on, mutta väsymys vei 
voiton eikä jaksanut ihan keskittyä loppuun saakka. Nokia 1.7. Juhani Heikniemi AVO 2 (a-6, b-6, c-8, d-8, e-3, 
f-4 = 35 pist). Juti rauhoitetaan ja ohjataan matkaan, vielä ohjausmatkalla rauhoitetaan uudestaan; sitten alkaa 
innokas jäljestys pääosin maavainua käyttäen, vauhti on maastoon sopivaa; ensimmäinen kulma jäljen vierestä 
suoraan yli hukkaan asti; toisella suoralla ilmeisesti riistan jäljet aiheuttavat hieman kulkemista jäljen sivulla ja 
yhden laajan lenkin, kulmaa lähestyttäessä jälkityö muuttuu tarkemmaksi; kulma tarkasti ja makaus merkataan; 
viimeisellä suoralla pari laajahkoa lenkkiä, muuten jälkitarkkaa työtä jälkeä pitkin kaadolle, jonka osoittaa pysäh-
tyen nuuhkimaan. 
 
TRIPLET BLUE RIBBON 16018/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LtV-17 Fi & No & Se & Pohj Jva 
Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 years 4 months, nice male, good body proportions, nobly cut head, sufficiently developed foreface, nice arched 
skull, good expression, correct bite, nicely set of ears, good neck, nice topline and low tailset, well angulated 
hindquarters, good coat quality but could have more and longer coat, comes a little bit broad, nice mover in other 
side, he needs more ring training to perform his best. Tuusula RN 13.5. Tiina Taulos AVO EH 1. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, erinomaiset mittasuhteet omaava uros, vähän takaluisu kallo, huulet saisi-
vat olla topatumpia, suora olkavarsi, hyvä rungon tilavuus, normaalisti kulmautunut takaosa, erinomainen karva, 
huonosta käytöksestä pöydällä johtuen laatuarvostelu ’erittäin hyvä’. Riihimäki NORD 26.8. Leni Finne AVO 
EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Riittävät mittasuhteet, sopiva luusto, riittävä kuono-osa, sopivan 
tummat silmät, hyvät korvat, kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, oikean mallinen rintakehä, saisi olla tiiviimmässä 
kunnossa, polvikulma voisi olla selvempi, oikea askelpituus. 
Jäljestämiskokeet: Espoo 27.5. Jukka Kuparinen AVO 2 (a-4, b-8, c-8, d-12, e-3, f-4 = 39 pist). Hieman epä-
varma lähtö, mutta aloittaa sitten maavainuisen etenemisen; heti alussa jouduttiin väistämään pyöräilijöitä, mutta 
se ei haitannut; koira jäljestää runsaasti jäljen sivuilla pyörien, mutta etenee hyvin; kulmat osoitetaan hienosti; 
polut kiinnostivat ja sata metriä ennen kaatoa koira lähti seuraamaan polkua ja lopulta tuli hukka; lupaava jäljes-
täjä, jolle polut olivat tänään liian kiinnostavia. Espoo 12.6. Sari Nuolikoski AVO 0 (0 pist). Tutka haistelee alku-
makuun ja ohjataan jäljelle, alkaa sopivaa vauhtia etenevä pääosin maavainuinen jäljestys; Tutka jäljestää aal-
toillen jäljen molemmin puolin ja tekee tarkastuksia riistapolulle; ensimmäisellä osuudella kaksi riistapolkua vie 
hukkaan asti, ensimmäisellä kulmalla olevan makauksen merkkaa hyvin ja kulma selviää nopealla varmistuk-
sella; kolmas hukka heti toisen osuuden alkuun ja tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle, joka kiin-
nosti; Tutka osoitti osaavansa jäljestää, mutta riistapolut veivät tänään voiton. 
 
TRIPLET BY DESIGN Fi Mva JV-16 16021/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 
NoV-14 NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LtV-17 Fi & No & Se & Pohj 
Jva Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 18.3. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä koko ja rungon mittasuhteet, hyvä pää, kaunis ilme, hyvä kaula, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko, erinomainen karvan laatu, liikkuu ja esiintyy hyvin. Tuusula ER 
9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very flashy, 
masculine without coarseness, appealing head and eye, good width of forechest, good width over loin, sound 
stylish mover, presents balanced picture. Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia VAL ERI 2 SA PU3 VARA-
CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size and proportions, good type of head with lovely 
expression, long neck, level topline, tailset and carriage correct, good underline, could have a bit more 
substance, parallel position of legs, little bit shorter upper arm, correct hindquarters, moves with a long drive. 
Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely 
merry cocker, good size, very pleasing head, excellent pigmentation, super eye, excellent neck and topline, 
super tailset, nice angulations front and rear, moves with excellent reach and drive. 
Taipumuskokeet: Janakkala 16.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 
 
TRIPLET DIPPER HIT 50445/17 s.1.9.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Old Master e. Fi & 
Lt Mva Fi & Se Jva Triplet Fantasia kasv. Heli Härkälä 



Näyttelyt: Vesilahti RN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 1-vuotias uros, sopusuhtainen, oikea pään muoto, oikea kuonon ja kallon muoto, oikeat korvat, oikea kaula, 
hieman köyristää ylälinjaa, oikean kiinnittynyt häntä, hyvä alalinja, sopiva keho, ikäisekseen sopivat kulmaukset, 
hieman epävarma, tulee kouluttaa. 
 
TRIPLET DOUBLE TROUBLE 50447/17 s.1.9.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Old 
Master e. Fi & Lt Mva Fi & Se Jva Triplet Fantasia kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Happy, outgoing, handsome boy, excellent bone and condition, good feet, short hocks, masculine boy with-
out coarseness, good presentation. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Strong head, tight eye, good neck into well placed shoulders, deep forechest, 
good bone, well muscled, with happy well set tail, moves very well, driving from behind, very good for age. 
Kihniö RN 1.9. Hannele Jokisilta JUN ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen 
reipas juniori, voimakas pää ikäisekseen, malliltaan erinomainen, hyvä kaula, riittävät etukulmaukset, vahva 
luusto, erinomaiset käpälät, hyvä rungon malli, voisi olla hieman lyhyempi, hyvät takakulmaukset, kaunis karva, 
liikkuu hyvin oikealla asenteella. Ähtäri RN 2.9. Juha Palosaari JUN ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 1-vuotias, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, lapa saisi olla viistompi, hyvä olkavarsi, hyvä 
eturinta, tilava runko, rintakehä saisi olla pidempi, hyvä takaosan rakenne, etuliikkeen tulee tasoittua, hyvä taka-
askel, hyvät mittasuhteet. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Big male, too much throat skin, lovely eye, a bit heavy in head looking in profile, strong body and well 
sprung ribs, a bit short in croup and could have a better tail carriage on the move. Helsinki KV 16.12. Virpi 
Montonen JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, hyvät mittasuhteet omaava juniori, 
erinomainen sukupuolileima, hyvä pitkä pää, hieman nahkaa, eturinta saisi olla selvempi, tasapainoisesti kul-
mautunut, erinomainen runko ja rintakehä, liikkuu hyvin ja hyvällä ryhdillä. 
 
TRIPLET DREAMRIDER 50449/17 s.1.9.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Old Master e. Fi 
& Lt Mva Fi & Se Jva Triplet Fantasia kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Vesa Lehtonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hie-
man kookas ja kovin voimakas nuorukainen, hyvä pään pituus mutta hieman vielä takaluisu kallo, hyvä kaula ja 
ylälinja, ikäisekseen hyvä runko, hieman pitkä lanne, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä tehokkaalla 
askeleella niin halutessaan, vielä kovin pentumainen karva. Aura RN 16.6. Tiina Illukka JUN H. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, melko raskas ja suuri, voimakas pää, hyvä kaula ja selkälinja, poitkä lanne, hyvin 
kulmautunut, vahva luusto, iloinen luonne, liikkuu hyvin. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja JUN ERI 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulin med kraftigt huvud och uttryck, bra hals och manke, 
kroppen behöver mera utveckling, aningen lång i länden, bra benstomme, skulle vara bättre trimmad på benen 
så at vinklarna syns bättre, mycket glad och pigg, utmärkt pälskvalitet, behöver mera ringträning. Helsinki KR 
1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Huge boy, tendcency 
to springer size, very masculine head with too much loose skin, complete scissor bite, good neck, acceptable 
topline for his age, a bit too soft in topline, I wish him better angulated in front, good coat, compared to standard 
and my taste he is too big. 
 
TRIPLET FINLANDIA Fi Mva 10473/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. C.I.B C.I.E Fi & Ee 
& Lv & Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 5.5. Asko Kukkola AVO 1 (a-5, b-9, c-9, d-12, e-3, f-5 = 43 pist). Jesse James on-
kin jo tuttu ennestään, tosin vahipuolelta, siellä suorituksen menivät läpi lennosta toisella tassulla; on siis mielen-
kiintoista nähdä miten tänään mejässä käy, osuuko heti ensimmäisellä maaliin vai ammutaanko hutia; Jamesta 
ei paukkutesti pahemmin hätkäytä, ennemminkin haukullaan ilmoittaa, että eikö jo todellakin mennä tositoimiin; 
sanottakoon, että Jameksen luukki on hyvin kesään sopiva, vähän kuin sortsit ja T-paita; lähtömakaus tutkitaan 
yhdessä erittäin hyvin, sammalta käännetään ja tuoksu imuroidaan nenään talteen; ohjaaja ottaa valjaista pitäen 
James jalkojen välissä ohjausmatkan tarkasti ja näin antaa hyvät eväät jäljestykseen; ensimmäistä osuutta ede-
tään hyvin osuuden puoleen väliin missä ajautuu jäljen sivuun ja alkaa etsimään jälkeä, sen myös nopeasti 
löytäen, osuuden loppupuolella pieni lenkki jäljen sivuun; makaukselle suoraan ja se tutkitaan erittäin hyvin ja 
merkataan tyttömäisesti, kulma tarkasti; toinen osuus hyvin kahdella pienellä lenkillä kulmalle, mikä tarkistetaan, 
mutta makausta ei pahemmin noteerata; kolmannen osuuden puolessa välissä jäljen vieressä löytyy jotain syö-
tävää jota napostellaan kuin pastirollia ikään; kaadon haistaa kaukaa ja ilmavirta vähän pyörittää, mutta nopeasti 
sorkka löytyy, osoittaa sen hyvin, James osaa kyllä jäljestää ja tänään ampuu sivuosuman kympistä. Lappeen-
ranta 27.5. Mari Myllynen VOI 3 (a-2, b-3, c-2, d-11, e-3, f-2 = 23 pist). Koiralle näytetään alkumakaus, josta 
ohjattuna maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen maastoon sopivalla vauhdilla; ensimmäinen osuus jälkitarkkaa 
ensimmäiselle makaukselle asti, jonka merkkaa, mutta pian poistutaan jäljeltä tekemään hakua, ensimmäinen 
hukka; uusi alku, loppuosuus jäljellä tai sen tuntumalla, ensimmäinen kulma taustan tarkastuksella; toisella 
osuudella muutamia tarkistuslenkkejä, toinen makaus nopeasti merkaten, toinen kulma tarkasti; kolmas osuus 
kaarteluin, kolmas makaus nopeasti merkaten, kolmas kulma, jolla katko, oikaistaan uudelle osuudelle; neljäs 
osuus kaarrellen, neljäs makaus merkaten, juuri ennen kaatoa jäljen sivuun tekemään hakua, toinen hukka; uusi 
alku, kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa kaksi hukkaa, toinen ja kolmas makaus, oikaistu 
katko ja tarkistelut; tänään riista häiritsi osaavaa jäljestäjää. Ruokolahti 10.6. Riitta Helle VOI 3 (a-2, b-3, c-4, d-
6, e-3, f-2 = 20 pist). Koira rauhoitetaan ennen alkumakuuta, sitten makuu tutkitaan ja ohjaten matkaan; jälkiuraa 
edetään lähinnä maavainulla, etenemistyyli on tänään vähän kuin piiri pieni pyörii ja silleen, vähän matkaa 
suoraan, ympyrä jne; jokaisella osuudella tehdään lisäksi vielä muutamia isompia tarkasteluita; ensimmäinen ja 



toinen normaalikulma taustan tarkastuslenkillä, kolmas kulma, jolla katko, ei selviä kun keskittyminen menee lin-
nun jälkien tarkasteluihin, ensimmäinen hukka; uusi alku veretyksen alusta; kaadolle tullaan suoraan ja se osoi-
tetaan hyvin; makuista ensimmäinen ja neljäs jäävät osoittamatta ja toinen ja kolmas osoitetaan nuuhkaisulla ja 
pikaisella pysähdyksellä; tänään koiruutta kiinnosti vereä enemmän muut metsän tuoksut; lisäksi pieni ajan ylitys 
vaikuttaa tänään lopputulokseen. 
 
TRIPLET HALPHEN RED C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva V-15 BaltV-16 TlnW-16 TlnW-17 24234/12 
s.10.1.2012 i. Se Mva QuilMhair Innis-Dubh e. C.I.B Fin & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lv & Lt & Balt VMva Ee 
JMva Fi Jva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely head, sweetest of expression, excellent angulations, good bone, well muscled, moved with style and 
drive, presents a lovely picture when standing. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia VAL ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced head, good depth to the muzzle, clean throat, good fore-
chest, strong bone, neat feet, adequate neck into well placed shoulder, good depth to body, nice level topline, 
slightly longer cast but still balanced, moving well. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen VAL ERI 1 SA PU2 
VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunislinjainen, hienorunkoinen ja oikeat mitta-
suhteet omaava uros, ihan pitkä pää ja ilme, hyvin kulmautunut, ok eturinta, erinomainen leveä reisi ja takaosa, 
hieno karva ja kunnostus, liikkuu erinomaisesti. 
Taipumuskokeet: Salo 8.9. Tuija Sällylä SPA 0. 
 
TRIPLET HAWKS EYE Fi Mva Fi & Se Jva 24235/12 s.10.1.2012 i. Se Mva QuilMhair Innis-Dubh e. C.I.B Fin & 
Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lv & Lt & Balt VMva Ee JMva Fi Jva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Mynämäki 22.4. Jessika Järviniemi VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-14, e-3, f-4 = 45 pist). Paavo-
koira merkkaa alkumakauksen ja ohjatusti jäljelle; koira etenee reipasta vauhtia jälkiuralla tai aivan sen tuntu-
massa tehden toisella ja kolmannella osuudella muutamia tarkistuspistoja, ohjaajan kehotuksella palaa takaisin 
jälkiuralle; kulmat selvittää tarkasti ja katkon selvittää jäljestämällä veretetyn osuuden loppuun, pikainen tarkistus 
ja sitten tukeutuen jäljentekijöiden jälkiin; kaikki makaukset Paavo merkkaa hienosti pysähtyen ja nuuskien; tulee 
suoraan kaadolle, jonka nuuskii ja nostaa; tänään Paavo tarvitsi ohjaajan kehoitusta palauttamaan mieleen mitä 
tänään tultiin tekemään, muuten upea suoritus. Virrat 6.5. Arto Kylmälä VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-14, e-3, f-4 = 44 
pist). Paavo ohjataan rauhallisesti jäljelle ja se aloittaa rauhallisesti etenevän työskentelyn pääosin maavainua 
käyttäen; kaksi ensimmäistä osuutta edetään tarkasti jäljen päällä tai tuntumassa; kolmannella osuudella työs-
kentely on levottomampaa ja kerran poistutaan jäljeltä suoraviivaisesti lähes hukkaan, josta ohjaajan kehoituksin 
Paavo palaa jäljelle; neljäs osuus jälleen erinomaista työtä kaadolle, jota tutkii; katkokulman rengastaa mallik-
kaasti, muut tarkasti; kaikki makaukset merkkaa selvästi pysähtyen ja haistellen; muutoin erinomaista työtä var-
jostaa kolmannen osuuden tapahtumat ja ohjaajan kehotukset. Loppi 20.5. Jarno Hynninen VOI 1 (a-6, b-9, c-8, 
d-11, e-3, f-4 = 41 pist). Paavolle ohjattu alku, makuuta nuuhkitaan; jäljestysvauhti on rauhallinen ja hyvin jäljen 
päällä pysyvä kaikilla osuuksilla; toisella ja neljännellä osuudella koiralla on vaikeuksia ja jatkoa haetaan jonkin 
aikaa; kolmas kulma on myös hankala ja aiheuttaa runsasta pyörimistä, muuten edetään hyvin; katkokulma sel-
viää jäljentekijän jälkiin tukeutuen, toinen kulma suuntaa lyhyesti tarkastamalla; sorkka löytyy suoraan ja se kiin-
nosti; makauksista koira osoittaa kolme hieman liian nopealla pysähdyksellä, yhden makuun ohittaa; pari pahaa 
paikkaa, suurin osa matkasta hyvin. Espoo 27.5. Jukka Kuparinen VOI 2 (a-4, b-7, c-7, d-13, e-3, f-4 = 38 pist). 
Ohjattu lähtö, joka jatkuu hieman epävarmana jäljestyksenä; kaikki makuut koira osoitti hienosti; normikulmat 
vaivatta, mutta katkokulma teetti runsaasti töitä ennen kuin jatko löytyi; pari kertaa koira tekee turhia tarkistuksia 
mitkä hidastavat etenemistä; kaatoi löytyi lopulta ja se kiinnosti; toisella osuudella koira lähti jäljeltä niin pitkään, 
että tuli hukka, mikä tiputti palkintosijaa. Espoo 12.6. Sari Nuolikoski VOI 0 (0 pist). Paavoa rauhoitellaan ja 
alkumakuun haisteltuaan ohjataan jäljelle; alkaa erittäin rauhallista vauhtia etenevä epävarma jäljestys, Paavo 
tekee runsaasti tarkastuksia jäljen sivuille; ensimmäisen makuun merkkaa hyvin, ensimmäinen kulma takaa tar-
kastaen; toisen osuuden alussa Paavo pyörii niin kauan, että tuomitaan hukka; uusi alku ja makuun merkkaa 
hyvin, toinen kulma, jolla katko, veretyksen lopusta rengastaen uudelle osuudelle; kolmannen osuuden alussa 
jälleen pyöritään hukkaan asti; uuden alun jälkeen makuu ohittuu ja pian sen jälkeen kolmas hukka ja tuomari 
keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle; tänään ei ollut Paavon päivä, jäljestys ei oikein missään vaiheessa 
käynnistynyt kunnolla vaan Paavolla oli muuta ajateltavaa ja veri oli sivutekijä. Ruovesi 17.6. Karla Sohlman 
VOI 2 (a-5, b-7, c-6, d-14, e-3, f-4 = 39 pist). Paavo tutkii alkumakauksen hyvin ja saatetaan mallikkaasti päivän 
työtehtävään, alkaa sopivatahtinen jäljestys, jossa käytetään maavainua; kaikki osuudet edetään todella hienosti 
ja jälkitarkasti liki neljännen osuuden loppua, siinä Paavo tekee pienen rengastuksen jäljen molemmin puolin, 
tuumailee tovin ja ottaa paluujäljen, ensimmäinen hukka; uusi yritys ja loppu kaadolle taas hienosti; kaato kiin-
nosti paljon ja se kannettiin ylpeänä tielle; ensimmäinen kulma, jolla katko, veretyksen lopusta jalanjälkiä käyt-
täen jatkoon, toisen osuuden kulma ja kolmas kulma tarkasti; kaikki makuut osoitettiin hyvin; Paavo osoitti erin-
omaisia taipumuksia verijäljelle, työtehtävä oli helppo ja se tehtiin innokkaasti; harmittava ajatuskatko himmensi 
muuten niin loistavan työpäivän tuloksen; tsemppiä jatkoon Paavo. Virrat 1.7. Kalle Järvinen VOI 1 (a-6, b-12, c-
9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Paavolle näytetään alkumakuu, tästä alkaa miellyttävän vauhtinen jäljestys; ensim-
mäinen, kolmas ja neljäs osuus jäljellä tai sen välittömässä läheisyydessä, toisella osuudella vanhan uran tarkis-
tus; ensimmäinen kulma, jolla katko, jäljentekijän jälkiin tukeutuen, toinen ja kolmas kulma tarkasti; makuista 
merkkaa ensimmäisen, toisen ja kolmannen, neljättä makuuta katsoi sivusta; sorkalle suoraan ja se kiinnosti. 
Lohja 8.7. Esa Pekkarinen VOI 1 a-6, b-9, c-9, d-12, e-2, f-5 = (43 pist). Alkumakuu tutkitaan, alkaa rauhallinen, 
tarkka, jälkeä pitkin etenevä ilmavainuinen jäljestys; jäljen aikana tehdään useita narun mittaisia tarkistuksia, 
joilta palataan omatoimisesti; katkokulma ensiksi oikaistaan, sitten koira palaa katkolle, tarkistaa sen ennen 
jatkamistaan uudella osuudella, muut kulmat tarkasti; makuista kaksi osoitetaan hyvin, yksi hiukan nopeahkosti 



ja yksi ohitetaan; kaadolle suoraan, mutta koira voisi olla kiinnostuneempi siitä; tuomarin kiitoksen jälkeen kaato 
kantoon. Pyhtää 15.7. Esa Pekkarinen VOI 1 (a-6, b-9, c-8, d-12, e-3, f-5 = 43 pist). Alkumakuu tutkitaan, alkaa 
rauhallinen, tarkka, jälkeä pitkin etenevä jäljestys; ensimmäinen osuus on aukolla ja se vaikuttaa etenevyyteen, 
mutta kun päästään metsän sisään, tilanne muuttuu ja eteneminenkin on tehokasta; katkokulma rengastamalla 
ja muut kulmat tarkasti; makuista kolme osoitetaan hyvin ja yksi ohitetaan; ennen kaatoa, rinteen alla, suuntaa 
haetaan rengastamalla; kaato ensin ohitetaan ja sille tullaan takaa kiertäen; loppua kohden paraneva varma 
jäljestys. Ruovesi 29.7. Piia Kairenius VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Alkumakaus tutkitaan ja 
ohjatusti liikkeelle, Paavo aloittaa määrätietoisesti pääosin maavainuisen ja reippaan jälkityön; työskentely on 
tarkkaa ja suoraviivaista kaikki suorat osuudet; kolmannen osuuden loppupuolella yksi laajempi tarkistus jäljen 
sivussa; makauksista kaksi ensimmäistä merkkaa hyvin pysähtyen, kaksi seuraavaa aavistuksen nopeammin, 
mutta kuitenkin pysähtyen nuuhkimaan; kaikki kulmat jäljen mukaisesti, katko veretyksen loppuun ja sieltä 
saappaanjälkiin tukeutuen uudelle osuudelle; kaadolle suoraan, pysähtyy, nuolee ja jää viereen; erinomainen ja 
itsenäinen suoritus helteisessä säässä. Virrat 5.8. Karla Sohlman VOI 2 (a-5, b-7, c-5, d-10, e-3, f-4 = 34 pist). 
Paavo tutkii alkumakauksen hyvin ja saatetaan mallikkaasti työtehtävään, alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa 
käytetään pääosin maavainua; kaikki osuudet edetään pientä aaltokuviota käyttäen; mukaan mahdutetaan pisto-
ja ja rengastuksia, näitä tuli eniten toisella osuudella, jossa Paavo etsi helpompaa kohtaa kulkea harvennus-
hakkuussa; ensimmäinen kulma pienellä rengastuksella takana ja sisällä, siitä uusi osuus; toinen kulma, jolla 
katko, veretyksen lopusta alkaa rengastamaan, tämä teettää töitä ja käydään liki uuden osuuden alkua, mutta 
käännytään takaisin ulkopuolelle ja katko ei selviä, tuomitaan ensimmäinen hukka; kolmas kulma tarkasti; kaikki 
makaukset osoitetaan hyvin osuuksilla; kaadolle pienen seisahduksen jälkeen suoraan ja se kiinnosti; Paavo 
osoitti omistavansa jälkikoiran nenän; tänään suoritettiin työtehtävä paikoin haastavassa maastossa hyvin; 
tsemppiä Paavo. Kirkkonummi 12.8. Leena Kähkönen VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-12, e-2, f-4 = 44 pist). Koira 
rauhoitetaan lähtömakausta ennen ja kannustetaan maavainuiseen jäljestykseen, joka etenee pääosin jäljen 
päällä loivin aaltoliikkein rauhallista kävelyvauhtia; ensimmäinen ja toinen normikulma vaivatta uudelle osuu-
delle; toisella kulmalla oleva katko veretyksen loppuun ja kahta puolta lenkein haetaan uutta osuutta, uusi löytyy-
kin sivusta ja pieni pätkä, varsinaisen veretyksen alku, jää kokematta; makauksista ensimmäinen, kolmas ja 
neljäs hyvin, toinen nopeasti vauhdista; sorkalle tultaessa koira erkanee jälkiurasta sivuun, liki tietä ja liki hukkaa, 
mutta ilmavainua käyttäen saa vainun ja sorkalle tullaan takaa; osoittaa mutta ei jää oma-aloitteisesti, ottaa 
lopulta kantoon; tämän päivän pistesaldoa verottaa työskentely katkolla ja kaatokäyttäytyminen. Mäntsälä 9.9. 
Satu Koski VOI 1 (a-5, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Koira tutkii alkumakauksen, krepitys ohjatusti, alkaa 
maavainuinen ja sopivavauhtinen jälkityö; suorat osuudet edetään jälkitarkasti, ainoastaan neljännellä osuudella 
vanhaa tiepohjaa ylittäessä koira tekee toiselle puolelle tieuraa yli narun mittaisen lenkin ja toiselle puolelle alle 
narun mittaisen lenkin määrittäessään veretyksen suuntaa; kaikki makaukset osoitetaan pysähtyen ja nuuhkien; 
ensimmäisen makauksen jälkeen koira palaa ohjaajan luo katsekontaktiin, jälkityö jatkuu kehoituksesta; ensim-
mäinen kulma, jolla katko, selviää veretyksen lopusta jäljentekijöiden jälkiä pitkin, toinen ja kolmas kulma tarkas-
ti; kaadolle suoraan, koira jää tutkimaan sorkkaa. Kirkkonummi 7.10.  Esa Pekkarinen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-
14, e-3, f-5 = 50 pist). Alkumakuu tutkitaan ja liikkeelle, edetään miellyttävävauhtista, aaltoilevaa, ilmavainuista ja 
tarkkaa jäljestystä koko jäljen ajan; normikulmat tarkasti ja katko nopealla rengastuksella; kaikki makuut osoite-
taan selkeästi; hiukan ennen kaatoa törmäämme kovaääniseen jäljen ylittävään kuntoilijaporukkaan, jota koira 
käytännössä ei noteeraa eikä anna tämän häiritä huippujäljestystä; kaato nuuhkitaan ja se kiinnostaa; harvoin 
koira saa tällaista tilaisuutta näin hyvin osoittaa uskollisuuttaan annettuun tehtävään.  
 
TRIPLET HIS MAJESTY Fi & Ee & Lt Mva 49891/15 s.23.8.2015 i. Cassom Twist’N’Shout e. C.I.B C.I.E Fi & 
Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lt & Lv VMva Fi & No & Se & Pohj Jva TlnW-13 PMVV-17 TlnVW-18 BaltVV-18 
RigaVW-18 Great Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vankka uros jolla kaunisilmeinen oikealinjainen pää, erinomainen luusto, tasapainoiset kulmaukset, eturinta saa 
vielä täyttyä, tilava runko, liikkuu hieman leveästi takaa, voisi olla hieman tiiviimpi, olisi enemmän edukseen 
keveämmässä turkissa, erinomainen turkin laatu, miellyttävä luonne. Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen KÄY 
ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias hyvin kaunis 
nuori uros, oikeat linjat, hyvärunkoinen, hyväluustoinen, jäntevä, hieno pitkä pää jossa oikeat linjat, ilme ja 
purenta, hyvä huulilinja ja korvat, erinomainen niska, tyypillinen cockerin ylälinja, laadukas karvapeite, liikkuu 
hyvällä luonteella, sujuva sivuaskel, säilyttää linjansa kauniisti. 
 
TRIPLET JACKPOT C.I.B Fi & Ee & Lt Mva 39438/13 s.27.5.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. 
C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee & Lv VMva HeVW-17 Great Escape Wild Goose Chase kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size, 
lovely neck and topline, correct tailset, very pleasing head, lovely eye, excellent pigmentation, excellent tailset 
and carriage on the move, nice angulations in front, slightly over angulated in rear, moves well in profile. 
Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine dog, 
well balanced, could be more noble in head, looks slightly long in body, moves very quickly, could benefit from 
slowing down the pace, nice coat. 
Taipumuskokeet: Salo 8.9. Tuija Sällylä SPA 1. 
Luonnetesti: Hyvinkää 28.6. Pirjo Ojala-Laine ja Auli-Riitta Kiminki LTE (129 pist). 
 
TRIPLET KNOW BY HEART 14543/17 s.25.12.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Fi & Se 
Jva Triplet Yours Truly e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lt & Lv VMva Fi & No & Se & Pohj Jva 
TlnW-13 PMVV-17 TlnVW-18 BaltVV-18 RigaVW-18 Great Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 



Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
raskas kokonaisuus, erinomaiset pään linjat mutta kallo-osan ei tarvitse enää olla raskaampi, kaunis lempeä 
ilme, erinomaiset korvat, kaula saisi olla hieman kuivempi ja pitempi, erinomainen eturinta, upea rungon tilavuus, 
erinomainen tiivis mutta hieman pitkä lanne, upea lantio ja lihaksikas reisi, riittävä silkkinen turkki, hieman vallat-
tomat liikkeet, hyvä elämänasenne. Polvijärvi RN 6.5. Annaliisa Heikkinen NUO EVA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Surullisen huonossa kunnossa oleva turkki, koira on takussa kauttaaltaan, hyvä koko, oikeat 
mittasuhteet rungossa, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, vahva runko, liikkuu hyvin takaa ja edestä, ystävällinen luonne, hyvä koira joka ei tänään ole näyttely-
kunnossa, turkin oikeaa laatua ei voida arvostella. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi NUO ERI 1 SA 
PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkta proportioner, fint huvud och uttryck, vackra 
mörka ögon, välansatta öron, bra kropp, brett kors, breda välmusklade lår, bra vinklar, rör sig med tillräckligt 
steglängd och fin svansaktivitet, tillräcklig päls. Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali NUO ERI 
1 SA PU4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful typical head, deep chest, correct 
front, powerful ribcage with nice length, nice topline and tailset, in movement could have a little more attitude. 
Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
vankka luusto, hieman pitkä lanneosa, selkä saisi olla kiinteämpi, ryhti katoaa liikkuessa, hyvä pään pituus, 
korkeat otsaluut ja taakse laskeva kallon ylälinja, pitkä kaula, hyvä lapakulmaus, hyvin täyttynyt eturinta, karva 
voisi olla kiiltävämpää, turhan voimakkaasti saksen jäljet näkyvissä. Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia 
NUO ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and proportions, strong bone, 
good type of head, good expression, long neck, level topline, tailset and carriage correct, good chest and fore-
chest, good substance, parallel position of legs, little bit shorter upper arm, excellent hindquarters. 
Taipumuskokeet: Juva 14.7. Paula Valkonen SPA 0. 
 
TRIPLET PRINCIE DIAMOND Fi Mva BaltJV-16 16013/16 s.6.1.2016 i. Vitahotellets Herr Arne e. C.I.B C.I.E Fi 
& Ee & Lt & Lv & Balt Mva Triplet Haliotis Iris kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakas 
uros, hyvän mittainen pää jossa hyvät ääriviivat, hyvä kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys mutta eturinnan tulisi olla 
voimakkaampi, takana hyvät kulmaukset, edessä tulisi olla enemmän, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä käytös. 
Laukaa KR 14.7. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
years, correct type, typical head, correct bite, correct eyes, well set ears and tail, good size and proportions, 
good substance, quality coat, excellent in movement, well presented. Vesilahti RN 11.8. Gergana Georgieva, 
Bulgaria AVO ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, komea 
rodun edustaja, lähes neliömäinen, oikea kuonon ja kallon suhde, silmät, korvat ja purenta ok, hieman ylös 
kiinnittynyt kaula, hyvä ylälinja ja alalinja, hyvin kulmautunut koira, oikeat liikkeet, oikea väri, hyvä luonne. 
Taipumuskokeet: Janakkala 16.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 
 
TRIPLET QUARTZ C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva TlnVW-16 EeVV-16 
LvVV-16 BaltVV-16 VV-16 Fi & No & Se & Pohj Jva 42509/07 s.8.5.2007 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 
Finemoon Second Sight e. Ie Mva V-06 Baysway Love Affair kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET RYP2 BIS1-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä oleva 11-vuotias veteraani, erinomaisessa kunnos-
sa, kaunis pää ja ilme, rodunomainen olemus ja rakenne, erittäin sujuvat tehokkaat liikkeet, erinomainen turkin 
laatu, vähempi määräkin riittäisi, erinomainen luonne. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro VET ERI 1 SA 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lähes 11-vuotias vielä tosi reipas uros jolla hyvät mitta-
suhteet ja rodunomainen pää, tummat silmät, vielä riittävän vahva selkä, oikea karva, hyvä luusto, liikkuu vielä 
reippaasti, esitetään hyvin. Akaa RN 10.5. Tiina Illukka VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET RYP1 BIS1 BIS1-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ihastuttava kokonaisuus, erittäin kaunis pää ja ilme, erinomainen 
ylälinja, hyvät kulmaukset ja luusto, ryhdikäs kokonaisuus, erinomainen kunto 11-vuotiaaksi, liikkuu hienolla 
pitkällä sivuaskeleella eloisasti, erinomainen karvapeite. Äänekoski RN 2.6. Annaliisa Heikkinen VET ERI 1 
SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisessa kunnossa oleva uros jolla kaunis 
pää ja ilme, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kaunis kaula, hyvä ylälinja, erinomainen runko, liikkuu ja esiintyy 
hyvin, oikea cockerin luonne. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VET ERI 1 SA PU4 VSP-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 years old, fantastic condition, gleaming coat, good teeth, strong 
deep body, super angulation and bone, sound merry cocker, moved with great drive. Tampere ER 10.6. Lesley 
Hooper, Iso-Britannia VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well formed head, nice dark eye, 
clean throat, good forechest, nice length of neck, good return of upper arm, short deep body, correct topline, well 
muscled rear, good drive in movement for his age, very happy. Juva KR 8.7. Eeva Resko VET ERI 2 SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet omaava uros, kaunis pää ja ilme, erinomainen ylälinja, 
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko, liikkuu kauttaaltaan erittäin hyvin, erinomaisessa kunnos-
sa jossa ikä ei näy, 11 vuotta. Seinäjoki RN 21.7. Tuula Savolainen VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET RYP4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11-vuotias, reippaasti esiintyvä hyväkuntoinen veteraaniuros, hyvät 
mittasuhteet, kaunis ylälinja, kaunislinjainen pää, tummat silmät, kaunis huulilinja, hyvä eturinta, tilava oikean 
muotoinen rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, lyhyet kuitenkin viistot olkavarret, hyvä matala kinner, tasapainoi-
set tahdikkaat liikkeet, kaunis turkki, häntä ja hapsut. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo VET ERI 1 SA PU1 ROP 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11-vuotias veteraani jolla ihastuttava pää, miellyttävä ilme, 
hyvä luusto, tiiviit tassut, tasapainoiset kulmaukset, oikean mallinen ja oikeamittasuhteinen runko, erinomaiset 
vaivattomat liikkeet ja ihana alati heiluva häntä. Kihniö RN 1.9. Hannele Jokisilta VET ERI 1 SA PU1 ROP 
ROP-VET BIS2-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11½-vuotias erinomaisessa kunnossa oleva vete-



raani, edelleen hienot liikkeet, oikean mallinen uroksen pää, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto, vankka 
oikean pituinen runko, kaunis karva, superpappa. Ähtäri RN 2.9. Juha Palosaari VET ERI 1 SA PU1 ROP 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11-vuotias, hyvin kaunis pää, hyvä kaula, riittävät etu-
kulmaukset, hieman kaventunut edestä iän myötä, erinomainen takaosa, ikäisekseen hienossa fyysisessä kun-
nossa, liikkuu ryhdikkäästi ja arvokkuutta huokuen, säilyttää hienosti selkälinjansa ja häntänsä liikkeessä, silmä 
lepää. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen VET ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lä-
hes 12-vuotias, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, hyvä purenta, erinomaisessa kunnossa olevat hampaat, 
kaunis ilme, hieman kapea eturinta, erinomainen kaula, ylälinja ja rungon vahvuus, hyväsentoinen häntä, liikkuu 
ikäisekseen loistavasti, erinomainen takaliike, kauniissa kunnossa oleva turkki. 
 
TRIPLET RAINY BLUE 16861/17 s.16.1.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva TlnW-13 
Skjervtun’s Wanna Be e. Ee & Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Triplet Oyster Pearl kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen NUO ERI 1 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Tasapainoinen uros jolla erinomaiset mittasuhteet, oikea purenta, pää voisi olla hieman urosmaisempi, hyvä 
kallo ja kuono-osa, hyvä kaula ja erinomainen suora selkä, luusto voisi olla voimakkaampi, hyvä vahva runko, 
voimakkaasti kulmautunut takaa, erinomainen häntä, liikkuu riittävällä askelpituudella. 
 
TRIPLET UNBELIEVABLE PORTHOS 44396/16 s.23.7.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-
14 RigaW-15 Triplet Varangian e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-15 LtV-16 Triplet Declares A 
War kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
roteva ja ronski, riittävä pään pituus, miellyttävä ilme, erinomaiset korvat, hieman löysä kaulanahka, hieman lyhyt 
kaula, runko voisi olla kiinteämpi, erinomainen tiivis lanne, hyvä lantio, erinomainen lihaksikas reisi, upea silkki-
nen karva, toivoisin pitemmän etuaskeleen, kauniisti esitetty, hyvä häntä. Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä 
NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniissa kunnossa esitetty, turhan kookas, näyttävä, 
mittasuhteiltaan pitkähkö uros, hieman lyhyt kaula, suorahkot lavat häiritsevät ylälinjaa, hyvä luusto, eturaajat 
voisivat olla suoremmat, hieman kapea kallo, hyvä kuono-osa jonka tulee täyteläistyä, kauniit oikean muotoiset 
ilmeikkäät silmät, erinomainen turkin laatu, hyvä leveä reisi, hyvät kintereet, hyvin kiinnittynyt ja kannettu häntä, 
liikkeet voisivat olla tehokkaammat ja ulottuvammat, varsinkin edestä, taidokkaasti esitetty. Polvijärvi RN 6.5. 
Annaliisa Heikkinen NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iso pitkärunkoinen uros joka liikkuu ja 
esiintyy hyvin, eturinta saisi olla voimakkaampi, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanneosa, hyvälaatuinen karva, iloi-
nen luonne, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, koko pudottaa palkintosijaa. Joensuu 
KR 27.5. Ferdinando Asnaghi, Italia NUO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. In 
type, expressive head, solid body, right movement of tail. Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia VAL ERI 1 
SA PU4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and proportions, good type of head, lovely 
expression, dark eye and pigmentation, underjaw could be a bit stronger, long neck, level topline, tailset and 
carriage correct, good chest and forechest, good substance, parallel position of legs, a bit narrow in front. 
Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Big, long 
masculine dog, beautiful head and expression, nice neck and topline, a bit straight in croup, nice movement, 
coat could be better. 
Taipumuskokeet: Kontiolahti 11.8. Olavi Nurmiranta SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Joensuu 10.6. Minna Vornanen AVO 2 (a-4, b-8, c-5, d-12, e-3, f-3 = 35 pist). Alkumakaus 
nuuhkitaan tarkasti, jonka jälkeen ohjatusti sopivavauhtiselle jäljelle; ensimmäisen osuuden alkupuolella metsän 
eläinten jäljet saavat keskeytettyä työn ja jäljestetään jotain muuta kuin verijälkeä, tuomitaan hukka ja uusi alku; 
tämän jälkeen mielessä pysyy annettu tehtävä vaikka muutaman kerran on houkutus viedä voiton; koira jäljestää 
alun työtapaturman jälkeen joko veriuralla tai sen välittömässä läheisyydessä; molemmat makaukset osoitetaan 
pysähtyen; ensimmäinen kulma lenkillä seuraavalle osuudelle ja toiselle kulmalle tullaan hieman jäljen suun-
nasta ulkokaarteesta; kaadon osoittaa pysähtyen ja jääden sitä nuuhkimaan; hieno jälkikoiran alku, joka tarvitsee 
lisää kokemusta.  
 
TRIPLET UNFORGETTABLE ARAMIS 44397/16 s.23.7.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-
14 RigaW-15 Triplet Varangian e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-15 LtV-16 Triplet Declares A 
War kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen NUO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
20 kk, malliltaan kaunis oikealinjainen uros, hyvä pitkä rintakehä, vahva lanne, ikään sopivasti eturintaa, hyvä 
luusto ja käpälät, kulmaukset tasapainossa, kaunisilmeinen pää jossa hyvä pituus, purenta, korvat ja huulilinja, 
erinomainen karvan laatu, vielä hieman kapeat etuliikkeet, hyvä sivuaskel ja ylälinja. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 25.8. Liisa Pajala SPA 1. 
 
TRIPLET WILLIAM THE CONQUEROR 55495/14 s.18.10.2014 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. 
C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Jva Triplet Viking Queen kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Virrat 5.8. Karla Sohlman VOI 0 (0 pist). Väinö tutkii alkumakauksen ja saatetaan hyvin 
veriuralle, alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään pääosin maavainua; ensimmäinen osuus hyvin, teh-
den vain parit pienet nopeat pyörähdykset, osuuden aikana edetään pientä aaltokuviota käyttäen melkein jäljen 
päällä, osuuden makuun tutkii hyvin; ensimmäinen kulma teettää töitä, pyöritään molemmin puolin ja jatko sel-
viää lopulta sisäkautta toiselle osuudelle; sitä taas pätkä hyvin mutta sitten ajautuu jäljeltä kauas, rupeaa aivas-
telemaan mutta palaa jäljelle ottaen paluujäljen, ensimmäinen hukka; uusi yritys ja loppuosuus taas hyvin, ma-
kuu osoitetaan; toinen kulma, jolla katko, teettää töitä, rengastetaan liki uuden osuuden alkua mutta lähdetään 



kulman taakse aina niin kauaksi, että tuomitaan toinen hukka; uusi yritys kolmannelle osuudelle ja se taas hyvin 
parin piston saattelemana kolmannelle kulmalle, osuuden makuun yli kävelee ja vauhdista nuuhkaisee; kulma 
oikaistaan neljännelle osuudelle, sitä pätkä hyvin mutta sitten lähdetään määrätietoisesti kolmanteen hukkaan ja 
koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle ja se kiinnosti; Väinö osoitti osaaansa jäljestää ja nenä on tehty tätä varten, 
tänään metsän muut hajut saivat voiton annetusta työtehtävästä valitettavasti. 
 
TRIPLET YOURS TRULY C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Fi & Se Jva 41025/14 s.20.5.2014 
i. Gb Mva Kyna By Request e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva BaltV-16 Fi & No & Se & Pohj Jva Triplet 
Karamel kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very masculine balanced boy, lovely head and dark eye, strong neck into well angulated shoulders, good 
spring of rib, moved out well, merrily with drive.  
Jäljestämiskokeet: Jämsä 19.5. Mari Myllynen AVO 1 (a-5, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Koira rauhoite-
taan lähtömakuulle josta hyvin ohjattuna reipasvauhtiseen, pääosin maavainuiseen jäljestykseen; toisella ja kol-
mannella osuudella tehdään muutamia tarkistuspysähdyksiä, muutoin edetään jäljellä tai sen tuntumalla; molem-
mat makaukset hyvin merkaten; ensimmäinen kulma laajahkolla rengastuksella, toinen kulma nätisti rengastaen; 
kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa tarkistelut ja turhan laaja kulman rengastus; erin-
omainen äänetön jälkityö, tästä on hyvä jatkaa. Multia 20.5. Heikki Pirhonen AVO 1 (46 pist). Virrat 1.7. Kalle 
Järvinen VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-11, e-3, f-5 = 42 pist). Judakselle näytetään alkumakaus, joka nuuskitaan, tästä 
alkaa sopivavauhtinen jäljestys; ensimmäinen osuus jälkitarkasti, ensimmäinen makuu hyvin merkaten, ensim-
mäinen kulma takalenkillä; toinen osuus, yksi pidempi tarkistuslenkki, toinen makuu hyvin merkaten, toinen 
kulma, joka katko, hakien jatkoon; kolmannella ja neljännellä osuudella pieniä tarkistuksia jäljen molemmin puo-
lin, kolmannella ja neljännellä makuulla pikainen merkkaus, kolmannella kulmalla pitkä tarkistuslenkitys; sorkalle 
takalenkillä ja se kiinnosti. Virrat 5.8. Karla Sohlman VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Judas tutkii 
alkumakauksen hyvin ja saatetaan hyvin veriuralle, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään maa- ja 
ilmavainua sekaisin; osuudet edetään hyvin käyttäen pientä aaltokuviota jäljen päällä ja sen molemmin puolin; 
matkan aikana tehdään osuuksilla parit pikku pistot sekä kolmannella osuudella yksi laajempi, jossa ohjaaja 
muistutti sanallisesti koiraa työtehtävästä; neljännen osuuden lopussa kuljetaan pätkä jäljen sivussa sen suun-
taisesti ja kaarretaan sivusta sorkalle, joka kiinnosti; ensimmäisellä kulmalla pieni rengastus takana, toinen kul-
ma, jolla katko, veretyksen lopusta rengastuksin ja loppu kaarroksella, sitä kautta uusi osuus, kolmas kulma hie-
man ennen kulmaa ulkopuolelle ja sieltä kaarroksella uusi osuus; makauksista osoitti kaksi ensimmäistä hyvin, 
kaksi viimeistä yli ja vauhdista nuuhkaisee; Judas osoitti osaaansa jäljestää ja työtehtävä oli mieluinen, homma 
hoidettiin alusta loppuun iloisesti häntä heiluen; tänään pisteitä pudottaa kahden makauksen heikko osoitus, 
kolmas kulma sekä matkan aikana tulleet pyörähtelyt; hyvä Judas. Luhanka 19.8. Jarno Hynninen VOI 3 (a-3, b-
4, c-3, d-11, e-3, f-2 = 26 pist). Judas ohjataan huolellisesti alkuun; heti alusta asti loppuun saakka jälkityö 
etenee siten, että 10 metriä edetään verijälkeä, sitten vähintään 10 metrin koukku tai kierto jäljen sivulle; sorkalle 
löydetään samalla tavalla, mutta aikaa on kulunut yli sallitun; kulmat selviävät joko pyörimällä tai lenkeillä; 
makauksista tulee osoitetuksi kaksi, viimeisellä osuudella yksi koukkaus vie hukkaan saakka; tänään hartaalla 
pyörittämisellä selvittiin maaliin. Toivakka 9.9. Tarja Koistinen VOI 1 (a-5, b-11, c-10, d-11, e-2, f-4 = 43 pist). 
Judas tutkii alkumakauksen, ohjataan jälkityöhön, Judas jäljestää jälkiuralla maastoon sopivaa kävelyvauhtia 
edeten; vain toisen ja kolmannen osuuden alussa tehdään laajempia tarkasteluja heti kulman jälkeen; ensimmäi-
sen kulman katko selviää rengastaen ja saappaan jälkiä hyödyntäen, toinen kulma jäljen suuntaisesesti, kolmas 
pienellä takalenkillä; makauksista Judas tutkii hyvin kaksi, loput makaukset nopeasti pysähtyen; kaadon Judas 
osoittaa nopeasti; toivoisin tarkempaa kaatokäyttäytymistä; toivoisin myös ohjaajalta vähemmän kehotuksia 
jäljestyksen aikana. 
 
TVERSKOI SUVENIR FEEN FAIR RKF4035772 s.10.10.2014 i. Sertdse Ohoty Armi e. Rus Irene’s Black 
Elegance kasv. S. Ermolaeva, Venäjä  
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years old male, good size and bone, a bit heavy head, nice eyes, needs more underjaw, loose lips, I’d like less 
skin, well arched neck, long enough, excellent forechest, good topline, I’d like more laid back shoulder, I’d like 
more reach and drive in movement. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI 1 SA PU1 SERT 
CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and bone, nice head and expression, 
movement very light and balanced, enough parallel front and rear, excellent temperament. 
 
TWO PINE’S GOLDEN CUT 35432/17 s.6.5.2017 i. I’m Yours vom Wulfekamp e. Fi Jva Two Pine’s Abyss kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
RKF4035sä. Very handsome masculine dog without coarseness, good forechest, tight elbows, well padded feet, 
short strong loin, well muscled quarters, made a balanced picture, would prefer more animation on the move. 
Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 1½-
vuotias maskuliininen uros jolla kaunis pää ja rodunomainen ilme, vahva luusto, hyvä eturinta ja tiiviit tassut, 
oikean mallinen rintakehä, hieman alhainen hännän kiinnitys, erinomaiset kulmaukset, upea karva, liikkuu hyvin 
mutta saisi kantaa häntäänsä iloisemmin. Kinnula RN 4.8. Marjo Jaakkola JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, ikäisek-
seen hyvä eturinta, hyvä luusto, erinomainen runko, tasapainoisesti kulmautunut, hyvät rungon mittasuhteet, 
liikkuu hyvällä askeleella mutta saisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä. 
 



TWO PINE’S HIGH FIVE 39089/17 s.19.5.2017 i. Fi Mva Dreamfilla’s Bannana e. Two Pine’s Fiery Sky kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nicely balanced, good head and eye, well angulated fore and hind, good bone and feet, little hesitant on the 
move and would prefer more animation on the move. 
 
TWO PINE’S JUST FOR FUN 14919/15 s.18.12.2014 i. Fi Mva Dreamfilla’s Bannana e. Two Pine’s Nice As Pie 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Toivoisin 
selvemmän sukupuolileiman ja enemmän raajakorkeutta, hyvät pään linjat, hyvin viehättävä ilme, riittävä kaulan 
pituus, toivoisin paremmat etukulmaukset, hyvä rungon syvyys, hieman pitkä lanne, turhan jyrkkä lantio, turhan 
karhea karvapeite, toivoisin tehokkaammat liikkeet, hyvin miellyttävä käytös, kauniisti esitetty. Raahe RN 27.1. 
Irina Poletaeva AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, riittävän urosmainen, 
erinomainen luusto, hyvä pää ja ilme, oikea hampaisto, ylälinja saisi olla stabiilimpi liikkeessä, rintakehä voisi olla 
paremmin kehittynyt ikäisekseen, hyvät etukulmaukset, melko hyvä sivuliike, ahtaat kintereet, hyvä karvan laatu 
rungossa, pumpulinen karva jaloissa. 
 
TWO PINE’S LEGEND 21254/15 s.18.2.2015 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Two Pine’s Volcanic Activity 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 18.3. Annaliisa Heikkinen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hieman kookas, kuono-osa voisi olla vahvempi ja silmät hieman isommat, hyvä 
kaula, hyvät rungon mittasuhteet, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvin takaa, edestä hieman löysästi, 
käyttäytyy hyvin. 
 
TWO PINE’S POTATOHEAD 43718/15 s.6.7.2015 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-16 V-16 Backhills You’re the Man e. Two Pine’s Bona Fide kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Aura RN 16.6. Tiina Illukka AVO ERI 2 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tyylikäs kokonaisuus, pää voisi olla urosmaisempi, upea kaula, hyvin kulmautunut, lyhyt vahva lanne, liikkuu 
hyvin edestä ja takaa ja sivusta pitkällä askeleella kantaen itsensä ryhdikkäästi. Salo KR 17.6. Kostadin 
Shankov, Bulgaria AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, 
correct head, elegant neck, excellent forechest and front, excellent body volume, format and substance, 
excellent temperament, excellent angulations and muscles behind, excellent mover. Harjavalta RN 4.8. Tanya 
Ahlman-Stockmari AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen uros jolla oikeat 
rungon mittasuhteet, hyvät pään linjat, kaunis ilme, hieman kevyt alaleuka, hyvät korvat, kaula ja säkä, kokoon 
sopiva runko ja raajaluusto, ei tänään aivan parhaassa karvapeitteessä mutta laatu oikea, vahva matala kinner-
kulmaus, valitettavasti tänään ei käytä häntäänsä liikkeessä, liikkuu tasapainoisesti, liikkeestä puuttuu tänään ns. 
merry cocker, erinomainen käytös pöydällä. 
 
TWO PINE’S RAINBOW’S END 17090/16 s.18.1.2016 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Fi Mva Two Pine’s 
Zzap kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hoikassa 
kunnossa, mittasuhteiltaan oikea, hyvä luusto, sopivasti pyöristynyt kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat 
silmät, hyvä purenta, rintakehä tarvitsee lisää lihasmassaa ja eturinnan pitää täyttyä, riittävästi kulmautuneet 
raajat, hyvä lantio ja hännän asento, hyvä karvan laatu, saisi liikkua tehokkaammalla askeleella. Lahti RN 1.5. 
Tuula Savolainen AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Yleisesti pelokas. 2 v 3 kk, jännittää tänään 
esiintymistä, kompakti kokonaisuus, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, kuono saisi olla vahvempi ja täyteläisem-
pi, tummat silmät, hieman avoimet luomet, eturintaa tarvitaan lisää, runko saa vahvistua, hyvä takaosa ja häntä, 
sivuliikkeessä reipas askel, iloinen käytös mutta ylimääräinen jännitys häritisee käsittelyä ja vaikuttaa laatu-
arvosteluun.  
 
TWO PINE’S YORKSHIRE PUDDING 54189/16 s.15.10.2016 i. Merry Cocktails Gildor e. Two Pine’s Halo kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 17 months old, good size and bone, masculine, a bit heavy head, I’d like more parallel lines, lovely eye and 
expression, well set and carried ears, neck long enough, good topline, I’d like more reach and drive in 
movement, nice temperament. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type, nice head and expression, very narrow chest in front, elbows under the body, a bit 
short and straight upper arm, movement enough light, front movement narrow and a bit high stepping, excellent 
temperament. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Utmärkta proportioner, vackert välmeislat huvud med fint milt uttryck, vackra mörka ögon, välansatta öron, 
bra kropp, brett kors, breda välmusklade lår, bra vinklar, välansatt svans som önskas mer aktiv i rörelsen, litet 
knapp steglängd, önskar mer kraft och energi i rörelserna. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia 
NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Handsome boy, soft gentle expression, appealing eye, 
good neck and shoulders, deep powerful body, strong well angulated quarters, sound merry mover. Kotka 
NORD 16.6. Des Manton, Irlanti NUO ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 
months, good balance, clean head, nice outline and profile, good eyes, clean neck and shoulder, good topline, 
ok bone, good hocks, good mover. 
 



TÄHTIMETSÄ GRANDY EJ23212/09 s.23.3.2009 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight 
e. Tähtimetsä Desiree kasv. Taru Kalkkila 
Rallytoko: Turku 6.1. Jaana Karppinen AVOHYV (92 pist). Lieto 18.3. Pia Heikkinen AVOHYV (93 pist). Lieto 
18.3. Anna Klingenberg AVOHYV (93 pist) RTK2. Turku 4.8. Hannele Pirttimaa VOI – (0 pist). Masku 5.8. Anna 
Klingenberg VOIHYV (71 pist). Lieto 13.10. Anna Klingenberg VOIHYV (75 pist). Lieto 9.12. Jaana Karppinen 
VOIHYV (93 pist) RTK3. 
 
TÄHTIMETSÄ LUCAS Fi & Ee Mva Fi Jva 13431/12 s.16.12.2011 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea 
Captain e. Tähtimetsä Hilma kasv. Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Tammela 9.6. Mari Tilles VOI 1 (a-6, b-9, c-10, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Ohjattu lähtö, koira 
lähtee täysin itsenäiseen jäljestykseen edeten maavainulla joko veriuralla tai pieniä tarkistuksia tehden, sen 
vauhti on juuri oikeaa; pari kertaa matkan aikana koira käyttää vilvoittelumahdollisuuden hyväkseen muuten ruti-
kuivalla jäljellä; toisella kulmalla, jossa katko, verityksen loppuun ja ensin silmukoiden ja lopuksi jäljentekijöiden 
jälkiä seuraten uudelle osuudelle, muut kulmat tausta tarkistaen; makauksista ensimmäinen ohi, kaksi seuraavaa 
nyökäten vauhdista ja neljäs erinomaisesti merkaten; juuri ennen kaatoa koira siirtyy jäljen sivuun ja jatkaa ohi 
kaadosta, mutta ohjaajan oikea-aikaisella kehoituksella palaa merkkaamaan sorkan; tänään erinomaista jäljes-
tystä mutta miinusta makausten puutteellisesta merkkaamisesta ja hapuilusta kaadolla. Sastamala 14.6. Anne 
Viitanen VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-9, e-2, f-5 = 41 pist). Retu rauhoitetaan ja ohjataan hyvin jäljelle, jäljestys alkaa 
hyvin jälkiuran päällä ja pääsääntöisesti maavainulla; ensimmäinen osuus hyvin kulmalle, jonka kaartaa takaa 
seuraavalle osuudelle; toinen osuus myös hyvin, pari tarkastuspistoa matkaan mahtuu, toinen kulma, jossa 
katko, veretyksen loppuun, josta parilla pienellä rengastuksella veretyksen alkuun; kolmannella osuudella yksi 
pieni tarkastuslenkki, kolmas kulma takaa kaartaen neljännelle osuudelle; osuus hyvin aina kaadolle saakka, 
johon pysähtyy nuuhkimaan; makauksista kolme kävelee hidastaen yli ja yksi ohi; Retun jäljestys on hyvä-
vauhtista ja tarkkaa, mutta makaukset saisi merkata paremmin. Hämeenlinna 5.8. Minna Rissanen VOI 1 (a-6, 
b-11, c-9, d-8, e-3, f-5 = 42 pist). Retu ohjataan jäljelle, se jäljestää pääosin maavainulla, ohjaaja jarruttaa vauh-
tia; se jäljestää melko jälkitarkasti, isommat tarkastukset toisella osuudella ja kolmannella kulmalla; ensimmäinen 
kulma tarkasti, katkokulma (toinen) ensin parilla lenkillä, sitten jäljentekijään tukeutuen; makuista merkkaa vain 
ensimmäisen, muut yli tai ohi; kaadolle suoraan, jää sorkalle; hyvä jäljestäjä, tänään pisteitä alentaa makausten 
merkkaamattomuus ja pieni pyörintä ehkä erään pikkulinnun motivoimana. Hämeenlinna 9.9. Tuula Svan VOI 1 
(a-6, b-11, c-9, d-10, e-3, f-5 = 44 pist). Alkumakaus tutkitaan ja ohjatusti liikkeelle, jäljestys on pääosin maa-
vainuista ja sopivavauhtista; jäljellä edetään joko sen päällä tai välittömästi sen tuntumassa; kolmannella osuu-
della yksi laajempi tarkistuslenkki, muuten vain pari pientä pistoa jäljen sivuun; ensimmäinen kulma, jolla katko, 
tarkistetaan takakautta kahdesti kunnes veretyksen alku selviää, toinen kulma hieman oikaisten ja kolmas 
tarkastuslenkillä; makauksista kaikki osoitetaan pysähtymällä mutta tutkiminen jää hyvin nopeaksi; kaadon ohi, 
mutta lopulta koira huomaa jotain puuttuvan ja palaa kaadolle, jonka tutkii hyvin; hyvä suoritus mutta makausten 
merkkaus pitäisi olla parempi. Tammela 22.9. Jyrki Rasinpää VOI 1 (a-6, b-9, c-9, d-10, e-3, f-4 = 41 pist). Retul-
le osoitetaan alkumakaus, jota nuuhkii, siitä ohjatusti matkaan, jäljestetään sopivalla kävelyvauhdilla käyttäen 
pääasiassa maavainua; ensimmäisellä osuudella muutamia tarkistuksia molemmin puolin jälkeä, toinen osuus 
tarkasti, kolmannella osuudella pieni tarkistus ja neljännellä osuudella pysähdytään tutkimaan riistan jälkiä jäljen 
päällä; ensimmäinen kulma, joka on katko, selvitetään ensin vähän suuntaa hakemalla ja lopuksi jäljentekijöiden 
jalanjälkiin tukeutuen, toinen ja kolmas kulma tarkasti; makauksista toinen ja neljäs pysähtyen nopeasti nuuhki-
maan, ensimmäinen ohi ja kolmas ylitetään; kaadosta mennään ensin ohi, mutta palataan itsenäisesti ja jäädään 
tutkimaan sorkkaa. 
 
TÄHTIMETSÄ NIKI Fi & Se Jva 14616/14 s.22.12.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Tähtimetsä Isabella 
kasv. Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Heinola 29.4. Petri Pelkonen VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Alkumakuulta 
opastetusti liikkeelle, sopivavauhtista hyvin jälkitarkkaa etenemistä, vain kaksi pientä rengastusta matkan aika-
na; ensimmäinen kulma oli katko, jossa veretyksen lopusta yhdellä laajalla kaarroksella suoraan veretyksen 
alkuun, toinen ja kolmas kulma tarkasti; makauksista ensimmäinen ja neljäs hyvin, toinen ja kolmas ohittaen; 
sorkalle suoraan ja se kiinnosti; osaava jäljestäjä, jolla hyvä yhteistyö ohjaajan kanssa. Padasjoki 10.5. Pasi 
Kemppainen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Ohjaaja varmistaa alun osoituksen ja lyhyellä narulla 
jäljelle; pääosin maavainuinen koira jäljestää ohjaajan sopivaksi jarruttamaa vauhtia jälkiuralla tai sen välittömäs-
sä tuntumassa kaikki osuudet, vain kolme tarkistuslenkkiä matkalla; ensimmäisen kulman katko veren lopusta 
suoraan jatkoon kaartaen, normikulmat narun mitan pyörähdyksellä; kaadolle suoraan se tutkien; makuista 
ensimmäinen ja kolmas vauhdista nopaten, toinen hätäisesti pysähtyen ja neljäs hyvin osoittaen; osaava, täysin 
itsenäinen jäljestäjä, hieno suoritus. Virolahti 27.5. Mari Tilles VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-11, e-3, f-4 = 42 pist). 
Ohjattu lähtö ja ripeästi matkaan, koira jäljestää maavainulla jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyydessä pieniä 
tarkastuksia tehden; toisella osuudella tehdään yksi merkittävän laajuinen lenkki pois jäljeltä, muuten hyvin ete-
nevää jälkityötä; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen kulma, jossa katko, veretyksen loppuun ja jäljentekijöiden 
jälkiä seuraten uudelle osuudelle, kolmas kulma sisäkautta reilusti oikaisten; makauksista yksi tulee erin-
omaisesti tarkastettua, kaksi hieman pikaisesti ja yksi liian hätäisesti; juuri ennen kaatoa koira arpoo sorkan ja 
riistan tuoksujen välillä ja valitsee onneksi sorkan, joka kaadolla kiinnostaa kovasti; hieno tapahtumarikas jäljes-
tys, jolla kuitenkin onnellinen loppu. Heinola 3.6. Hannu Palonen VOI 2 (a-4, b-8, c-8, d-10, e-3, f-3 = 36 pist). 
Reipas lähtö ja jäljestys; katkokulma parilla kaarroksella, toinen aika tarkasti, kolmas useammalla lenkillä; ma-
kuista kolme tarkistaen, yksi ohi ja yli; kolmannen osuuden alussa poistuu määrätietoisesti jäljeltä, hukka; loppu-
puolella usealla ojalla veden etsimistä sitä kuitenkaan löytämättä; kaatokäytös hyväksytty. Heinola 29.7. Ilkka 
Niemi VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Koira kiinnostuu alkumakauksesta ja lähtee määrätietoisesti 



jäljelle; edetään maavainuisesti reipasta vauhtia ohjaajan jarruttamana, kaikki osuudet varmasti jäljellä; katko-
kulma selvitetään sujuvasti, osittain jalanjälkiä pitkin; toisen kulman takaa löytyy linnunpoikanen, jäljestys saa-
daan jatkumaan muutamin kehotuksin; kolmannen kulman ympäri tehdään aivan pieni varmistusrengastus; 
kolme makausta merkataan selkeästi, yksi ylitetään huomioimatta sitä; koira nuuhkii kaadon ja jää sille. Kouvola 
26.8. Satu Koski VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-8, e-3, f-4 = 41 pist). Koira tutkii alkumakauksen, krepitys edetään itse-
näisesti, koira jäljestää vaihdellen maa- ja ilmavainun välillä, etenemisvauhti on maastoon sopiva; koira etenee 
suorat osuudet jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä; ilmavainulla edetessä koira menee pätkittäin jäl-
jen sivussa, mutta sen suuntaisesti; näin edetessä ohitetaan ensimmäinen ja toinen makaus, kolmannelle ma-
kaukselle koira istuu ja katsoo ohjaajaa, neljännelle makaukselle koira pysähtyy mutta ei tutki sitä; ensimmäinen 
kulma selvitetään taustapyörähdyksellä, toinen kulma, jolla katko, selviää taustan tarkistuksella sekä jäljentekijöi-
den jälkiin tukeutuen, kolmas kulma taustapyörähdyksellä; kaadolle suoraan ja jää tutkimaan sorkkaa. Heinola 
9.9. Antti Koski VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-9, e-3, f-4 = 42 pist). Lähtö tutkitaan yhdessä ja siitä ohjattuna jäljelle, 
työ etenee reipasta vauhtia maavainulla, vain pieniä tarkisteluita suorilla osuuksilla; makauksista ensimmäinen ja 
viimeinen osoitettiin, muut ylitettiin, jolloin makauksen veri jäi osoittamatta; kulmista ensimmäinen jäljen mukai-
sesti, toisen kulman katko oikaistiin suoraan uudelle osuudelle, viimeinen kulma ratkaistiin rengastaen; kaadolle 
tultiin suoraan veritystä seuraten, jää nuolemaan sorkkaa; pisteitä vähentää puutteet makauksilla ja katkon oikai-
su. 
 
TÄHTIMETSÄ POTRA POSSE 46250/15 s.2.8.2015 i. Gentleman vom Rosenhof e. Tähtimetsä Lempi kasv. 
Taru Kalkkila 
Taipumuskokeet: Heinola 30.8. Veli Nurminen SPA 1. 
 
TÄHTIMETSÄ REMU 17399/17 s.31.12.2016 i. Tähtimetsä Potra Posse e. Tähtimetsä Olga kasv. Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 kk, 
reipas junioriuros jolla rodunomainen pää ja ilme, hieman pulskassa kunnossa tänään, tummat silmät, oikean 
mittaiset korvat, korrekti luusto ja hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin jos haluaa. Lemland RN 20.5. Riitta Niemelä 
JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Stor maskulin helhet som idag bär för mycket vikt för 
utmärkt helhet, bra proportioner, långt huvud, kunde ha mera utfyllt nosparti, bra hals, välutvecklad front, något 
tjock i kroppen, bra benstomme och vinklar, rör sig med bra steg, bra pälskvalitet, trevlig och öppen tempera-
ment. 
 
TÄHTIMETSÄ SAMPO 33200/17 s.4.5.2017 i. Wood-Nymph Tom Collins e. Tähtimetsä Isabella kasv. Taru 
Kalkkila 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Happy boy, a little narrow all through, moderate neck, well laid shoulders, happy stylish mover. 
Taipumuskokeet: Heinola 30.8. Veli Nurminen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Lohja 8.7. Mari Tilles AVO 1 (a-6, b-10, c-9, d-14, e-3, f-5 = 47 pist). Persoonallinen ohjattu 
lähtö, koira aloittaa itsenäisen, mukavan reippaasti etenevän jäljestyksen käyttäen lähinnä maavainua; se seu-
raa veriuraa sen päällä tai aaltoillen sen molemmilla puolin, jäljen aikana tehdään kaksi mainittavaa tarkistus-
lenkkiä hieman kauempana; kummatkin kulmat mennään jäljen mukaisesti ja molemmat makaukset tulevat erin-
omaisesti merkatuiksi; kaadolle tullaan jäljen sivusta ja sorkka kiinnostaa koiraa; hieno suoritus juniori-
jäljestäjältä. Padasjoki 18.8. Karoliina Viitamäki AVO 2 (a-4, b-8, c-6, d-12, e-3, f-4 = 37 pist). Koiralle osoitetaan 
alkumakuu, joka nuuhkitaan, itsenäisesti jäljelle; ensimmäinen osuus tarkkaa vauhdikasta jäljestystä, pari aivan 
pientä tarkastuspistoa matkan aikana, kulmalle tullaan sisäkautta ja taustan tarkistuksella toiselle osuudelle, 
makuu jää merkkaamatta; toinen osuus samanlaista työtä kuin ensimmäinen osuus, muutama pieni tarkastus 
matkan aikana, vauhtikin hieman hidastuu osuuden aikana, kulmalle suoraan, makuu merkataan ja taustan 
tarkistuksella kolmannelle osuudelle; kolmas osuus sisältää hieman enemmän tarkastelua kuin muut osuudet, 
loppuosuudella koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä aina hukkaan asti; uusi alku ja loppu muutamalla tarkastuk-
sella, kaadolle tullaan hieman sivusta; jää kaadolle ja nuuhkii sitä; lahjakas koira, joka tänään sortui yhteen 
harhareissuun; hieno äänetön suoritus ohjaajalta. Heinola 9.9. Ilkka Niemi AVO – (0 pist). Koira kiinnostui alku-
makauksesta ja lähti määrätietoisesti ohjaajan varmistamana jäljelle; edettiin maavainuisesti sopivaa vauhtia 
muutoin hyvin jäljellä, mutta ensimmäisen osuuden loppupuolella tutkittiin vähän aikaa riistan hajuja jäljen sivus-
sa; ensimmäinen makaus ohitettiin sisäkautta vierestä merkkaamatta, kulma siis melko tarkasti; toisen osuuden 
puolivälissä tutkittiin riistan hajuja niin kauan, että tuomittiin hukka; toinen kulma edettiin myös melko tarkasti, 
mutta makaus ei kiinnostanut; kolmannella osuudella ensin pari kertaa hieman riistan jälkien tarkastelua jäljen 
sivussa, mutta osuuden loppupuolella riistan jäljet kiinnostivat niin pitkään, että tuli toinen hukka; ohjaaja kes-
keytti kokeen kun ei halunnut palkita koiraa sorkalle pääsyllä näin suuren riistan jäljillä huvittelun jälkeen. 
 
VENANCIO DE ANDABA XEY Pt Mva LOE2279744 s.21.8.2015 i. Chindasvinto de Andaba Xey e. Gallinagos 
Always On My Mind kasv. Pedro Lozano Porcel, Espanja 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund VAL ERI 2 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 2½-vuotias kaunis uros, erinomaiset mittasuhteet, hurmaavan lempeä ilme, hyvä kallo, sopiva otsa-
penger, täyteläinen kuono-osa, purenta ok, hyvät korvat, hyvin kulmautunut edestä, oikean muotoinen rintakehä, 
hyvä lantio, lihaksikkaat pakarat, sopiva luusto, erinomaiset käpälät, oikea karvan laatu, turhan runsaat koriste-
karvat, liikkuu reippaasti riittävän pitkällä askeleella rodunomaisella asenteella. Imatra KR 1.4. Jadranka Mija-
tovic, Kroatia VAL ERI 3 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years old male, excellent type, 
size and bone, lovely type of head, beautiful eye and expression, well set and carried ears, I’d like more layback 
of shoulder, good topline, a bit narrow behind, moves well. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VAL 



ERI 2 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice head and expression, 
a bit narrow chest in front, a bit elbows under the body, movement light and enough balanced, a bit narrow and 
not parallel in front, excellent temperament. Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen VAL ERI 1 SA PU3 VARA-
SERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, malliltaan oikea nuori uros, erin-
omainen rintakehä, sopiva luusto ja käpälät, vahva takaosa, vielä hieman kapea edestä, oikealinjainen ja oikea-
ilmeinen pää, hyvä purenta, huulet, korvat ja niska, oikea karvan laatu ja kunto, liikkuu hienolla luonteella, hie-
man korkea etuaskel, sujuva sivuliike. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PU3 
VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very masculine boy, all male, no coarseness, clean neck, 
deep brisket, strong loin, excellent angulations, strong stylish movement, great use of tail. Tampere ER 10.6. 
Lesley Hooper, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong well 
balanced head, clean throat, good forechest, nice neck into fine shoulders, would prefer shorter in loin, lovely 
topline, correct rear quarters, straight, moving very well, good front extension. 
 
VILLIVUOKON VÄLSKÄRI Fi Jva 38274/11 s.6.3.2011 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Fi Jva Ah-Tib’s Four 
Feet Above kasv. Virpi Väisänen 
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 27.5. Ville Porthan VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-10, e-3, f-3 = 35 pist). Hyvin ohjattu 
lähtö, ensimmäisellä osuudella iso riistantarkistuslenkki, loput osuudet jälkitarkasti; kolmannella osuudella Ekku 
kuitenkin lähtee räpistelevän sorsan perään, josta hukka; ensimmäisen kulman katko selvitettiin rengastamalla, 
toinen kulma tarkasti, kolmas hieman sisäkautta oikaisten; makauksista merkkaa ensimmäisen ja neljännen, 
toinen ohi ja kolmas nuuhkaistiin vauhdissa; sorkka löytyy ja jäädään viereen. 
 
WALANOS HARVEST MOON Fi & Se Jva 22552/14 s.18.2.2014 i. Gb Sh Ch Lindridge Ticket To Ride e. C.I.B 
C.I.E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. Reia Leikola-Walden 
Näyttelyt: Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteil-
taan hieman pitkähkö, litteärunkoinen, hyvä kaulan pituus, lyhyehköt olkavarret, eturaajat voisivat olla suorem-
mat, hieman litteät käpälät, erittäin kauniit oikean muotoiset silmät, kevyehkö kuono-osa, upeat lihakset, hieman 
korkeat kintereet, turhan villava turkin laatu, liikkeestä puuttuu rodunomainen voima ja ulottuvuus, taidokkaasti 
esitetty. 
Taipumuskokeet: Kontiolahti 11.8. Olavi Nurmiranta SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Oulainen 13.5. Niina Lukkariniemi VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Rauhoi-
tettu ohjattu lähtö, josta alkaa pääosin maavainuinen, melko reipasvauhtinen, kuitenkin maastoon sopiva työs-
kentely; suorat osuudet jälkitarkasti, yksittäisiä tarkistuksia, kulmat tarkasti; katkokulma, joka toisella kulmalla, 
selviää osin hakien ja osin tekijöiden jälkiä hyödyntäen; makuista merkkaa kolmannen ja neljännen, muut ylittää 
pysähtymättä; sorkalle suoraan, nuuskii ja jää paikoilleen; hienoa työtä, jota vain kahden ensimmäisen makuun 
ylitys hiukkasen varjostaa. Outokumpu 27.5. Markku Hassinen VOI 0 (0 pist). Lähtömakaus kiinnostaa ja ohjat-
tuna edetään ensimmäiselle osuudelle; ensimmäinen osuus edetään aivan jälkivanan tuntumassa, vain yhdellä 
jälkinarun mittaisella tarkistuksella ensimmäiselle kulmalle, josta tarkasti toiselle osuudelle; heti toisen alussa 
oikealle tarpeilleen ja sieltä veriuralle, kohta edetään oikealle jäljestä veteen vilvoittelemaan ja sieltä jälki-komen-
nolla jatketaan poispäin jäljestä ensimmäiseen hukkaan asti; uusi alku vie koiraa veriuralla taas hetken eteen-
päin, vasemmalla paremmat tuoksut ja kavionjäljet ovat paremmat tuoksuiltaan ja edetään toiseen hukkaan; uusi 
alku ja vielä laaja oikealle suuntautuva tarkistus ennen toista kulmaa, jossa katkos, koira oikaisee suoraan 
kolmannelle osuudelle eikä etene veretystä loppuun; kolmas osuus edetään veriuran tuntumassa aina kolman-
nelle kulmalle, kulman takana laaja tarkistuslenkki, löytää sieltä kulmalle ja neljännelle osuudelle; neljäs osuus 
alkaa hyvin, puolivälissä laaja oikean suuntainen tarkistus, noin 30 metriä ennen kaatoa edetään oikealle jäljestä 
kolmanteen hukkaan; tänään tuomari keskeytti kokeen; makauksista ensimmäinen ohi ja toinen, kolmas ja neljäs 
merkataan; sopivavauhtinen suoritus tänään. Polvijärvi 25.6. Tarja Koistinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-
5 = 47 pist). Remu toteaa alkumakauksen, ohjataan lyhyellä narulla jälkityöhön; Remu jäljestää koko jäljen 
matkan jarrutettuna mutta reipasta kävelyvauhtia edeten, tehden vain muutaman tarkastelulenkin jäljen sivuun 
koko jäljen aikana; ensimmäisellä kulmalla olleen katkon Remu jäljestää veretyksen loppuun ja löytää jatkon hel-
posti rengastaen, toinen ja kolmas kulma ratkeavat narun mittaisella lenkillä; Remu pysähtyy kaikille makauk-
sille, mutta kolmelle ensimmäiselle liian nopeasti, vain viimeinen tutkitaan hyvin, toisella makauksella lentoon 
pyrkinyt teeripoikue ei häiritse Remun keskittymistä; kaato kiinnostaa; erinomainen eleetön jäljestys koirakolta. 
Ilomantsi 26.8. Seppo Venäläinen VOI 2 (a-5, b-7, c-8, d-11, e-3, f-3 = 37 pist). Lähtömakaus tutkien, ohjatusti 
jäljelle; ensimmäinen osuus tarkasti, osuuden lopussa lähtevät linnut eivät sekoita jäljestystä; toisen osuuden 
puolessa välissä määrätietoinen poistuminen aina hukkaan asti, muuten osuus hyvin; loppujälki tarkasti; ensim-
mäinen ja neljäs makaus yli nuuhkaisten ja toinen ja kolmas ok; ensimmäinen kulma, jolla katko, kuljetaan vere-
tys loppuun ja lenkillä uudelle osuudelle, toinen lenkillä ja kolmas tarkasti; kaadon ottaa suuhunsa. 
Luonnetesti: Liperi 27.4. Tapio Knuutinen ja Leena Berg LTE (110 pist).  
 
WALANOS MERIADOC BRANDYBUCK 27568/16 s.14.4.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-
16 Fi & Se Jva Triplet Yours Truly e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile 
kasv. Reia Leikola-Walden 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini NUO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Rotutyyppi erinomainen, todella tasapainoinen ja miellyttävä spanieli, oikeat pään linjat, kauniisti laskeutuvat 
korvat, hyväasentoinen kaula, erinomainen rinta, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, erinomainen rintakehän 
muoto, hyvä turkki, erittäin tasapainoiset liikkeet. Loviisa RN 12.5. Marja Talvitie AVO ERI 1 SA PU1 SERT 
ROP RYP1 BIS2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniisti liikkuva, hyvin kaunispäinen, erittäin hyvän 
tyyppinen nuori mies, riittävät etu- ja erinomaiset takakulmaukset, kaunis ylälinja, häntä ja karva. Tuusula ER 



9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head proportions, 
prefer tighter eye, good neck and shoulders, good angulations in rear, little narrow in forechest, strong merry 
mover. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, 
strong bones, masculine head, correct bite, eyes are showing bit too much white, correct ears, good topline, 
could be better angulated in front, correct behind, very short brisket, could move with longer steps. Hyvinkää RN 
23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well presented dog, good neck, 
would like better angulation in front, too long in coupling, moved and showed well. Hämeenlinna RN 7.10. Maja 
Bubalo, Kroatia AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head and expression, super topline, 
tailset and tail carriage, very merry, nice on the move, showing cocker temperament, would like to see better 
shoulder placement and would like to see him a little bit wider in front, nice coat condition. 
Taipumuskokeet: Ruokolahti 13.7. Veli Nurminen SPA 0. Lappeenranta 25.8. Paula Valkonen SPA 1. Sosiaa-
linen käyttäytyminen: hyväksytty. Tomera touhottaja, valloittava hännän heiluttaja, tykkää ihmisistä ja tulee hyvin 
toimeen toisten koirien kanssa. Haku ja laukaus: hyväksytty. Hakee innokkaasti erinomaisella laajuudella ohjaa-
jan molemmin puolin risteillen; maavainuista iloista maaston tutkimista, eleetön ohjaus, pitää hyvin yhteyttä 
ohjaajaan; laukauksesta pysähtyy, jatkaa hakua itsenäisesti, laukauksen jälkeen haku on hieman suppeampaa 
mutta hyvin innokasta. Jäljestys: hyväksytty. Vauhdikas lähtö, jäljestää maavainulla erittäin vauhdikkaasti; kul-
man ohittaa mutta löytää itsenäisesti takaisin jäljelle, toinen osuus hyvin; kaato löytyy ja se nuuhkitaan häntä hei-
luen. Vesityö: hyväksytty. Komealla loikalla veteen, tuo pukin rannalle ohjaajan käteen. Tottelevaisuus: hyväksyt-
ty. Tottelee hyvin, on kuuliainen ja motivoitunut työskentelijä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Messin tomeraa työs-
kentelyä on ilo seurata, ohjaaja luottaa koiraansa hienosti ja yhteistyö on saumatonta; Messissä on ainesta eri-
tyisesti jäljestysharrastukseen. 
 
WALANOS SAMWISE GAMGEE 27567/16 s.14.4.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Fi & 
Se Jva Triplet Yours Truly e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. 
Reia Leikola-Walden 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Toivoisin 
selvemmän sukupuolileiman ja hieman enemmän raajakorkeutta, riittävä pään pituus, ihana lempeä ilme, hyvät 
korvat, hieman lyhyt kaula, erinomainen tiivis runko, hieman pitkä lanneosa, hyvä lantio, hyvä lihaksikas reisi, 
hyvät liikkeet, mittasuhteiden ja sukupuolileiman takia laatuarvostelu ’hyvä’. Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä 
NUO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, vankka, mittasuhteiltaan hie-
man matalahko, hyvän pituinen kaula, hyvin kulmautunut edestä, erinomainen vankka luusto, hieman pyöreä 
kallo, kauniit ilmeikkäät tummat silmät, täyteläinen kuono-osa, kaulanahka voisi olla tiiviimpi, vankka runko, 
tänään hieman löysässä kunnossa, hyvä leveä reisi, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen turkin laatu, hyvin 
kiinnittynyt häntä jota käyttää erinomaisesti, liikkuu erinomaisella askeleella. Polvijärvi RN 6.5. Annaliisa 
Heikkinen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen sopusuhtainen uros, kuonon 
ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, kuono-osa voisi olla vähän vahvempi, erinomainen etuosa, 
tiivis vankka runko, riittävät takakulmaukset, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin, voisi olla paremmin trimmattu, hyvä 
luonne. 
Jäljestämiskokeet: Jyväskylä 20.5. Karla Sohlman AVO 0 (0 pist). Sam tutkii lähtömakauksen ja saatetaan 
hyvin veriuralle, alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään pääosin maavainua; ensimmäistä osuutta yli 
puolen välin hyvin, tehden alussa nopeita hakukuvioita jäljen molemmin puolin, suon reunalla pysähtyy ja alkaa 
rengastamaan jäljen sisäpuolelle, siitä matka jatkuu aina niin kauaksi, että tuomitaan hukka; uusi yritys ja kulmal-
le hyvin, sen kaartaa ulkokautta uudelle osuudelle ja makuu jää huomioimatta; toista osuutta hyvin pätkä, sitten 
laajemmat pyörähtelyt jäljen ulkopuolelle, palaa itsenäisesti ja jatkaa matkaa, ajautuu vähän ennen kulmaa sisä-
puolelle kulkemaan jäljen suuntaisesti aina kulman yli niin kauaksi, että tuomitaan toinen hukka; uusi yritys 
toiselta kulmalta ja kolmas osuus hyvin liki kaatoa, siinä rengastukset molemmin puolin ja noustaan mäki ylös, 
tässä tuulenpuuska saa Samin ottamaan kaadosta vainun ja nopea siksak-kuvio alkaa; ajaudutaan aivan kaadon 
vierestä ohi aina kolmanteen hukkaan asti; koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle ja se kiinnosti; nuori kokematon 
koira osoitti osaavansa jäljestää mutta into meni tänään taidon ohi; harjoitusta lisää, niin uskon, että ohjaajan 
ulkoilutus jää vähemmälle; ohjaajan työskentely oli hyvää, jarruttaa osattiin ja äänettömästi oltiin, tästä on hyvä 
jatkaa. 
 
WALANOS SIRIUS BLACK 32084/17 s.1.5.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & No & Lt & Balt Mva Fi Jva TlnW-
13 Skjervtun’s Wanna Be e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. Reia 
Leikola-Walden 
Näyttelyt: Raasepori KR 1.7. Pirjo Aaltonen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvän 
sukupuolileiman omaava tilavarunkoinen uros, etuosastaan saa vielä kehittyä, eturinta niukka ja kääntää etu-
käpäliään ulos, varsin yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä pää, hyvät kulmaukset takana ja edessä, hyvä karva-
peite, hyvin asettunut häntä, liikkuu hyvin takaa ja löysästi edestä, sivuliikkeessä etuaskel jää lyhyeksi. Porvoo 
KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very well developed dog 
of correct size, masculine head, very loose eyelids, pronounced stop, long neck, excellent loin, movement 
difficult to assess, needs a lot more ringtraining to show his advantages. 
 
WESTTORPETS SUMMER RUSH 44005/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars Of 
Shadow kasv. Kati Wester 
Rallytoko: Kannus 8.5. Tytti Lintenhofer ALOHYV (97 pist). Sievi 26.5. Fiia-Maria Kivioja ALOHYV (96 pist). 
Sievi 26.5. Fiia-Maria Kivioja ALOHYV (90 pist) RTK1. 
 



WESTTORPETS SUMMER STORM 44002/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars Of 
Shadow kasv. Kati Wester 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voima-
kas uros, hieman pitkä runko lanneosastaan, riittävän vahva pää, hyvä ilme, hieman lyhyt kaula, vahva luusto, 
voimakkaat takakulmaukset, runsas turkki, hyvä luonne, liikkuu hyvin. 
Rallytoko: Tampere 1.4. Hannele Pirttimaa AVOHYV (90 pist). Tampere 1.4. Anna Pekkala AVO – (0 pist). 
Lapua 2.4. Pia Heikkinen AVOHYV (75 pist). Kannus 8.5. Tytti Lintenhofer AVOHYV (72 pist) RTK2. Kalajoki 
16.6. Anna Klingenberg VOI – (0 pist). Kalajoki 16.6. Tytti Lintenhofer VOI – (0 pist). 
Luonnetesti: Uusikaarlepyy 7.7. Reijo Hynynen ja Jorma Kerkkä LTE (80 pist). 
Käyttäytymiskoe: Mustasaari 16.5. Mikael Kallio PAKK1 BH. 
 
WILD DARLING BLACK KNIGHT 47474/17 s.28.8.2017 i. C.I.E Northworth Online Style e. Fi & Se(n) Mva Fi & 
Se Jva Debbie’s Lucky Daisy kasv. Helena Juvonen 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well developed male puppy, good size and proportions, masculine head that could be stronger in muzzle, good 
eyes with soft expression, excellent neck and topline, a bit straight in upper arm, excellent angulation in rear, 
moves with plenty of drive but would like more reach in the front, excellent temperament. Kemi KV 21.7. Katja 
Korhonen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, keskikokoa kookkaampi, hyvät mitta-
suhteet, hyvät pään linjat, rodunomainen ilme, erinomainen kaula liittyy kauniisti selkälinjaan, hyvä eturinta ja 
rungon vahvuus, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä turkin laatu, hyvä häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja 
takaa, sivuliikkeeseen toivoisin enemmän pituutta ja voimaa, tarvitsee kehäharjoitusta. Keminmaa RN 11.8. 
Jouko Leiviskä JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, 
mittasuhteiltaan hieman pitkähkö, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt, erinomaiset pään mittasuhteet, kaunis 
cockerin ilme, ikäisekseen erinomainen runko ja luusto, lanneosa voisi olla hieman lyhyempi hyvä leveä reisi, 
hyvät matalat kintereet, erinomainen turkin laatu, liikkuu erinomaisella askeleella. 
 
WILD DARLING NAME OF THE GAME 47472/17 s.28.8.2017 i. C.I.E Northworth Online Style e. Fi & Se(n) 
Mva Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Daisy kasv. Helena Juvonen 
Näyttelyt: Keminmaa RN 11.8. Jouko Leiviskä JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka, 
mittasuhteiltaan hieman neliömäinen, turhan turpea pää, lyhyehkö kuono-osa, kauniit tummat silmät, vankka 
hyvä luusto, hyvä runko, vielä hieman villava turkin laatu, takaosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvät tiiviit 
käpälät, korkeahko hännän kiinnitys, liikkuu tehokkaalla askeleella takaa. 
Taipumuskokeet: Rovaniemi 4.8. Nina Janné SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Rovaniemi 9.9. Marika Ahola AVO 2 (a-4, b-7, c-7, d-10, e-3, f-3 = 34 pist). Ohjattu innokas 
lähtö alkumakaus merkaten; ilmavainuinen Onni ampaisee jäljelle mutta heti alkumetreillä vainuun tarttuu tuoreet 
poron jäljet, niitä seurataan hukkaan saakka; uuden alun jälkeen Onni saa verijäljestä kiinni, jäljestys etenee 
pääsääntöisesti jäljen tuntumassa, ohjaaja jarruttaa vauhdin maastoon sopivaksi; ensimmäisellä osuudella teh-
dään pari isompaa tarkistuslenkkiä; toisella osuudella tehdään yksi pitempään kestävä tarkistuslenkitys, osuuden 
lopussa tehdään vain pari pientä sivupistoa; viimeinen osuus mennään mallikkaasti; molemmat kulmat selviävät 
pienellä takakaarroksella; molemmat makaukset jäävät merkkaamatta; kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnostaa 
Onnia; hyvää jälkityötä himmentää tänään porovahinko ja makausten merkkaamattomuus. 
 
WOOLBAILS VILLIMIES 31709/16 s.23.12.2015 i. Meadowsedge Ptarmigan e. Hollybrecken Raleigh kasv. 
John Woolley, Iso-Britannia 
Taipumuskokeet: Jämsä 8.9. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
 
 
NARTUT 
 
A SPECIAL ONE'S SWEET CHUTNEY Lv & Se(n) Mva SE22417/2010 s.5.2.2010 i. Mistily's Easy Going e. 
Perchwater Model Of The World kasv. S. Rehn, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Goran Gladic, Serbia VET ERI 1 SA PN4 VARASERT VSP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 9 years, in excellent show condition, strong and compact, good substance, nice front, 
excellent topline, correct angulation and movement, well presented. 
 
AAMUNKOITON HURRICANE Fi & Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 52836/13 s.4.10.2013 i. 
C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light Dom Pérignon e. Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva LvV-17 
Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Rovaniemi NORD 17.6. Petr Rehanek, Tsekki VAL ERI 1 SA PN2 NORD-VARASERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old bitch, nice body, typical head, eyes dark brown, scissor bite, neck well 
set, chest deep, nice forechest, straight back, tail well set, fore and hindquarters with good angulations, regular 
movement. Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct size, little bit shorter on legs, good type of head, beautiful expression, long neck, level topline, a bit 
longer in loin, good substance, parallel position of legs, correct angulation, a bit loose in elbows, true movement. 
Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyp-
piä, hyvä täyteläisyys ja raajaluusto, erinomainen kaula ja viisto lapa, hyvä eturinta, leveä lanneosa, hyvin kul-



mautunut kinner, lavat voisivat olla kuivemmat, hyvät yhdensuuntaiset takaliikkeet, pyöristää lanneosaansa 
liikkeessä, miellyttävä iloinen kokonaisuus. 
 
AAMUNKOITON NEITI NÄKYMÄTÖN Lt & Lv & Ee JMva LvJV-16 48050/15 s.28.8.2015 i. C.I.E Cockergold 
I’m Still The Rockstar e. Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva LvV-17 Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
presented bitch, feminine head, could have more angulation in front and be slightly shorter in couplings, on the 
move I would prefer a better level topline, she needs to tighten in front, lovely temperament. Hämeenlinna RN 
6.10. Paula Rekiranta KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin syvärunkoinen narttu mistä 
johtuen antaa matalaraajaisen vaikutelman, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset linjat, aavistuksen pyöreät sil-
mät, hyvä kaula, erinomainen eturinta, vankka luusto, hyvä karvan laatu, tehokkaat sivuliikkeet, edestä leveät. 
Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
head and expression, very nice topline, tailset and tail carriage, correct angulation, super forechest and ribcage, 
could be in better coat condition, love her enthusiasm on the move, parallel in movement. Jyväskylä NORD 
10.11. Annukka Paloheimo KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voisi olla hieman korkearaajai-
sempi, hyvä pää ja purenta, riittävät etukulmaukset ja takakulmaukset, voimakas rintakehä, hieman lyhyessä 
karvassa, liike saisi olla tehokkaampi erityisesti takaa, hyvä luonne. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila KÄY 
ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut narttu, hyvän mallinen pää, hieman loiva otsa-
penger, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, hyvät raajat, hyvälaatuinen karva, hieman korkeahko häntä, liikkuu 
riittävän tehokkaasti, miellyttävä käytös. 
 
AAMUNKOITON NEITO RAJATON 48053/15 s.28.8.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Se(n) & 
Ee & Lv & Lt Mva LvV-17 Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan 
oikea ja feminiininen narttu, erittäin sievä pää, hyvä kaula, säkä saa valmistua vielä, hyvä rakenne takana, erit-
täin laadukas turkki, hyvä hännän kiinnitys, etuliike saa tiivistyä vielä, askelpituus on kuitenkin hyvä. Lahti KV 
25.3. Markku Mähönen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman jo liian pitkärunkoinen, hyvä 
sukupuolileima, hyvä pään pituus, kuono-osa voisi olla vahvempi, hyvä kaula ja ylälinja, hieman ylös kiinnittynyt 
häntä, hyvä runko, keskivahvat kulmaukset, hieman pitkä lanneosa, hyvärytminen liike, heiluttaa häntäänsä liik-
keessä. Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan oikea, tyylikäs narttu, naisellinen oikealinjainen pää, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, riittä-
vä luusto, hyvä kaula ja ylälinja, hieman suora olkavarsi, toivoisin täytettä rintakehän alaosaan, erinomainen run-
ko, leveä lanne, iloiset liikkeet, taka-askel voisi olla hieman tehokkaampi, erinomainen turkin laatu ja määrä, iloi-
nen luonne. Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan oikea, hyvä luusto, hieman takaluisu pää, oikein kiinnittyneet korvat, tummat silmät, hieman lyhyt 
kuono, hyvä purenta, oikean mallinen rintakehä, hyvä leveä lanne, oikealaatuinen karvapeite, pysty lantio ja 
korkea-asentoinen häntä, tasapainoiset kulmaukset, saisi liikkua tehokkaammin. Lahti RN 1.5. Tuula Savolai-
nen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 v 7 kk, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, tummat 
silmät, pehmeä ilme, riittävä eturinta, tilava runko, hieman pitkä lanne, hieman suorat olkavarret, hyvä takaosa, 
kaunis kaula, hieman ylös kiinnittynyt korkea-asentoinen häntä, etuliikkeet saavat vakiintua ja ylälinja tiivistyä, 
sivuliikkeessä reipas askel. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 2-vuotias hyvin feminiininen narttu, hyvin miellyttävä lempeä ilme, oikea eturinta, hyvä luuston vahvuus, tasa-
painoiset kulmaukset, hieman pitkä lanneosa, oikein kaareutuneet kylkiluut, hyvä koko, erinomaiset liikkeet. 
Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi AVO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very typical bitch of correct size, sweet feminine head, dark eyes, clean neck, excellent front angulations, short 
coupled, excellent tailset and carriage, moves well. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi AVO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well presented bitch, good head, enough neck, could do with better 
front angulation and slightly shorter couplings, good coat quality, moved and showed well. Hämeenlinna RN 
6.10. Paula Rekiranta AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen, hyvät 
rungon mittasuhteet, kaunisilmeinen nartun pää, hieman syvä kallo, toivoisin pidemmän kaulan ja hieman viis-
tommat lavat, hyvä runko ja takaosa, sopusuhtainen luusto, hyvä karvan laatu, liikkeessä riittävä askelpituus 
mutta ylälinja saisi olla tiiviimpi. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia AVO EH 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Nice feminine head, nice topline, tailset and tail carriage, would like to see a little bit longer 
upper arm, correct back angulation, very nice ribcage, long in loin, nice coat condition, happy temperament. 
 
AAMUNKOITON PINKIE PIE Lt JMva TlnJW-18 EeJV-18 LvJV-18 17190/17 s.28.1.2017 i. Fi Mva Dazzling-
tails Gentleman Like Daddy e. Fi & Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 Aamunkoiton Hurricane 
kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Ihana juniori, upeat pehmeä linjat, ihana pää, hyvin kaunis ilme, erinomainen kaula, tiivis runko, kaunis 
lihaksikas takaosa, ihana silkkinen karva, erinomainen askelpituus, ihana asenne, kauniisti esitetty, ihana merry 
asenne. Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk vanha 
narttu, hyvät mittasuhteet, feminiininen pää, tummat silmät, hieman avonaiset luomet, purenta ok, hyvät korvat, 
pysty lapa mistä johtuen lyhyt kaula, pitkä mutta pysty olkavarsi, oikean muotoinen rintakehä, hyvä selkä ja 
lantio, hyvin kulmautunut takaa, sopiva luusto, hyvät käpälät, oikea karvan laatu, liikkuu hieman jäykästi ja lyhy-
ellä askeleella, käyttää häntäänsä oikein, köyristää selkäänsä liikkeessä. Kouvola RN 3.3. Pekka Teini JUN 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melko lupaava nuori narttu joka tarvitsee runkoa, hieno pitkä 
pää, tummat silmät, hyvä ylälinja, vielä niukka eturinta, etuosa saa tiivistyä vielä, hyvät kulmaukset takaosassa, 



hieman jyrkkä lantio ja alas kiinnittynyt häntä, ikään nähden hyvä turkki, liikkuu iloisesti ja esiintyy reippaasti. 
Jyväskylä RN 18.3. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori narttu, hyvät rungon mittasuhteet, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat 
olla yhdensuuntaisemmat, kaula voisi olla vähän pitempi, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis runko, hyvä 
karvan laatu, liikkuu ja esiintyy hyvin. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Oikea tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, hyvän mittainen pää, hyvä nartun ilme, 
hyvä kaula, eturinta, ylälinja ja kulmaukset, liikkuu ikäisekseen hyvin. Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroa-
tia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 months old female, excellent size, type and bone, 
lovely head, not finished yet, I’d like bit less open eyes, well set and carried ears, well arched long enough neck, 
excellent forechest, good topline, well balanced mover. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice head and expression, a bit narrow chest in 
front, movement very light and balanced, a bit narrow front movement, excellent temperament. Kajaani RN 8.4. 
Katja Korhonen JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 kk, erinomaista tyyppiä oleva hieman 
pitkä narttu jolla hyvät pään linjat, luomet voisivat olla tiiviimmät, erinomainen kaula ja selkälinja, ikäisekseen 
hyvä etuosa ja rungon vahvuus, hieman avoimet mutta tasapainoiset kulmaukset, hyvä raajaluusto, pehmeyttä 
välikämmenissä, erinomainen turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, sivuliike voisi olla 
pidempi, miellyttävä luonne. Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt miellyttävä juniori, naisellinen kaunisilmeinen pää, 
hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, erinomainen koko, hyvin kehittynyt runko, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu 
rodunomaisesti, erinomainen turkin laatu ja määrä, miellyttävä luonne. Rovaniemi NORD 17.6. Petr Rehanek, 
Tsekki NUO ERI 1 SA PN1 SERT NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 16 months old 
bitch, very nice body, very nice head, eyes dark brown, scissor bite, ears well set and coated, chest deep and 
broad, nice forechest, back straight and broad, tail well set, fore and hindquarters with good angulations. Oulu 
KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 2 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tanakkarunkoinen, hyvärakenteinen narttu, hyvä pään pituus ja profiili, voimakas eturinta ja lapakulmaus, kiinteä 
selkä, tilava rintakehä, vahva takaosa, erinomaiset kulmaukset, erinomainen karva, hyvä askelpituus. Ylivieska 
KV 22.7. Arja Koskelo NUO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunispäinen 18 
kuukauden ikäinen feminiininen narttu jolle toivoisin tummat silmät, hyvä eturinta ja vahva luusto, oikean malli-
nen rintakehä, tasapainoiset kulmaukset ja erinomaiset rungon mittasuhteet, hieman lyhyessä vatsakarvoituk-
sessa tänään, hieman löysyyttä kyynärpäissä, erinomaiset sivuliikkeet ja ryhti. Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, 
Serbia NUO ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and proportions, 
good bone, typical head, beautiful expression, long neck, level topline, tailset and carriage correct, deep chest, 
parallel position of legs, correct angulation. Kuopio KR 3.8. Kari Salminen NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin liikkuva, viehättävä narttu, hyväilmeinen pää, tilava runko, 
hyvin kulmautunut takaa, kauniisti laitettu karva. Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski NUO ERI 2 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt, erinomaista tyyppiä, hyvät pään linjat ja pituus, 
riittävä raajaluusto kokoonsa nähden, viisto lapa, lupaava rintakehän muoto ja vahva leveä lanne, yhdensuuntai-
set vakaat takaliikkeet, tasapainoiset sivuliikkeet, miellyttävä kokonaisuus. Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari 
NUO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus jolla oikeat 
mittasuhteet, vähän kevyt kuono-osa, viiksikarvattomuus häiritsee ilmettä, hyvä purenta, hyvä kaula ja ylälinja, 
erinomainen eturinta ja vankka etuosa, hyvä runko, kaunis takaosa, hyvä karva, käyttää häntäänsä rodun-
omaisesti, liikkuu kauniisti ja kantaa itsensä hyvin. Heinola KR 19.8. Paavo Mattila NUO ERI 2 SA PN3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, kaunis ilmeikäs pää, erinomainen kaula, runko saisi 
olla aavistuksen vahvempi, erinomainen ylälinja, hyvät raajat, kaunis karva, liikkuu erittäin hyvin, erinomainen 
esiintyminen. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi NUO ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Very feminine bitch of correct size, classical head, dark eyes, well set ears, long neck, 
excellent front and rear angulations, short coupled, moves with style and drive, typical merry cocker. Hyvinkää 
RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty bitch, I would prefer a 
little more angulation in shoulder and a little more substance, level topline, good coat quality, moved and showed 
quite well. Hämeenlinna RN 6.10. Paula Rekiranta NUO ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 20 kk, erittäin linjakas rodunomainen kokonaisuus, oikean mallinen nartun pää jossa melko hyvät 
linjat ja kaunis ilme, hyvä kaula ja eturinta, vielä ulkokierteiset etukäpälät, kulmaukset tasapainossa, hyvä karvan 
laatu, erinomaiset liikkeet, iloinen käytös. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia NUO ERI 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Very balanced feminine bitch, feminine head, nice topline, tailset and tail 
carriage, would like to see her a little bit shorter in loin, correct angulation, moved well. Jyväskylä NORD 10.11. 
Annukka Paloheimo NUO ERI 1 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä 
karva, sopiva luusto, sopusuhtainen pää, hyvä purenta, hyvä eturinta, hieman pysty olkavarsi, hyvä takaosa, 
hieman lyhyt etuaskel, hyvä ylälinja. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA SERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, kaunis ilmeikäs pää, erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja, erin-
omainen runko ja luusto, sopivat kulmaukset, erittäin hyvä karva, liikkuu erittäin hyvin, erinomainen esiintyminen. 
Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen NUO ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, kaunislinjainen nartun pää, vahva luusto, riittävä eturinta ja rungon vah-
vuus, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä häntä, liikkuu erinomaisesti, kaunis turkki. 
Taipumuskokeet: Ruokolahti 13.7. Veli Nurminen SPA 1. 
 
AAMUNKOITON PRINCESS CELESTIA 17192/17 s.28.1.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. 
Fi & Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 Aamunkoiton Hurricane kasv. Jaana Kaltio 



Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melko lupaava nuori 
narttu joka vielä kovin kevytrunkoinen, päässä hyvät linjat ja miellyttävä ilme, hyväasentoinen kaula, vielä kevyt 
ja lyhyt rintakehä, hieman kapea reisi ja lihaskuntoa tulee myöhemmin, lupaavan laadukas karvapeite, mukava 
käytös. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet 
ja sukupuolileima, hyvä pään pituus, kuono saa vielä vahvistua, hyvä kaula, hieman pyöreyttä ylälinjassa, etu-
rinta ja runko saisivat jo nyt olla vahvemmat, niukat kulmaukset, hieman vaappuvat etuliikkeet, melko hyvät sivu-
liikkeet, iloinen häntä. Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Vielä hieman ilmava juniorinarttu, kaunislinjainen pää, hieman avoimet luomet, toivoisin aavistuksen 
vankemman luuston, riittävät kulmaukset, rintakehä saisi olla pitempi ja tilavampi, liikkuu kapeasti edestä ja 
köyristää selkää liikkuessa, tänään bikinikunnossa, erinomainen turkin laatu ja miellylttävä luonne. Kouvola RN 
29.4. Juha Putkonen JUN ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 kk, mittasuhteiltaan 
oikea, kokoon sopiva luusto, selvä sukupuolileima, hieman takaluisu kallo, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, 
hyvä purenta, ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta, karva vaihtumassa, laatu oikea, hyvä hännän ja lantion 
asento, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askepituudella ja esiintyy hyvin. Lahti RN 1.5. Tuula Savolai-
nen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 3 kk nuori narttu, hyvät mittasuhteet, rungoltaan vielä 
kevyt oikealinjainen pää, tummat silmät, hyvä ilme, eturintaa tarvitaan lisää, edestä vielä kapea, suorat lavat, 
rintakehässä hyvä pituus, lyhyehkö rintalasta, hieman jyrkkä lantio, riittävästi kulmautunut takaa, kokoonsa hyvä 
raajaluusto, edestakaisliikkeiden tulee vakiintua, hyvä karvan laatu, niukat hapsut, hyvä häntä, tarvitsee vielä 
aikaa. Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, Portugali JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type and proportions, good head, eyes and expression, sufficient neck, correct topline, good front 
angulation, excellent in back, moves well but topline could be better in movement. Ylivieska KV 22.7. Arja 
Koskelo JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 kk, hyvin kaunispäinen ja kaunisilmeinen femi-
niininen narttu, hyvä luuston vahvuus ja pienet tiiviit tassut, hieman etuasentoiset lavat, esitetään tänään hieman 
pulskasssa kunnossa, tänään hieman lyhyessä karvassa, tasapainoiset kulmaukset, hieman liian pitkä lanneosa, 
käyttää raajojaan hyvin liikkeessä mutta rungossa vielä rullausta, miellyttävä luonne. Kouvola KR 18.8. Harto 
Stockmari NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Narttumainen vähän pitkä kokonaisuus, oikean 
muotoinen pää, viiksikarvat parantaisivat ilmettä, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä kaula, toivoisin korostuneem-
man eturinnan, vähän etuasentoiset lavat, hyvä runko mutta pitkä lanneosa, oikein kulmautunut takaosa, hyvä 
karva, liikkuu vähän varvasahtaasti edestä, hyvin sivulta, pehmeä ylälinja. Heinola KR 19.8. Paavo Mattila NUO 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis sopusuhtainen narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja 
kaula, eturintaa saisi olla hieman enemmän, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja, polvikulmauksia voisi olla hieman 
enemmän, erinomainen karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
Taipumuskokeet: Heinola 10.6. Veli Nurminen SPA 1. 
 
AAMUNKOITON RUUSUNEN Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva LvV-17 24292/11 s.19.3.2011 i. C.I.B C.I.E Fin & Ee 
& Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva Ee VMva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Muskettikoiran Princess 
kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja VAL ERI 1 SA PN4 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvin viehättävä narttu, kauniit mittasuhteet, ihana pää, lempeä ilme, hyvä eturinta, erinomainen 
pyöreä runko, kaunis takaosa, tehokkaat liikkeet, erinomainen aktiivinen häntä. Lahti KV 25.3. Markku Mähö-
nen VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvän mittainen mutta hieman 
kapeakuonoinen pää, hyvä kaula ja eturinta, tänään hieman raskaassa rungossa, keskivahvat kulmaukset, 
hieman leveä etuliike, liikkuu hyvällä askeleella, iloinen hännän heiluttaja. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-
Venäjä VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice head and expression, a bit 
sloped croup and arched loin, a bit short and straight upper arm, movement light and enough balanced, a bit not 
parallel in front, excellent temperament. Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 2 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hieman tukevassa kunnossa mutta silti kiinteä, hyvä 
pään pituus ja suoralinjainen profiili, täyteläinen eturinta, hyvä lapakulmaus, syvä ja tilava rintakehä, vahva taka-
osa, hyvät kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, erinomainen karva. 
 
AAMUNKOITON SWEETIE BELLE 17191/17 s.28.1.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. Fi & 
Se(n) & Ee & Lv & Lt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 Aamunkoiton Hurricane kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erittäin kaunis, erinomaista rotutyyppiä oleva, selvä sukupuolileima, hyvin tasapainoinen kaunislinjainen 
narttu joka ensisilmäyksellä sai tuomarin ihastumaan itseensä, erittäin kaunis pää, ihanat oikean muotoiset 
silmät, upea tilava runko, erinomainen eturinta, erinomainen luusto, tasapainoisesti kulmautunut takaosa, erin-
omainen leveä reisi, matalat kintereet, hyvät tiiviit käpälät, liikkuu upealla vetävällä askeleella. Polvijärvi RN 6.5. 
Annaliisa Heikkinen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen nuori narttu, 
kuono-osa saisi olla täyteläisempi, kuonon ja kallon ylälinja saisi olla yhdensuuntaisempi, riittävät kulmaukset 
edessä ja takana, kaula saisi olla pitempi, vankka runko, hyvä karvan laatu, liikkuu hieman ahtaasti takaa, 
löysästi edestä, iloinen luonne, saisi olla siistimmin trimmattu. 
 
AAMUNKOITON VICTORIAS SECRET 49888/17 s.11.9.2017 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Aamun-
koiton Princess kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Haapavesi RN 6.5. Harto Stockmari PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, tummat silmät, hyvä kaula, hyvin kehittynyt 
tiivis etuosa, oikean muotoinen runko, hyvin kulmautunut takaosa, karva kehitysvaiheessa, hyvät liikkeet. Reis-
järvi RN 16.6. Eeva Resko JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava 



narttu, kaunis pää ja ilme, kaunis kaula joka voisi kiinnittyä kauniimmin lapoihin, erittäin hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, hyvä luusto, hyvin kehittynyt runko, liikkuu takaa suht hyvin, sivuliike voisi olla sujuvampi, hyvä 
edestä. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen ja 
kaunisilmeinen 10 kk vanha feminiininen narttu, hyvä koko, kaula ja kulmaukset, ikäisekseen riittävä eturinta, 
hieman kevyt luusto, oikein kaareutuneet kylkiluut, kaunis ylälinja, turkki ei vielä valmis, hieman löysyyttä kyynär-
päissä, erinomaiset sivuliikkeet, saisi kantaa häntäänsä paremmin. Raahe RN 5.8. Nikola Smolic, Kroatia JUN 
ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Junior correctly developed for the age, nice 
head, good expression, correctly angulated, excellent topline, moves well, good coat texture. 
 
ALEN ASHEN OLIVIA RFK4505589 s.26.3.2016 i. Cassom Just’n’Time e. Alen Ashen Virginia kasv. Elena ja 
Michael Kuskovy, Venäjä  
Näyttelyt: Oulu NORD 13.5. Riitta Niemelä AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, 
hyvät mittasuhteet omaava narttu, riittävä pään pituus, melko syvä kallo-osa, kuonon ja kallon linjat saisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, tiivis selkä, hyvä rungon malli, tasapainoiset kulmaukset, sopiva luuston 
vahvuus, liikkuu tasapainoisesti mutta tänään voisi olla ryhdikkäämpi, hyvä karvan laatu, rauhallinen käytös. 
 
ALLECRA 34652/179 s.11.5.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-13 Fi Jva Skjervtun’s 
Wanna Be e. Fi Jva Drialty American Beauty kasv. Leena Mätäsniemi  
Näyttelyt: Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
coat in lovely condition, head of correct proportions, excellent pigmentation, good earset, good angulations in 
front, good bone, nice feet, over angulated in rear, not good gently sloping topline, needs more substance. 
Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine 
head, nice topline, tailset and tail carriage, would like to see more front angulation, because of that making short 
front steps, at the moment still narrow, needs time to develop, in nice coat condition. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 1.7. Marja Asikainen AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-12, e-3, f-4 = 38 pist). Alkumakaus tutki-
taan huolella ja koira ohjataan lempeästi päivän tehtävään; Alma tekee työtä maa- ja ilmavainulla edeten enim-
mäkseen jäljen päällä tai tuulen ohjaamana jäljen sivussa, vauhti on maastoon sopivaa, välillä pysähdytään tar-
kistamaan tilannetta ja välillä otetaan vauhdikkaampia osuuksia; jälkityö innostaa tarkkaa jäljestäjää ja joka 
osuudella nenä vie myös tarkastuslenkeille, joilta palataan veriuralle; valitettavasti ensimmäisen osuuden puoli-
välin tarkistus jatkuu paluujälkeä aina hukkaan asti, tämän jälkeen suunta on eteen; ensimmäinen kulma ja ma-
kaus merkitään erinomaisesti ja edetään seuraavalle osuudelle, toinen kulma ja makaus nuuhkaistaan nopeasti 
ja kulma tehdään pienellä tarkistuslenkillä; kaadon haistaa kaukaa, mutta hetken rengastuksen jälkeen tarkasti 
jäljelle palaten kaadolle, joka kiinnostaa; erinomaista ja innostunutta työskentelyä tekevä koira, jota nauhan 
päässä seurataan hienosti kunnioittaen koiran työrauhaa. Hämeenlinna 26.8. Karolinna Viitamäki AVO 0 (0 
pist). Koiralle osoitetaan jälki ja ohjatusti jäljelle, koira aloittaa maa- ja ilmavainua hyödyntävän työn; ensimmäi-
nen ja toinen osuus hienoa jälkitarkkaa työtä, toisella osuudella ainoastaan yksi pieni tarkastus matkan aikana; 
ensimmäinen kulmamakuu merkataan, kulmasta yli ja runsasta tarkastelua jäljen sivussa ja takana mutta jatkaa 
sitten työtä itsenäisesti; kolmannella osuudella noin puolessa välissä koira keksii toisen hajun joka pyörittää koi-
raa runsaasti jäljen molemmin puolin eivätkä kehoituksetkaan auta, ensimmäinen hukka; otetaan uusi alku mutta 
koiran ajatukset hieman levisivät ja pian ajaudutaan jäljeltä niin että tulee toinen hukka; palautetaan, hieman en-
nen kaaatoa koira ajautuu jäljen sivuun ja ajautuu kaadon ohi aina hukkaan saakka; koe keskeytettiin, harjoitel-
len loppu; kaato kiinnostaa; lahjakas nuori koira, jolle ikä ja lisätreenit tuovat varmuutta ja jälkiuskollisuutta lisää. 
 
ALLWAY’S CIRCUS TRICK 30610/17 s.23.4.2017 i. C.I.E Ee & By Mva RkfV BaltV-18 Northworth Fatal 
N’Woody e. Allway’s Trick Me kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Polvijärvi RN 6.5. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, kaula liittyy kauniisti runkoon, 
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko, hyvälaatuinen karva, voisi olla aavistuksen korkea-
raajaisempi, liikkuu ja esiintyy hyvin. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 1-vuotias, hyvin feminiininen pienehkö narttu, kaunislinjainen joskin hieman pieni pää, hyvä etu-
rinta, luusto saisi olla vankempi, erinomainen runko, rintakehän malli, kulmaukset ja mittasuhteet, hieman kapeat 
takaliikkeet, erinomaiset etu- ja sivuliikkeet, hyvin kaunis ylälinja ja tasapainoinen miellyttävä kokonaisuus, 
iloinen häntä. Kinnula RN 4.8. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 15 kk, erinomainen tyyppi, erittäin feminiininen, hyvä mallinen pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvin 
kehittynyt runko, riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, kaunis hännän kanto liikkeessä. 
 
ALLWAY'S LAST LOVE 27077/10 s.24.3.2010 i. Fi & Ee Mva Allway’s Heartsteeler e. C.I.B Fin & Ee & Se(n) 
Mva Allway’s Shakira kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Oulu NORD 13.5. Riitta Niemelä VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloi-
nen ja reipas veteraanirouva, hyvä koko ja mittasuhteet, feminiininen pää jossa hyvät linjat, hyvä kaula, liikkees-
sä hyvä ylälinja, vahva runko, riittävä luuston vahvuus, osin hieman pehmeä karva, reippaat liikkeet joissa hyvä 
ulottuvuus, iloinen käytös. Rovaniemi RN 19.5. Matti Luoso VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen ja hyväkuntoinen veteraaninarttu, hyvä pään malli, oikea purenta, tummat silmät, 
hyvä kaulalinja, sopiva luusto, hyvät käpälät, melko hyvä eturinta, melko pyöreä rintakehä, hyvä hännän kiinni-
tys, sopivat kulmaukset, liikkuu iloisesti, hyvä käytös. Rovaniemi RN 4.8. Reia Leikola-Walden VET ERI 1 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Miellyttävä veteraaninarttu, naisellinen oikeailmeinen pää, 
riittävä luusto, hyvä kaula ja ylälinja, oikein kiinnittynyt häntä, hieman niukasti kulmautunut kapea etuosa, hyvin 



kulmautunut takaa, liikkuu sujuvasti mutta voisi olla takaa tarmokkaampi, turkki ei parhaassa kunnossa tänään, 
miellyttävä luonne. 
 
ALLWAY'S PARTY TIME 15229/13 s.8.1.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light Dom 
Pérignon e. Allway’s Zumba Rumba kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kuusamo RN 14.7. Irina Poletaeva KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Narttumai-
nen, kompakti, riittävä luusto, melko hyvä narttumainen pää, saksipurenta, korkeahkoasentoinen kaula, melko 
hyvä ylälinja, iloinen häntä, eturinta ja etukulmaukset voisivat olla paremmat, hyvät takakulmaukset, hyvä askel-
pituus, hyvä karvan laatu. 
 
ALLWAY'S SELFIE 19681/15 s.13.2.2015 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. C.I.B Fi & Ru Mva RkfV Fi Jva 
Allway’s Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaiset mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvä pään pituus, oikea ilme, erinomainen huulilinja, hyvät lavat, 
toivosin täyteläisemmän eturinnan, hyvä pyöreä runko, riittävä luusto, turhan jyrkkä lantio, kovin kapea edestä, 
varsin hyvä sivuliike, kaunis silkkinen karva, hienosti esitetty. 
 
ALLWAY'S SUNNY SMILE C.I.B Fi & Ee Mva EeJV-07 39577/06 s.5.6.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. C.I.B 
Fin & Ee & Se(n) Mva Allway’s Shakira kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11½-vuotias upea veteraani, erinomainen kunto ja tyyppi, kaunis pää, saksipurenta, pehmeähkö selkä, erinomai-
nen rintakehä, liikkuu vapaasti, erinomainen karva ikäisekseen, kunnia omistajalle ja kasvattajalle. 
 
ALLWAY'S SURPRISE Fi & Ee & Ru Mva RkfV 19679/15 s.13.2.2015 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. C.I.B Fi 
& Ru Mva RkfV Fi Jva Allway’s Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kau-
niit raamit, kaunis pää, ihana ilme, upea kaula, hyvät lavat, hyvä eturinta, ihana pyöreä runko, erinomainen lan-
tio, matalat kintereet, upea karva, tehokkkaat liikkeet, oikea asenne. Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva AVO ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen, hyvän kokoinen, erinomainen luusto, hyvät 
pään mittasuhteet, liian isot pyöreät silmät, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, oikea hampaisto, hyvä kaula ja 
ylälinja, oikea rintakehän muoto ja kulmaukset, pehmeähköt ranteet, hyvä liike, oikea karvan laatu. Reisjärvi RN 
16.6. Eeva Resko KÄY ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvät mitta-
suhteet omaava narttu, kaunis pää ja ilme, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä kaula, hyvä tiivis runko, 
normaali luusto, selkälinja voisi olla suorempi liikkeessä, liikkuu kauttaaltaan hyvin, erinomainen karvan laatu. 
Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko 
ja mittasuhteet, tiivis runko, narttumainen kokonaisuus, kuono voisi olla täyteläisempi mutta päässä on tarpeeksi 
pituutta ja profiili on suoralinjainen, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä askelpituus, erittäin kaunis turkki, hyvässä 
kunnossa. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
kaunispäinen 3-vuotias feminiininen narttu, erinomainen eturinta, toivoisin hieman vankemman luuston, kaunis 
ylälinja, oikean mallinen joskin hieman lyhyt rintakehä, tasapainoiset kulmaukset ja erinomainen karva, hyvässä 
näyttelykunnossa, liikkeessä käyttää raajoja hyvin mutta antaa aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman. 
Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski KÄY ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaista tyyppiä, hieman pyöreät silmät, hyvät pään linjat, hyvä kaula, viisto lapa, täyteläinen rintakehä, 
leveä lanneosa, hyvät takakulmaukset, hyvälaatuinen turkki, tehokkaat sivuliikkeet, etuaskeleessa voisi olla 
enemmän pituutta, iloisesti heiluva häntä. Kuhmo RN 11.8. Tanya Ahlman-Stockmari KÄY ERI 1 SA PN1 
SERT FI MVA VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen kokonaisuus, oikeat rungon mitta-
suhteet, hyvät pään linjat ja oikein sijoittuneet korvat, toivoisin tummemmat silmät, hyvä etuosa, tilava runko, 
kaunis karvapeite, liikkuu hyvin. 
 
ALLWAY'S TRICK OR TWO 50336/14 s.13.9.2014 i. Manaca’s Trick Of The Tail e. Allway’s Tan Dooris kasv. 
Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kompakti koko-
naisuus, kaunislinjainen pää, tummat silmät, pehmeä ilme, kuonossa riittävä vahvuus, hyvä eturinta, tilava runko 
joskin lyhyt rintalasta, riittävä raajaluusto, hieman jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, 
tänään niukassa turkissa, sivuliikkeessä askel on reipas, voisi olla hieman pidempi. Tampere KV 6.5. Tiina 
Illukka KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniit linjat ja mittasuhteet, saisi olla vahvempi, 
pigmentti saisi olla parempi, hyvä kaula ja ylälinja, luusto saisi olla vahvempi ja takaosa voimakkaampi, liikkuu 
sivusta hyvin ja kantaa itsensä hyvin. Mikkeli RN 12.5. Virpi Montonen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tasapainoinen, hyvät mittasuhteet, hyvä rungon voimakkuus, hyvät pään linjat, otsapenger voisi 
olla selvempi ja pää täyteläisempi, ok kaula, tiivis ylälinja, riittävästi kulmautunut, niukka eturinta, erinomainen 
karvan laatu, liikkuu hyvällä asenteella ja askelpituudella. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila KÄY ERI 3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen narttu, miellyttävä ilme, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, 
lantio saisi olla hieman pitempi, hyvät raajat, niukka karvapeite, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
ALLWAY'S VOODOO TRICK Ee JMva 30616/17 s.23.4.2017 i. C.I.E Ee & By Mva RkfV BaltV-18 Northworth 
Fatal N’Woody e. Allway’s Trick Me kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Helsinki PN 14.1. Matti Luoso PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erittäin hyvän tyyppinen hyväkuntoinen narttupentu, hyvä pään malli, oikea purenta, hyvä kaulalinja, 



hyvä luusto ja käpälät, hyvin kehittynyt etuosa ja runko, hyvät kulmaukset, hieman luisu lantio, hyvä sivuaskel 
mutta edestä ja takaa hieman ahdas, hyvä käytös. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen JUN EH. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet, hyvä rungon pituus, kaunis pää, hyvä kaula mutta esitetään 
tänään hyvin raskaassa kunnossa, erittäin hyvät kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, suorat edestakaiset liikkeet, 
hyvärytminen hieman lyhyt sivuaskel, ”ylikunto” vaikuttaa palkintosijaan. Tampere NORD 5.5. Arja Koskelo 
JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvin kaunispäinen ja kaunisilmeinen, 
kauttaaltaan feminiininen, ikäisekseen hyvä eturinta, vahva luusto, erinomaiset kulmaukset, ikäisekseen hyvin 
kehittynyt runko, kokonaisuutta häiritsee vielä melko runsas pentukarva, hyvä koko, oikea karvan laatu, vielä 
hieman kapea edestä, liikkuu hyvin ja kantaa itsensä ryhdikkäästi. Kuopio KR 3.8. Kari Salminen JUN EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Aika iso, toivoisin voimakkaamman kuono-osan, kaunis pehmeä ilme, 
rintakehä vielä kehittymätön, vahva luusto, hyvät kulmaukset takana, kauniisti kunnostettu karva, liikkuu hyvin, 
rauhallinen mukava luonne. Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt, feminiininen pehmeäilmeinen pää, hyvä kaula, hyvin asettunut 
lapa, erinomainen eturinta, hyvä täyteläinen rintakehä, hieman ulkokierteiset eturaajat, niukka polvikulmaus 
tässä vaiheessa ja hieman jyrkkäasentoinen lantio, hieman sidotut takaliikkeet, riittävä sivuaskelpituus. Kouvola 
KR 18.8. Harto Stockmari JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva 
sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, kaunis pää, hyvä ilme viiksikarvoineen, hyvä purenta, hyvä kaula, ikäisek-
seen erinomainen eturinta ja vankka etuosa, tilava runko, tasapainoisesti kulmautunut, vähän jyrkkä lantio, hyvä 
karva, liikkuu vähän ahtaasti takaa, liikkuu hyvin, käyttää häntäänsä rodunomaisesti. 
 
ALLWAY’S X-FILES 13560/17 s.10.12.2016 i. Ten Grade’s Shervood Manolito e. C.I.B Fi & Ru Mva Fi Jva RkfV 
Allway's Wendi The Witch kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja JUN ERI 2 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvin viehättävä juniori, kaunis pää, oikea ilme, erinomainen kaula, hyvät lavat, lupaava eturinta 
ja rungon syvyys, erinomainen lantio, hyvin toimiva häntä, erittäin lupaavat liikkeet, erinomainen silkkinen karva-
peite. Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä 
kovin kesken kehityksen, hyvä koko ja mittasuhteet mutta voimaa saisi olla enemmän, pieni ja kevyt pää, pään 
ylälinjat selvästi erisuuntaiset, pitkä hieman ohut kaula, kapea eturinta, hyvät takakulmaukset, sekä etu- että 
takaliikkeet kapeat, erittäin kaunis turkki. 
 
ANCER’S VICTORIA’S BEAUTY 43430/14 s.21.7.2014 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se & No & Pohj Jva 
Delichon Droplet e. Fi Jva Sugarstick’s C’est La Vie kasv. Heli Rummukainen 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 12.8. Paula Valkonen SPA 1. 
 
ANCER’S VICTORIA’S SECRET 43429/14 s.21.7.2014 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se & No & Pohj Jva 
Delichon Droplet e. Fi Jva Sugarstick’s C’est La Vie kasv. Heli Rummukainen 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 27.5. Mari Myllynen VOI 2 (a-3, b-7, c-6, d-10, e-3, f-3 = 32 pist). Koira tutkii 
lähtömakauksen, josta hyvin ohjattuna, pääosin ilmavainuisena, rauhalliseen jäljestykseen; ensimmäinen osuus 
tuulen vaikutuksesta jäljen sivulla, kuitenkin käyden merkkaamassa makuun, ensimmäinen kulma, jolla katko, 
selviää helposti kaartaen lopusta alkuun; toinen osuus jäljellä tai tuntumalla, yksi tarkastuspisto jäljen molemmin 
puolin, toinen makuu merkaten, toinen kulma ei selviä vaan koira jatkaa kulmalta määrätietoisesti suoraan aina 
hukkaan saakka; uusi alku kolmannelta osuudelta, jäljestys muuttuu levottomaksi ja osuudella tehdään useita 
rengastuksia, makaus merkaten, kulma teettää töitä mutta selviää; kolmas osuus tuulen vaikutuksesta sivussa, 
makaus ohi; pienen vilvoittelun jälkeen kaadolle suoraan ja se kiinnosti; pisteisiin vaikuttaa tänään toisella kul-
malla tehty hukka, ohitettu makaus, hieman työläs kolmas kulma ja tarkastelut; osaava jäljestäjä, jolle sattui har-
mittava työtapaturma. Ruokolahti 10.6. Heikki Vesikko VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-8, e-3, f-3 = 33 pist). Lähtö osoite-
taan, siinä nuuhkaisu, ohjataan krepille; aloittaa siitä maavainuisen, jälkitarkan, sopivavauhtisen jäljestyksen, 
osoittaa makuut pysähtymällä ja nuuhkimalla; pysähtyy ensimmäisellä kulmalla, katkokulma, hakee lähtöä seu-
raavalle osuudelle, lähtee paluujäljelle, saa hukan; ohjataan toiselle osuudelle, jäljestää sen ja seuraavat osuu-
det jäljellä kaivaten silloin tällöin jäljestyskehoitusta, oikaisee jäljellä olevat kulmat; pysähtyy kaadolle ja jää pai-
koilleen. 
 
ARIADNÈ FROM NORTH LAND OF HUNGARY 14937/18 s.21.4.2017 i. Hu Mva Hu JMva Rábca Réti Make Up 
Black Diamond e. Invisible Touch of Black Mirage kasv. Marta Szlabej, Unkari 
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, ääriviivat ja sukupuolileima, hyvän pituinen pää, kuono saa vielä vahvistua, kaula voisi olla aavistuksen 
pidempi, hyvä eturinta ja runko mutta runko saisi olla tiiviimpi, hyvät kulmaukset, koiralla hyvä askelpituus, pitäisi 
esiintyä iloisemmin. 
 
ASPENCREEK’S LET THE SUNSHINE IN 15659/18 s.17.1.2018 i. V-18 RigaW-18 Honeywater’s Catch Of The 
Day e. Fi Mva Fenbrook Can’t Let You Go kasv. Marjo ja Anna-Maija Romppanen 
Näyttelyt: Lahti PN 21.7. Sanna Vakkilainen BABY 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6 kk, kaunislinjainen, erittäin feminiininen narttupentu jolla lupaavat mittasuhteet, muuten hyvän mallinen pää 
mutta otsapenger saa vielä hieman voimistua, erinomainen ylälinja, runko ja kulmaukset, kokoon sopiva raaja-
luusto ja ikään riittävä eturinta, liikkuu hyvin silloin kun haluaa, liikkeessä häntä nousee melko korkealle, ystä-
vällinen käytös. 
 
ASSI 40844/18 s.3.6.2018 i. Fi Jva Hunterfull Grace’n Glory e. Jenlin Awenita kasv. Sari Penttilä 



Näyttelyt: Lempäälä PN 17.11. Tarja Löfman BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk, feminiini-
nen narttupentu, hyvä purenta ja pigmentti, kaunisilmeinen vielä hieman kevyt pää, kaula voisi olla pidempi, 
hyvin täyttynyt runko, tasapainoiset kulmaukset, pehmeyttä ylälinjassa, hyvä häntä, reippaat edestä leveät liik-
keet, hyvä väritys. Helsinki PN 15.12. Merja Ylhäinen BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, mittasuhteet ja luusto, hyvä pää ja ilme, aavistuksen lyhyt kaula, kulmauksia voisi olla enemmän 
sekä edessä että takana, hyvä rintakehä, pyöristää selkää liikkeessä, muuten hyvät liikkeet, turkki vielä kovin 
pehmeä. 
 
ASVINA JUST AS ADORABLE 48862/14 s.21.8.2014 i. Se(n) Mva Se Jva Manaca’s Milk N’Toast And Honey e. 
Asvina Holy Case kasv. Minna  Salo 
Näyttelyt: Äänekoski RN 2.6. Annaliisa Heikkinen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
tyyppinen narttu joka voisi olla hieman hoikemmassa kunnossa, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaiset ja 
otsapenger selvempi, kaula saisi olla pidempi, riittävät kulmaukset edessä ja takana, hieman pitkä runko, liikkuu 
löysästi edestä, iloinen cockerin luonne. 
 
ATTENBOROUGH ANDROMEDA 27266/12 s.23.9.2011 i. C.I.B C.I.E FI & No & Ee & Lv & Ge & Bg & Md Mva 
Great Escape I’m With Stupid e. Attenborough Almost An Angel kasv. Johanna Söderholm  
Näyttelyt: Aura RN 16.6. Tiina Illukka AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen, kaunis pää, melko lyhyt kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, kapea edestä, hyvät taka-
kulmaukset, hyvät sivuliikkeet, kapeat edestä ja takaa. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria AVO EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Enough in type, correct head lines, short in neck, needs more fore-
chest, too much skin in shoulders, good format, moves little bit close. Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo AVO ERI 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunispäinen 7-vuotias narttu, miellyttävä ilme, hyvä eturinta, 
riittävä luuston vahvuus, kauniisti kaareutuneet kylkiluut, erinomaiset rungon mittasuhteet, erinomaiset sivu- ja 
takaliikkeet, melko kapea edestä, tasapainoinen kokonaisuus. 
 
AUTUMN SPIRIT'S FOLLOW THE SUN 31345/13 s.6.5.2013 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. Fi Mva Autumn Spirit’s Lunar Ardor kasv. Jaana Riekki 
Jäljestämiskokeet: Jyväskylä 20.5. Jyrki Rasinpää AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Hyvin oh-
jattu lähtö, Sanni tutkii tarkasti alkumakauksen ja lähtee reipasvauhtiseen jäljestykseen maavainua käyttäen; 
koko jälki jäjestetään veretystä pitkin tai sen välittömässä läheisyydessä; ensimmäisellä osuudella tehdään pari 
pientä tarkistusta jäljen sivulle, ensimmäinen kulma tarkasti ja makaus merkataan; toinen kulma tarkasti ja 
makaus ylitetään pysähtymättä; suoraan kaadolle, jota jää kiinnostuneena tutkimaan; erinomainen suoritus ensi-
kertalaiselta parivaljakolta, suoritus oli lisäksi äänetön. Toivakka 3.6. Veijo Suoranta AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-
12, e-3, f-5 = 48 pist). Sanni haistelee alkumakauksen, ohjatusti jäljelle, alkaa sopivavauhtinen, pääosin maa-
vainuinen jälkityö; osuudet jälkeä ja maastoa mukaillen; makaukset merkataan nopeasti haistellen, kulmat jäljen 
mukaisesti; kaadolle sivusta, osoitti haistellen; erinomaista jälkityötä, vain makausten merkkauksesta menee pis-
teitä. 
Käyttäytymiskoe: Tampere 17.10. Outi-Elina Hermiö PAKK1 BH. 
 
BACKHILLS MYFAIR LADY Lv & Ee JMva PMJV-17 JV-17 LtJV-18 48223/17 s.21.12.2016 i. Se(n) Mva Se 
Jva PMJV-15 Haradwater Solar Eclipse e. Backhills Ever So Sweet kasv. Karin Staaf, Ruotsi 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
viehättävä juniori, kauniit pehmeät linjat, hyvä pään pituus, upea lempeä ilme, eturinta saa vielä täyttyä ja runko 
pyöristyä, ihana takaosa, erinomainen silkkinen turkki, erinomaisessa näyttelykunnossa, upea sivuliike, kovin 
levoton edestä, erinomainen asenne. Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva JUN ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kiva nuori narttu, upea luonne, erittäin narttumainen, ihanan kokoinen, hyvin 
kehittynyt ikäisekseen, kaunis narttumainen pää, saksipurenta, erinomainen ylälinja ja häntä, oikea rintakehän 
muoto, hyvin kulmautunut, erinomainen sivuliike, etuliike saisi olla stabiilimpi, erinomainen karvan laatu. Imatra 
KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old, 
excellent size, type and bone, beautiful head, not finished yet, excellent eyes, lovely expression, well set and 
carried ears, good neck and topline, well angulated, moves very well, well presented. Imatra KV 2.4. Anatoli 
Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice head and 
expression, short and straight upper arm, a bit narrow chest in front, movement enough light, a bit narrow and 
high stepping in front, excellent temperament. Kajaani RN 8.4. Katja Korhonen JUN ERI 1 SA PN1 SERT 
ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Yhden vuoden ikäinen, erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, 
kaunislinjainen narttu, voisi olla aavistuksen tiiviimmässä kunnossa, kauniit pään linjat, purenta ok, hyvät korvat 
ja kaula joka kiinnittyy hyvin selkälinjaan, hyvä nuoren koiran eturinta ja runko, kokonaisuuteen sopiva raaja-
luusto, hyvät käpälät ja turkki, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, sivuliikkeessä hyvä pituus ja voima, 
miellyttävä luonne. Oulu NORD 13.5. Riitta Niemelä JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pään pituus, sopiva vahvuusaste, kauniit silmät, pään linjat vielä 
kesken kehityksen, hyvä kaula ja ylälinja, lupaava rungon malli, aavistuksen pitkä lanneosa, hyvä luusto, sopu-
suhtaiset kulmaukset, erinomainen karvan laatu, hyvä askelpituus sivulta, etuliikkeissä kapeutta, antaa hieman 
etumatalan vaikutelman liikkuessa, reipas käytös. Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali NUO 
ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful head, feminine expression, well set 
ears with excellent texture, deep chest, excellent front angulation, ribcage should have more substance, 
beautiful topline and tailset, well muscled rear with nice angulation, moves with nice reach and drive, could be a 
bit more parallel in front. Joensuu KR 27.5. Ferdinando Asnaghi, Italia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 



käsiteltävissä. In type, correct head, topline with long loin, good movement. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-
Britannia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely balanced head, good neck and 
layback of shoulder, good length of upper arm, good bone, good depth of rib and well muscled quarters, moved 
soundly. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pretty, correct head, good eyes, clean throat, deep forechest, balanced neck into well placed shoulders, neat 
feet, level topline, would prefer better length of rib but still balanced, movement ok, happy. Oulu KV 7.7. Paula 
Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, pää saisi 
olla pitempi ja voimakkaampi, hyvä selkälinja, hyvä lapakulmaus ja hyvin täyttynyt eturinta, hyvä rintakehän tila-
vuus, hyvät takakulmaukset, rungossa hyvä karva, raajoissa ja mahan alla vielä pehmeää. Kemi KV 21.7. Katja 
Korhonen NUO ERI 1 SA PN2 VARASERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauns 
nuori narttu, erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, lempeä ilme, purenta ok, lupat korvat, erinomai-
nen kaula kiinnittyy kauniisti selkälinjaan, hyvä eturinta ja runko, vankkaluustoiset raajat, hyvä turkin laatu ja 
häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, hieman löysästi edestä, upea sivuliike hyvällä voimalla, rodunomainen 
luonne. Kuopio KR 3.8. Kari Salminen NUO ERI 2 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Hyvin liikkuva, hyvärakenteinen narttu, runko saisi olla hieman tilavampi, viehättävä pää, kaunis ylälinja, kau-
niissa näyttelykunnossa, joskin melko karvainen, miellyttävä esiintyminen. Kuopio NORD 4.8. Vesa Lehtonen 
NUO ERI 1 SA PN1 SERT NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen kokonai-
suus, kaunis pää ja ilme, pään linjat saavat vielä yhdensuuntaistua, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saa vielä täyt-
tyä, erinomainen runko, hyvä luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä tehokkaalla 
askeleella mutta voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin, erinomainen karvan laatu, kauniissa näyttelykunnossa, 
rodunomaisesti käytetty häntä. Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, hyvät nartun mittasuhteet, kaunislinjainen pää 
jossa hyvät mittasuhteet ja pituus, erinomainen viisto lapa, hyvä rintakehän täyteläisyys, hyvä raajaluusto, erin-
omainen leveä reisi, hyvin kulmautunut, matala kinner, erittäin tasapainoiset liikkeet joissa hyvä askelpituus ja 
luonnollinen ryhti. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta NUO ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, erittäin narttumainen kokonaisuus, oikealinjainen riittävän vahva nartun pää, 
hyvä ilme, sopivat kulmaukset, hyvä eturinta, kokoon sopiva luusto ja ikään sopiva runko, kaunis karva, reipas 
luonne, hyvä selkälinja liikkeessä, taka-askel vetävä mutta voisi olla pitempi. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, 
Norja NUO ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine and balanced bitch, 
correct size, lovely head and expression, correct bite, slightly upright in shoulder, could have stronger bone, 
quite compact in body, tailset could be better, not quite in balance on the move but shows a lot of enthusiasm, 
lovely coat. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka, 
hyvät mittasuhteet omaava narttu, hyvä ilme, pää saa vielä täyteläistyä, pystyt lavat, lyhyt olkavarsi, puutteelli-
nen eturinta, takaa hyvin kulmautunut, hyvä vahva selkä ja hieno runko, kauniisti kunnostettu, liikkuu muuten 
hyvin mutta etuliike tahtoo nousta. 
 
BARECHO IT AIN’T ME BABE 41197/18 s.17.4.2018 i. Tozzi Ekstra News e. Se(n) Mva Backhills Just 
Awesome kasv. Helene ja David Björkman, Ruotsi 
Näyttelyt: Lahti PN 21.10. Paula Rekiranta BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk, sievä, 
tyypiltään erinomainen narttupentu jolla hyvät rungon mittasuhteet, narttumainen pää, vielä hieman kevyt kuono-
osa, kauniit tummat silmät, hyvä kaula, ikäisekseen hyvä eturinta, hieman lyhyt rintakehä, riittävästi 
kulmautuneet raajat, sopusuhtainen luusto, vielä kovin pehmeä pentukarva, tasapainoiset liikkeet, miellyttävä 
luonne. Helsinki PN 15.12. Merja Ylhäinen PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, mittasuhteet ja luusto, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, kapea eturinta, hyvä rintakehä, kulmauksia tulisi 
olla enemmän sekä edessä että takana, hieman lyhyet liikkeet, hyvä turkki, voisi omata iloisemman hännän. Hel-
sinki PN 16.12. Reia Leikola-Walden PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan oikea, kaunislinjainen pikkunarttu, oikeailmeinen vielä hieman kevyt pää, kaunis kaula ja ylälinja, riit-
tävä luusto, hieman suora olkavarsi, riittävästi kulmautunut takaosa, lupaava runko, sujuvat liikkeet, toivoisin iloi-
semman hännän, ystävällinen luonne. 
 
BAYSWAY BLUE RONNIE C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva LtV-17 58311/11 
s.3.6.2011 i. Bruno Prince e. Ie JMva Baysway Blazing Kate kasv. William McEntee, Irlanti 
Näyttelyt: Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, nice head and expression, a bit narrow chest in front, movement very light and balanced, a bit 
narrow in front, excellent temperament. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 6.5. Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Koira tutkii alku-
makauksen ja se ohjataan hyvin jäljelle; jäljestys on pääosin maavainuista ja jäljellä edetään sopivalla vauhdilla; 
jäljestäminen pääosin jälkitarkasti vain pieniä tarkistuksia tehden, viimeisellä osuudella laajemmat lenkit jäljen 
sivuun; ensimmäinen ja kolmas kulma pienellä tarkastuslenkillä, toinen kulma, jolla katko, lenkitetään laajasti 
ennen kuin veretyksen alku löytyy; makauksista ensimmäinen ja toinen osoitetaan hieman nopeasti, kolmas 
hyvin ja neljäs ylitetään; suoraan kaadolle, jonka tutkii tarkasti; hyvä jäljestys, jota himmentää tänään työskentely 
makauksilla. Ruovesi 13.5. Johanna Lindfors VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-10, e-3, f-4 = 42 pist). Koira rauhoitetaan 
ja ohjataan huolellisesti jäljelle; työskentely on maa- ja ilmavainuista, aaltoilevaa jäljen molemmin puolin; matkan 
aikana tehdään joitakin pieniä ja pari suurempaa tarkistuslenkkiä; ensimmäinen kulma hyvin, toinen, jolla katko, 
laajalla kaarroksella uuteen suuntaan, kolmas isohkolla pyörähdyksellä takaa; makuista ohittaa ensimmäisen, 
merkkaa toisen pysähtyen, kolmannella vain nyökkäys ja viimeinen yli; tulee kaadolle, joka kiinnostaa. Pyhtää 
15.7. Esa Pekkarinen VOI 2 (a-4, b-7, c-6, d-10, e-3, f-4 = 34 pist). Koira tutkii alkumakuun ja alkaa sopiva-
vauhtinen, tarkka, jälkeä pitkin etenevä, maa- ja ilmavainua käyttävä jäljestys; ensimmäinen kulma useammalla 



rengastuksella, toinen kulma, jolla katko, ensin katkon päästä rengastaen ja sitten suoraan uudelle osuudelle, 
viimeinen kulma pienellä takalenkillä; viimeisellä osuudella sivuun riistapolkua pitkin aina hukkaan asti; makuista 
kaksi osoitetaan hyvin, yksi ohitetaan ja yksi ylitetään hidastaen; kaadolle, jota jäädään tutkimaan; osaavan koi-
ran varma suoritus pienestä herpaantumisesta huolimatta. 
 
BELL’MANO BELLA NOTTE Fi & Se Jva 33831/14 s.8.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt 
& Nl & Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 
HeW-17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. Bell’Mano Xmas 
Blue Magic kasv. Erna Toivanen 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 6.5. Heikki Pirhonen VOI 2 (a-5, b-7, c-5, d-12, e-3, f-5 = 37 pist). Hyvin ohjattu 
lähtö ja huolellisesti tutkittu alkumakaus; Bella jäljestää pääosin maavainulla, tehden pieniä pistoja jäljen sivuun 
matkan aikana; toisen osuuden alkupuolella poistutaan jäljen vasemmalle puolelle aina hukkaan saakka; palau-
tuksen jälkeen työtä tehdään kuten jäljen alussa; makauksista kolme osoitetaan hyvin pysähtyen, yksi mennään 
yli; kulmat selvitetään rengastaen ja katkokulma yhdellä laajalla rengastuksella ja osin jäljentekijöiden jälkiä uu-
delle osuudelle; kaadolle tullaan suoraan, sorkka kiinnostaa ja jää vierelle; vain yksi hairahdus erottaa huippu-
pisteistä. 
 
BELL’MANO BLUE NIGHT QUEEN 33832/14 s.8.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & 
Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. Bell’Mano Xmas Blue Magic 
kasv. Erna Toivanen 
Taipumuskokeet: Juva 14.7. Paula Valkonen SPA 0. 
 
BELL’MANO BLUE ORCHID 33833/14 s.8.5.2014 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt 
Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. Bell’Mano Xmas Blue Magic 
kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 18.3. Annaliisa Heikkinen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hie-
man tuhdissa kunnossa oleva, erittäin ystävällinen ja vauhdikas narttu, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, tiivis runko joka voisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvä takaosa, hyvä turkin laatu ja 
väri, liikkuu hyvin takaa, hieman leveästi edestä. Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia KÄY ERI 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old female, good size, enough bone, nice feminine head, I’d like 
less open eyes, medium length neck, good forechest and topline, bit overweight, moves well. Imatra KV 2.4. 
Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, a bit sloped 
croup and arched loin, correct expression, movement light, a bit wide in front, carriage of head should be more 
proud in movement. Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Good size and proportions, good type of head with correct expression, dark eyes, neck could be a bit longer, 
level topline, tailset and carriage correct, deep chest, good substance, parallel position of legs, could be a bit 
more angulated, in movement needs more drive. 
 
BELL’MANO ROCK ME BABY Ru Mva RkfV 42177/15 s.16.7.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. 
Bell’Mano Xmas Snow-White kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini KÄY ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Rotutyyppi erinomainen, hyvät mittasuhteet, oikea voimakkuusaste, hieman syvä huulilinja, muuten hyvä 
pää, hyvä ylälinja ja oikea rintakehän muoto, hyvä rakenne takana, hyvä hännän kiinnitys, hyvät kulmaukset, rei-
pas käytös, tasapurenta. Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 2 years old female, good type, size and bone, good length of head, bit too skinny, well set and 
carried ears, good forechest, shoulder, neck and topline, enough angulated, enough drive in rear movement. 
Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
type, nice head and expression, a bit arched loin, a bit narrow chest in front, movement enough light, a bit hocks 
out, a bit narrow in front movement, excellent temperament. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen KÄY ERI 1. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 vuotta, hyvät mittasuhteet ja ylälinja, hieman syväkalloinen pää, tummat 
silmät, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, purenta voisi olla tasaisempi, hyvä eturinta, tilava rintakehä, hieman 
jyrkkä lantio, hyvä takaosa, hieman suorat olkavarret, edestakaisliikkeet saavat vakiintua, tehokas sivuaskel, 
hyvä turkki, hapsut ja häntä, esiintyy ryhdikkäästi. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi KÄY EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Okej proportioner, fint huvud, uttryck milt och feminint, korsbett, bra 
bröstkorg, tillräckliga vinklar, litet lång i länden, rör sig med tillräckligt steglängd, härligt energi och svansaktivitet, 
brett fint kors, breda välmusklade lår, pälsen är inte i utställningskondition. Kotka NORD 16.6. Des Manton, 
Irlanti KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, ok type and shape, clean head, good eyes 
and mouth, moderate angulations in front and rear, firm topline, very sound mover, good temperament. Porvoo 
RN 28.7. Dina Korna, Viro KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Standard size, good bones, 
head in proportion to body with correct lines and proportions, correct bite and ears, eyelids have to be tighter, 
good topline and body proportions, correct angulations, good coat, moves well, good temperament. Mikkeli RN 
4.8. Harto Stockmari KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, 
oikeat pään mittasuhteet, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä purenta, viiksikarvat parantaisivat ilmettä, hyvä kaula, 
tyhjä eturinta, hyvä runko, hyvä karva, liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, 
Sveitsi KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very typical bitch of correct size, beautiful feminine 
head, dark eyes with loose eyelids, unfortunately her bite is not correct, long neck, excellent front and rear 



angulations, level topline, moves with drive, very well presented. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia 
KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, nice topline, tailset and tail carriage, has a little 
bit loose skin under the throat, correct angulation, in nice coat condition, moved well. Jyväskylä KV 11.11. 
Paavo Mattila KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu, kaunisilmeinen pää, 
hiukan voimakkaat huulet, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, ylälinja ja takaosa, hyvä suora karva, liikkuu hyvin, 
miellyttävä käytös. 
 
BELL’MANO ROCK N HUG ME 42178/15 s.16.7.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Bell’Mano 
Xmas Snow-White kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan 
oikea ja hyvän sukupuolileiman omaava narttu jolla hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset takana, hyvä rintakehän 
muoto, kyynärpäät rungon alla ja kovin villit etuliikkeet, turkki hyvä, etuliikkeet laskevat palkintosijaa. Hamina 
NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Okej proportioner, 
feminint och milt uttryck, välansatta öron, fina ögon, bra bröstkorg, mycket framskjuten skuldra, rör sig okej från 
sidan, mycket vid fram, fin svansaktivitet, vacker päls. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia AVO EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing head, good depth of muzzle, good reach of neck, good bone, 
nicely sprung rib, good width of hindquarters and turn of stifle, would like her slightly shorter in back and could 
move less wide in front. Kotka NORD 16.6. Des Manton, Irlanti AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Almost 3 years, ok shape and size, a little down in skull, clean eyes and mouth, ok neck and topline, 
moderate angulations, moves soundly going away but very wide when coming back. 
Taipumuskokeet: Ruokolahti 13.7. Liisa Pajala SPA 0. 
 
BELL’MANO XMAS BLUE MAGIC 13543/11 s.21.12.2010 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon 
Second Sight e. Bell’mano Midsummer Rose kasv. Erna Toivonen 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 vuotta, hyvät 
mittasuhteet nartulle, kaula voisi liittyä sulavammin lapoihin, hyvät pään linjat, hieman kevyt kuono, tummat 
silmät, luomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä eturinta, tilava pyöreähkö rintakehä, lyhyt rintalasta, suorahkot olka-
varret, hyvä takaosa, leveät etuliikkeet, tehokas sivuaskel, turkki ei tänään parhaimmillaan, iloinen käytös, erin-
omainen häntä. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Standard size female, strong bones, head in balance to body with correct lines, could be bit cleaner in cheeks, 
correct bite and eyes, earset could be slightly lower, strong enough topline, enough angulated, correct texture of 
coat, moves well, nice temperament. 
 
BELL’MANO XMAS SNOW-WHITE 13539/11 s.21.12.2010 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon 
Second Sight e. Bell’mano Midsummer Rose kasv. Erna Toivonen 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erittäin 
hyvä, hyvin liikkuva narttu joka voisi olla hieman tiiviimpi, oikealinjainen pää, hieman syvällä sijaitsevat silmät, 
hyvä kaula, hieman pehmeä selkä, hyvä takaosa, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, etuliikkeessä löysyyt-
tä, hyvät kulmaukset takaosassa, hyvä turkin laatu. Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO EH. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years old female, good size and bone, bit heavy head, lot of skin on 
forechest, long neck, needs more training for the show, I’d like more reach and drive in the movement. Imatra 
KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, 
correct expression, a bit narrow chest in front, movement enough light, a bit not parallel in front, excellent 
temperament. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Bra proportioner, fint huvud, milt uttryck, välansatta öron, mörka fina ögon, bra kropp och vinklar, fint brett 
kors, breda välmusklade lår, rör sig med fint steglängd och svansaktivitet, okej pälskondition. Kotka NORD 16.6. 
Des Manton, Irlanti AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years, ok size and shape, clean 
skull, ok eyes and mouth, ok neck and quarters, a little down on her pasterns, extra waves on her topline, moves 
ok. Mikkeli RN 4.8. Harto Stockmari AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikea sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, oikean pään mittasuhteet, viiksikarvat parantaisivat ilmettä, hyvä 
purenta, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä kaula ja eturinta, tilava runko, vähän pitkä lanneosa, oikein kulmautunut 
takaosa, oikea karvan laatu, liikkuu hyvin ja käyttää häntäänsä oikein. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi 
AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong bitch of correct breed type, feminine head, would 
prefer better eyelids and less loose skin in the neck, level topline, excellent tailset, correct rear angulations, 
moves correctly, very well presented. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia AVO ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Nice feminine head, nice topline, tailset and tail carriage, super ribcage, parallel in 
movement, would like to see a little bit more front angulation, nice back angulation, in good coat condition. 
Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch of 
good size, could be more filled out in the front skull, soft expression, excellent front, strong body, nice tailset but 
could carry the tail a bit better on the move, lovely coat. 
 
BENCHMARK BABY TRUE LOVE 24530/15 s.12.3.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Fi & Ee 
Mva Lt & Ee JMva BaltJV-09 Muskettikoiran Zafira kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Helsinki KR 21.7. Jetta Tschokkinen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, 
hyvä koko ja mittasuhteet, hieman kapeapiirteinen pää, hyvä ilme ja purenta, hyvät raajat, ok eturinta, runko 
voisi olla hieman leveämpi ja pidempi, liikkuu ok askeleella, hyvä karvan laatu, hyvä käytös. Helsinki KR 1.9. 
Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch with good 



head proportions, nice sweet expression, well set ears, good neck, good topline, medium angulation in front and 
rear, quite loose in front in movement, not showing with confidence. 
Rallytoko: Porvoo 12.7. Hannele Pirttimaa ALOHYV (82 pist). Jyväskylä 28.7. Tytti Lintenhofer ALOHYV (78 
pist). Vantaa 25.8. Tiia Hämäläinen ALOHYV (80 pist) RTK1. 
 
BENCHMARK BED OF ROSES 24528/15 s.12.3.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Fi & Ee Mva 
Lt & Ee JMva BaltJV-09 Muskettikoiran Zafira kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Jäljestämiskokeet: Loimaa 27.5. Juhani Heikniemi VOI 3 (28 pist). 
 
BENCHMARK EARLY CHOICE Fi Mva 46147/15 s.4.8.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Ee 
Mva HeJW-13 Benchmark Ultimate Choice kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 2½-vuotias, kaunis sopusuhtainen narttu, erinomaiset mittasuhteet, kauniit linjat päässä, hyvät 
korvat, purenta ok, kaunis huulilinja, erinomaiset kulmaukset, hyvä eturinta, erinomainen rungon volyymi, hyvä 
selkä ja lantio, hieman matala hännän kiinnitys, lihaksikkaat pakarat, oikea karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti 
hyvällä ulottuvuudella, käyttää häntäänsä oikein. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen AVO ERI 1 SA PN1 CACIB 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat, hyväilmeinen pää, erin-
omainen kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta ja runko, suorat edestakaiset 
liikkeet, liikkuu hyvällä askeleella häntäänsä heiluttaen. Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 1 
SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years old female, excellent size, type and bone, very 
feminine head, I’d like more underjaw, excellent neck and shoulder, excellent forechest and topline, very well 
angulated in front, could be better in rear, in excellent condition, moves very well. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, 
Valko-Venäjä AVO ERI 1 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, very 
feminine, excellent expression, a bit narrow chest in front, movement very light and enough balanced, a bit 
narrow in front, excellent temperament. Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 2 SA PN2 VARA-CACIB. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, kauniit 
tummat silmät, riittävän vahva kuono-osa, hyvät huulet, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, 
tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen häntä, liikkuu tehokkaasti, kaunis hyvin kunnostettu turkki. Lahti RN 
1.5. Tuula Savolainen AVO ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ vuotta, tasapainoinen 
kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, kaunis oikealinjainen pää, tummat silmät, pehmeä ilme, kuonossa oikea vah-
vuus, hyvä eturinta ja raajaluusto, hyvä tilava rintakehä, viistot olkavarret, suorahkot lavat, hyvä takaosa, hyvä 
turkki, hapsut ja häntä, sivuliikkeessä etuaskel voisi olla pidempi, iloinen käytös. Tuusula ER 9.6. Carol West, 
Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very pleasing, nicely balanced head, good 
stop, nice chiselling, good length of neck, well laid shoulder, good depth of brisket, deep well sprung ribs, short 
coupled, good second thigh and hind angulation, moved soundly with wagging tail. Mikkeli KV 28.7. Suncica 
Lazic, Serbia VAL ERI 1 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and 
proportions, typical head with beautiful expression, long neck, level topline, tailset and carriage correct, good 
chest and forechest, good substance, parallel position of legs, correct angulations. 
Taipumuskokeet: Janakkala 16.6. Liisa Pajala SPA 1. 
 
BENCHMARK FUN QUIZ NEWS Lt & Ee & Lv & Balt JMva LtJV-17 34487/16 s.4.5.2016 i. Dk & Gb & No Mva 
PMJV-11 DkV-12 MV-13 DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee 
JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 Benchmark Quiz Of The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kotka NORD 16.6. Des Manton, Irlanti AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, 
ok size and shape, clean head, good eyes and mouth, ok neck and shoulders, ok topline, very straight in rear 
angulations and this is seen in her hind movement. Raasepori KR 1.7. Pirjo Aaltonen AVO ERI 1 SA PN3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet omaava narttu, hyvärunkoinen selvä sukupuoli-
leima, riittävän täyteläinen kuono-osa, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman löysää kaula-
nahkaa, hyvä eturinta ja kulmaukset, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, karvapeite ei parhaimmillaan, hyvät taka-
liikkeet mutta etuaskel hieman liian korkea. Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Pienehkö, hieman matala narttu, hyvä pään profiili, hyvä selkälinja, syvä ja tilava 
rintakehä, täyteläinen eturinta, vahva takaosa, erinomainen liioittelematon karva, raajat saisivat olla hieman 
pidemmät. Juva KR 8.7. Eeva Resko AVO ERI 2 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Kaunis pää ja ilme, kaunis ylälinja, kaula kiinnittyy kauniisti lapaan, hyvin kulmautunut edestä, hyvä luusto, 
hyvä ylälinja, erinomainen runko, hyvä vahva takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin, voisi kantaa itsensä kauniim-
min liikkeessä. Laukaa KR 14.7. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 2 years, correct type, good size, proportions and substance, quality coat, correct bite, well set ears, tail 
could be better set in movement, correct angulations and movement, well presented. Mäntsälä KR 15.7. 
Zeferino Jose Silva, Portugali AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type and head, 
good muzzle, sufficient neck, correct topline, good chest, good angulations, I would prefer better position of 
hands, moved sufficiently. 
 
BENCHMARK GOLDILOCKS 44141/16 s.22.7.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & No & Lv & Balt Mva Fi Jva 
TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. C.I.E Benchmark Joval Musk kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Appealing head and expression, good depth of brisket, would like a slightly better lay of shoulder, good ribs, 
short strong coupling, good width of quarters, nicely turned stifle, moved true. 
 



BENCHMARK GUARDIAN ANGEL’S DESTINY 44142/16 s.22.7.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & No & Lv & 
Balt Mva Fi Jva TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. C.I.E Benchmark Joval Musk kasv. Mariann Korpi ja Anett 
Finnig  
Näyttelyt: Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Vackert feminint huvud och uttryck, bra hals och rygglinje, mycket välutvecklad kropp i lite för högt hull, väl-
vinklad, bra pälskvalitet, rör isg mycket väl. 
 
BENCHMARK HELLO LUCIA C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva 61997/08 s.13.12.2008 i. C.I.E Lt Mva V-10 Westerner 
Dance In Time e. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Lv & Ee & Lt & Balt Mva Ee & Lv & Lt & Balt VMva LtV-09 BaltVV-13 
HeW-13 HeVW-13 MVV-14 TlnW-14 TlnVW-14 EeVV-14 HeVW-14 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann 
Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VET ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely well constructed lady, sweet head and expression, good construction throughout, well boned, in super 
condition for her 10 years, moving very soundly, in very nice coat and condition. 
 
BENCHMARK HUMBLE BEAUTY 49343/16 s.13.9.2016 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. By Mva 
Benchmark Queen Of The Night kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja NUO ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Feminint huvud och uttryck, mycket välutvecklad och cobby kropp, välvinklad, välansatt svans 
och rör sig mycket väl när hon vill. Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, oikean muotoinen pää jossa yhtenevät linjat, 
tummat silmät, viiksikarvat parantaisivat ilmettä, hyvä purenta, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä kaula, erinomai-
nen eturinta ja vankka etuosa, tilava runko, vähän luisu lantio, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä karva, liikkuu 
hyvin sivusta, vähän löysästi edestä, saisi käyttää häntäänsä aktiivisemmin. Heinola KR 19.8. Paavo Mattila 
NUO ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen narttu, kaunis 
hyvän mallinen pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula, erinomainen runko ja luusto, erittäin hyvin kulmautunut, 
erinomainen karva, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös mutta iloisempi esiintyminen olisi eduksi. Riihimäki NORD 
26.8. Leni Finne NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Riittävät mittasuhteet, voisi olla aavistuk-
sen raajakkaampi, sopiva luusto, oikealinjainen pää, kauniit tummat silmät joissa näkyy turhan paljon sidekalvoa, 
hyvä kaula ja ylälinja, hyvät etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä, saisi olla tiiviimmässä kunnossa, niukah-
ko eturinta, ok askelpituus, vispaa voimakkaasti edestä. Parainen RN 9.9. Lena Danker-Höglund NUO ERI 1 
SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kohta 2-vuotias, tasapainoisesti rakentunut nuori 
narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, vilkkuluomi häiritsee hieman ilmettä, hyvät korvat, purenta ok, 
kaula voisi olla kuivempi, erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, kaunis ylälinja, oikean muotoinen rintakehä, 
vahva lihaksikas lanneosa, hyvä lantio, vahvat pakarat, kokoon sopiva luusto, erinomaiset käpälät, liikkuu tasa-
painoisesti vahvalla askeleella, voisi näyttää hieman enemmän asennetta. 
 
BENCHMARK JADE IN BLUE 41063/17 s.24.6.2017 i. Fi & Se(n) & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Northworth End-
less Teatime e. C.I.E Benchmark Joval Musk kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen 
hyvin kehittynyt, vilkas ja vallaton, lupaavat pään linjat, erinomainen kaulan kaari ja hyväasentoinen lapa, kokoon 
sopiva luusto, rintakehän tulee vielä täyttyä, hyvät takakulmaukset, hyvät vakaat takaliikkeet, kyynärpäiden tulee 
vielä tiivistyä, hyvä sivuaskelpituus silloin kun malttaa. 
 
BENCHMARK LOLLIPOP 15464/18 s.1.1.2018 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Fi & Se Jva 
Triplet Yours Truly e. HeW-18 Flushing Meadow’s Elsa Beskow kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Lahti PN 21.7. Sanna Vakkilainen BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk, hyvin 
kehittynyt voimakas narttu jolla hyvän mallinen pää, kauniit tummat silmät, hyvä kaula, lupaava eturinta ja raaja-
luusto, tasapainoiset kulmaukset, pitkä pyöreä runko, hyvä ylälinja, tässä kehitysvaiheessa antaa melko pitkän 
vaikutelman, liikkuu terveesti mutta tänään kovin innottomasti vailla rodunomaista iloa, ystävällinen käytös. 
 
BENCHMARK QUEEN OF THE NIGHT By Mva 46755/11 s.12.7.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & 
Lv & Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 
V-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. C.I.B C.I.E Fin 
& Dk & Lv & Ee & Lt & Balt Mva Ee & Lv & Lt & Balt VMva LtV-09 BaltVV-13 HeW-13 HeVW-13 MVV-14 TlnW-
14 TlnVW-14 EeVV-14 HeVW-14 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen VAL EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, kauniit ääriviivat, hieman narttumainen pää, kuono voisi olla vahvempi, hyvä kaula, eturinta ja kulmauk-
set, koira liikkuu hyvällä askeleella mutta on haluton esiintymään, liikkuu tänään etumatalasti mikä vaikuttaa 
palkintosijaan. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well balanced, plenty of bone and substance throughout, pleasing head and expression, slightly incorrect 
dentition, good reach of neck, short strong back, well muscled quarters, nicely turned stifle, moved soundly. 
Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, Portugali VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good type, excellent head, good skull, sufficient neck, good topline, excellent angulations and chest, moves well. 
 
BENCHMARK QUIZ OF THE DAY C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 
46754/11 s.12.7.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva 
HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-



18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Lv & Ee & Lt & Balt Mva Ee & Lv & Lt & 
Balt VMva LtV-09 BaltVV-13 HeW-13 HeVW-13 MVV-14 TlnW-14 TlnVW-14 EeVV-14 HeVW-14 Cockergold 
Cool Blue Night kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
6½ years, ver nice type, beautiful head, beautiful eye shape and expression, nice strong neck, very good body 
structure, good set of tail, well placed shoulders, correct rear angulation, in movement little wide in front. Tuusu-
la ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing head, 
eye showing a little white, good reach of neck, well laid shoulder, good spring of rib, short strong coupling, good 
turn of stifle, good tailset, moved happily and soundly. 
 
BETWAY’S EVER DREAM 23514/13 s.5.3.2013 i. V-13 EeV-14 Robinson Crusoe Z Vejminku e. Betway’s Dark-
ness Tan Angel kasv. Bettina Mattila-Närhi 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, 
hyvän kokoinen narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä kallon muoto, kaunis ilme, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, 
purenta ok, kaunis huulilinja, hyvin kulmautunut, hyvä eturinta, oikea rungon volyymi, hyvä selkä ja lantio, hyvä 
hännän kiinnitys, sopiva luusto, liikkuu reippaasti ja iloisesti riittävällä askelpituudella, työntö voisi olla voimak-
kaampi. 
 
BIRCHFIRE LOVELY STYLE Fi Mva 28581/14 s.13.4.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva Fenbrook Change is Gonna 
Come e. Cha-Cha-Cha Bleper’s kasv. Oili ja Kari Mattila 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Slightly stronger in head, still well balanced, nice expression, good bone and substance, nice level topline, good 
hind angulations and well muscled, moved soundly and happily. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-
Britannia VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely balanced head, nice tight eye, good 
depth of muzzle, good deep forechest, well boned front legs, moderate neck, good return of upper arm into tight 
front, good width all through the body, good depth, good topline and well set tail, nicely muscled rear quarters, 
strong mover using rear very well. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Bra huvud och uttryck, något halsskinn, tillräcklig hals, mycket välutvecklad kropp och 
utmärkta vinklar, utmärkt pälskvalitet, rör sig met mycket väl men kunde vara stramare i ryggen i rörelse. 
 
BREEZE DESIRE 28360/17 s.17.4.2017 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. Breeze 
Madde kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen sukupuolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, turhan korostuneet kulmakaaret ja vähän takaluisu 
kallo, hyvä purenta, oikein sijoittuneet korvat, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja vankka etuosa, tilava runko, 
tasapainoisesti kulmautunut, oikea karvan laatu, kaunis sivuliike, hyvät edestakaiset liikkeet, käyttää riittävästi 
häntää. Riihimäki NORD 26.8. Leni Finne AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mitta-
suhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, hieman korostuneet kulmakaaret, kauniit tummat silmät, erinomainen 
eturinta ja etukulmaukset, oikean mallinen rintakehä, esitetään hieman tuhdissa kunnossa, oikea askelpituus, 
melko vaisu ja iloton olemus. Hämeenlinna RN 6.10. Paula Rekiranta NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 15 kk, tyypiltään erinomainen nuori narttu joka saisi esiintyä reippaammin ja iloisemmin, hyvä 
pään pituus, linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, lempeä ilme, hyvä runko, raajaluusto ja kulmaukset, oikea 
karvan laatu, liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvä askelpituus. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia NUO 
ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice size, balanced bitch, beautiful head and 
expression, super shoulders, correct front and back angulation, would like to see her firmer in topline, nice 
parallel movement, could be happier in movement. 
 
BREEZE EVELINA 28349/17 s.18.4.2017 i. Cassom Twist’n’Shout e. Breeze Viennetta kasv. Pirjo ja Kirsi 
Lehtonen 
Näyttelyt: Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari NUO HYL. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva 
sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, kaunis pää, viiksikarvat parantaisivat ilmettä, hyvä kaula, erinomainen etu-
rinta ja vankka etuosa, tilava runko, oikea-asentoinen lantio, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä karva, liikkuu 
hyvin sivulta, vähän löysästi edestä, saisi käyttää häntäänsä paljon innokkaammin, toinen alakulmahammas 
menee ikeneen yläkulmahampaan taakse, tästä syystä palkintosija ’hylätty’. Riihimäki NORD 26.8. Leni Finne 
NUO HYL. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen pää, kau-
niit tummat silmät, valitettavasti toinen alakulmahammas painautuu kitalakeen, hyvä kaula ja ylälinja, niukka etu-
rinta, tasapainoiset kulmaukset, oikean mallinen rintakehä, saisi olla tiiviimmässä kunnossa, oikea askelpituus, 
kovin vaisu ja iloton olemus, hylätty virheasentoisen kulmahampaan asennon takia. 
 
BREEZE FRECIA 43687/17 s.31.7.2017 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. Breeze 
Felinca kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen JUN ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
9 kk, kaunislinjainen nuori narttu, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää, tummat silmät, kuono saa vahvistua, 
oikean muotoinen tilava rintakehä, hyvä eturinta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä turkki, hapsut ja häntä, 
tehokkaat liikkeet, iloinen käytös. Tampere NORD 5.5. Arja Koskelo JUN ERI 1 SA PN2 SERT NORD-VARA-
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ihastuttava, hyvin feminiininen 9 kk vanha nartttu jolla miellyttä-
vä lempeä ilme ja tummat silmät, erinomainen eturinta, riittävä luuston vahvuus, erittäin hyvin kehittynyt oikean 
mallinen runko, oikein kaareutuneet kylkiluut, leveä reisi ja lyhyt kinner, upea ylälinja, täydellinen hännän kiinni-



tys, hyvälaatuinen karva, erinomaiset liikkeet, hyvä ryhti, kauttaaltaan ilo silmälle ja kunnia arvostella tämän ta-
soinen nuori narttu. Tuusula RN 13.5. Tiina Taulos JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Ihastuttavaluonteinen juniori joka käyttäytyy hieman vallattomasti, kauniit silmät, hyvä kuono, 
kallon linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, tasapainoisesti rakentunut, kaunis kaula, hyvin pyöristynyt runko, 
erinomainen karva, hieno heiluva häntä. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Very pretty head, good earsert, good depth of muzzle, good bone and depth of brisket, 
good ribs, short coupled, nicely angulated quarters, moved soundly with ever-wagging tail. Mäntsälä KR 15.7. 
Zeferino Jose Silva, Portugali JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and 
construction, good proportions, good head, I would prefer better filled muzzle, excellent neck, correct topline, 
excellent chest and angulations, good movement, moves full of happiness. Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari 
JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, oikeat pään 
mittasuhteet, vielä vähän korostuneet kulmakaaret, hyvä ilme, oikea purenta, hyvä kaula, erinomainen eturinta, 
vankka etuosa, tilava runko, oikea-asentoinen lantio, hyvä runko, rodunomaisesti kulmautunut, karva väli-
vaiheessa, hyvä takaliike, vielä vallaton edestä, liikkuu ajoittain jopa neljällä jalalla. Heinola KR 19.8. Paavo 
Mattila JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erittäin kaunis nuori narttu, hyvän malli-
nen kaunisilmeinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä ylälinja, vielä hieman kapea edestä, erittäin hyvät raajat, 
hyvälaatuinen karva, liikkuu erittäin hyvin kun malttaa, miellyttävä luonne. Riihimäki NORD 26.8. Leni Finne 
JUN ERI 1 SA PN1 SERT NORD-SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mitta-
suhteet, sopiva luusto, miellyttävä ilme, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvät etu-
kulmaukset, hyvä takaosa, erinomainen askelpituus kun niin haluaa. Hämeenlinna RN 6.10. Paula Rekiranta 
JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 kk, kaunislinjainen, reipas, elämän-
iloinen juniori jolla upeat pitkäaskeliset liikkeet, oikean mallinen kaunisilmeinen nartun pää, hyvä kaula ja ylälinja, 
ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, pitkä sääri, voimakkaat takakulmaukset, hyvä luusto ja karvan laatu. 
Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia JUN ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Nice feminine head, elegant, nice topline, tailset and tail carriage, very nice front and back angulation, 
deep chest, parallel in movement, in good coat condition. 
 
BREEZE MADDE 52919/14 s.16.10.2014 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Breeze Viennetta kasv. Pirjo 
ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Tampere NORD 5.5. Arja Koskelo AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi, feminiininen kaunislinjainen pää, hyvä eturinta, erinomaiset kulmaukset ja vankka luusto, oikean 
mallinen tiivis runko, erinomainen hännän kiinnitys ja kaunis ylälinja, kaunis leveä reisi, liikkuu erittäin hyvin 
tehokkaalla askeleella mutta saisi olla iloisempi, turkki kaipaa vielä viimeistelyä, hyvin miellyttävä kokonaisuus. 
 
BREEZE UNIQUE PEARL 12104/16 s.19.12.2015 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se & No & Pohj Jva Delichon 
Droplet e. Lt JMva Breeze Wild Cappuccino kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Balanced head, deep forechest, good bone and tight feet, moderate neck, reasonable shoulders, good strong 
body, short loin, enthusiastic movement but moving slightly close in rear. 
 
BREEZE WALERIE 17569/16 s.8.2.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. 
Breeze Viennetta kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias, hyvän tyyppinen narttu jolla rodunomainen pää, tummat silmät, oikean mittaiset korvat, korrekti ylälinja, 
hyvä karva, hyvä luusto ja kulmaukset, tyypilliset liikkeet mutta edestä hieman heittelevät. Äänekoski RN 2.6. 
Annaliisa Heikkinen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvät rungon 
mittasuhteet, kuono-osa voisi olla vähän vahvempi ja kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaisemmat, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, vankka runko, erinomainen karva, etu- ja takaliikkeet saisivat olla yhdensuuntaiset, 
liikkuu hyvin. 
 
COPYCOCK’S CARAMELL ROSE 50582/17 s.10.9.2017 i. Lt Mva Qr Marc Z Vejminku e. La Scale Golden Eye 
kasv. Anne Mattila 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Attractive 
head, dark eye, clean neck, well angulated behind, short hocks, good tailset, lacks spring and depth of ribs, a 
little hesitant on the move. 
 
COPYCOCK’S CARBON ROSE 23908/17 s.8.3.2017 i. Lt Mva Qr Marc Z Vejminku e. La Scale Golden Eye 
kasv. Anne Mattila 
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mitta-
suhteet, hyvät ääriviivat, hyväilmeinen pää jossa hyvä pituus, hyvä korvien kiinnitys, hyvä kaula, ylä- ja alalinja, 
kulmaukset ja käpälät, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu hyvällä askeleella, erittäin iloinen hännän heiluttaja. 
Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely 
balanced bitch of good overall outline, good depth of muzzle, nicely chiselled head, good neck flowing into well 
laid shoulders, good depth of brisket, good bone, good spring of rib, strong and short loin, nicely turned stifle, 
short below the hock, moved happily and soundly. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia NUO EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced head, dark eye, tight elbows, nice bone, neat feet, well laid 
shoulders, level topline, good width to rib, short loin, strong drive in movement. Kotka NORD 16.6. Des Manton, 



Irlanti NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, ok type and shape, clean skull, ok 
muzzle, good mouth, good neck and topline, good angles in rear, very unsettled on the move, rolled wide. 
 
COPYCOCK’S CINNAMON TOUCH 23913/17 s.8.3.2017 i. Lt Mva Qr Marc Z Vejminku e. La Scale Golden Eye 
kasv. Anne Mattila 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
pretty bitch, good stop, would like a slightly darker eye, adequare neck, good bone, tight feet, good topline, well 
muscled quarters, moved soundly but needs a little bit more confidence. 
 
CRAB APPLE’S CHOCO SHAKE 24974/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey 
On Ice e. Fi Jva Crab Apple's Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 4.8. Virpi Väisänen SPA 1. 
 
CRAB APPLE’S DANCING QUEEN 11910/17 s.30.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet 
Old Master e. Fi Jva Crab Apple’s Soap Bubble kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 16 
months old female, good size, type and bone, feminine head but fine in foreface, bit deep stop, good neck and 
shoulder, well angulated in front and rear, excellent temperament, moves well. 
Taipumuskokeet: Luumäki 21.7. Kati Huovila SPA 1. 
 
CRAB APPLE’S DARK CHOCOLATE Fi Jva 24976/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
Breeze Whiskey On Ice e. Fi Jva Crab Apple's Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini NUO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotu-
tyyppi erinomainen, oikeat mittasuhteet ja voimakkuusaste, päässä hyvä pituus ja miellyttävä ilme, etuosa saa 
tiivistyä, hyvä rintakehän muoto, selkä voisi olla tiiviimpi, riittävät kulmaukset takana, liikkuu hyvin takaa, etuliike 
jää hieman lyhyeksi. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vahva narttu, melko voimakas pää jossa hyvä pituus, hyvä kaula ja eturinta, melko raskas runko, keskivahvat 
kulmaukset, liikkuu hieman lyhyellä askeleella takaa, voisi esiintyä iloisemmin. Pertunmaa RN 14.4. Reia 
Leikola-Walden KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas narttu, pitkä hyvälinjainen pää, 
erinomaisen tummat silmät värisekseen, vahva luusto, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä kaula, tilava runko, 
toivoisin lyhyemmän lanneosan, tasapainoiset rodunomaiset liikkeet, voisi olla aavistuksen naisellisempi koko-
naisuus, erinomainen väri, hyvä turkki ja luonne. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi KÄY EH 3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Okej proportioner, vackert välmeislat huvud, fint milt uttryck, kunde vara 
litet mer könspreglad, mycket brant i sitt skuldra, sluttande i sitt kors, bred i korset, välmusklade lår, välansatt 
svans, rör sig med litet knappt steglängd, härligt svansaktivitet, vackert väl presenterad päls. Kotka NORD 16.6. 
Des Manton, Irlanti KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, top in size but balanced, 
clean head, good eyes and mouth, ok neck and shoulders, firm topline with happy tail, lovely temperament, 
sound mover. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Standard 
size, in the upper side, could be bit more feminine, head in balance, body with correct lines and proportions, 
correct bite, eyes and ears, strong topline, correct ribcage and brisket, front angulation could be better, upright 
upper arm, correct angulation behind, moves freely but with short steps in front, nice temperament. Kouvola KR 
18.8. Harto Stockmari KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakas, vähän urosmainen koko-
naisuus, hyvät mittasuhteet, korostuneet kulmakaaret, vähän kevyt kuono-osa, hyvä purenta, hyvä kaula, löysää 
kaulanalusnahkaa, toivoisin korostuneemman eturinnan, etuasentoiset lavat, tilava runko, pitkä lanneosa, hyvä 
takaosa, karva ei tänään parhaimmillaan, käyttää hyvin häntää, liikkuu ahtaasti takaa, vähän lyhyt etuaskel, liik-
kuu hyvin takaa. Heinola KR 19.8. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis narttu, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, niukasti kulmautunut edestä, eturintaa saisi olla enemmän, erittäin 
hyvä runko, takakulmauksia saisi olla hieman enemmän, hyvä karva joka tänään ei aivan parhaimmillaan, voisi 
liikkua hieman sujuvammin. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 6.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-8, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Ruska ohja-
taan hyvin jäljelle, alkumakaus tutkitaan ja aloitetaan hyvin etenevä jälkiuralla tapahtuva jäljestys, vain muutama 
pieni pisto jäljen sivuun koko matkan aikana; viimeisen osuuden alussa tehtiin laajahko lenkki jäljen oikealle puo-
lelle, palasi kuitenkin itse takaisin jäljelle; kaikki makaukset pysähdytään osoittamaan; katkokulma selvitetään 
rengastamalla ja loppuosa jäljentekijän jälkiä toinen kulma parilla suunnan tarkistuksella ja kolmas jälkitarkasti; 
kaadolle tullaan suoraan, sorkka kiinnostaa ja jää viereen; hieno ripeä jäljestys tänään. Luumäki 26.5. Mari 
Myllynen VOI 1 (a-5, b-11, c-10, d-10, e-3, f-5 = 44 pist). Koiralle osoitetaan lähtömakaus, josta ohjattuna reipas-
vauhtiseen pääosin maavainuiseen jäljestykseen; ensimmäisellä ja neljännellä osuudella tarkistuslenkit, muutoin 
edetään kaarrellen jäljen päällä tai sen tuntumalla; makauksista merkataan nopeasti ensimmäinen ja kolmas, 
toinen ohi ja neljäs vain hidastaen ja nuuskaisten; kulmista ensimmäinen ja toinen hyvin, kolmas, jolla katko 
oikaisten ennen veretyksen loppua uudelle osuudelle; kaadosta ensin ohi mutta sille palaten ja se kiinnosti; 
tänään pisteisiin vaikuttaa vaillinaiset makauksien merkkaukset ja hieman oikaistu katkokulma; kelpo suoritus 
koirakolta, vauhtia kannattaa hidastaa, se todennäköisesti parantaa myös pisteitä koiran joutuessa keskittymään 
tehtävään paremmin. Kouvola 10.6. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-11, e-3, f-5 = 43 pist). Koira 
osoittaa alkumakuun ja viedään lyhyellä narulla jäljelle; ohjaaja jarruttaa innokkaan koiran vauhdin reippaaksi 
kävelyvauhdiksi ja jälkeä edetään maavainuisesti veriuralla; ensimmäisellä osuudella pieni tarkistus tehden ja 
hieman ennen kaatoa tutkitaan ison kiven alustaa ja ympäristöä niin, että paluu tehtävälle vaatii parit ohjaajan 
kehotukset; kaadolle suoraan se tutkien; ensimmäinen kulma jäljen mukaisesti, katkokulmalta suoraan jatkoon 
veren lopusta kaartaen ja kolmas kulma laajahkolla taustan tarkistuksella; ensimmäinen ja toinen makaus 



silmänräpäys pysähtyen, kolmas ja neljäs pikaisesti pysähtyen ja nuuskien; osaava jäljestäjä, hiven lisää malttia 
makuilla, niin ollaan huippupisteillä. Luumäki 5.8. Leena Kähkönen VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-11, e-3, f-5 = 44 
pist). Ohjatusti lähtö; jälkityö on maavainulla, pienellä aaltoliikkeellä jäljen päällä etenevää; makauksista ensim-
mäinen ohi, toinen hyvin ja kolmas ja neljäs nopeasti vauhdista; ensimmäinen ja kolmas normikulma tausta-
tarkistuksella, toisella oleva katko laajoin tarkasteluin, veretyksen alku kuitenkin löytyy; toisella ja kolmannella 
osuudella laajoja tarkasteluita, jotka koira kuitenkin ratkoo itsenäisesti; kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnostaa; 
koira luottaa ohjaajan ja päinvastoin; tänään pisteet vauhdikkaasta suorituksesta vähenevät parin huolimattoman 
makauksen vuoksi sekä tarkasteluista katkolla että osuuksilla; hyvä suoritus sorkkakuvioisessa maastossa. Luu-
mäki 26.8. Kati Huovila VOI 2 (a-4, b-7, c-6, d-10, e-3, f-3 = 33 pist). Innokasta jäljestäjää pidetty kiinni valjaista; 
haisteli alkumakauksen, ohjaten ja jarruttaen valjaista kiinni pitäen krepitykselle; työskentely koko jäljellä on ete-
nevää; makauksista kiinnosti vain ensimmäinen, muut yli; kulmat tarkasti ja katkokulma kaarevalla lenkillä vere-
tyksen lopusta uuden alkuun; ennen toista kulmaa kirsu nousi, häntä viuhtoi ja vauhti reipastui jäljen sivulle men-
täessä, kehoituskaan ei auttanut, hukka; matkan jatkuessa jokin riistahaju tuli kirsuun vielä kaadolta poistuttaes-
sakin; sorkkaa haisteli. 
 
CRAB APPLE’S FAIR PLAYER 46323/15 s.9.8.2015 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s 
The Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, erittäin narttumainen, oikeat mittasuhteet, erinomainen pää, ilme ja purenta, oikea 
ylälinja ja hännän kiinnitys, hyvä rintakehän volyymi ja pituus, oikeat kulmaukset, liikkuu vapaasti, hyvä karvan 
laatu. Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, tiivis runko, kevyt pää, jyrkkä otsapenger, hieman lyhyt kaula, hyvä rintakehän syvyys ja 
tilavuus, karva voisi olla kiiltävämpää ja sileämpää, yhdensuuntaiset liikkeet. Raahe RN 5.8. Nikola Smolic, 
Kroatia AVO ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, correct balance, 
nice head, good expression, correctly angulated, topline could be stronger, excellent coat texture, moves well. 
Taipumuskokeet: Luumäki 21.7. Kati Huovila SPA 1. 
 
CRAB APPLE’S GO-GO GIRL 46324/15 s.9.8.2015 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Crab Apple’s The 
Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen KÄY ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Mittasuhteiltaan oikea, hyvä luusto, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet 
korvat, tummat silmät, hyvä purenta, hyvä rintakehä, hieman kapea lanne, riittävästi eturintaa, hyvä karvan laatu, 
hyvä lantio ja hännän asento, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella. Kotka NORD 16.6. Des 
Manton, Irlanti KÄY ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years, well up for size, clean 
head, good eyes and mouth, lovely neck and topline, well angled in front, moderately angled and hocked, good 
tailset, sound mover around the ring. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Feminine, good size, strong enough bones, feminine head with correct lines, muzzle could be 
more filled under eyes correct bite and ears, eyelids could be tighter, strong enough topline, feminine body 
proportions, correct angulations, nice coat, moves well, nice temperament. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, 
Sveitsi AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Elegant bitch of correct size, feminine head, dark 
eyes but very loose eyelids, long neck, correct front angulations, level topline, a little long in loin, correct tailset, 
correct rear angulations, moves with drive. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 15.7. Esa Pekkarinen AVO 0 (0 pist). Alkumakuulta liikkeelle, eteneminen on rau-
hallista ja tunnustelevaa; pian koira alkaa hakea suuntaa pistoin ja rengastuksin, jonka jälkeen valitsee paluu-
jäljen; hukka; uusi alku ja kauaa ei edetä kun sama toistuu, paluujäljestä toinen hukka; uusi aloitus, nyt edetään 
kulman tuntumaan; jäljen yli kaatunut koivu joutuu ensiksi tuijotuskilpailun uhriksi, jonka jälkeen koira lähtee kier-
tämään estettä, löytää riistapolun ja lopulta ajautuun niin sivuun, että tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen lop-
puun; lisää harjoitusta, koira osaa jäljestää mutta kaipaa lisää varmuutta. 
 
CRAB APPLE’S IRISH COFFEE 24975/16 s.20.3.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey 
On Ice e. Fi Jva Crab Apple’s Cloudberry Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erit-
täin hyvä, mittasuhteiltaan oikea, feminiininen narttu jonka etuosa saisi olla kulmautuneempi ja eturinta täytty-
neempi, myös rintakehä tarvitsee lisää voimaa, riittävät kulmaukset takana, hyvä hännän kiinnitys, hyvä turkin 
määrä ja laatu, etuliikkeissä myös löysyyttä. Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan oikea, hyvä raajaluusto, selvä sukupuolileima, hieman takaluisu kallo, 
oikein kiinnittyneet korvat, turkin väriin sointuvat kirsu, pigmentti ja silmät, hyvä purenta, oikea rintakehän malli, 
hieman kapea lanne, riittävästi eturintaa, karvan laatu oikea, hyvä lantion ja hännän asento, tasapainoiset kul-
maukset, liikkuu hyvällä askelpituudella. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi AVO EVA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Litet lång i sina proportioner, fint feminint huvud, milt uttryck, välansatta öron, okej 
kropp och stomme, tillräckliga vinklar, litet lång i länden, rör sig med fin steglängd men för dagen inte rent, inte i 
bästa pälskondition. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very feminine bitch of correct size, very feminine head, correct eye colour, pronounced stop, level topline, 
correct rear angulation, excellent tailset and carriage, moves with a lot of drive, very well presented. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 6.5. Hannu Palonen AVO 2 (a-4, b-7, c-6, d-10, e-3, f-3 = 33 pist). Reipas lähtö, 
alkuun ja loppuun tarkkaa jäljestystä; ensimmäinen kulma vierestä, toinen yli; toisen osuuden alkupuolella hirven 
jäljille, hukka; aivan toisen kulman vierestä jälleen hirven jäljille melkein hukkaan saakka, palaa kuitenkin oma-
toimisesti jäljelle; kaatokäytös hyväksytty. Luumäki 26.5. Mari Myllynen AVO 2 (a-4, b-6, c-5, d-14, e-3, f-3 = 35 



pist). Koira tutkii lähtömakauksen, josta ohjattuna maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen maastoon sopivalla vauh-
dilla; ensimmäinen osuus tarkistuslenkillä ja -kaarroksella, muuten jäljellä tai sen tuntumalla, ensimmäinen ma-
kaus merkaten, kulma rengastaen; toinen osuus myös kaarteella ja lenkillä, toinen makaus merkaten, kulma ren-
gastaen; kolmannella osuudella sorkanjäljet alkavat häiritä koiran suoritusta ja lopulta vievät koiran aina hukkaan 
saakka 50 metriä ennen kaatoa; uusi alku, suoraan kaadolle ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa tarkistelut 
ja hukka; erittäin hienosti aloitetun jäljestyksen sotki harmittavasti tuoreet sorkan jäljet; harjoittelu riistarikkaassa 
maastossa ja kokemuksen karttuessa alkavat pisteet varmasti paranemaan. Kouvola 1.7. Karla Sohlman AVO 2 
(a-4, b-5, c-4, d-14, e-3, f-3 = 33 pist). Kaja tutkii lähtömakauksen hyvin ja saatetaan veriuralle mallikkaasti, 
alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään maavainua; ensimmäinen osuus hyvin liki loppua, matkan aika-
na on useita metsäkoneen tieuria ja ne selvitetään hienosti, osuuden lopussa alkaa pyöriminen jäljen molemmin 
puolin, josta kehoituksella jatkaa kulmalle; makuu tutkitaan hyvin ja kulma tarkasti; toista osuutta taas hyvin yli 
puolen välin, sitten vilkku vasempaan ja lähdetään ensimmäiseen hukkaan; uusi yritys ja kulmalle, jossa makuu 
tutkitaan hyvin; kulma tarkasti ja kolmas osuus edetään useiden pistojen ja pyörähdysten saattelemana kaadolle, 
joka kiinnosti; nuori koira, joka osoitti omistavansa jälkikoiran nenän ja vieläpä hyvän sellaisen; kokemusta lisää, 
niin uskon että päästään alusta loppuun hyvin, tästä on hyvä jatkaa; tsemppiä Kaja. Pyhtää 15.7. Karla Sohlman 
AVO – (0 pist). Kaja tutkii lähtömakauksen ja saatetaan hyvin työtehtävään, alkaa rauhallista vauhtia etenevä 
jäljestys, jossa käytetään maa- ja ilmavainua; alkua hyvin melko jälkitarkasti, sitten eteen tulee polkuja sekä run-
saasti hirvieläinten jälkiä, ne tutkitaan ja palataan veriuralle muistutuksen jälkeen; työskentely on kuitenkin muut-
tunut, riistan jälkiä on paljon ja keskittyminen herpaantunut, lähdetään ensimmäiseen hukkaan; uusi yritys, mutta 
kuumuus ja runsaat jäljet ovat saaneet annetun työtehtävän unohtumaan; ohjaaja tuntee koiransa ja keskeyttää 
kokeen; Kaja osoitti omistavansa jälkikoiran nenän, mutta tänään kokemattomalle koiralle oli suotu paljon muuta-
kin mietittävää metsään; tsemppiä jatkoon. Luumäki 26.8. Kati Huovila AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 
pist). Näytetty ja tarkasti haisteltu aloitus, mistä ohjatusti jäljelle; innolla pyörähdykset kunnes maa- sekä ilma-
vainua käyttäen etenemään itsenäisesti ja varmasti; tuulen vaikutuksesta välillä aaltoillen ja hakkuuaukolla myös 
sorkkajälkien haistelut; kulmista molemmat tarkasti; toinen makaus ilmavainulla kaukaa haistaen ja sen vain 
nopeasti vaan kylläkin selvästi merkkasi; kaatoa kohti vauhti kiihtyi; sorkkaa haisteli; iloinen työskentely koko 
matkan ajan. Kouvola 30.9. Mari Myllynen AVO 1 (a-5, b-9, c-8, d-13, e-3, f-4 = 42 pist). Koira rauhoitetaan 
alkumakaukselle, josta sen tutkittuaan ohjataan maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen maastoon sopivalla vauh-
dilla; joka osuudella tehdään muutama tarkistuspisto, muutoin edetään jäljellä tai sen tuntumalla; ensimmäinen 
makaus huolellisesti syöden ja matkaa jatketaan kehotuksella, kulma rengastaen; toinen makaus merkaten, 
kulma tarkasti; kaadosta ensiksi ohi, mutta ohjaajan oikea-aikaisella kehotuksella palaten ja kaadon löytäen ja se 
kiinnostaa; tänään pisteisiin vaikuttaa tarkastelut ja kehotuksen vaatinut ensimmäinen makaus; kelpo suoritus, 
kokemuksen karttuessa varmuus lisääntyy ja pisteet paranevat. 
 
CRAB APPLE’S LITTLE MY 13458/18 s.16.12.2017 i. C.I.B. C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Fi & Se 
Jva Triplet Yours Truly e. Crab Apple's The Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Raahe RN 5.8. Nikola Smolic, Kroatia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Correct size and shape, nice feminine head, upright shoulders, topline in development, correct hindquarters, 
excellent temperament, moves well for the age. 
 
CRAB APPLE’S POCAHONTAS 11152/15 s.24.11.2014 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva 
TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Crab Apple’s White Chocolate kasv. Johanna Kääriäinen 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 6.5. Hannu Palonen AVO 3 (a-3, b-5, c-5, d-10, e-3, f-3 = 29 pist). Rauhallisesti liik-
keelle; alkuun tarkkaa jäljestystä, hieman ennen ensimmäistä kulmaa hirven jäljille, hukka; jäljelle tuotuna ensin 
kulman vierestä ja melkein heti takaisin hirven jäljille, toinen hukka; jäljelle tuotuna enemmän polveilua, toinen 
kulma yli; viimeisellä osuudella pääosin jäljen molemmin puolin tarkistellen; kaatokäytös hyväksytty. Luumäki 
26.5. Mari Myllynen AVO 1 (a-5, b-10, c-8, d-12, e-3, f-5 = 43 pist). Koira tutkii alkumakauksen, josta ohjattuna 
pääosin ilmavainuiseen jäljestykseen leppoisalla vauhdilla; tuuli aiheuttaa tarkistelulenkkejä mäkisessä maas-
tossa, muutama lenkki ensimmäisellä osuudella ja reilummin toisella osuudella, muutoin jäljellä tai tuntumalla; 
ensimmäinen makaus vaillinaisesti merkaten, kulma rengastuksella, toinen makaus hyvin merkaten, kulma 
pitkähköllä pistolla; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa ensimmäinen makaus, toinen 
kulma ja tarkistuslenkit; tänään haittasi tuuli muutoin hienoa jäljestystä aiheuttaen turhia paluulenkkejä. Luumäki 
26.8. Kati Huovila AVO 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, e-3, f-4 = 44 pist). Alkumakaus haisteltu, mistä ohjatusti reippaa-
seen ja tarkkaan maavainuiseen jäljestykseen; pikkusorkan jäljet saivat aikaan tarkat kaksi pyörähdystä jäljen 
sivulla, tuulen vielä painaessa verijälkeä samaan suuntaan, lisäksi marjastajakin oli tullut samalle alueelle; 
sorkkajälkien sammalkaivuut eivät enää myöhemmin kiinnostaneet, vaan matka jatkui tarkasti; makauskulma 
erittäin tarkasti, kumpareisessa maastossa toiselle makauskulmalle tultaessa ilmavainulla paljon hajua, kulma 
tarkasti vaan makaus jäi merkitsemättä, koiran vielä useaan kertaan kääntyessä katsomaan taaksepäin mistä 
halu tulee; polkujen, urien ja mettäkonejälkien ylitykset empimättä, sorkalle pysähtyi, haisteli; upea jäljestäjä. 
 
CRAB APPLE’S POP PRINCESS 11911/17 s.30.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Old 
Master e. Fi Jva Crab Apple’s Soap Bubble kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 kk, sie-
vä narttu, hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, kaunislinjainen pää, tummat silmät, purenta ok, kaunis huuli-
linja, hyvin asettunut lapa, pysty olkavarsi, rintakehä saisi olla pidempi, nyt lanneosa jää turhan pitkäksi, hieman 
jyrkkä lantio, sopiva luusto, erinomainen karvan laatu, liikkuu riittävällä askelpituudella silloin kun keskittyy, köy-
ristää lannetta liikkeessä. Kouvola RN 3.3. Pekka Teini JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erittäin lupaava mutta hieman vauhdikas nuori narttu, hieman korostunut otsapenger, muuten hyvä pää, tum-



mat silmät, hyvä huulilinja, kaunis kaula, ikäisekseen vahva runko, kaunis turkki, kaunis ylälinja, mukava käytös. 
Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Luonteeltaan hyvin 
iloinen, ei vielä täydessä tasapainossa, voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä, sopiva luuston vahvuus, 
erittäin hyväilmeinen pää, kuono saa vielä täyteläistyä, hyvät korvat, eturinta saa vielä kehittyä, hieman pysty 
lapa, ylälinja tahtoo pyöristyä, liikkeet etsivät sopusointua, erittäin hyvä karvan laatu, mataloituu liikkeessä edes-
tä. Aura RN 16.6. Tiina Illukka NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko 
mutta vielä kesken kehityksen, hyvät pään linjat mutta näyttää tällä hetkellä voimakkaalta suhteessa runkoon, 
kaunis ylälinja, hyvät kulmaukset, kaipaa itsevarmuutta ja ryhtiä. Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo NUO ERI 1. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunispäinen 19 kk vanha narttu, tummat silmät, miellyttävä ilme, 
hyvä luusto, eturinnan tulisi olla selvempi, kauniisti kaareutuneet kylkiluut, hyvät kulmaukset, hieman levoton 
käyttäytyminen, erinomaiset liikkeet, kaipaa kehätottumusta. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro NUO ERI 1 SA 
PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, standard size, strong enough bones, 
correct lines and proportions of head, correct eyes, well placed ears, correct topline and body proportions, well 
angulated, moves correctly, nice temperament. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi NUO ERI 2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bitch of correct size, feminine head with kind expression, dark eyes, long neck, 
straight front, would prefer more forechest, level topline, excellent tailset, correct rear angulations, correct 
movement, well shown. 
Taipumuskokeet: Luumäki 21.7. Kati Huovila SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 6.5. Mari Myllynen AVO 0 (0 pist). Koira tutkii alkumakauksen, josta ohjattuna pää-
osin maavainuiseen jäljestykseen, rauhallisella vauhdilla; ensimmäinen osuus mennään aaltoillen aina ojalle 
saakka, josta ei ymmärrä mennä yli, ensimmäinen hukka; uusi alku ja loppuosuus pyörähdellen ensimmäiselle 
kulmalle, makuu merkaten, kulma hyvin; toisella osuudella jäljen vieressä oleva koivikko viekottelee aina toiseen 
hukkaan saakka; uusi alku, osuutta edetään todella hitaasti, runsaasti pyörähdellen samaisessa koivikossa ja 
juuri ennen toista kulmamakuuta tulee aika täyteen ja tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle; tänään ei 
tehtäväkuva ollut koiralla ihan kirkkaana mielessä, lisää harjoittelua vain niin varmasti alkaa tulosta syntymään. 
 
CRAB APPLE’S SNORKMAIDEN 13457/18 s.16.12.2017 i. C.I.B. C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Fi 
& Se Jva Triplet Yours Truly e. Crab Apple's The Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
7 months old, nice type, feminine, correct size, feminine head with correct lines and proportions, correct topline, 
enough developed ribcage for age, enough angulated, coat and movement according to age, puppy still 
developing. Loviisa PN 5.8. Eeva Resko PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
kehittynyt, kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja hyvä eturinta, kyynärpäät saisi-
vat olla tiiviimmin rungossa, hyvä luusto, erittäin hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin. 
 
CRAB APPLE’S THE FIZZ 19208/12 s.31.12.2012 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva TlnW-
13 Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Okej proportioner, välmeislat huvud som kunde vara aningen mer utfylld i nosparti, feminint fint milt uttryck, väl-
ansatta öron, utmärkt förbröst, litet lång i länden, tillräckliga vinklar, rör sig med okej steglängd, fin svansaktivitet. 
Kotka NORD 16.6. Des Manton, Irlanti AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years, well up for 
size, moderate skull, ok eyes and mouth, clean neck and topline, a little loaded in shoulders, this is seen in her 
front actions, moves ok. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine, good size, feminine head but slightly narrow in muzzle, with correct lines, correct bite, eyes and ears, 
eyelids are quite loose, strong enough topline, feminine body proportions, slightly longer loins, correct 
angulations, needs more temperament in movement. 
Tottelevaisuuskokeet: Porvoo 1.12. Harri Laisi AVO 2 (255 pist). 
 
CRAB APPLE’S WHITE CHOCOLATE Fi Jva 38653/08 s.16.5.2008 i. Fi Mva Fin Jva Bell’mano Giorgio Armani 
e. Fi Jva Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 10-årig veterantik med härlig energi, okej proportioner, milt fint uttryck, välansatta öron, mycket bra 
förbröst, brett kors, otroligt välmusklade lår, litet knapp i vinklar, fin svansaktivitet, okej päls, rör sig okej från 
sidan men litet ostabilt bak. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 10 years old, in very good condition, feminine head with correct lines, correct bite, dark eyes, correctly 
placed ears, still strong enough topline, correct ribcage, brisket could be bit longer, well angulated in front and 
behind, moves very well for age, nice temperament. 
 
DAVICO SUNLIGHT MEADOWS 42269/16 s.13.7.2016 i. Fi Mva Flushing Meadow’s Faraday e. Fi Kva-J Fi & 
Se & No & Pohj Jva Davico Wizard Wonder kasv. Eija Davidjuk 
Näyttelyt: Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungoltaan 
turhan pitkä ja ilmava, hyvin narttumainen, riittävä luuston vahvuus, runko kaipaa lisää täytettä ja tiiviyttä, hieman 
takaluisu kallo ja liian löysät huulet, kaipaa stoppia, ylälinja pyöristyy liikkeessä, hyvät takakulmaukset, niukem-
mat edessä, hyvä turkin laatu, liikkuu rennolla askeleella mutta voisi olla iloisempi. 
Taipumuskokeet: Kouvola 30.6. Taru Kalkkila SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 30.9. Rauli Markelin AVO 3 (a-2, b-5, c-4, d-10, e-3, f-3 = 27 pist). Tutkittuaan 
alkumakauksen Ebba ohjataan jäljelle, jota edetään maa- ja ilmavainua käyttäen reipasta kävelyvauhtia lähes 
jäljen päällä kulkien; ensimmäinen makuu merkataan ja tarkistuslenkin jälkeen sorkan jäljet vievät Ebban mu-



kaansa; uuden alun jälkeen sama toistuu osuuden puolivälissä; palautettuna lähes jäljen päällä loput osuudet; 
toinen makuu pysähdytään nuuskimaan ja kulma jälkiuran mukaan; sorkan nuuhki ja otti suuhunsa. 
 
DAVICO SUNNY MEADOWS 42271/16 s.13.7.2016 i. Fi Mva Flushing Meadow’s Faraday e. Fi Kva-J Fi & Se & 
No & Pohj Jva Davico Wizard Wonder kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 6.5. Mari Tilles AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjaaja rauhoittaa 
hyvin innokasta koiraa lähdössä ja ohjausalueen loputtua alkaa itsenäinen jäljestys; jälkeä edetään reipasta 
kävelyvauhtia tarkasti maavainulla, jarrutetun alun jälkeen meno rauhoittuu; ensimmäinen makaus erinomaisesti 
merkaten ja uusi suunta löytyy laajalla tarkistuksella ja ohjaajan kehoituksella; toinen makaus myös hyvin merka-
ten ja kulma jäljen mukaisesti; kaadolle tullaan hieman takakautta ja sorkan koira merkkaa nuuhkimalla. Viro-
lahti 27.5. Riitta Helle AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Koira rauhoitellaan ennen makausta, sitten 
sitä tutkitaan ja valjaista pidellen tasajalkapomppua ohjausmatka krepityksen loppuun; jälkeä edetään mukavaa 
kävelyvauhtia pääasiallisesti maavainulla aivan jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyydessä; kaikilla osuuksilla 
tehdään muutama aivan pieni pyörähdys jäljen sivulla, lisäksi ensimmäisen osuuden puolivälin paikkeilla käy-
dään tarkistamassa oppaan läsnäolo; kaadon tuoksu saadaan jo hyvissä ajoin tuulen mukana kirsuun ja sinne 
haarukoidaan tuulen avulla; kaato osoitetaan erinomaisesti; molemmat makuut merkataan pysähtyen ja nuuh-
kien ja kulmat lähes jäljen mukaisesti; hieno reipas suoritus nuorelta jäljestäjältä. 
 
DAVICO WHIRLING PEARL Fi & Se Jva 23262/13 s.8.3.2013 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. Fi Kva-
J Fi & Se & No & Pohj Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 5.5. Heikki Pirhonen VOI 3 (a-2, b-3, c-3, d-8, e-3, f-3 = 22 pist). Ohjattu lähtö, 
alkumakaus osoitetaan nopeasti ja aloitetaan hieman rauhaton eteneminen lukuisin tarkastuslenkein, tarkisteluja 
tehdään jäljen molemmin puolin koko jäljestyksen ajan; makuista osoitetaan toinen, muut yli tai ohi; kulmista 
ensimmäinen pienellä ylityksellä, katkokulma parilla suunnan tarkistuslenkillä ja loppuosa jäljentekijän jälkiin 
tukeutuen, kolmas kulma oikaistaan; toisen osuuden lopulla metsäkanan jäänteet ja viimeisen osuuden rymy-
kuoppa veivät Helmin huomion, toinen hukka linnusta ja toinen toisen osuuden määrätietoinen poistuminen 
jäljeltä; kaadon nuoli ja jäi viereen. 
 
DAVICO WHIRLING SNOW Fi & Se Jva 23260/13 s.8.3.2013 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. Fi Kva-
J Fi & Se & No & Pohj Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Heinola 29.4. Petri Pelkonen VOI 2 (a-4, b-7, c-7, d-9, e-2, f-3 = 32 pist). Alkumakuu tutki-
taan nopeasti; hyvin määrätietoista etenemistä välillä jäljen päällä, välillä jäljen sivussa suorilla osuuksilla; yksi 
mainittava tarkastus, muutoin tarkasti; makuista kaksi hyvin, kaksi ohittaen; katkokulmalla suoraan veretyksen 
lopusta ylimääräinen rengastus ja uudelleen toinen rengastus mutta tuoreet hirven jäljet sekoittivat ajatukset 
koska uutta osuutta ei löydy, ensimmäinen hukka; muut kulmat tarkasti; sorkalle suoraan ja se kiinnosti. Heinola 
29.7. Ilkka Niemi VOI 3 (a-2, b-4, c-4, d-8, e-3, f-2 = 23 pist). Koira nuuhkaisee alkumakauksen, sitten ohjatusti 
jäljelle; edetään ohjaajan jarruttaessa vauhdin sopivaksi, maavainuisesti enimmäkseen tarkasti ja varmasti jäljel-
lä; ensimmäisen osuuden alkupuolella tehdään tarkistuslenkki jäljen sivuun; katkokulmalla tehdään ensin kaksi 
pienehköä rengastusta veretyksen lopun jälkeen ja erittäin laaja lenkki riistan hajuja tutkien, mutta lopulta selvite-
tään katko itsenäisesti, pian katkon jälkeen poistutaan riistan jäljille ja tuomitaan hukka; toisella osuudella tarkas-
tellaan vielä kerran riistan jälkiä pitkään ja kolmannella osuudella kaksi kertaa vähän nopeammin, mutta jäljestys 
jatkuu itsenäisesti; kaksi muuta kulmaa edetään tarkasti; makausten merkkauksessa on kaikki variaatiot, yksi 
ohitetaan, yhdellä salamannopea merkkaus, yhdellä merkkaus, joka olisi ollut selkeämpi jos pysähdys olisi 
kestänyt pidempään ja yksi erittäin selkeä merkkaus; koira jää kaadolle. Heinola 9.9. Ilkka Niemi VOI 1 (a-5, b-
11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Koira nuuhkii alkumakauksen, sitten ohjatusti mutta määrätietoisesti jäljelle; 
edetään ihanteellista vauhtia muutoin varmasti jäljellä mutta ensimmäisen osuuden lopussa koira tekee piston 
jäljen sivuun, josta palataan kahdella kehoituksella; kolmannen osuuden lopulla koira pysähtyy pari kertaa tutki-
maan riistan jälkiä jäljen sivussa, oikea-aikainen kehoitus auttaa jatkamaan jäljestystä; katkokulma aluksi kaar-
roksella ja loppu jalanjälkiä sujuvasti veretyksen alkuun, toinen kulma tarkasti, kolmas kulma ensin vähän oikais-
taan mutta palataan seuraavaa osuutta pitkin kulmalle ja jäljestetään oikaistu osuus; kaksi makausta merkataan 
selkeästi, yksi vähän liian nopeasti ja yksi liian nopeasti ollakseen selkeä merkkaus; koira nuuhkii ensin kaadon 
ja jää sitten kaadolle. 
 
DAVICO WIZARD WISH 21965/12 s.26.2.2012 i. Fi Kva-J Fin Jva Loitsutuulen Wizard e. Fi Kva-J Fi & Se & No 
& Pohj Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Luonnetesti: Raisio 22.9. Irene Puputti ja Marco Vuorisalo LTE (138 pist). 
 
DAVICO WIZARD WONDER Fi & Se & No & Pohj Jva Fi Kva-J 21966/12 s.26.2.2012 i. Fi Kva-J Fin Jva 
Loitsutuulen Wizard e. Fi Kva-J Fi & Se & No & Pohj Jva Olipa’s Figurine kasv. Eija Davidjuk 
Jäljestämiskokeet: Virolahti 27.5. Riitta Helle VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Koiraa rauhoitel-
laan ennen alkua, makuu nuuskitaan ja reippaasti ohjaten matkaan; jälkeä edetään pääasiallisesti maavainulla 
aivan jäljellä tai sen välittömässä läheisyydessä; ensimmäisellä ja kolmannella osuudella tehdään yhdet lyhyet 
sivutarkistukset; kaadolle suoraan tuulen tuodessa siitä hajun hyvissä ajoin, nuuskitaan ja jäädään viereen; 
ensimmäinen kulma lähes kulman mukaisesti, toinen kulma, jolla katko, kahdella rengastuksella uudelle osuu-
delle, kolmas kulma pienellä takalenkillä; makuista ensimmäinen, toinen ja neljäs juuri ja juuri pysähtyen ja hais-
tellen, kolmas nopealla pysähdyksellä; hyvä äänetön suoritus, jota hiukan himmentää makuiden nopeat pysäh-
dykset. Luumäki 5.8. Leena Kähkönen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Ohjattu lähtö, maavainui-
nen jäljestys kulkee tänään hyvää vauhtia jäljen päällä tai aivan tuntumassa; makauksista ensimmäinen, toinen 



ja neljäs osoitetaan hätäisesti, kolmas selkeämmin; ensimmäinen ja kolmas normikulma vaivatta pienellä lenkillä 
tarkistaen, toisella oleva katko veretyksen loppuun, kaksi lenkkiä ja uuden alkuun; kaato vainutaan kaukaa jäljen 
suuntaisesti ja koira pysähtyy sorkalle; molemminpuolinen luottamus huokuu koirakosta ja tänään pisteitä tiput-
taa huolimattomuus kolmella makauksella. 
 
DAZZLINGTAILS BORN TO BE LOVED 11695/11 s.23.11.2010 i. Muskettikoiran La Dolce Vita e. Ee Mva Ee 
JMva EeJV-09 Benchmark Flower Girl kasv. Mari Hotti 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 27.5. Esa Pekkarinen VOI 2 (a-4, b-6, c-6, d-10, e-3, f-3 = 32 pist). Alku-
makuu tutkitaan, jonka jälkeen alkaa rauhallinen jäljen tuntumassa etenevä ilmavainuinen jäljestys; ensimmäisel-
lä ja viimeisellä osuudella suurehkot tarkastukset, joilta palataan itsenäisesti; toisen osuuden tarkistuksella koira 
ajautuu kauas jäljestä ja siitä hukka; katkokulma ilmavainulla oikaisten, muut kulmat tarkasti; makuista kaksi 
osoitetaan ja kaksi ylitetään hidastaen; kaadolle, jota jäädään tutkimaan; hyvä suoritus hetken hairahduksesta 
huolimatta. 
 
DAZZLINGTAILS DIPPED IN LIQUORICE 57071/12 s.23.10.2012 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower’s 
Super Trouper e. Dazzlingtails Ain’t She Pretty kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkä-
runkoinen mutta tasapainoinen käyttölinjainen narttu, hyvä kaula ja säkä, hieman pehmeä selkä, hyvä eturinta ja 
rintakehän muoto, hyvä takaosa, liikkuu hyvällä askeleella ja tasapainoisesti. 
 
DAZZLINGTAILS EXCLUSIVELY YOURS Fi Mva 35379/13 s.21.5.2013 i. Fi & Ee Mva Benchmark Indigo e. 
Benchmark Chill'n Thrill kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen narttu, kaunis ilmeikäs pää, kaunis kaula, erinomainen runko, tyylikäs ylälinja, erit-
täin hyvät raajat joissa sopivat kulmaukset, erittäin hyvän laatuinen karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käy-
tös. 
 
DAZZLINGTAILS FOOTPRINT FAIRYTALE Fi Jva 36127/13 s.31.5.2013 i. Fi & Ee & Lv Mva Lt & Lv & Ee & 
Balt JMva BaltJV-10 LtJV-10 EeJV-10 Dazzlingtails A Boy Like Daddy e. Freewater’s To Me A kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 vuotta, hyvät 
mittasuhteet ja pään linjat, tummat silmät, pehmeä ilme, hieman lyhyt kaula, hyvä tilava rintakehä, lyhyehkö 
rintalasta, tasapainoinen raajarakenne, hyvä raajaluusto, hyvä turkki, hapsut ja häntä, liikkuu tasapainoisesti ja 
tehokkaasti, iloinen käytös. 
 
DAZZLINGTAILS HOTTI HOTIMPI HOTTIS 20973/15 s.19.2.2015 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
TlnW-14 RigaW-15 Triplet Varangian e. Dazzlingtails Dipped In Liquorice kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Linjakas narttu, naisellinen hieman kevyt pää, hyvä kaula, sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko 
mutta tänään hieman turhaa painoa, hieman pehmeä ylälinja liikkeessä, muuten rodunomaiset liikkeet, hyvä 
turkki ja luonne. Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen KÄY ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan oikea, hyvä luuston vahvuus, selvä sukupuolileima, hyvän pituinen pää, hyvä 
kallo-osa, oikein kiinnittyneet korvat, tummat silmät, huulet saisivat olla täyteläisemmät, hyvä purenta, hyvä rinta-
kehän malli ja leveä lanne, hyvä turkin laatu, hyvä lantio ja hännän asento, tasapainoiset kulmaukset, saisi liik-
kua ja esiintyä reippaammin. Mikkeli RN 12.5. Virpi Montonen KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Tasapainoinen, mukavasti rakentunut narttu joka saisi olla mittasuhteiltaan tiiviimpi, kaunisilmeinen pää, 
nahkaisuus häiritsee, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula, kulmaukset ja rungon vankkuus, hyvä karvan 
laatu, lantiossa jyrkkyyttä, liikkuu sopivalla askelpituudella mutta saisi säilyttää tiiviytensä paremmin liikkeessä, 
esitetään turhan löysässä kunnossa, symppis luonne. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 27.5. Esa Pekkarinen AVO 2 (a-4, b-7, c-6, d-14, e-3, f-3 = 37 pist). Alku-
makuu tutkitaan, alkaa tarkka hyvin jälkeä pitkin etenevä, pääosin ilmavainuinen jäljestys; ensimmäinen kulma 
narun mittaisella takalenkillä; toinen osuus suoraviivaisesti, kulma pienellä takalenkillä; viimeisellä osuudella 
koira jää tarkkailemaan etumaastoa ja hakee vieraita jälkiä hieman sivussa jälkeä, koira palaa jäljelle itsenäi-
sesti; koira kuitenkin ohittaa kaadon ja jatkaa kohti tietä, josta hukka; uusi alku ja suoraan kaadolle, jota jäädään 
tutkimaan; makuista yksi osoitetaan hyvin, toisella makuulla koira pysähtyy mutta nuuhkaisee makuuta vain 
hätäisesti; osaava jäljestäjä, jolle tapahtuu kaadolla työtapaturma. 
 
DAZZLINGTAILS INSIDE JOKE 43895/15 s.25.7.2015 i. Fi Mva Triplet Finlandia e. Fi Mva Dazzlingtails 
Exclusively Yours kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2½ years old female, nice size, type and bone, lovely eyes and expression, I’d like less skin, medium length 
neck, well arched, good forechest, shoulder and topline, moves well. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-
Venäjä AVO ERI 2 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, correct 
expression, a bit arched loin, a bit narrow chest in front, movement enough light, a bit narrow in front, character 
should be more proud. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ 
vuotta, hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat ja silmät, kuonossa hyvä vahvuus, hyvä eturinta ja tilava rintakehä, 
raajaluustoa voisi olla hieman enemmän, hieman jyrkkä lantio, tasapainoinen raajarakenne, jännittää tänään 
esiintymistä eikä ole ihan edukseen, yhdensuuntainen edestakaisliike, reipas sivuliike, hyvä turkki, hapsut ja 
häntä. 



Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 27.5. Mari Myllynen AVO 0 (0 pist). Koira tutkii lähtömakauksen, josta hyvin 
ohjattuna sopivavauhtiseen jäljestykseen maa- ja ilmavainua käyttäen; ensimmäinen osuus mennään runsaasti 
pyörähdellen ja tarkistellen, joista yksi aiheuttaa paluujäljen, ensimmäinen hukka; uusi alku, ensimmäinen 
makaus huolellisesti merkaten, kulma hyvin; toinen osuus kaarrellen ja pyörähdellen, toinen makaus huolellisesti 
merkaten, kulma rengastaen; kolmas osuus alkaa tarkisteluja tehden, koira ajautuu sivuun, sieltä vielä palaten 
mutta osuuden puolivälissä aika tulee täyteen ja tuomari keskeyttää kokeen; ensimmäisessä kokeessa ollutta 
koiraa metsä pyöritti tänään urakalla, mutta koirassa on selkeästi potentiaalia erinomaiseksi jäljestäjäksi koke-
muksen karttuessa. 
 
DAZZLINGTAILS JUMP AND KISS LIKE DADDY 52847/16 s.21.10.2016 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman 
Like Daddy e. Dazzlingtails Dipped In Liquorice kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen NUO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nartuksi hyvät mittasuhteet, hyvä luuston vahvuus, selvä sukupuolileima, hyvä pään pituus, hieman takaluisu 
kallo, silmät saisivat olla tummemmat ja kuono täyteläisempi, hyvä purenta, oikean mallinen rintakehä ja hyvä 
lanne, eturinta saa vielä täyttyä, oikea karvan laatu, hieman pysty lantio ja korkea-asentoinen häntä, liikkuu ikäi-
sekseen hyvin. 
 
DAZZLINGTAILS KARELIAN KISS 53433/17 s.9.10.2017 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 
EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 Backhills Your The Man e. Dazzlingtails Hotti Hotimpi Hottis kasv. Mari 
Hotti 
Näyttelyt: Kotka PN 7.4. Maija Lehtonen BABY 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 5 kk, hyväluustoinen, aavistuksen pidempirunkoinen narttupentu, kaunis pään malli ja ilme, alaleuka saa 
vahvistua, hieman löysää leuanalusnahkaa, riittävä kaula, ylälinja saa tiivistyä, erinomainen rungon tilavuus, 
hyvät kulmaukset, hyvä häntä, lupaavat liikkeet, reipas käytös. Kotka PN 8.4. Perttu Ståhlberg BABY 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja vahvuus, nartuksi ok mittasuhteet, hyväilmeinen pää, vielä 
ahdas kulmahampaan asento, hyvä kaula, vahva runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askelpituu-
della, oikea karvan laatu, miellyttävä käytös. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA VARA-SERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori narttu, kaunisilmeinen pää, aavistuksen laskeva kallolinja, 
erittäin hyvä kaula ja hyvin kehittynyt runko, hyvä ylälinja, sopivan vahva luusto, hyvät kulmaukset, erinomainen 
karva, liikkuu hyvin kun malttaa, vilkas miellyttävä luonne. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, slightly long in body, lovely expression, could be more 
filled out in the muzzle and have less throat skin, shoulder placement could be better, nice feet, needs to 
develop in body, improves the quality on the move, promising coat. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen JUN 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauttaaltaan vielä kovin kapea ja kehittymätön juniorinarttu, vielä 
kapea pää mutta miellyttävä ilme, kovin lyhyt kaula, niukat etukulmaukset, puutteellinen eturinta, pystyt lavat, 
hyvä luusto ja vahva selkä, sopivat takakulmaukset, liikkuu turhan töpöttävillä liikkeillä, varsinkin edestä, tarvit-
see aikaa. 
 
DEBBIE'S ARDBEG SUPERNOVA Fi & No & Se & Pohj Jva 25973/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J 
Jenlin Seventh Shadow e. Fi Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet mutta pyöristää hieman ylälinjaa, ihana pää, hyvin kaunis ilme, hieman turpeat lavat, toivoisin pa-
remman eturinnan, hyvä rungon tilavuus, oikea-asentoinen lantio, riittävät takakulmaukset, silkkinen karva, kovin 
ahdas takaa, upea sivuliike, oikea aktiivinen häntä. Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva AVO EH 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, oikean kokoinen, erinomainen pää ja ilme, saksipurenta, hyvä kau-
la ja selkä, luisu lantio, hyvä rintakehä, voisi olla paremmin kulmautunut, ahdas takaliike, sivuliike voisi olla sta-
biilimpi, oikea karvan laatu ja luonne. Kajaani RN 8.4. Katja Korhonen AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 4-vuotias, erinomaista tyyppiä oleva, nartulle ominaiset mittasuhteet, hyvät pään linjat, miellyttävä 
ilme, hyvät korvat, erinomainen kaula, hyvä eturinta, hyvä rungon vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, vankka 
raajaluusto, hyvät käpälät, pehmeyttä välikämmenissä, erinomainen turkki ja häntä, liikkuu ahtaasti takaa, 
yhdensuuntaisesti edestä, sivuliikkeessä hyvä askelpituus, köyristää tänään lanneosaa seistessä ja liikkeessä, 
miellyttävä luonne. 
Jäljestämiskokeet: Kuhmo 22.7. Markku Hassinen VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-9, e-3, f-4 = 41 pist). Lähtömakauk-
sen nuuhkaisee ja siitä ohjataan ensimmäiselle osuudelle; ensimmäisen alkuosalla suon laidassa molemmin 
puolin jäljen tarkistuslenkit, josta itse etenee veriuran tuntumassa lähelle ensimmäistä kulmaa, jossa katkos, noin 
10 metriä ennen veretyksen loppua saa tuulen avulla hajun oikealta edeten siitä suoraan toisen osuuden alkuun; 
toisen osuuden suo-osuudella pari oikealle suuntautuvaa laajempaa tarkistusta, vielä ennen toista kulmaa lyhyt 
tarkistus oikealle jäljestä, toisen kulman yli etenee tarkistuslenkille, josta kaartaa kolmannen alkuun; kolmannen 
osuuden alkuosa tuottaa useita laajoja tarkistuksia molemmin puolin jäljen, puolivälin jälkeen löytää taas hyvin 
etenemisen seuraten veriuraa aina kolmannelle kulmalle, kulman takana tarkistuslenkki vie lopulta neljännelle 
osuudelle; neljännellä osuudella oikealle suuntautuvat tarkistukset vievät koiraa aina jäljellä eteenpäin, lopun 
jäljestää aivan veriuran tuntumassa aina kaadolle asti; sorkalle jää seisomaan nuuhkaistuaan sitä; makauksista 
ensimmäinen ja neljäs nopeasti, kolmannen ylittää ja toinen ohitse; mukavasti edetään tänään helteisessä 
kelissä. Keminmaa 29.7. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Alkumakaus tutkitaan 
ja koira aloittaa ilma- ja maavainuisen jäljestyksen, joka etenee sopivaa vauhtia jäljen päällä; tekee muutaman 
tarkistuksen jäljen sivuille; katkokulma selviää jälkeä myöten, toinen kulma hyvin pienellä tarkistuksella, kolmas 
jälleen jälkeä pitkin; makauksista kaksi merkkaa ja kaksi ylittää tai ohittaa; sorkalle tullaan suoraan ja sitä 
nuuhkitaan. Oulu 5.8. Kari Grönman VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Koiralle osoitetaan lähtö-



makuu, jonka se tutkii, tästä hyvin ohjattuna krepityksen matkan; koira aloittaa pääosin maavainuisen, maastoon 
sopivaa vauhtia etenevän jälkityön; koira etenee veriuralla tai sen välittömässä läheisyydessä tehden joka 
osuudella tarkistuksia sorkan jäljille palaten itsenäisesti takaisin jälkityöhön; ensimmäinen kulma, jolla katko, 
jalanjälkiin tukeutuen uudelle osuudelle, muut kulmat jäljen mukaisesti; makuista koira osoittaa kaksi 
ensimmäistä, kolmannen nuuhkaisee vauhdista, neljännen ylittää; kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli. 
Kolari 12.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Alusta hyvin ohjatusti jäljelle; Nova 
jäljestää reipasta vauhtia pääasiassa maavainulla, jäljestys on jälkitarkkaa, välillä tuulen hieman painaessa 
Novaa jäljen reunalle; makauksista merkkaa kolme; katkokulma ensin yli ja takaa kaartaen hakeutuu seuraavan 
suoran verityksen alkuun, toinen kulma tarkasti, viimeinen lenkillä; jälkeä pitkin kaadolle, jonka osoittaa mutta 
voisi olla kiinnostuneempi. Rovaniemi 26.8. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Alku-
makaus tutkitaan, koira jäljestää pääosin ilmavainulla jäljen päällä ja välillä luovien jäljen suuntaisesti, etenee 
sopivaa vauhtia; katkokulmaa rengastellaan välillä puurtaenkin, veretyksen alku löytyy mutta suunnan löytymi-
nen teettää töitä, muut kulmat pienillä tarkistuksilla; makauksista kaksi merkataan ja kaksi ohitetaan; toisella ja 
kolmannella osuudella tuulinen hakkuuaukko tuotti vaikeuksia; sorkalle suoraan ja sitä nuuhkitaan. 
 
DEBBIE'S BUNNAHABHAIN DARACH 25972/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow 
e. Fi Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 10.6. Niina Lukkariniemi AVO 0 (0 pist). Koiralle näytetään alkumakaus ja siitä 
ohjatusti jäljelle, työskentely on pääosin maavainuista ja vauhti maastoon sopivaa; ensimmäisen osuuden alussa 
oja teettää töitä mutta ratkeaa omin avuin, hieman ennen ensimmäistä kulmaa koira ottaa paluujäljen, hukka, 
muu osuus tarkasti; ensimmäinen kulma merkataan ja suunta varmistetaan pienellä kaarroksella; toisen osuu-
den loppupuolella runsaasti tarkistelua, kehoituksia, toinen hukka ja lopulta koira aloittaa heinän syönnin ja tuo-
mari keskeyttää kokeen ajan lähestyessä loppua; koira esittää paikoin erittäin hienoa työskentelyä, lisää harjoi-
tusta ja kokemusta, niin taatusti tulee tulostakin. 
 
DEBBIE'S FETTERCAIRN FIOR 19741/16 s.17.2.2016 i. Fi Mva Fi Jva Shadowgate Silver Shadow e. Fi Mva Fi 
& No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, kauniit pään linjat, oikea ilme, hieman pystyt lavat, riittävä luusto, eturinta saa täyttyä samoin rinta-
kehä, hyvä tiivis lanne, kovin kapea edestä ja takaa, sivuaskel saisi olla tehokkaampi, ihana asenne, kauniisti 
esitetty, hyvässä näyttelykunnossa. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi KÄY EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, good size, feminine well chiselled head, nice eye and expression, 
straight in shoulders, would like more compact body, nice topline, straight in upper arm, good angulation in rear, 
low set of tail, moves soundly in sidegait, close behind, good temperament. Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-
Lehkonen KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja narttumainen kokonaisuus, hyvä 
pään profiili mutta kuono saisi olla täyteläisempi, hieman lyhyt karva, hieman kevyt luusto, hieman kaareva 
selkälinja, hyvälaatuinen karva mutta melko voimakkaasti trimmattu, voimaa saisi olla hivenen enemmän. Kemi 
KV 21.7. Katja Korhonen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erittäin hyvän tyyppi-
nen, mittasuhteiltaan hieman pitkä, matalaraajaisen vaikutelman antava narttu, erinomainen ilme, vaaleat silmät, 
hyvä kaula, eturinta hieman puutteellinen, hieman avoimet etukulmaukset, hyvät takana, hieman jyrkkä lantio, 
alas kiinnittynyt häntä, kevyt raajaluusto, liikkuu edestä kapeasti ja lyhyellä askeleella, yhdensuuntainen taka-
liike, kevyt sivuliike, rodunomainen luonne. 
 
DEBBIE'S GLENMORANGIE SIGNET Ee JMva 19740/16 s.17.2.2016 i. Fi Mva Fi Jva Shadowgate Silver 
Shadow e. Fi Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska KÄY ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 2 years old nice female, excellent head, good expression, well developed foreface, 
sufficient arched skull, good neck and topline, well angulated front and hindquarters, nice coat, excellent sound 
free movements, lot of drive behind. Mänttä-Vilppula KR 3.6. Pekka Teini KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Rotutyyppi erittäin hyvä, feminiininen narttu jolla hieman kevyt raajalusto ja turkki ei tänään par-
haassa kunnossa, hyvät pään linjat, hyvä kaula, melko matala säkäosa, riittävä rintakehän vahvuus, hieman 
jyrkkä lantio, toivoisin liikkeeseen hieman ryhtiä, mukava käytös. Hämeenlinna RN 6.10. Paula Rekiranta KÄY 
ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen narttumainen kokonaisuus, kaunis-
linjainen nartun pää, tummat pyöreät silmät, riittävä kaula, tiivis ylälinja, hieman suora olkavarsi, hyvin kulmautu-
nut takaa, oikea karvan laatu, reippaat liikkeet, hyvä askelpituus, miellyttävä käytös. Hämeenlinna RN 7.10. 
Maja Bubalo, Kroatia KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head, correct topline, tail-
set and tail carriage, would like to see more angulation in front, in nice coat condition, on the move coming to 
judge could be more parallel, going back correct, would like to see her a little bit wider, nice temperament. Tam-
pere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen 
narttu jolla erinomainen ilme ja pään linjat, kauniit silmät, vahva luusto, erinomainen runko ja ylälinja, hyvin kul-
mautuneet raajat, hyvä häntä, liikkuu erinomaisesti, kaunis turkki. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 10.6. Sari Nuolikoski AVO 3 (a-2, b-5, c-3, d-11, e-3, f-2 = 26 pist). Siru hais-
telee alkumakuun ja ohjataan jäljelle, alkaa melko reipasta vauhtia etenevä maavainuinen jäljestys, joka aaltoilee 
jäljen molemmin puolin; ensimmäisellä osuudella laaja tarkastus jäljen sivuun, vaatii useamman kehoituksen 
jotta palaa takaisin; kulmalla merkkaa makuun hyvin ja kulman taustan tarkastaa, toinen osuus jälkitarkasti ja 
kulmalla merkkaa makuun pikaisesti pysähtyen ja taustan tarkastus vie hukkaan asti; uusi alku kulmalta ja siitä 
hyvin nopeasti uuteen hukkaan; uusi alku ja loppuosuus mennään tarkastellen molemmilla sivuilla; hieman 
sivusta kaadolle, jolle jää; kuuma ilma vaikutti tänään Sirun jäljestykseen kun haki vettä; kokemuksen karttuessa 



tarkastelut vähenevät. Hattula 4.7. Sari Nuolikoski AVO 1 (a-5, b-10, c-9, d-9, e-3, f-4 = 40 pist). Siru haistelee 
alkumakuun ja ohjataan jäljelle, alkaa maa- ja ilmavainuinen reipasvauhtinen jäljestys joka aaltoilee jäljen 
molemmin puolin koko matkan, sen lisäksi tekee muutamia tarkastuslenkkejä; ensimmäinen makuu ohittuu kun 
Siru kaartaa laajasti jäljen ulkopuolelta ensimmäiseltä toiselle osuudelle, tämä kaarto vaatii muutaman kehoituk-
sen jotta palaa takaisin veriuralle; toisella kulmalla Siru oikaisee muutamalla metrillä jäljen sisäpuolelta; vielä 
ennen kaatoa Siru tekee laajan tarkistuksen sivulle, josta palaa kehoituksilla; suoraan kaadolle, jolle jää; tänään 
kostea metsä oli hieman haastava mutta sitkeällä työllä saavuttiin sorkalle; kokemuksen karttuessa tarkastelut 
vähenevät, hieman jarruttamalla tarkkuus voisi parantua. 
 
DEBBIE'S HEART OF COURAGE Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva 11240/12 s.26.11.2011 i. C.I.B Fin & Ee 
Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark Corazon e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu 
Kamunen 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 10.6. Ville Porthan VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-3, f-4 = 44 pist). Hyvin ohjat-
tuna liikkeelle, jäljestystyö pääosin jälkitarkkaa; ensimmäisellä, toisella ja neljännellä osuudella tarkistuslenkit, 
kolmas osuus suoraviivaisesti; katko ensimmäisellä kulmalla, joka rengastetaan toisen osuuden alkuun, toinen 
kulma rengastaen, kolmas tarkasti; ensimmäinen makaus merkataan, toinen ja kolmas mennään vierestä ohi, 
neljännen päällä seisottiin hetki; sorkka löytyy ja kiinnostaa. 
 
DEBBIE'S HEART OF THE SUNRISE Fi & Se(n) & Ee Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Fi Kva-J 11238/12 
s.26.11.2011 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark Corazon e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva 
Jenlin Philadelphia kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Viehät-
tävä kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, ihana pään pituus, oikea ilme, erinomainen tiivis runko, tiivis lanne, riittävä 
raajaluusto, hyvä karva, liikkuu tänään kovin haluttomasti, iloinen häntä. Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva VAL 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea tyyppi, erinomainen luusto, hyvä pää ja ilme, saksi-
purenta, hyvä kaulan pituus, hyvä ylälinja, erinomainen rintakehä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, riittävä 
askelpituus, takaliike voisi olla stabiilimpi, oikea karvan laatu. Haapavesi RN 6.5. Harto Stockmari VAL ERI 1 
SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen sukupuolileima, oikea mittasuhteet, oikean 
muotoinen pää, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä purenta, hyvä kaula, riittävä eturinta, tilava runko, hyvä takaosa, 
hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin sivulta, vähän löysyyttä edessä. 
Jäljestämiskokeet: Hailuoto 20.5. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Alkumakaus 
tutkitaan; koira jäljestää maavainulla ja etenee sopivaa vauhtia jäljen päällä, tekee muutaman tarkistuksen jäljen 
sivuille; katkokulma selviää rengastaen, samoin toinen kulma ja kolmas kulma jälkeä myöten; makauksista merk-
kaa kaksi selvästi, yhden nopeasti ja yhden ohittaa; sorkalle tullaan suoraan ja sitä nuuhkitaan. Siikalatva 3.6. 
Piia Kairenius VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-13, e-3, f-4 = 45 pist). Elsa tutkii malttamattomana alkumakausta mutta 
ohjataan määrätietoisesti matkaan; Elsa jäljestää pääosin maavainua käyttäen rauhallista vauhtia kaikki osuu-
det; työskentely on tarkkaa lukuunottamatta paria maastosta johtuvaa poikkeamaa jäljen sivuun sen välittömäs-
sä läheisyydessä sekä kahta selvää tarkastusta riistan jäljille (kolmas ja neljäs osuus), joilta palaa kuitenkin itse-
näisesti takaisin verijäljelle; ohjaaja luottaa koiraansa täysin ja antaa sille työrauhan; kaikki makaukset Elsa 
merkkaa pysähtyen; ensimmäinen kulma, jolla katko, veretyksen loppuun, kahteen kertaan takaa tarkastaen ja 
sieltä laajalla kaarroksella suoraan uuden osuuden alkuun; toinen kulma takaa kaartaen, kolmas kulma laajalla 
tarkistuslenkilla; kaadolle tulee hieman sivusta, pysähtyy nuuhkimaan ja jää viereen; hyvä suoritus pienelle koi-
ralle osin vaativassa maastossa. Keminmaa 10.6. Ville Porthan VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). 
Hienosti ohjattu lähtö, jäljestystyö maavainuista, rauhallista läpi koko jäljen; kolmella ensimmäisellä osuudella 
pienet riistan jälkien tarkistuslenkit, neljäs osuus suoraviivaisesti; kolme ensimmäistä makausta merkataan 
hyvin, neljäs vauhdissa nuuhkaisten; katko ensimmäisellä kulmalla, joka selvitään lopulta saappanjälkiä pitkin; 
toinen kulma tarkasti, kolmas rengastaen; suoraan kaadolle, joka omitaan; hyvä suoritus. Jyväskylä 17.7. Tuula 
Svan VOI 1 (a-6, b-12, c-8, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Hyvä ohjattu lähtö, jäljestetään maavainulla sopivalla vauh-
dilla edeten; ensimmäinen osuus jälkitarkasti, toisella osuudella yksi tarkastuslenkki jäljen sivuun, samoin kol-
mannella ja neljännellä osuudella tarkastuslenkit; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen kulma, jolla katko, suoraan 
jäljentekijöiden jälkiä seuraten veretyksen alkuun, kolmas kulma hyvin laajalla lenkillä tarkastaen; makauksista 
kaikki osoitetaan hyvin pysähtymällä ja nuuhkimalla; suoraan kaadolle, jonka luo jäi; hyvä itsenäinen suoritus. 
Kolari 12.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Alusta ohjatusti jäljelle; Elsa jäljes-
tää rauhallista vauhtia maavainua käyttäen; työ on jälkitarkkaa, vain joitakin kaarroksia hajuvanan reunalle; ma-
kauksista merkataan kunnolla pysähtyen vain yksi, kaksi ohitetaan ja yksi merkataan nopeasti; katkokulman 
takaa löytyy poron jäljet, joita hetki tutkitaan, uusi suunta löytyy lenkittäen; molemmilla muilla kulmilla pienet 
taustan tarkistukset; jälkeä pitkin kaadolle, jonka omii suuhunsa; koiralta ja varsinkin ohjaajalta hieno äänetön 
suoritus. Oulainen 16.8. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Rauhoitettu lähtö; koira 
jäljestää pääosin maavainulla ja etenee sopivaa vauhtia jäljen päällä, tekee muutaman pienen tarkistuksen jäljen 
sivuille; kulmat ja katkokulma selviävät jälkeä pitkin; makaukset merkkaa kaikki; sorkalle tullaan suoraan ja sitä 
nuuhkitaan; erinomainen suoritus. Ii 19.8. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Elsa 
tutkii huolella alkumakauksen ja aloittaa ohjausmatkan jälkeen rauhallisesti etenevän jäljestyksen aivan jälki-
uralla tai sen välittömässä läheisyydessä; matkan aikana tehdään muutama pisto ja pyörähdys jäljen sivuun, 
vauhti on jäljestykseen ihanteellista; katkokulma selvitetään yhdellä laajalla lenkillä seuraavan osuuden alkuun, 
muut kulmat pienin suunnantarkistuslenkein; makaukset pysähdytään hyvin osoittamaan, kolmas nopeasti; kaa-
dolle tullaan suoraan, sorkka kiinnostaa ja jää viereen; hieno hyvin etenevä suoritus tänään tuulisessa ja lähes 
helteisessä säässä. Pyhäntä 2.9. Seppo Venäläinen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Lähtö-
makaus tutkien ja siitä ohjatusti jäljelle; Elsa jäljestää jälkitarkasti koko jäljen tehden yhden tarkastuslenkin kol-



mannella osuudella; ensimmäinen makaus ohi, muut ok; ensimmäinen kulma, jossa katko, kuljetaan veretys lop-
puun katko rengastaen, kulma selviää, toinen ja kolmas kulma tarkasti; kaadon nuuhkii ja jää sille. Hämeenlinna 
16.9. Riitta Helle VOI 0 (0 pist). Koira istutetaan ennen alkumakuuta, sitten makuu tutkitaan ja lyhyellä liinalla 
kannustaen matkaan; uraa edetään maavainulla jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä; ensimmäisellä 
osuudella yksi pieni pyörähdys; toisen osuuden alkupuolella jäljen sivulta lähtee kanalintu ja jäädään pyörimään 
mahdollisesti sen jäljille aina ensimmäiseen hukkaan asti; pian uuden alun jälkeen lisää runsasta pyörimistä, 
loppuosuus hyvin; kolmannen osuuden puolivälin paikkeilla taas todella runsasta pyörimistä jäljen sivuilla ja 
osuuden loppupuolella määrätietoinen poistuminen jäljeltä riistajäljille, toinen hukka; uusi alku, neljännellä osuu-
della pari hiukan isompaa tarkistelua; kaadolle hiukan sivusta ja se osoitetaan erinomaisesti; ensimmäinen kul-
ma, jolla katko, laajalla taustan tarkistuksella ja loppu jäljentekijöiden jälkiä uudelle osuudelle, toinen kulma laa-
jalla takalenkillä ja kolmas kulma lähes jäljen mukaisesti; makaukset kaikki jäävät osoittamatta; tänään riista veti 
pidemmän korren; kaksi hukkaa ja lisäksi pienoinen ajan ylitys ja makuiden merkkaamattomuus veivät kaikki pis-
teet ja palkintosijat. 
 
DEBBIE'S HIGHLAND PARK SIGURD Fi Mva Fi & No Jva 19745/16 s.17.2.2016 i. Fi Mva Fi Jva Shadowgate 
Silver Shadow e. Fi Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vankkarakenteinen tasapainoinen narttu, kaunis pää, hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja 
häntä, hyvä eturinta, liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman kapeasti takaa, kaunis turkki. Alavus KR 10.6. 
Viveca Lahokoski KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä vahvuusaste, pehmeä ilme, hie-
man syvä kallo-osa, täyteläinen kuono-osa, hieman ylimääräistä kaulanahkaa, hyvä eturinta, erinomainen run-
gon täyteläisyys, leveä lanne jota pyöristää ajoittain melko voimakkaasti liikkeessä, vankka luusto, hyvät käpälät, 
riittävät takakulmaukset, hyvä askelpituus sivusta, miellyttävä käytös. Seinäjoki RN 21.7. Tuula Savolainen 
KÄY ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, hyvät mittasuhteet, 
hyvä ylälinja erityisesti seistessä, hyvät pään linjat, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä eturinta, erinomainen 
tilava pitkä rintakehä, viistot joskin lyhyet olkavarret, hyvä leveä joskin hieman jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut 
takaa, hyvä turkki, hapsut ja häntä, liikkuu tasapainoisesti. Isokyrö RN 4.8. Jukka Kuusisto KÄY ERI 1 SA 
PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväluustoinen, sopivan kokoinen, hyvä pää, kaunis ylälinja, 
hyvin kulmautuneet raajat edestä ja takaa, liikkuu hyvin, hyvässä turkissa. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Joki-
silta VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, vankka, silti narttumainen 
kokonaisuus, silmät saisivat olla tummemmat, tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta, vankka luusto ja runko 
kaunis karva, reipas luonne, liikkuu hyvin oikealla asenteella. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 20.5. Arto Kylmälä VOI 1 (a-5, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Ohjatusti jäljelle, 
Liina jäljestää ihanteellista vauhtia maa- ja ilmavainua käyttäen kaikki osuudet, aika ajoin Liina pysähtyy ja ikään 
kuin tarkistaa, että perässä tuleva porukka on samaa mieltä kulkusuunnasta; muutamia pieniä tarkistuslenkkejä 
varsinkin toisella ja neljännellä osuudella; katkokulma tarkistuslenkein ja jäljentekijän jälkiin tukeutuen, kaksi 
muuta tarkasti, tosin heti kolmannen kulman jälkeen tarkistuslenkki; makauksista toinen ja neljäs hyvin merka-
ten, ensimmäinen ja kolmas yli, metriä ennen kolmatta makausta olevan kannon kyllä haistelee tarkasti, samoin 
yhden vanhan makauksen; kaadolle suoraan ja haistelee sorkkaa; hieno ja äänetön suoritus koirakolta; makaus-
ten merkkaamatta jättäminen näkyy muuten hienon suorituksen pisteissä. Ilmajoki 26.5. Heikki Pirhonen VOI 2 
(a-4, b-7, c-6, d-9, e-3, f-5 = 34 pist). Hyvä ohjattu lähtö, Liina tutkii hyvin alkumakauksen ja aloittaa pääosin 
ilmavainuisen jäljestyksen; ensimmäisen osuuden puolessa välissä tehdään toistuvia pyörähdyksiä jäljen sivuun, 
ensimmäisellä kulmalla mennään yli ja laajoin tarkistuslenkein seuraavalle osuudelle; toisen osuuden puolessa 
välissä poistutaan riistapolulle, mutta palaa itse; kolmannen osuuden alkupuolella poistutaan jäljen oikealle puo-
lelle ja joudutaan palauttamaan, loppuosa jäljestä hyvää jäljestystä; katkokulma selvitetään osin jäljentekijän jäl-
kiin tukeutuen ja hieman oikaisten, kolmas kulma jälkitarkasti; makuista kaksi osoitetaan hyvin, muut yli; sorkalle 
suoraan ja jää viereen; tänään hyvä suoritus, joka parani loppua kohti. Ilmajoki 7.6. Kalle Järvinen VOI 2 (a-4, b-
8, c-7, d-8, e-3, f-4 = 34 pist). Liinalle näytetään alkumakuu, josta alkoi vahvasti ilmavainuinen jäljestys; ensim-
mäinen osuus vahvasti ihmetellen ja tarkistellen, toinen, kolmas ja neljäs osuus joutuisammin vaikka tarkisteluita 
kaikilla osuuksilla; makuista merkkasi ensimmäisen hyvin, toinen ja kolmas ohi, neljäs pikaisesti; kulmista ensim-
mäinen ja kolmas lenkillä, toinen, joka katko, lenkittäen jatkoon; noin 20 metriä ennen sorkkaa koirakko ottaa 
riistauran ja sitä pitkin hukkaan; palautuksesta suoraan sorkalle, joka kiinnosti; tänään outo haju sekoitti nenän 
jäljen alkupäästä, mutta tästä päästiin onneksi yli; harmillinen sorkan ohitus pudotti palkintosijan. Ilmajoki 17.6. 
Juhani Heikiniemi VOI 2 (a-5, b-7, c-9, d-10, e-2, f-4 = 37 pist). Liina kutsutaan alkumakaukselle ja siitä ohjatusti 
jäljelle; jälkitarkka työ etenee rauhallista vauhtia, vain muutama tarkistus koko jäljen matkalla jäljen sivuille; ma-
kauksista merkataan kaksi ja kaksi ohitetaan; katkokulma aiheuttaa runsaasti töitä ennen kuin se selviää, muut 
kulmat tarkasti; toisella suoralla suunnistusvaiheessa tehty veretön pisto houkuttelee pois jäljeltä eikä löydä itse-
näisesti takaisin, hukka; jälkeä pitkin sorkalle, jonka ensin ohittaa mutta kehotuksen jälkeen rengastaa sen ja 
nuuhkii sitä. Ilmajoki 23.6. Sanna Rantanen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-10, e-3, f-5 = 44 pist). Rauhoitettu ohjattu 
lähtö lähtömakauksen tutkimisen jälkeen; jälkeä mennään suoraviivaisesti ja erittäin määrätietoisesti mukavaa 
kävelyvauhtia, vain kaksi tarkistelua, toisen osuuden alkupuolella tuulisella kalliolla sekä isommat tarkistelut kol-
mannella osuudella kuusitiheikössä; ensimmäisellä kulmalla ollut katko ratkeaa hakien, toinen kulma lenkillä ta-
kaa tarkistaen, kolmas aivan jäljen mukaan; makauksista kahdella ensimmäisellä pysähdytään nopeasti, pysäh-
dys saisi olla hieman selkeämpi, kolmas nuuhkitaan vauhtia hidastaen, viimeisellä ei merkata niin että tuomari 
ehtisi havaita; kaadolle suoraan, sorkkaa jäädään tutkimaan; hieno jälkityö, jossa parit tarkistelut ja makaukset 
verottavat hieman pisteitä. Isokyrö 22.7. Jarmo Nummijärvi VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-10, e-3, f-5 = 44 pist). 
Annetusta tehtävästä tietoisena jäljestettiin molempia vainuja laadukkaasti käyttäen; vauhti sopivaa, lähdöstä 
kaatoon; muutamat tarkistukset suorilla osuuksilla eivät haitanneet kokonaiskuvaa, mutta kakkososuuden ma-



kaus yli merkkaamatta, ensimmäinen ja neljäs merkattiin, kolmososuuden makaus ohi merkkaamatta; kulmilla 
rengastukset, katkokulma nopeasti, löytäen jatko-osuuden; kaadolle pysähdyttiin. Keminmaa 29.7. Kari Hyytiäi-
nen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-3, f-5 = 45 pist). Rauhoitettu lähtö; koira jäljestää ilma- ja maavainua käyttäen 
ja etenee sopivaa vauhtia jäljen päällä ja välillä hieman sivussa, tekee muutaman tarkistuksen; kolmannella 
osuudella käy vilvoittelemassa hiekkakuopan lammessa mutta jatkaa omatoimisesti; katkokulmaa ensin rengas-
tetaan ja lopulta selviää jälkeä myöten, muut kulmatkin jälkeä pitkin; makaukset yhtä lukuunottamatta ylittää tai 
ohittaa; sorkalle suoraan ja sitä nuuhkitaan. Ilmajoki 2.8. Aila Hauskamaa VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-4 = 
42 pist). Liina rauhoitetaan lähtömakauksella, alkaa sopivavauhtinen lähes maavainuinen jälkityö; edetään osuu-
det lähes jäljellä, osuuksilla pieniä tarkistuksia; makauksista merkataan ensimmäinen nopeasti, toinen ohitetaan 
läheltä, kaksi viimeistä kävellään yli; toisen osuuden lopussa runsaasti tarkistuslenkkejä, käydään kulmalla mutta 
uusi alku tuottaa paljon vaivaa, lopuksi löytyy; ensimmäisellä kulmalla katko, se ok, samoin viimeinen; kaadolle 
suoraan, se kiinnosti. Ilmajoki 12.8. Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-9, e-3, f-5 = 41 pist). Alkumakaus tutki-
taan hyvin ja ohjatusti jäljelle, maavainuinen ja sopivavauhtinen jäljestys alkaa jälkitarkasti; ensimmäinen kulma 
laajoilla tarkastuksilla, mutta lopulta seuraava osuus löytyy, toinen kulma, jolla katko, parilla tarkastuslenkillä 
veretyksen alkuun, kolmas kulma tarkastuslenkillä; viimeisen osuuden alussa laaja lenkki jäljen sivuun, mutta 
lopulta omatoimisesti takaisin jäljelle, myös osuuden loppupuolella yksi tarkastuslenkki muiden hajujen perään; 
makauksista ensimmäinen ja toinen nopeasti nuuhkaisten, kolmas yli ja neljäs ohi; suoraan kaadolle, jonka tutkii 
tarkasti; tarkastuslenkit ja työskentely makauksilla pudottaa tänään pisteitä. 
Metsästyskokeet: Soini 28.10. Juha Karlström AVO – (haku-0, ylösajo-0, nouto-0, kokonaisvaikutelma-0; sul-
jettu). Jättää ohjaajan. 
Metsästyskokeen vesityö: Kauhava 29.8. Mauri Koivuporras Vesityö-1. 
 
DEBBIE'S LAGAVULIN FEIS ILE 25970/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. Fi 
Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu Kamunen 
Rallytoko: Espoo 10.3. Pia Heikkinen VOIHYV (89 pist). Kirkkonummi 20.5. Hannele Pirttimaa VOIHYV (91 
pist). Hyvinkää 15.9. Iiris Harju VOIHYV (78 pist) RTK3. 
 
DEBBIE'S LAPHROAIG TRIPLEWOOD Fi & Ee & Lt Mva Ee JMva Fi Jva 25971/14 s.28.3.2014 i. Fi Mva Fi 
Jva Fi Kva-J Jenlin Seventh Shadow e. Fi Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Lucky Sassette kasv. Satu 
Kamunen 
Näyttelyt: Mänttä-Vilppula KR 3.6. Pekka Teini VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keski-
kokoinen, mittasuhteiltaan hyvä narttu, kevytpiirteinen mutta oikealinjainen pää, hyväasentoinen kallo, etuosa 
voisi olla kulmautuneempi ja säkäosa hieman voimakkaampi, hyvä rintakehä, hyvä takaosa, hyvät kulmaukset 
takana, hyvä askelpituus mutta etuosassa hieman löysyyttä. Hämeenlinna RN 6.10. Paula Rekiranta VAL ERI 
1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Linjakas tasapainoinen narttu joka liikkuu joustavasti pitkällä 
askeleella, hyvät pään ja rungon mittasuhteet, hyvä kaula, eturinta ja runko, kulmaukset tasapainossa, kaunis 
oikean laatuinen karvapeite. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia VAL EH 2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Would like to see finer lines in the head, nice topline, tailset and tail carriage, a little bit 
long in loin, would like to see more front angulation, deep chest, correct back angulation, correct coat, nice 
temperament. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyväilmeinen pää, erinomainen kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, vahva runko, 
erinomainen häntä, tasapainoisesti kulmautunut, kaunis turkki, liikkuu riittävällä askelpituudella. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 10.6. Satu Savolainen-Pulli VOI 3 (a-2, b-4, c-2, d-10, e-3, f-2 = 23 pist). Oh-
jattu lähtö, Betty jäljestää reipasta kävelyvauhtia; ensimmäisellä ja toisella osuudella tehdään runsaasti tarkistuk-
sia ja kahdesta seuraa hukka; toisen hukan jälkeen jäljestysvaihde löytyy ja loppujälki hyvää jäljestystä; ensim-
mäinen kulma pienellä tarkistuksella, toisella kulmalla oleva katko ihmisjälkeen tukeutuen ja kolmas kulma tar-
kasti; makauksista Betty merkkaa kaksi hyvin; kaadolle tullaan kierrellen ja se kiinnosti. 
 
DEBBIE'S LUCKY CINDERELLA Fi Mva Fi & Se Jva 57520/10 s.10.10.2010 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee 
Mva JV-09 Puttifar Happy Go Lucky e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu 
Kamunen 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 10.6. Niina Lukkariniemi VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 47 pist). Koira 
nuuhkaisee nopeasti lähtömakuun ja siitä ohjataan maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen, joka on alkuun liian 
reipasvauhtista, tuomarin huomautettua vauhdista löytyy sopiva tahti; ensimmäisen osuuden alussa ja toisen 
osuuden lopussa yhdet laajahkot tarkistuslenkit, muuten jälkitarkasti; ensimmäinen kulma tarkistuslenkillä, toinen 
kulma ja katko ratkeaa hakien, kolmas kulma suunnan varmistuksella; merkkaa kaikki makaukset; sorkalle kaar-
taa sivusta, nuuskii ja jää paikoilleen; oivallista työtä kokeneelta parivaljakolta. Oulainen 1.7. Heikki Ryynänen 
VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Lähtömakauksella huolellinen tarkistus ja siitä ohjaus suunta-
merkille; alkaa sopivaa kävelyvauhtia etenevä, enimmäkseen maavainuinen jäljestys; ensimmäinen kulma taittui 
sujuvasti, toisella kulmalla ollut katkos selvisi puolikkaalla renkaalla ja jäljentekijän jälkiä hyödyntäen, kolmas kul-
ma aukeni pienellä kaarroksella; kaikilla makauksilla pysähtyi hetkeksi haistellen; toisen osuuden alussa rengasti 
jäljen päällä; kaadon löysi ja jäi tutkimaan sorkkaa. Kolari 12.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-
3, f-5 = 48 pist). Cindy ohjatusti jäljelle; Cindy etenee miellyttävää vauhtia maavainua käyttäen, työ on jälki-
tarkkaa etenemistä jäljen päällä; makaukset merkataan todella hyvin; katkokulma kahdella lenkillä, seuraava tar-
kasti, viimeinen lenkillä; kaadon tuntumassa tuulen avustamana jäljen sivuun, josta ilmavainulla kaadolle, jonka 
osoittaa nuuhkien; tyylikäs suoritus. Hämeenlinna 16.9. Riitta Helle VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 
pist). Koira haistelee alkumakuun ja sitten lyhyellä liinalla ohjaten matkaan; matka taittuu maavainulla rauhallista 
kävelyvauhtia aivan jäljellä tai sen välittömässä läheisyydessä; koko matkan aikana tehdään vain kolme alle lii-



nan mittaista tarkastuspistoa; suoraan kaadolle, mikä osoitetaan hyvin nuuhkien ja sille jääden; ensimmäinen 
kulma, jolla katko, tausta ja sivut tarkastaen ja loppu jäljentekijöiden jälkiä uudelle osuudelle, toinen kulma noin 
liinan mittaisella tarkistusrengastuksella, kolmas kulma vaatii jo isomman rengastuksen ennen viimeisen osuu-
den löytymistä; makuista ensimmäinen osoitetaan erinomaisesti, kolme seuraavaa nopeahkolla pysähdyksellä ja 
haistelulla, olisi voinut olla hiukan pidempi pysähdys; hieno rauhallinen suoritus. 
 
DEBBIE'S LUCKY SASSETTE Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva 57519/10 s.10.10.2010 i. Pohj & Fi & Se(n) & 
No & Ee Mva JV-09 Puttifar Happy Go Lucky e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu 
Kamunen 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 
vuotta, erinomainen tyyppi ja kunto ikäisekseen, erinomainen narttumainen pää, oikea hampaisto, erinomainen 
kaula, hyvä ylälinja, oikea rintakehän muoto, hyvin kulmautunut, liikkuu vapaasti, oikean laatuinen karva rungos-
sa. Kajaani RN 8.4. Katja Korhonen VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7-vuotias, 
erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, rodunomainen ilme, purenta ok, hyvät korvat ja kaula, erinomainen etu-
rinta ja rungon vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, vankka raajaluusto, pehmeyttä välikämmenissä, erinomainen 
turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvä askelpituus sivusta, reipas esiintyjä, miellyt-
tävä luonne. Rovaniemi RN 28.4. Paula Rekiranta VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 7-vuotias, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, hyvä kallo, kuono-osa jo hieman kuivunut, kaunis 
kaula, erinomainen eturinta, tilava runko, hieman lyhyt lantio, reisi saisi olla leveämpi, sopusuhtainen luusto, 
hyvä karvapeite, vaivaton liike. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type, nice size, beautiful head and expression, nice withers, strong body, lovely rounded 
lines, super temperament and seems like she loves to show her temperament in the ring, nice coat. Helsinki KV 
16.12. Virpi Montonen VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hienossa kunnossa oleva veteraani, 
hyvä runko, mittasuhteet ja sieväilmeinen pää, pystyt lavat, niukka eturinta ja etukulmaukset, takaa hyvin kul-
mautunut, lantiossa hieman jyrkkyyttä, liikkuu riittävällä askelpituudella ja hienolla asenteella. 
Jäljestämiskokeet: Oulainen 13.5. Kari Hyytiäinen VOI 0 (0 pist). Alkumakaus tutkitaan; koira jäljestää pääosin 
ilmavainulla jäljen suuntaisesti luovien ja tarkistuksia tehden; ensimmäistä kulmaa rengastellaan hieman puur-
taen, mutta jatko selviää, katkokulma selviää rengastaen; makauksista yhden merkkaa selvästi, kolmannen 
osuuden puolivälissä loppuu aika ja tuomari keskeyttää. Siikalatva 3.6. Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, 
e-3, f-5 = 47 pist). Alkumakaus tutkitaan ja ohjatusti jäljelle; jäljestys on maa- ja ilmavainuista ja jälkeä edetään 
joko tarkasti tai loivasti aaltoillen jäljen molemmin puolin; toisen osuuden loppupuolella yksi ojan ylitys tuottaa 
päänvaivaa mutta ongelma selviää kun koira uskaltautuu ojan ylittämään; kolmannella ja neljännellä osuudella 
tehdään laajemmat tarkastukset jäljen sivuun; ensimmäinen kulma, jolla katko, veretyksen loppuun ja jäljen-
tekijöiden jälkiä veretyksen alkuun, toinen kulma pienellä tarkastuslenkillä ja kolmas kulma laajasti kaartaen 
seuraavalle osuudelle; makauksista kolme ensimmäistä tutkitaan huolellisesti, viimeinen osoitetaan nopeasti 
vauhdista; suoraan kaadolle, jonka tutkii nopeasti, palaa ohjaajan luo ja takaisin sorkalle; hyvä itsenäinen jäljes-
tys haastavassa maastossa. Keminmaa 10.6. Niina Lukkariniemi VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-12, e-3, f-4 = 43 pist). 
Rauhallinen ohjattu lähtö, josta pienen haukahduksen saattelemana alkaa pääosin maavainuinen jäljestys, vauh-
ti on maastoon sopivaa; ennen ensimmäistä makausta koira pysähtyy heinän syöntiin, matka jatkuu ohjaajan 
kehoituksella; suorat osuudet jälkitarkasti; makauksista merkkaa ensimmäisen, toisen ja neljännen, kolmas vie-
restä ohi; katko ensimmäisellä kulmalla, koira tarkistaa taustan ja sitten jatkaa uudelle osuudelle nopeasti tekijöi-
den jälkiä pitkin, toinen ja kolmas kulma pienellä lenkillä; viimeisellä osuudella iskee uupumus, koira puurtaa ja 
makoilee, ohjaajan kannustuksella työ jatkuu ja sorkalle saavutaan suoraan ja sitä tutkitaan kiinnostuneesti; 
ohjaaja lukee ja tukee koiraansa hienosti ja toimiva yhteistyö kantaa haasteiden yli. Muhos 17.6. Tarja Koistinen 
VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-9, e-3, f-5 = 44 pist). Saselle osoitetaan alkumakaus, ohjataan lyhyellä liinalla jälki-
työhön; Sase jäljestää itsenäisesti enimmäkseen maavainua käyttäen, maastoon sopivaa kävelyvauhtia tarkasti 
jäljen päällä edeten kaadolle saakka ja jää siihen osoittamaan työn päättyneen; ensimmäisen kulman katkon 
Sase oikaisee osoittamatta veretyksen loppua, toinen ja kolmas kulma samalla tavoin, narun mittaisilla taka-
lenkeillä; Sasun makauskäyttäytyminen vaihtelee: ensimmäinen tutkitaan erinomaisesti, toinen yli, kolmannella 
pysähdytään nopeasti ja neljäs ohi; koiraa viedään tänään hiljaisesti ja hillitysti; pisteisiin vaikuttaa tänään 
makausten heikko huomioiminen ja katkokulman oikaisu. Hailuoto 15.7. Merja Kajander VOI 1 (a-4, b-9, c-7, d-
14, e-3, f-3 = 40 pist). Koira tutkii lähdön ja koira ohjataan hyvin jäljelle ja alkaa pääsääntöisesti maavainuinen 
jälkityöskentely; ensimmäinen makaus nopeasti nuuhkaisten ja tämän jälkeen tarkistuslenkki jäljen tuntumassa; 
katkokulmalla veretyksen loputtua useita laajoja lenkkejä sekä koira tarkisti riistan jälkiä, juuri oikeaan aikaan 
koira löytää itsenäisesti veretyksen alulle toiselle osuudelle; ennen toista makausta tarkistuslenkki jäljen tuntu-
massa, toinen makaus merkataan, jonka jälkeen koiran ohjaaja pyytää lupaa juottaa koiraa; jälkityö jatkuu muu-
tamia tarkistuslenkkejä tehden jäljen vieressä, toinen kulma hyvin kolmannelle osuudelle; pian tulee suo, jossa 
koira viilentää itsensä ja juuri oikeaan aikaan jatkaa jäljestystä; kolmas makaus merkataan nuuhkaisten, kolmas 
kulma ulkokautta lenkillä neljännelle osuudelle, neljäs makaus merkataan nuuhkaisten; koira tulee kaadolle, jota 
nuuhkii; selvästi tänään kuuma ilma vaikutti koiran työskentelyyn. Kuhmo 22.7. Markku Hassinen VOI 2 (a-4, b-
8, c-6, d-7, e-3, f-4 = 32 pist). Lähtömakaus kiinnostaa ja ohjatusti mennään veriuralle; rauhallista tahtia edeten 
mennään ensimmäiset metrit ensimmäistä osuutta; metsäuran luona koira hakee riistan hajuja molemmin puolin 
jäljen, edetään ojalle jossa taas joutuu hakemaan jatkoa, vielä yksi oikealle suuntautuva tarkistus ennen ensim-
mäistä kulmaa, jossa katkos, menee oikealta noin 10 metriä ohi ja aloittaa haun, joka tekee koiralle vaikeuksia 
löytää jatkoa, viimein lenkki vie toisen osuuden alkuun; toinen osuus mennään jo jäljen tuntumassa vain pienin 
tarkistuksin toiselle kulmalle, joka noin 15 metrin takatarkistuksella lopulta vie kolmannelle osuudelle; kolmannen 
alku hyvää etenemistä mutta aukko-osuus teettää kovasti töitä useilla tarkistuksilla, löydetään kuitenkin kolman-
nelle kulmalle saakka, jonka takana noin 15 metrin tarkistus vie neljännen osuuden alkuosalle; neljäs osuus taas 



hyvää etenemistä vain pienin tarkistuksin aina kaadolle asti; sorkasta on kiinnostunut; makauksista merkkaa 
riittävästi ensimmäisen ja kolmannen kun toinen ja neljäs mennään ohitse; viimeisen makauksen kohdalla ylittyy 
sallittu jäljestysaika tänään; hyvää suoritusta varjostaa vain yliaika tänään. Oulu 5.8. Kari Grönman VOI 2 (a-4, 
b-8, c-6, d-13, e-3, f-3 = 37 pist). Koira tutkii lähtömakuun, josta huolellisesti ohjattuna krepityksen matkan, koira 
aloittaa maavainuisen maastoon sopivaa vauhtia etenevän jälkityön; koira etenee veriuralla tai sen välittömässä 
läheisyydessä tehden muutaman tarkistuksen jäljen sivulle palaten pääosin itsenäisesti takaisin jälkityöhön, ker-
ran ohjaajan kehottamana; hieman ennen kolmatta kulmaa koira erkanee marjastajien jäljille eikä palaa, hukka; 
osoitetaan puhdas jälki, jota kaadolle saakka, jossa nuoli ja nuuhki sorkkaa; ensimmäinen kulma, jolla katko, 
selviää rengastamalla, toinen jäljen mukaisesti, kolmas lenkillä takaa; makuut koira osoittaa kaikki. Kolari 12.8. 
Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Alkumakaus tutkitaan ja siitä ohjatusti jäljelle; 
vauhti on sopivaa ja työ etenee maavainua käyttäen, työ on jälkitarkkaa; katkokulma vaatii monta lenkkiä selvi-
täkseen, seuraava kulma pienellä taustan tarkistuksella, viimeinen oikaistaan hieman; makauksista merkataan 
kolme, yhden makauksen tuntumasta lentoon pyrähtäneet linnut houkuttelivat Sasen pois jäljeltä, joten makaus 
ohitettiin; jälkeä pitkin kaadolle, jonka osoittaa pysähtyen nuuhkimaan. Rovaniemi 26.8. Kari Hyytiäinen VOI 1 
(a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Alkumakaus tutkitaan; koira jäljestää ilma- ja maavainulla  jäljen päällä 
tai hieman sivussa, tekee muutaman hyvin pienen tarkistuksen ja etenee sopivaa vauhtia; katkokulma selviää 
rengastellen, muut kulmat jälkeä myöten; makaukset merkkaa kaikki; sorkalle tullaan suoraan ja sitä nuuhkitaan. 
 
DEBBIE'S RHO CASSIOPEIAE 35341/18 s.26.5.2018 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & 
Balt Mva Lingonberry’s Emporio Armani e. Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Ardbeg Supernova kasv. Satu 
Kamunen 
Näyttelyt: Helsinki PN 15.12. Merja Ylhäinen BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu RYP4-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, mittasuhteet ja luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, kul-
mauksia voisi olla enemmän sekä edessä että takana, hyvä täyteläinen rintakehä, liikkuu erittäin hyvin, kaunis 
lupaava turkki. Helsinki PN 16.12. Reia Leikola-Walden BABY 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk vanha pieni narttupentu, hyvin naisellinen hyväilmeinen pää, kuono-osa voisi olla 
hieman pidempi, sopiva luusto, riittävä kaula, tasapainoiset kulmaukset, lupaava eturinta ja runko, liikkuu hieman 
ulkonevin kyynärpäin, rodunomaisesti sivusta, kauniisti kunnostettu ja esitetty, iloinen luonne. 
 
DELICHON FLYING ADDER Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva 49990/13 s.8.9.2013 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-
13 Jenlin Sea Captain e. Fi Mva Fi & Se & No & Pohj Jva Delichon Cirrus kasv. Kati Härkönen 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia VAL EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Fine over all, would like to see stronger bone, nice topline, tailset and tail carriage, nice forechest, would like to 
see more back angulation, happy temperament. 
Jäljestämiskokeet: Virolahti 27.5. Mari Tilles VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Erinomainen rau-
hoitettu lähtö; koira jäljestää hyvin innokkaasti jarrutettuna reipasta kävelyvauhtia; se työskentelee maavainulla 
jälkitarkasti kaikki suorat osuudet; katkokulma helposti pienellä suunnan tarkistuksella ja jäljentekijöiden jälkiä 
hyväksi käyttäen, muut kulmat takatarkistuksin; makauksista kaksi ensimmäistä tulevat erinomaisesti merka-
tuiksi, kahdesta jälkimmäisestä toinen hieman pikaisesti ja toinen vielä pikaisemmin; kaadolle tullaan tuulen ala-
puolelta ja sorkka kiinnostaa koiraa; erinomainen suoritus, jossa tänään pientä toivomista makauksien merkkaa-
misessa. Ruokolahti 10.6. Riitta Helle VOI 2 (a-4, b-8, c-6, d-12, e-3, f-3 = 36 pist). Koira rauhoitetaan ennen 
alkumakuuta, makuu tutkitaan ja rauhallisesti valjaista ohjaten matkaan; jälkeä edetään maavainulla aivan jälki-
uralla tai sen välittömässä läheisyydessä; noin ensimmäisen osuuden puolivälissä koiran olemus ja työskentely 
muuttuu kun törmätään jäljen ylittäviin tuoreisiin karhun jälkiin, jälkiä tutkitaan ja ollaan varuillaan, huomio menee 
karhun jälkiin ja jäljestys ei jatku, ensimmäinen hukka; uusi alku vähän kauempaa, loput osuudet edetään välillä 
reippaammin ja välillä karhun läheisyyttä aistien, muutama tarkistuspisto tehden; suoraan kaadolle, mikä osoite-
taan hyvin; ensimmäinen kulma kulman mukaisesti, toinen kulma, jolla katko, veretyksen loppuun tausta tarkis-
taen ja uudelle osuudelle kaarroksella, kolmas kulma takalenkillä; makuista kolme ensimmäistä osoitetaan hyvin 
ja viimeinen ohittuu; hieno suoritus koiruudelta maastossa minne sorkkaa vietäessä paineli naaraskarhu. Pyhtää 
15.7. Karla Sohlman VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Sirri tutkii lähtömakauksen ja saatetaan veri-
jäljelle mallikkaasti, alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään pääosin maavainua; ensimmäinen osuus 
hyvin, melko jälkitarkasti, osuuden loppupuolella jäljen molemmin puolin pyörähdys; ensimmäinen kulma, jolla 
katko, veretyksen lopusta kaarroksella liki uutta alkua ja jalanjälkiä tukena käyttäen uusi osuus; toisen osuuden 
alussa laajempi rengastus sorkkaeläinten jäljille, josta palaa omatoimisesti, osuus muuten hyvin tehden parit pis-
tot jäljen jommalle kummalle puolelle; toinen kulma pienellä rengastuksella kolmannelle osuudelle; se ja neljäs 
osuus hyvin, vain pari pientä pistoa; kolmas kulma parilla rengastuksella; kaadolle suoraan ja se kiinnosti ja 
kannettiin urhoollisesti tietä kohden; makauksista ensimmäinen menee päältä yli, loput osoittaa todella hyvin; 
Siiri osoitti omistavansa jälkikoiran nenän ja työtehtävä oli mieluinen, se hoidettiin kuumuudesta ja houkutuksista 
huolimatta hyvin; tänään pisteitä pudottaa yksi makuun merkkaamattomuus sekä matkan aikana tulleet pyöräh-
telyt; hyvä Sirri. 
 
DELICHON GOLDEN CONE 11259/18 s.29.11.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Jva 
Skjervtun’s Wanna Be e. Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Delichon Flying Adder kasv. Kati Härkönen 
Näyttelyt: Harjavalta RN 4.8. Tanya Ahlman-Stockmari PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvän kokoinen narttu, selvä sukupuolileima, tässä kehitysvaiheessa hieman matalaraajainen 
rungon mittasuhteiltaan, hyvä kallo-osa ja korvat, toivoisin korostuneemman alaleuan, hyvä runko ja raajaluuston 
voimakkuus, oikea hännän käyttö liikkeessä, liikkuu yhdensuuntaisesti. 
 



DELICHON GREEN BUD 11258/18 s.29.11.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Jva 
Skjervtun’s Wanna Be e. Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Delichon Flying Adder kasv. Kati Härkönen 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Would like to see finer head, would like to see a little bit stronger muzzle, nice neck, topline and tailset, would 
like to see a little bit more front angulation, very nice temperament. 
 
DEVIL'S LEGACY BEAUTY AND SWEETIE Fi & Ee & Lv Mva 18861/10 s.4.2.2010 i. Backhills Scandinavian 
Style e. Fi & Ee Mva Carrier Electric Blue kasv. Erika Grankvist 
Näyttelyt: Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja VET ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Vackert feminint huvud och uttryck, bra hals och överlinje, välutvecklad kropp, utmärkt proportioner, 
beter sig som en valp i ringen men rör sig med utmärkt steg när hon vill, bra päls. 
 
DEVIL'S LEGACY BETTY BOOB 21848/10 s.28.2.2010 i. Lt & Lv Mva Isabeau Black Petrs e. Fin & Ee Mva 
Carrier Snowstar kasv. Erika Grankvist 
Näyttelyt: Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vackert huvud och uttryck, mycket välutvecklad kropp, kunde ha lite mera höjd på benen för sin kroppslängd, 
välvinklad, välburen svans, rör sig med utmärkt steg. 
 
DRAGONGÅRDENS CRAZY IN LOVE SE18414/2017 s.10.2.2017i. Se(n) Mva Merry Cocktails Moray e. 
Dragongårdens One Piece kasv. Petra ja Jessika Junehall 
Näyttelyt: Lemland RN 20.5. Riitta Niemelä JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Junior tik av utmärkt typ, fina proportioner, vackert långt och feminint huvud med trevligt uttryck, vacker 
hals och överlinje, lovande kropp, välbalanserade vinklar, tillräckligt stark benstomme, utmärkt pälskvalitet, rör 
sig med bra steglängd, glad och öppen temperament, välvisad. 
 
DREAM BELL’S AMANDA 43808/14 s.29.7.2014 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning Musk e. 
Fi Mva Northworth Crash Test kasv. Jaana Räisänen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, kaunis nartun pää, hieman pyöreä kallo, lempeä ilme, kaunis kaula, liian lyhyt olkavarsi, riittävä 
luusto, erinomainen köli, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä tiivis lanne, lihaksikas takaosa, turhan levoton edestä, 
etuaskel saisi olla pidempi, erinomainen silkkinen karva, ihana cockerin asenne. 
 
DREAM BELL’S AURORA 43814/14 s.29.7.2014 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning Musk e. 
Fi Mva Northworth Crash Test kasv. Jaana Räisänen 
Näyttelyt: Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan 
kokoinen, mittasuhteiltaan matalahko pitkähkö narttu joka voisi olla kokonaisuudessaan voimakkaampi, hyvä 
kaula, kevyehkö luusto, käpälät voisivat olla tiiviimmät, hyvä kallo-osa, kauniit silmät, kuono-osa voisi olla täyte-
läisempi, reisi voisi olla leveämpi, samoin kintereet matalammat, turhan pehmeä villavahko turkin laatu, suorah-
kot lavat häiritsevät ylälinjaa varsinkin liikkeessä, esiintyy reippaasti, esitetään erinomaisesti. 
 
DRIALTY ALL ABOUT ALMOND 34795/13 s.8.4.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. Northworth 
Juicy Almond kasv. Marita Ojanen  
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Substantially built young lady, nice eye but I would prefer her slightly finer in skull, good body proportions, short 
coupled, nicely angulated hindquarters, moved soundly. 
 
DRIALTY AMERICAN BEAUTY Fi Jva 34797/13 s.8.4.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. 
Northworth Juicy Almond kasv. Marita Ojanen 
Jäljestämiskokeet: Ylöjärvi 20.5. Jukka Korsberg VOI 0 (0 pist). Koira osoittaa lähdön ja ohjauksen jälkeen 
alkaa reipas maavainuinen jäljestys, joka on hyvin itsenäistä; ensimmäinen makaus hyvin merkaten, samoin 
kulma tarkkaan; kulkee suoraan toista osuutta makauksesta yli ja suoraviivaisesti hukkaan; palautus, jonka 
jälkeen katkokulmalle, jonka oikaisee uudelle osuudelle; katkon jälkeen alkaa hakulenkit, joiden jälkeen ohittaa 
makauksen ja lopulta jäljen sivuun toiseen hukkaan; kolmas kulma laajasti ulkokautta kaartaen viimeiselle osuu-
delle, kulkee makauksen ohi ja pian sen jälkeen kaartaa takaisin ja se lopulta johtaa kolmanteen hukkaan ja koe 
keskeytetään; koira osoitti varsinkin puolitoista osuutta hienoa jäljestystaitoa itsenäisesti edeten, mutta loput 
osuudet pilasivat tänään hienosti alkaneen jäljestyksen. 
 
DRIALTY FASHION STORY 18246/16 s.8.2.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
ronski tyttö, erinomainen pään pituus, hieman tyhjä silmien alta, kauniit silmät, erinomainen kaula, hieman pystyt 
lavat, lupaava rungon syvyys, hyvä tiivis lanne, oikea silkkinen turkki, toivoisin tehokkaammat sivuliikkeet ja 
tasaisemman ylälinjan liikkeessä, kauniisti esitetty. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Quite nice body proportions, excellent head, good proportions, sweet 
expression, correct scissor bite, good length of neck, good even topline, too short chest bone, well spring of ribs, 
I wish her a tiny bit shorter, excellent angulations in front and rear, good bones, short body, well moving. 
 



DRIALTY FLAMING STAR JV-16 18248/16 s.8.2.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-
13 HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine balanced bitch, quite long neck, lovely eye and expression, would like to see less skin on the throat, 
excellent front, strong body, balanced on the move, could have stronger pasterns, nice coat. 
 
DRIALTY GUESS WHO 34606/17 s.16.5.2017 i. Fi Mva Drialty Indian Treasure e. Drialty All About Almond 
kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Helsinki PN 14.1. Matti Luoso PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyp-
pinen narttupentu joka saisi olla hieman kiinteämmässä kunnossa, kaunis pää, oikea purenta, hyvä kaulalinja, 
samoin luusto ja käpälät, hyvä eturinta, melko pyöreä rintakehä, hieman luisu lantio, sopivat kulmaukset, liikkei-
siin saa tulla lisää voimaa, hyvä käytös. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, tummat silmät, hyvä ilme, kaunis kaula, hyvä eturinta ja 
runko, erinomaiset kulmaukset, hyvät käpälät, suorat edestakaisliikkeet, hyvä sivuliike, käyttää häntäänsä 
liikkeessä. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, hyvä suku-
puolileima, kompakti kokonaisuus, kaunis kaula, oikealinjainen kaunisilmeinen pää, tummat silmät, kuono saa 
vahvistua, tilava runko joskin lyhyt rintalasta, hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä, suorat ranteet, edes-
takaisliikkeiden tulee vakiintua, ylälinja saa tiivistyä, sivuliikkeessä takaraajat jäävät hieman rungon alle, esiintyy 
iloisesti, hyvä karvan laatu ja hapsut. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Good depth of muzzle, would like a slightly more chiselled head, good overall construction, 
good bone, good depth and spring of rib, well muscled quarters, good turn of stifle, would like a little more width 
behind, moved true. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Head needs to develop, clean throat, deep forechest, nice neck into well placed shoulder, good return 
of upper arm, nicely presented, well placed tail, not moving well at rear, happy. 
 
DRIALTY HONEY I’M ON FIRE 49669/17 s.10.9.2017 i. Willy Wonka Z Chalupecké Louky e. Drialty Burning 
Wheels kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pretty well proportioned head, clean neck and well laid shoulders, would prefer a little more depth of chest, well 
angulated quarters, short hocks, good mover, tailset a little high, good presentation. Hyvinkää RN 23.9. Jan-
Erik Ek, Ruotsi JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very pretty black, short coupled with 
good ribs, feminine head, good legs and feet, moved and showed well. 
 
EBEN’S LIGHT THE WORLD UP MY GIRL 30139/17 s.13.4.2017 i. Eben’s Chase Stormy Clouds e. Eben’s My 
Girl Is All I Want kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely 
marked black and tan, appealing head and expression, good reach of neck, good layback of shoulder, would like 
her slightly shorter in body, very much in junior stage, needing a little coat to complete the picture, moved 
soundly. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 11.8. Liisa Pajala SPA 1. 
 
EBEN’S MY GIRL RULES 44012/12 s.3.7.2012 i. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Tva Great Escape Rules Are 
For Fools e. Fi & Ee Mva Ee VMva TlnVW-13 Fenbrook That’s My Girl kasv. Eva Bensky 
Metsästyskokeet: Salo 3.11. Mauri Koivuporras AVO 2 (63 pist). Salo 4.11. Mauri Koivuporras AVO 2 (70 pist). 
 
EBEN’S UNDERNEATH THE STARLIGHT EJ30140/17 (häntämutka) s.13.4.2017 i. Eben’s Chase Stormy 
Clouds e. Eben’s My Girl Is All I Want kasv. Eva Bensky 
Taipumuskokeet: Kouvola 30.6. Anu Kokkarinen SPA 0. Hämeenlinna 11.8. Harry Vilkman SPA 1. 
 
ELMERS GOLDMINE CHARMING MOA 56305/11 s.10.11.2011 i. Westerner Light The Sky e. Elmers Goldmine 
Precious Heart kasv. Helena Partanen 
Taipumuskokeet: Pedersöre 30.6. Jyrki Rasinpää SPA 0. 
 
ELMERS GOLDMINE LADY BROWN 35532/16 s.27.5.2016 i. Cassom Twist’N’Shout e. Elmers Goldmine Deep 
Love kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
narttu jonka turkki ei parhaassa näyttelykunnossa, kuono-osa voisi olla vahvempi, hyvä purenta, riittävä kaula, 
hyvä ylälinja, oikea-asentoinen häntä, vahva luusto, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu hieman ahtaasti takaa, 
hyvin runsas turkki. Kurikka RN 19.5. Juha Putkonen NUO ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, mittasuhteet ja rungon vahvuus, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo, 
oikein kiinnittyneet korvat, turkin väriin sointuvat silmät, hyvä purenta, hyvä pyöristynyt rintakehä ja leveä lanne, 
eturinta saisi olla täyteläisempi, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä lantion asento ja häntä, liikkuu hyvin halu-
tessaan. Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Narttu jolla 
hyvä vahvuus, aavistuksen pitkä rungoltaan, hyvät pään linjat, erinomaiset kulmakaaret, hyvä vankka kaula, 
hyvä eturinta, erinomainen rintakehän tilavuus, hyvät takakulmaukset, erinomainen matala kinner, reippaat sivu-
liikkeet, kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät, miellyttävä käytös ja iloinen vispaava häntä. Isokyrö RN 4.8. Jukka 
Kuusisto AVO ERI 2 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, sopiva 
koko, hyvä pää, vahva selkä, tänään hieman pulskassa kunnossa, oikea-asentoiset takaraajat, hyvä turkki, 



kaunis maksaväri, liikkuu hyvin. Ähtäri RN 2.9. Juha Palosaari AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, huulissa voisi olla enemmän täytettä, melko vaaleat silmät, hyvä 
kaula, lapa saisi olla viistompi, hyvä eturinta ja runko, hyvä takaosa, karvan laatu ok mutta turkki saisi olla huoli-
tellumpi, kapea etuliike ja painuu hieman edestä liikkuessaan, taka-askel ok. 
 
ELMERS GOLDMINE MODERN MELODY 13757/15 s.14.12.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea 
Captain e. Elmers Goldmine Charming Moa kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkaraken-
teinen narttu, kaunisilmeinen pää, erinomainen kuono ja huulet, hyvä kaula ja ylälinja, vahva runko, hieman pitkä 
lanneosa, hyväasentoinen mutta liikkeessä liian korkealla kannettu häntä, liikkuu ahtaasti takaa, kaunis turkki. 
Kurikka RN 19.5. Juha Putkonen AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset rungon 
mittasuhteet, hyvä pään pituus, sopivasti pyöristynyt kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä 
purenta, hyvä pyöristynyt rintakehä, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä karvan laatu, hyvä hännän kiinnitys, 
tasapainoiset kulmaukset, saisi liikkua ja esiintyä reippaammin. Vaasa RN 26.5. Juha Palosaari AVO ERI 3 SA 
PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Miellyttävät ääriviivat, hyvät pään linjat ja malli, erin-
omainen kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut etu- ja takaosa, erinomainen eturinta ja runko, liikkuu riittävällä 
askeleella, häntä nousee hieman kaarelle. Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski AVO ERI 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, aavistuksen pitkä rungoltaan, klassisen kaunis pää ja ilme, erinomai-
set pään linjat ja profiili, erinomainen kaula ja eturinta sekä rungon tilavuus, leveä lanne, voimakkaasti kulmau-
tunut takaa, yhdensuuntaiset mutta melko kapeat takaliikkeet, pyöristää hieman lanneosaansa liikkeessä, voitai-
siin esittää hieman kevyemmässä kunnossa. Isokyrö RN 4.8. Jukka Kuusisto AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä luusto, hyvän kokoinen, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, vahva 
selkä, sopivasti runkoa, kaunis turkki, erinomaiset raajat ja liikkeet. Ähtäri RN 2.9. Juha Palosaari AVO ERI 1 
SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Miellyttävät ääriviivat, kaunis pään malli, ilme voisi olla parem-
pi, hyvä kaula ja etukulmaukset, hyvä eturinta ja runko, riittävä takaosa, tasapainoiset liikkeet, hyvä hännän 
asento. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, hyvä nartun pää, miellyttävä ilme, sopoiva luusto, riittävät etukulmaukset, vankka runko, takakulmauksia 
saisi olla enemmän, hyvä karvan laatu, rauhallinen luonne, riittävä taka-askeleen pituus, edestä liikkuu hyvin. 
 
ELMERS GOLDMINE MYSTICAL GRACE 13755/15 s.14.12.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea 
Captain e. Elmers Goldmine Charming Moa kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
hieman pitkärunkoinen, hyvä vahva pää, kaunis ilme, hyvä vahva runko, hyväasentoinen mutta liikkeessä hie-
man korkealla kannettu häntä, liikkuu erinomaisella askelpituudella, hyvin kunnostettu turkki. Kurikka RN 19.5. 
Juha Putkonen AVO ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, rungon mitta-
suhteet ja luusto, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, 
sopivan täyteläinen kuono, sopiva purenta, hyvä pyöristynyt runko, eturinta saisi olla selvempi, hyvä suora selkä, 
lantio saisi olla viistompi, korkea hännän asento liikkeessä, riittävän kulmautunut edestä, hyvin takaa, hieman 
pehmeä karva, takaa liikkuu hyvin, edestä jää askel lyhyeksi. Vaasa RN 26.5. Juha Palosaari AVO ERI 2 SA 
PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Miellyttävä, sulavat linjat, voimakas pää, hyvä kaula ja ylä-
linja, hyvät etukulmaukset ja eturinta, erinomainen runko, lanneosa voisi olla aavistuksen lyhyempi ja takaosa 
kulmautuneempi, liikkuu hienosti, turhan korkea häntä. Isokyrö RN 4.8. Jukka Kuusisto AVO ERI 3 SA PN3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä koko, hyvä pää, putoaa liikkeessä hieman 
eteen, hyvä rintakehä, hyvät takaraajat, hyvä pitkä askel, miellyttävä luonne. 
 
ELOTULEN LOISTE 25238/16 s.26.3.2016 i. Frosty Morning’s Naoise e. Villivuokon Virvatuli kasv. Hertta 
Pirkkalainen 
Metsästyskokeet: Soini 28.10. Juha Karlström VOI 3 (haku-27, ylösajo-12, nouto-15, kokonaisvaikutelma-5 = 
59 pist). 
 
ELOTULEN LUMO 25237/16 s.26.3.2016 i. Frosty Morning’s Naoise e. Villivuokon Virvatuli kasv. Hertta 
Pirkkalainen 
Metsästyskokeen vesityö: Joroinen 28.7. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
EXPENSIVE JOY DANIELLA Ru & Lv & Ee Mva Ru JMva RKF3641019 s.16.8.2012 i. Ru & Lv & Lt & By Mva 
Ru & Ee JMva Blek Fantom Invariably In Black e. Ru & By & Lt & Fi Mva Rus Irene’s Attractive Coquette kasv. 
V. Belkin, Venäjä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
pretty young lady with nice dark eye and appealing expression, nicely shaped, short and square, would like a 
better shoulder placement and more substance in the middle, good turn of stifle, short below the hock, moved 
soundly, good tailset. 
 
FALLAWAY’S HOLD AND LOVE 42123/17 s.8.7.2017 i. C.I.B C.I.E. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & 
Balt Mva Lingonberry’s Emporio Armani e. JV-15 Finemoon Love For You kasv. Hanna-Kaisa Vilenius 
Näyttelyt: Oulu NORD 13.5. Riitta Niemelä JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, feminiininen kokonaisuus, sievä aavistuksen lyhyt pää, kauniit tummat silmät, hieman tiukka purenta, 
hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvä runko, riittävä luuston vahvuus, kohtuullisesti kulmautunut, lupaava turkki, osin 
vielä pentukarva, liikkuu hyvin sivulta, vielä kapeasti edestä, iloinen käytös. Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-



Lehkonen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Normaalisti kehittynyt lyhytrunkoinen narttu, pää 
saisi olla pitempi ja jalompi, avonaiset alaluomet ja hieman kapea alaleuka, hyvä ylälinja, raajojen kulmaukset 
voisivat olla voimakkaammat, hieman lyhyet liikkeet, erinomainen karva, iloinen käytös. 
 
FALLAWAY’S HUGE LOVE 42121/17 s.8.7.2017 i. C.I.B C.I.E. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Balt 
Mva Lingonberry’s Emporio Armani e. JV-15 Finemoon Love For You kasv. Hanna-Kaisa Vilenius 
Näyttelyt: Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lupaava, erinomaiset mittasuhteet omaava, kaunis kaula ja ylälinja, ikäisekseen erinomainen runko, painon 
kanssa saa olla tarkka, erinomainen eturinta, hyvin kulmautuneet lavat, hyvät suorat eturaajat, erinomainen 
luusto, erittäin kauniit ilmeikkäät silmät, kaunis nartun pää, erinomainen takaosa leveine reisineen, matalat kinte-
reet, erinomainen hännän kiinnitys, liikkuu ikäisekseen tasapainoisesti, miellyttävä luonne. Kajaani RN 5.5. 
Tuire Okkola JUN HYL. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, koon alarajoilla, pitkärunkoinen narttu, 
riittävä luusto, kauniin mallinen pää, alaleuka voisi olla leveämpi, vasen kulmahammas suun puolella kitalaessa, 
hyvä rintakehä, erinomainen lihaskunto, hyvä karvan laatu mutta turkki ei parhaassa kunnossa, liikkuu leveästi 
edestä, hyvä hännän asento liikkeessä, miellyttävä luonne, koiran palkinto vasemman kulmahampaan asennos-
ta johtuen ’hylätty’, esitetään hyvin. Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali JUN EH 3. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Nice feminine head, nice dark eyes, nice ears with nice texture, excellent chest, 
powerful ribcage, a kink in the tip of the tail, powerful rear, well angulated, in movement should have more reach 
and drive. Joensuu KR 27.5. Ferdinando Asnaghi, Italia JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
In type, right head, solid body, no perfect movement. 
 
FENBROOK CAN’T LET YOU GO Fi Mva 38109/13 s.8.6.2013 i. C.I.B Fi & Lv Mva Canigou Love Em And 
Leave Em e. C.I.B Fi & Lv Mva HeJW-10 LVV-14 Fenbrook Prime Time kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice head and expression, feminine, well set ears with nice texture, deep 
chest, powerful ribcage with nice length, correct topline and tailset, rear well muscled and angulated, very easy 
movement with nice reach and drive. Juva KR 8.7. Eeva Resko VAL EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erittäin hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla saisi olla yhdensuuntaisemmat pään ääriviivat ja täyteläi-
sempi kuono-osa, riittävä kaula, vahva ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin kaareutuneet kyljet mutta 
hieman lyhyt rintalasta, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin edestä ja takaa, riittävän pitkällä sivuaskeleella. 
Kuopio NORD 4.8. Vesa Lehtonen VAL ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, sopusuhtainen pää, kuono voisi olla asteen voimakkaampi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi täyttynyt 
eturinta, hyvä runko ja luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta taka-askel jää 
hieman sidotuksi rungon alle, hyvä karvan laatu. 
 
FENBROOK HONEY MOON 34961/17 s.16.5.2017 i. Fi & Se(n) & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Northworth Endless 
Teatime e. Fenbrook To The Moon And Back kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Akaa RN 10.5. Tiina Illukka JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyp-
pi, vahva runko, pitkä pää, ilme voisi olla parempi, kaunis kaula, hyvät kulmaukset, hyvä rintakehä, vahva lanne, 
liikkuu pitkällä sivuaskeleella, vielä kokematon esiintyjä. Tuusula RN 13.5. Tiina Taulos JUN ERI 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt, aavistuksen lanneosaltaan pitkä narttu, 
kallon linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kovin korostunut otsa, kaunis kaula, tasapainoisesti kulmautunut, 
erinomaisen pyöreä runko, hyvä hännän kiinnitys, erinomainen karvan laatu, hapsutus voisi takaraajoissa olla 
runsaampaa, liikkuu iloisesti. Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 1-vuotias, tilavarunkoinen, hyväluustoinen, tasapainoisesti rakentunut juniori, hyvä etuosa ja kaulan kiin-
nitys, pään pituus, ilme, purenta, huulet ja korvat, kaunis väri, lupaava karvapeite, mukava luonne, liikkuu yhden-
suuntaisesti, sujuva sivuaskel mutta aavistuksen etumatala. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely chiselled head of good proportions, good earset, nice neck 
and shoulder, good bone, deep brisket with good spring of rib, short strong coupling with well muscled quarters, 
moved soundly and happily. Rovaniemi NORD 17.6. Petr Rehanek, Tsekki JUN EH 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 1 year old bitch, very nice head, scissor bite, ears well set, chest deep, tail well set, fore and 
hindquarters with good angulations, in movement free elbows and narrow hindquarters. 
 
FENBROOK MY GIRL ROCKS HeJW-15 54323/14 s.19.10.2014 i. Gb Sh Ch Claramand Rock-n-roll with 
Molkara e. C.I.E V-10 V-11 EeV-12 HeVW-16 Fenbrook Birthday Girl kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Super feminine head with lovely expression, superb short and square outline, reachy neck into well angulated 
shoulder, good bone, neat feet, good ribs, short strong coupling and nicely angulated well muscled hindquarters, 
moved soundly and happily. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PN2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty black and tan, well formed head, nice deep muzzle, clean throat, nice fore-
chest, strong bone with neat feet, nice length of neck, good return of upper arm, strong short cobby body, level 
topline, good coat, presented well, excellent movement and drive in rear. 
 
FENBROOK NOW I’M HERE C.I.B Fi & Lt Mva 31501/14 s.27.4.2014 i. C.I.B Fi Mva Keladity Wait Tan See e. 
Fenbrook Say No More kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Beautifully constructed, lovely head and eye, would like slightly more stop, lovely neck flowing into well laid 
shoulder, short square body, good bone and feet, good hind angulation, nice tailset, moved freely and happily. 



Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
balanced head, clean throat, good forechest, good bone on front legs, neat feet, lovely neck into fine shoulders, 
good return of upper arm, good depth of body, correct length of rib, nice rounded rear, excellent movement when 
settles, uses tail well. 
 
FENBROOK PRIME TIME C.I.B Fi & Lv Mva HeJW-10 LvV-14 20640/10 s.27.1.2010 i. Au Mva Royoni Ahead 
In Time e. C.I.B Fin & Ee Mva Manaca’s Xcuse My Conduct kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Akaa RN 10.5. Tiina Illukka VET ERI 1 SA PN2 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis, kompakti, erinomaisessa kunnossa, kuono-osa voisi olla voimakkaampi, erinomainen kaula ja ylälinja, 
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tilava rintakehä, lyhyt vahva lanne, kauniit sivuliikkeet, esiintyy hyvin. Tuusu-
la ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced 
throughout, short and compact, nice head and expression, good bone and substance, well sprung ribs, good 
hind angulation, real hard muscletone, moved soundly and happily. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-
Britannia VET ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced head, nice dark eyes, 
clean throat, well developed forechest, good strong bone and front legs, level topine, moderate neck, well 
developed ribcage into short loin, well muscled rear, moving strongly, using rear angulation well when moving in 
the ring. 
 
FENBROOK ROYAL KISS 15836/18 s.30.12.2017 i. Chavez Royal Diplomat e. HeJW-15 Fenbrook My Girl 
Rocks kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia BABY 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very attractive head, lovely dark well shaped eye, good layback of shoulder, good neck and well placed 
shoulders, short loin, short square outline, happy mover, good tail action. 
 
FIELDLAN EAGER Fi Kva Fi Ava Fi Ava-H 29653/12 s.12.4.2012 i. Fin Kva Fin Jva Meryl Kick-Off e. Fi Kva Fi 
Jva Meryl Black Dove kasv. Tiina ja Juha Karlström 
Metsästyskokeet: Ruovesi 29.9. William Megaughin VOI 2 (haku-21, ylösajo-24, nouto-21, kokonaisvaikutel-
ma-7 = 73 pist). Ruovesi 30.9. Aidan Patterson VOI 1 (haku-24, ylösajo-27, nouto-27, kokonaisvaikutelma-7 = 
85 pist). Janakkala 20.10. Mark Stewart VOI 1 (haku-24, ylösajo-30, nouto-21, kokonaisvaikutelma-7 = 82 pist). 
 
FIELDLAN ELOVENA Fi Kva Fi Jva 29651/12 s.12.4.2012 i. Fin Kva Fin Jva Meryl Kick-Off e. Fi Kva Fi Jva 
Meryl Black Dove kasv. Tiina ja Juha Karlström 
Metsästyskokeet: Merijärvi 22.9. Timo Ritola VOI 3 (haku-15, ylösajo-15, nouto-15, kokonaisvaikutelma-5 = 50 
pist). Ruovesi 29.9. Aidan Patterson VOI 1 (haku-24, ylösajo-21, nouto-30, kokonaisvaikutelma-8 = 83 pist). 
Ruovesi 30.9. William Megaughin VOI 2 (haku-18, ylösajo-21, nouto-24, kokonaisvaikutelma-8 = 71 pist). 
 
FIELD’S END TARTAR 25973/15 s.1.4.2015 i. Ladecourt Bevis e. Windmillwood Nina kasv. Juha Lindroth 
Metsästyskokeet: Janakkala 20.10. Mark Stewart VOI – (haku-12, ylösajo-27, nouto-24, kokonaisvaikutelma-6; 
keskeytettiin). Koe keskeytettiin koiran loukattua vasemman takajalkansa. Akaa 4.11. Lauri Kanerva VOI 1 
(haku-24, ylösajo-24, nouto-24, kokonaisvaikutelma-8 = 80 pist). Nokia 24.11. Jouni Lamminmäki VOI 2 (haku-
27, ylösajo-24, nouto-18, kokonaisvaikutelma-7 = 76 pist). 
 
FIELD’S END TOURNEDOS 25974/15 s.1.4.2015 i. Ladecourt Bevis e. Windmillwood Nina kasv. Juha Lindroth 
Metsästyskokeet: Merijärvi 22.9. Petri Karlsson VOI 1 (haku-21, ylösajo-30, nouto-21, kokonaisvaikutelma-7 = 
79 pist). Ongelmat toisessa noudossa sekä haun laajuus kurppamaastossa himmensivät suoritusta. Merijärvi 
23.9. Timo Ritola VOI 2 (haku-27, ylösajo-18, nouto-24, kokonaisvaikutelma-8 = 77 pist). Tottelevainen hyvin 
hakeva koira. Ruovesi 29.9. Aidan Patterson VOI 1 (haku-30, ylösajo-30, nouto-30, kokonaisvaikutelma-9 = 99 
pist). Ruovesi 30.9. William Megaughin VOI 3 (haku-12, ylösajo-12, nouto-24, kokonaisvaikutelma-6 = 54 pist). 
Akaa 3.11. Lauri Kanerva VOI 2 (haku-24, ylösajo-24, nouto-18, kokonaisvaikutelma-8 = 74 pist). 
 
FINEMOON BE MY LOVE Ee JMva HeW-14 28176/12 s.31.3.2012 i. Allert’s Exiting News e. Finemoon Truth 
Of Sight kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo AVO ERI 2 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
kaunispäinen feminiininen narttu, miellyttävä ilme, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset ja hyvä ylälinja, erin-
omainen rungon syvyys ja oikein kaareutuneet kylkiluut, hieman kapeat etuliikkeet, erinomaiset sivu- ja taka-
liikkeet, miellyttävä kokonaisuus.  
 
FINEMOON COFFEE ‘N’CREAM 43627/15 s.30.6.2015 i. Manaca’s Scream And Shout e. Finemoon Drums Of 
Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Aura RN 16.6. Tiina Illukka AVO ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Tyylikäs narttu joka voisi olla mittasuhteiltaan lyhyempi, erittäin kaunis pää ja ilme, pitkä kaula, hyvin kulmau-
tunut etu- ja takaosa, hyvä rinta, leveä lanne, kauniit sivuliikkeet, esiintyy hyvin, hieman turhan villava karvan 
laatu. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
good type, beautiful head and elegant neck, excellent front and forechest, little bit long in format, very good 
volume, correctly musculated, little bit free elbows, enough correct movements. 
 
FINEMOON HIDDEN LOVE C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se Jva LtV-18 59254/11 
s.14.10.2011 i. Allert’s Exiting News e. TlnVW-15 Finemoon Miracle Of Love kasv. Hanna Nyman 



Näyttelyt: Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä VAL ERI 1 SA PN1 ROP RYP1 BIS2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Klassisen kaunis narttu, erinomaiset mittasuhteet, upeat rodunomaiset puhtaat linjat, erittäin 
kaunis kaula ja ylälinja, erittäin kaunis pää, hieman lyhyt rintalasta, hyvä hännän kiinnitys, upea turkin laatu, 
kauniissa kunnossa, duracel-häntä, liikkuu erinomaisella askeleella, rakastaa esillä olemista. 
 
FINEMOON LOVE FOR YOU JV-15 53050/14 s.27.9.2014 i. Cassom Twish’N’Shout e. Finemoon Truth Of Sight 
kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini AVO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Rotutyyppi erinomainen, kokonaisuutena erinomaisen kaunislinjainen narttu, hieno pää, hyvä huulilinja, kauniit 
tummat silmät, kaunis pitkä kaula, erinomainen rintakehän muoto, hyvä rakenne takana, hyvin tasapainoiset 
kulmaukset, laadukas karvapeite, miellyttävä käytös. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi AVO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra proportioner, mycket vackert feminint huvud och milt uttryck, mörka 
vackra ögon, välansatta öron, utmärkt kropp, förbröst och vinklar, brett fint kors, breda välmusklade lår, fint 
svansaktivitet, ger en tanke lågt intryck i rörelsen, härligt steglängd och energi i rörelsen, vacker välpresenterad 
päls. Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, 
kaunislinjainen, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen, rakenteeltaan tasapainoinen, erinomaisen jäntevä narttu, hyvä 
pää, kauniit silmät ja korvat, hyvä purenta, erinomainen niskan kaari, hyvä karvapeite, liikkuu hieman leveästi 
edestä, hyvä ulottuvuus sivukuvassa, säilyttää linjansa varsin hyvin. Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo AVO ERI 3 
SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikeat pään linjat, ilme saisi olla lempe-
ämpi, hyvä luuston vahvuus, kaunis leveä reisi, matala kinner, hieman lyhyt rintakehä, kaunis hännän kiinnitys, 
iloiset tehokkaat liikkeet, joskin liikkeessä antaa matalaraajaisen vaikutelman, iloinen luonne. 
Taipumuskokeet: Salo 8.9. Tuija Sällylä SPA 0. 
 
FINEMOON WELL-BELOVED 31202/10 s.19.4.2010 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second 
Sight e. TlnVW-15 Finemoon Miracle Of Love kasv. Hanna Nyman 
Taipumuskokeet: Kontiolahti 11.8. Olavi Nurmiranta SPA 1. 
 
FINEMOON WIND OF LOVE Fi Mva 42032/15 s.18.5.2015 i. Manaca’s Gust Of Wind e. Ee JMva HeW-14 
Finemoon Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Taipumuskokeet: Laitila 21.8. Tuija Sällylä SPA 1. 
 
FIRST KISS OF LITTLE TRUE FRIEND By Mva MET1199/11 s.21.6.2011 i. Gallinagos Smooth Operator e. 
Gallinagos The World Is Mine Love kasv. Livia Poppe, Unkari 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttu-
mainen, ihanan kokoinen, hyvä narttumainen pää, saksipurenta, erinomainen pigmentti, riittävä kaula, hyvä 
selkä, luisu lantio, rintalastan pitäisi olla pidempi, pyöreä rintakehä, kintereet saisivat olla vahvemmat, lyhyehkö 
askelpituus, kaulanahkan pitäisi olla tiiviimpi, erinomainen luonne ja väritys. 
 
FLUSHING MEADOW’S ASTRID LINDGREN 44594/15 s.24.6.2015 i. Se(n) Mva EuV-15 Annilann Sergeant 
Blast e. C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very feminine, nicely balanced head, good neck and shoulder, good depth of brisket and spring of rib, strong 
short couplings, nicely rounded hindquarters, moved happily and soundly with ever-wagging tail. 
 
FLUSHING MEADOW’S ELSA BESKOW HeW-18 44596/15 s.24.6.2015 i. Se(n) Mva EuV-15 Annilann 
Sergeant Blast e. C.I.B C.I.E Fi Mva Fi Tva Benchmark Hello Lucia kasv. Sabina Buchert 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 3 years, correct type, typical head, in excellent show condition, good substance, nice front, 
excellent topline, quality coat, well set ears and tail, correct bite, correct eyes, excellent in movement, well 
presented. Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Paloheimo AVO ERI 1 SA PN1 NORD-SERT VSP. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin korkealaatuinen ja tasapainoinen, kaunis ilme, vahvat leuat, hyvä etuosa, 
voimakas rintakehä, vahva takaosa, hyvä karva, hyvä vahva lantio, rodunomaiset, kevyet ja eloisat liikkeet. 
Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen narttu, kaunis pää ja ilme, kaunis kaula, erinomainen runko, luusto ja kulmaukset, tyylikäs ylälinja, 
erinomainen karva, seistessä hyvin kauniit ääriviivat, erinomaiset liikkeet, miellyttävä käytös, hyvin tyylikäs koko-
naisuus. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 1 SA PN1 ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunisrakenteinen narttu, oikea purenta, vahva hyväilmeinen pää, pää voisi olla hieman pidempi, 
löysää kaulanalusnahkaa, hyvä luusto, riittävästi eturintaa, erinomainen runko ja kulmaukset, käyttää häntäänsä 
erinomaisesti, liikkuu hyvin, hyvä turkki. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja AVO ERI 1 SA PN1 HeW-18 
NORD-SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely balanced feminine bitch, beautiful head, soft 
expression, would prefer less skin in the throat, strong bone and body, gives a very nice impression on the 
move, very well presented. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen AVO ERI 1 SA PN4 VARA-CACIB. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet ja rungon vankkuuden omaava kaunislinjainen narttu, 
pää voisi olla aavistuksen täyteläisempi ja otsapenger selvempi, hyvä vahva selkä, ok eturinta ja tasapainoiset 
kulmaukset, liikkuu erinomaisesti, tiiviys säilyy myös liikkeessä, miellyttävä kokonaisuus. 
 
FLYERS ARCHETYPE 51276/16 s.16.7.2016 i. Flyers Iron Man Tan e. Fi Mva By JMva BaltV-15 Rosswind 
Shut Up And Dance kasv. Paula Saarinen 



Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 9 kk, 
reipas narttu jolla rodunomainen pää, hyvät tummat silmät, korrekti purenta ja korvat, korrekti topline, hyvät 
kulmaukset ja luusto, tarvitsee hieman kehätreenausta, liikkuu jos haluaa. Akaa RN 10.5. Tiina Illukka NUO EH 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, vielä kesken kehityksen, feminiininen pää, voisi 
olla kuono-osasta vahvempi, kaunis ylälinja, saisi olla edestä paremmin kulmautunut ja selvempi ja leveämpi, 
hyvä takaosa, töpöttävät sivuliikkeet. Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvin feminiininen, vajaa 2-vuotias narttu, miellyttävä pää, riittävä luuston vahvuus, eturinnan tulisi 
olla selvempi, hyvät kulmaukset, matala kinner, suora hyvä selkälinja, iloinen, erinomaiset takaliikkeet, etuaske-
leen tulisi olla ulottuvampi, hieman lyhyt kaula, oikea karvan laatu. Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, 
Portugali NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, good head, sufficient neck, topline, 
front angulation and chest, excellent rear angulation, good coat, front movement should be better. 
 
FLYERS CALL ME MAYBE 20875/17 s.15.12.2016 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 
VV-14 Flyers Zim Bean e. Näckrosdammens Cartier kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, 
sievä narttu, erinomaiset mittasuhteet, kauniit linjat päässä, tummat silmät, sopiva otsapenger, täyteläiset huulet, 
pysty lapa mistä johtuen lyhyt kaula, riittävä eturinta, hyvä rintakehän muoto, hyvä selkä ja lantio, oikea hännän 
kiinnitys, hyvin kulmautunut takaa, rungossa oikea karvan laatu, koristekarvat turhan runsaat ja pehmeät, liikkuu 
tasapainoisesti hyvällä työnnöllä, käyttää häntäänsä oikein. Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen sievä narttu, hyvät mittasuhteet, lupaava pää, hyvä 
purenta, hyvä kaula, eturinta ja runko, oikea-asentoinen häntä, liikkuu erinomaisella askelpituudella, kaunis turk-
ki. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 16 kk, sopusuhtaisen kropan omaava narttu, rodunomainen pää ja ilme, kauniit tummat silmät, oikeat 
korvat, oikea karva selässä, liikkuu hyvin. Tampere NORD 5.5. Arja Koskelo JUN ERI 2 SA PN3 VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, feminiininen kokonaisuus, oikeat pään 
linjat, erinomaiset rungon mittasuhteet, hieman alhainen hännän kiinnitys ja toivoisin vankemman luuston, erin-
omaiset liikkeet ja ryhti, iloinen häntä, tip-top karvassa ja näyttelykunnossa. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka JUN 
ERI 1 PN 2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin tyylikäs, tasapainoinen, kaunis feminiininen 
pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset ja luusto, kompakti runko, hyvät sivuliikkeet, leveät edestä, 
kaunis karva, esiintyy hyvin. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 17 months, excellent proportions of body, feminine head, could have little better profile, nice eye 
shape, very nice topline and tailset, good front, correct rear angulation, very sound movement. Mänttä-Vilppula 
KR 3.6. Pekka Teini NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen 
narttu, kauniit linjat rungossa, hyvät kulmaukset raajoissa, hyvä huulilinja, hyvä kallo-osa, kaunis kaula, erin-
omainen eturinta, tiivis lapa ja hyvä rintakehä, oikein kiinnittynyt häntä ja hyvä hännän asento myös liikkeessä, 
erinomainen karvapeitteen laatu, miellyttävä tapa esiintyä. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia NUO 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing head, slightly incorrect dentition, good bone and 
substance throughout, good depth of brisket, spring of rib and strong well muscled quarters. Tampere ER 10.6. 
Lesley Hooper, Iso-Britannia NUO T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Needs to develop in forehead, 
clean front into forechest, neck into good shoulder, nice layback in forearm, tight feet, good width of rib and 
length, wide quarters, well muscled, level bite, moves with drive and enthusiasm. Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, 
Irlanti NUO ERI 1 SA PN2 SERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size, excellent 
coat, excellent neck and topline, super tailset, lovely head, very pleasing eye, excellent head proportions, 
excellent angulations front and rear, correct tailset, lovely bone, excellent feet, excellent mover. 
 
FLYERS CALL ON ME 20876/17 s.15.12.2016 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-14 VV-14 
Flyers Zim Bean e. Näckrosdammens Cartier kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Harjavalta RN 4.8. Tanya Ahlman-Stockmari NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Narttumainen kokonaisuus, hyvä koko, kaunisilmeinen pää oikeilla mittasuhteilla, hyvä kaulan pituus ja säkä, 
toivoisin korostuneemman eturinnan ja viistomman olkavarren, hyvä raajaluuston voimakkuus, riittävä rintakehän 
syvyys, kaunis karvapeite, saisi käyttää häntäänsä paremmin liikkeessä, yhdensuuntaiset liikkeet, rauhallinen 
käytös käsiteltäessä, ’merry cocker’ puuttuu liikkeestä. 
 
FLYERS CARPE DIEM HeJW-17 20877/17 s.15.12.2016 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-
14 VV-14 Flyers Zim Bean e. Näckrosdammens Cartier kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, 
feminiininen narttu, erinomaiset mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvät pään mittasuhteet, täyteläiset huulet, 
purenta ok, hyvät korvat, hyvin kulmautunut, hyvä eturinta, oikea rintakehän muoto, hyvä selkä ja lantio, lupaavat 
pakarat, oikea karvan laatu, liikkuu hyvällä työnnöllä mutta etuaskel voisi ulottua pidemmälle, rodunomainen 
asenne. Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen NUO ERI 1 SA PN4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Kauniisti rakentunut, tasapainoinen narttu, kaunisilmeinen pää, vahva kuono-osa joka ei saa olla yhtään lyhy-
empi, erinomainen runko, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu kauttaaltaan 
erinomaisesti, runsas turkki. Tampere NORD 5.5. Arja Koskelo NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, hyvin kaunis pää ja rodunomainen ilme, hyvä eturinta, riittävä luuston vahvuus, oikein 
kaareutuneet kylkiluut, erinomaiset kulmaukset, hyvä kaula ja ylälinja, erinomaiset liikkeet ja hyvä ryhti, hieman 
nokiset tan-värit raajoissa, pienikokoinen, erinomaiset iloiset liikkeet, koko laskee laatuarvostelua. Tampere KV 
6.5. Tiina Illukka NUO ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pienehkö, feminii-
ninen, erittäin kaunis pää, kiva ylälinja, erinomaiset kulmaukset, vahva lanne, liikkuu ja esiintyy hyvin. Rauma 



KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia NUO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful girl 
of high quality, excellent length of body, lovely head with excellent profile, beautiful eye shape and expression, 
super body structure, lovely neck, excellent angulations, beautiful typical movement. Tuusula ER 9.6. Carol 
West, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Really well balanced 
and compact girl, nice markings, good head and expression, good reach of neck, good depth of brisket, good 
bone and substance, short coupled, nicely muscled and angulated hindquarters, good square outline, moved 
soundly with typical cocker bustle. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia NUO ERI 1. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced head, good markings, black and tan, clean throat, nice bone, tight feet, 
moderate neck into well placed shoulder, good depth in the body, good length of rib, good angulation in rear, set 
of the tail slightly high, moved well with good tail action, happy. Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti NUO ERI 
2 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent shape, lovely coat in super condition, 
very pleasing head, lovely eye, correct proportions, excellent earset, lovely neck and topline, excellent front and 
rear angulations, moves very well. 
 
FLYERS ELECTRIC ROCK SHOCK 46997/10 s.21.4.2010 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 
MVV-14 VV-14 Flyers Zim Bean e. Flyers Call Me Hooligan kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 8 years old, good proportions of body, nice feminine head with nice soft expression, good body structure, 
already little soft back, nice tailset, very active in movement, good movement for her age. Tuusula ER 9.6. 
Carol West, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very sweet-headed young lady, 
good reach of neck, good lay of shoulder, good feet, nice topline, good width of quarters, moved happily and 
soundly. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia VET EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well balanced head, good forechest, neat feet, moderate neck, level topline, deep brisket, well muscled rear, 
happy extrovert mover. Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Excellent bitch, in super condition, excellent angulations in front, slightly over angulated in 
rear, excellent neck and topline, good tailset and carriage, very pleasing head, lovely eye and earset, correct 
proportions, excellent bitch for her age. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta VET ERI 2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erittäin narttumainen kokonaisuus, elegantti, kevytpiirteinen pää, tähän kokoon sopiva 
raajaluusto, riittävä eturinta, hieman kevyt runko, tasapainoiset riittävät kulmaukset, kovin kuiva turkki tänään, 
reipas hyvä luonne, korkeat etuliikkeet, muuten liikkuu hyvin. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen VET ERI 1 
SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis tasapainoinen veteraani, kaunisilmeinen pää, 
ihanat silmät, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä häntä, liikkuu 
edelleen kauniisti, pehmeä karva. 
 
FLYERS FINEST TAN POEM 45065/17 s.30.5.2017 i. HeJW-16 Merry Cocktails Morrissay e. Flushing 
Meadow’s In The Wind’s Eye kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 7½ kk vanha narttupentu, oikeat mittasuhteet, super feminiininen pää, kaunis ilme, sopiva otsapenger, 
hyvät korvat, purenta ok, hyvä huulilinja, hyvin asettunut lapa, hieman pysty olkavarsi, lupaava rintakehän 
muoto, hyvä selkä ja lantio, lupaavat pakarat, sopiva luusto, kaunis matala kinner, liikkuu reippaasti hyvällä 
askeleella, käyttää häntäänsä oikein. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia JUN ERI 2 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely marked black and tan, very feminine head, good expression, well 
balanced neck into fine shoulders, neat feet, good width of rib, would prefer shorter in loin, straight low hocks, 
very compact, super movement covering the ground well. 
 
FLYERS GO FAST TAN 43606/17 s.31.5.2017 i. Flyers Iron Man Tan e. Flyers Giant Hope kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size, 
lovely coat in excellent condition, excellent pigmentation, nice eye, good front angulations, rear angulations 
cvould be better, no gently sloping topline at present. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi NUO EH 3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, black and tan of correct size, sweet feminine head, dark eyes, 
correct front angulations, level topline, strong loin, moves correctly but needs more drive, not in her best coat 
today. 
 
FLYERS JAZZ’N JIVE TAN 53390/17 s.30.7.2017 i. HeJW-16 Merry Cocktails Morrissay e. Flyers Rihanna 
kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Helsinki PN 14.1. Matti Luoso BABY 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erit-
täin hyvän tyyppinen hyväkuntoinen narttupentu, hyvä pään malli, hieman takaluisu kallo, oikea purenta, hyvä 
kaulalinja, samoin luusto ja käpälät, hyvä runko, etukulmaus voisi olla parempi, hyvä polvikulma, hyvä hännän 
kiinnitys, liikkuu hieman länkisäärisesti, hyvä sivuaskel, hyvä käytös, hieman ahdas kulmahampaiden asento. 
Tampere NORD 5.5. Arja Koskelo JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ihastuttava 9 kk vanha 
black and tan narttu, kaunisilmeinen pää, hieman luisu kallo, hyvä eturinta ja kulmaukset, esitetään hieman 
pulskassa kunnossa tänään, toivoisin hieman vankemman luuston, erinomaiset liikkeet, tehokas askel ja ryhti, 
ihana luonne, iloinen häntä. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia JUN ERI 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Needs to develop in skull, clean throat, needs to tighten up in front, neat feet, strong bone, 
good shoulder placement, level topline, good width of body, well muscled for age, good drive in movement, very 
happy. Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, Portugali JUN ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Excellent type and proportions, excellent head, good eyes, excellent muzzle, good neck, 



correct topline, excellent chest and angulations, moves well. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, nice size, a bit rounded in skull, nice neck and topline, 
strong back for the age, slightly long, looks quite long on the move, should have better front paws, promising 
coat. 
 
FLYERS MOST WANTED 40746/18 s.11.5.2018 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Flyers 
Rihanna kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Lempäälä PN 17.11. Tarja Löfman BABY 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 6 kk, erinomaisen tyyppinen, kaunislinjainen narttu, hyvä purenta ja pigmentti, kaunisilmeinen pää 
joka saa vahvistua, hyvä kaulan pituus, ylälinja ja hännän kiinnitys, täyteläinen runko, tasapainoiset kulmaukset, 
liikkuu reippaalla, edestä leveällä askeleella, ikäisekseen erinomainen karvan laatu. Helsinki PN 15.12. Merja 
Ylhäinen PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, mittasuhteet ja 
luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvin kehittynyt rintakehä, sopivat kulmaukset edessä ja takana, erittäin 
lupaava turkki, kauniit pitkät liikkeet mutta käyttäytyy hieman varautuneesti. 

 
FLYERS NOTED BY TAN 40770/18 s.31.5.2018 i. HeJW-16 Merry Cocktails Morrissay e. Flushing Meadow’s In 
The Wind’s Eye kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Helsinki PN 15.12. Merja Ylhäinen BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen, hyvät mittasuhteet ja luusto, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, ikäisekseen erinomainen rintakehä, kään-
tää etukäpäliään ulospäin, kulmauksia tulisi olla enemmän sekä edessä että takana, liikkuu hieman lyhyin aske-
lin, hyvä turkki ja kaunis tan-väri. Helsinki PN 16.12. Reia Leikola-Walden BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 6 kk, pieni narttu, miellyttäväilmeinen pää johon toivoisin pituutta ja täyteläisyyttä, riittävä luusto, 
vielä ulkokierteiset eturaajat, hieman niukasti kulmautunut molemmista päistä, täyteläinen runko, liikkuu iloisesti 
mutta kovin lyhyellä askeleella, hyvä turkki ja väri, kauniisti esitetty, iloinen luonne. 
 
FLYERS RED VELVET 44981/14 s.16.5.2014 i. Flyers King Of Whisky e. Hooligan Hot Finale kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Tampere NORD 5.5. Arja Koskelo AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi, kaunislinjainen pää, aavistuksen vuotavat silmät, hyvä eturinta, oikea kaulan pituus, toivoisin hieman 
vankemman luuston, oikean mallinen rintakehä, kaunis ylälinja ja oikea hännän kiinnitys, kaunis leveä reisi ja 
oikea matala kinner, upea karva, erinomaiset liikkeet ja ryhti, iloinen häntä. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka AVO 
ERI 2 SA PN3 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieno tyylikäs kokonaisuus, kaunis pitkä 
pää, hieman ärtyneet silmänympärykset häiritsevät ilmettä, upea ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, vankka 
tiivis lantio, etuliikkeet vähän melovat, hyvät sivuliikkeet. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia AVO ERI 1 
SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely balanced head, slightly runny eyes, lovely 
compact outline, good length of neck, would prefer slightly better placed shoulders, good bone, tight neat feet, 
short coupling, deep body, nicely angulated and muscled hindquarters, moved with drive and excellent cocker 
bustle. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Balanced head, good pigment, lovely neck and shoulders, nice layback, strong body, level topline, short in loin, 
narrow in rear, moves very well and strongly. 
 
FLYERS ROCK LIKE BETWAY‘S 38516/14 s.6.5.2014 i. Fin & Ee Mva Flyers Kick Back e. Flyers Electric Roch 
Shock kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro AVO ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 4-vuotias hyvän tyyppinen narttu jolla ilmeikäs pää, hyvät silmät ja korvat, vahva selkä, oikea 
karva, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, esitetään hyvin. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-
Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty girl, good length of neck and well placed 
shoulders, good bone and substance, good spring of rib, nicely turned stifle, short below hock, moved soundly 
would just like her slightly shorter in back, beautifully presented. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britan-
nia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reasonable head, deep forechest, could tighten up in 
front, nice neck into fine shoulders, well ribbed strong body, level topline, well set tail, moves very well and 
happily. Vesilahti RN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
4-vuotias narttu, lähes neliömäinen, lempeä ilme, rodunomainen pää, oikeat korvat, silmät ja purenta, oikea 
kaula, hyvä rintakehä ja eturinta, tänään ei huippukunnossa, sopivat kulmaukset edessä ja takana, hyvät liikkeet, 
hyvä väri. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Linjakas narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunis pää, erinomaiset silmät, hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, 
lanneosa saisi olla lyhyempi, niukat kulmaukset edessä, hyvät takana, hyvä häntä, liikkuu hyvin, hyvälaatuinen 
turkki. 
 
FLYERS SO TO SPEAK 44612/14 s.16.5.2014 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Flyers 
Olive Taste kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, riit-
tävän feminiininen, oikeat pään linjat mutta vuotavat silmät, liikaa kaulanahkaa, hieman liian raju konetrimmaus, 
hieman pitkä lanneosa, hyvä karvan laatu, esitetään hieman pulskassa kunnossa, hyvät etu- ja sivuliikkeet, pitää 
ylälinjansa vakaana, saisi käyttää häntäänsä iloisemmin. 
 
FLYERS UP-TO-DATE 50612/15 s.4.7.2015 i. V-13 EeV-14 Robinson Crusoe Z Vejminku e. Hooligan Hot 
Finale kasv. Paula Saarinen 



Näyttelyt: Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
bitch, good size, nice head, very nice eye and correct earset, excellent neck and topline, good angulation front 
and rear, moves well, slightly nervous. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi AVO ERI 4. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Strong bitch of correct size, would like more feminine head, dark eyes, a little rounded 
skull, excellent front angulations, short strong loin, level topline, excellent tailset, movement difficult to assess. 
 
FLYERS YES I’M STYLE 34304/16 s.31.3.2016 i. Backhills Scandinavian Style e. Flyers Giant Hope kasv. 
Paula Saarinen 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erit-
täin narttumainen kokonaisuus, riittävä koko, oikealinjainen pää, hieman epätasainen purenta, hyvä kaula, ko-
koon sopiva luusto, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä rungon malli, kaunis karva, saisi liikkua pirteämmin. 
 
FRANCINI'S AYDA 54884/16 s.20.6.2016 i. It Mva Francini’s Ciocco Balocco e. Francini’s Liquirizia kasv. 
Angela Francini, Italia 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 k, 
femininiinen narttu, oikeat mittasuhteet, hyvät pään linjat, hyvät korvat, hyvin niukka purenta, hyvä huulilinja, 
pysty lapa mistä johtuen lyhyt kaula, pysty olkavarsi, köyhä eturinta, oikean muotoinen mutta hieman lyhyt rinta-
kehä, hyvä selkä, hieman jyrkkä lantio, kokoon sopiva luusto, hyvät käpälät, liikkuu lyhyellä askeleella, löysät 
kyynärät, ahdas takaa, miellyttävä luonne. Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin iloinen, narttumainen, mittasuhteiltaan hyvä kokonaisuus, hieman kevyt luusto, 
riittävästi runkoa, erittäin hyväilmeinen ja hyvälinjainen pää, hyvin kiinnittyneet korvat, hieman lyhyt olkavarsi ja 
eturinta voisi olla täyteläisempi, riittävät takakulmaukset ja hyvä häntä hyvälaatuinen karvapeite muttei tänään 
täydessä iskussaan, hieman lyhyet liikkeet. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia NUO EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good size and format, correct lines of head with good head profile and expression, 
correct topline, good angulation and front, needs more substancee, still needs better balance in front movement, 
good coat texture but missing coat, nice temperament in ring. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria AVO 
ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. In good type, nice head, correctly set ears, prefer little bit 
stronger neck, correct format, correct body substance, needs little bit more volume, correctly angulated, needs 
more muscles, prefer better coat quality, good moves. Raasepori KR 1.7. Pirjo Aaltonen AVO ERI 2 SA PN4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, selvän sukupuolileiman omaava narttu, 
hyvä runko, kaunisilmeinen pää mutta pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, oikea ylälinja, 
hyvä häntä, hieman pysty lapa, hyvä viisto olkavarsi, hyvät kulmaukset takana, hyvä karvan laatu mutta ei 
parhaimmillaan tänään, liikkuu hyvin takaa ja edestä, hyvät sivuliikkeet mutta hieman vastahankainen liikkessä. 
Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin feminiininen maksa/roan 
narttu, viehättävä nuoren koiran pää, hyvä eturinta, luusto saisi olla järeämpi, oikein kaareutuneet kylkiluut, turkki 
ei parhaassa kunnossa tänään, liikkuu hyvin mutta saisi käyttää häntäänsä enemmän. 
Taipumuskokeet: Juva 14.7. Paula Valkonen SPA 0. Pöytyä 1.9. Jarkko Wiklund SPA 1. 
 
FRANCINI'S STRACCIATELLA 49022/17 s.10.4.2017 i. Francini’s Anymore e. It Mva Francini’s Caffeina kasv. 
Angela Francini, Italia 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk nuori 
narttu, hyvät mittasuhteet, lupaava pää, sopiva otsapenger, purenta ok, hyvät korvat, tasapainoiset kulmaukset, 
vielä kapea rintakehä, hyvä lantio, hyvin kulmautunut takaa, hyvä hännän kiinnitys, lupaava karva, liikkuu hyvällä 
askelmitalla silloin kun keskittyy, vielä kauttaaltaan kapea. Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki JUN EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä ujo ja tottumaton, seistessä kaunislinjainen, erittäin hyvät mitta-
suhteet omaava narttu joka vielä hieman hontelo ja etuosaltaan kapea, riittävä luusto, hyväilmeinen kaunis-
linjainen pää, joskin stoppia voisi olla hieman enemmän, hyvin kiinnittyneet korvat, runko saa vielä tanakoitua, 
kulmaukset hyvin sopusoinnussa, erittäin kaunis turkki, liikkeessä puuttuu ryhti ja drive sekä cockerin iloinen ote. 
Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Small, in good 
format, correct type of head, nice head profile, correct topline, good angulation, still narrow in front, enough 
balanced movement, good coat and colour, enough temperament in ring. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, 
Bulgaria JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, nice female head, elegant neck, little 
close in front, correct body format and volume, needs more substance, enough muscles behind but needs to be 
stronger, moves narrow behind, loses the balance in movement. Raasepori KR 1.7. Pirjo Aaltonen JUN ERI 1 
SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan sopusuhtainen, selvän sukupuoli-
leiman omaava narttu, rungoltaan hyvin kehittynyt, hyvät pään linjat, ikäisekseen riittävän täyteläinen kuono-osa, 
hyvä kaula, kallo ja hännän kiinnitys, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin takaa ja edes-
tä, hyvät sivuliikkeet. Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
kaunispäinen, feminiininen, 14 kk, miellyttävä ilme, toivoisin hieman vankemman luuston, vielä melko kapea 
edestä, hyvät tasapainoiset kulmaukset, oikein kaareutuneet kylkiluut, liikkuu iloisesti, tarvitsee vielä aikaa. 
Taipumuskokeet: Juva 14.7. Paula Valkonen SPA 0. Pöytyä 1.9. Jarkko Wiklund SPA 0. 
 
FREEWATER'S MERIS GOLDENEYE 42324/16 s.17.7.2016 i. C.I.B Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark 
Sinning Musk e. Freewater’s Anas Penelope kasv. Miia Saikko 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 18.3. Annaliisa Heikkinen NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen sopusuhtainen narttu, hyvät rungon mittasuhteet, kuonon ja kallon linjat yhden-
suuntaiset, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis vankka runko, hyvälaatuinen karva, liikkuu ja 
esiintyy hyvin, viehättävä luonne. Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia NUO EH 3. Suhtautuminen tuo-



mariin: käsiteltävissä. 18 months old female, good size and bone, feminine head but I’d like it to be more elegant 
and less broad, nice neck well set, well angulated in front, a bit sloapy croup, good front movement, I’d like more 
drive in rear. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, correct expression, a little arched loin and arched croup and short upper arm, movement light, a 
bit wide and high stepping in front, excellent temperament. Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden NUO EH 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt, hieman lyhytlinjainen narttu, naisellinen pää johon 
toivoisin hieman mittaa ja täyteläisyyttä kuono-osaan, kauniit tummat silmät, riittävä luusto, niukasti kulmautunut 
olkavarsi ja eturinta saa täyttyä, pyöreä runko, liikkuu sujuvasti, pyöristää ylälinjaansa liikkeessä, kauniit tassut, 
erinomainen karvan laatu, hyvä luonne. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 2-vuotias, hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä ylälinja, hyväilmeinen pää, tummat silmät, kuonos-
sa hyvä vahvuus, hyvä eturinta, erinomainen tilava rintakehä, hieman lyhyt rintalasta, tasapainoinen raaja-
rakenne, hyvä turkki, hapsut ja häntä, tasapainoiset tehokkaat liikkeet, iloinen käytös. Tuusula RN 13.5. Tiina 
Taulos NUO ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, 
hyvä kuonon pituus, huulet voisivat olla topatummat ja kallo aavistuksen kapeampi, viisto lapa, hyvä etukulma, 
erinomaisen pyöreä runko, polvikulmat voisivat olla selvemmät, erinomainen vakaa leveä selkä, hyvä karvan 
laatu, liikkuu varsin vaivattomasti. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Nice square outline overall, good muzzle, slightly broader in skull, good neck, nice layback of 
shoulders, good spring of rib, good tailset, well muscled hindquarters, moved soundly. Mikkeli KV 28.7. Suncica 
Lazic, Serbia KÄY ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and proportions, good 
type of head with lovely expression, long neck, correct topline and underline, correct tailset, good substance, 
parallel position of legs, correct angulation. Mikkeli RN 4.8. Harto Stockmari KÄY EH 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikean muotoinen pää, viiksikarvattomuus häiritsee, 
hyvä purenta, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä kaula, tilava runko, oikea karvan laatu, köyristää lanneosaa liik-
keessä, liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa. 
 
FREEWATER'S TO ME A 29730/09 s.15.5.2009 i. Fin Mva Breeze Party Animal e. Breeze Finally Sylvia kasv. 
Sirpa Tughan ja Sanna Juvonen 
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Almost 9 years old female, good size and bone, feminine head, I’d like less open eyes, well and carried ears, 
excellent neck and forechest, good topline, would like more parallel front feet, excellent texture of coat, an 
excellent mover. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Excellent type, nice head and expression, a bit short and straight upper arm, a bit narrow chest in front, a bit 
arched loin in movement, excellent temperament. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VET EH. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely balanced bitch, good head proportions, good neck and shoulder, good 
depth of brisket, short coupled, good turn of stifle, would like more width behind because moved close behind. 
 
FRIISIN ARMSAN 19609/15 s.14.2.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Småviltjägarens Cts Marrone 
kasv. Aija Manelius 
Metsästyskokeet: Salo 3.11. Arto Kurvinen AVO 3 (51 pist). Salo 4.11. Mauri Koivuporras AVO 2 (67 pist). 
 
FRIISIN EOWYN 25374/17 s.3.4.2017 i. Ladecourt Bevis e. Fi Kva Friisin Aya kasv. Aija Manelius 
Metsästyskokeet: Soini 28.10. Juha Karlström AVO 1 (haku-24, ylösajo-21, nouto-27, kokonaisvaikutelma-8 = 
80 pist). Salo 3.11. Mauri Koivuporras VOI 1 (86 pist). 
Metsästyskokeen vesityö: Eurajoki 4.8. Arto Kurvinen Vesityö-0. Laukaa 19.8. Mauri Koivuporras Vesityö-0. 
Orivesi 21.8. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
FRIISIN ILMATAR 44413/16 s.28.7.2016 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Småviltjägarens Cts Marrone 
kasv. Aija Manelius 
Metsästyskokeen vesityö: Eurajoki 4.8. Arto Kurvinen Vesityö-1. 
 
FRIISIN METSÄNNEITO 45794/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Fi Jva Stawaskogens Qilla 
kasv. Aija Manelius 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely 
typical head and expression, nicely constructed, moved happily, showing her working abilities, sound moving. 
Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice dark 
eyes, slightly narrow in muzzle, level bite, good depth of forechest, tight feet, would like longer ribcage, well 
muscled rear, good set of the tail, somewhat erratic movement but happy. 
Metsästyskokeen vesityö: Orivesi 21.8. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
FROSTY MORNING’S LUCETTA 39107/15 s.5.7.2015 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s 
Mimosa kasv. Nina Mahlanen ja Jutta Kaartinen  
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty 
young lady, really good bone and substance, strong legs and feet, moved soundly and happily with the working 
cocker bustle. 
Metsästyskokeet: Janakkala 20.10. Mark Stewart VOI 3 (haku-15, ylösajo-15, nouto-15, kokonaisvaikutelma-5 
= 50 pist). Salo 3.11. Arto Kurvinen VOI 2 (73 pist). Salo 4.11. Arto Kurvinen VOI 1 (86 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Lohja 13.5. Susanna Berghäll ALO 1 (179,5 pist). Pieksämäki 5.7. Marjo Halmiala ALO 
1 (177,5 pist) TK1. 



Rallytoko: Porvoo 10.2. Jaana Karppinen ALOHYV (85 pist) RTK1. 
 
FROSTY MORNING’S MALENA Fi Ava Fi Ava-H 47909/09 s.9.8.2009 i. Fi Kva Stawaskogens Goofy e. 
Whaupley Anniken kasv. Nina Mahlanen ja Jutta Kaartinen  
Tottelevaisuuskokeet: Kotka 14.4. Harri Laisi AVO 3 (210 pist). 
Rallytoko: Hyvinkää 5.5. Iiris Harju AVOHYV (85 pist). Porvoo 9.6. Anna Klingenberg AVOHYV (86 pist): 
Kotka 1.7. Taru Leskinen AVOHYV (76 pist) RTK2. 
 
FROSTY MORNING’S ODILE Fi Ava 47588/12 s.9.8.2012 i. Jaktia Euro e. Frosty Morning’s Mireia kasv. Nina 
Mahlanen ja Jutta Kaartinen  
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
appealing bitch, nicely constructed throughout, good bone and substance, good hind angulation, moved with an 
ever swishing tail, a very good example of a working cocker. 
 
FROSTY MORNING’S SEREN 22653/13 s.17.3.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Frosty Morning’s 
Marlene kasv. Nina Mahlanen ja Jutta Kaartinen 
Tottelevaisuuskokeet: Pieksämäki 6.1. Erkki Shemeikka ALO 1 (162 pist). Pieksämäki 11.8. Susanna 
Lappalainen ALO 2 (142 pist). 
 
FROZEN UNDER MY UMBRELLA 47806/17 s.23.8.2017 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey 
On Ice e. Frozen Que Sara kasv. Elina ja Tia-Maria Laurén 
Näyttelyt: Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia JUN ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type in developing, lovely head with good expression, excellent body structure, good 
angulation and front, enough balance in movement, needs better ring training, good coat and nice temperament. 
Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size, excellent 
coat in super condition, lovely neck, good angulations front and rear, correct tailset, nice head, correct 
proportions, excellent earset, slightly out in elbow. 
 
FROZEN VANILLA SKY 53468/17 s.14.10.2017 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. Fi & 
Ee Mva JV-12 Frozen French Kiss kasv. Elina ja Tia-Maria Laurén 
Näyttelyt: Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vackert feminint huvud och uttryck, mycket bra kropp för sin ålder, utmärkt proportioner, välvinklad och rör sig 
med mycket bra steg men ännu något lös och valpig, bra päls. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi JUN 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Happy young bitch, good coat quality, sweet expression, a bit 
shallow in body as yet and long in couplings, could do with better front angulation, happy mover. Hämeenlinna 
RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very elegant in every 
sense, nice head proportions, nice expression, nice topline, tailset and tail carriage, would like to see more 
angulation and wider and deeper chest, because of that narrow in movement, very nice temperament. 
 
FROZEN VIOLET 53469/17 s.14.10.2017 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. Fi & Ee 
Mva JV-12 Frozen French Kiss kasv. Elina ja Tia-Maria Laurén 
Näyttelyt: Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Correct type in developing, good head profile, correct topline and angulation, good colour, enough balance 
in movement for age, good temperament. Heinola KR 19.8. Paavo Mattila JUN ERI 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut narttu, kallolinja hieman taakse laskenut, kaunis ilme, hyvä kaula, erittäin 
hyvä runko ja luusto, erinomainen karva, liikkuu hyvin, sopivat kulmaukset, miellyttävä käytös. Ähtäri RN 2.9. 
Juha Palosaari JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt, kuonossa 
saisi olla enemmän täytettä, korostuneet otsaluut ja melko erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, riittävä kaula 
mutta niskalinja katkeaa pystyyn lapaan, hyvä runko ja takaosa, kaunis turkki, selkälinja kaareutuu hieman 
hetkittäin, kaipaa vielä harjoitusta esitelläkseen parhaat puolensa liikkeessä. 
 
GOLDBIRD’S LOVELY BLUE BECKY 47926/13 s.20.8.2013 i. Fin Mva Birchfire Hig Hopes e. By Mva Bench-
mark Queen Of The Night kasv. Sinikka Granström  
Näyttelyt: Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, Portugali AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent head, nice expression, good eyes and muzzle, excellent neck, correct topline, I would prefer 
slightly shorter loin, excellent angulations, moves without tail action, topline could be better in movement. 
Helsinki KR 21.7. Jetta Tschokkinen AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5-vuotias, hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, hyvä kaula, riittävästi runkoa ja eturintaa, 
hyvät raajat ja häntä, hyvät liikkeet, häntä heiluu, oikea karvan laatu, varma käytös. Helsinki KR 1.9. Gitte 
Finnich Pedersen, Tanska AVO ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
feminine head with good proportions, sweet expression, well set ears, strong topline, well sprung ribs, good 
shoulder angulation and rear angulation, acceptable quality of coat, I wish better tail carriage. Helsinki NORD 
15.12. Jan Hereid, Norja AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, beautiful head, 
soft expression, very nice neck and topline, strong body, a bit over angulated in the stifle, nice mover but I like 
her better when standing, super coat. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Turhan pitkärunkoinen narttu joka voisi myös olla hieman raajakorkeampi, hyvä pitkä pää ja vahva 
selkä, pystyt lavat ja niukka eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta tahtoo 
liikkeessä hieman painua, iloinen luonne. 



 
GOLDBIRD’S SHE CHOSE ME 28293/17 s.29.3.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Ro Mva Ro Gr Mva Allway’s 
Shorts On Fire e. Goldbird’s Lovely Blue Becky kasv. Sinikka Granström  
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
set mittasuhteet ja ääriviivat, hyvälinjainen pää, erinomainen kaula, hyvä eturinta, sopiva runko, erinomaiset 
kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, suorat edestakaiset liikkeet, erittäin hyvä liikkuja, iloinen häntä. Tuusula ER 
9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely balanced bitch, 
pleasing head and expression, good length of neck, good length and width of brisket, good spring of rib, short 
coupled, nicely rounded hindquarters, moved soundly and happily. 
 
GOLDBIRD’S TIMELESS ENCHANTING QUEEN Ee JMva 54714/17 s.18.10.2017 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fi & 
Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lingonberry’s Emporio Armani e. By Mva Benchmark Queen Of The Night 
kasv. Sinikka Granström  
Näyttelyt: Helsinki PN 22.4. Merja Ylhäinen BABY 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, mittasuhteet ja luusto, vielä hieman kapea pää, hyvä ilme, aavistuksen lyhyt kaula, erinomaiset kulmauk-
set edessä ja takana, hyvin kehittynyt rintakehä, erittäin kaunis hyvin hoidettu turkki, koira liikkuu hyvin mutta 
haluttomasti, kaipaa lisää kehätottumusta. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia PEN 3. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head, good bone, tight feet, good ribs, little long in loin, excellent 
angulations in quarters, moved well, would prefer more drive. Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, Portu-
gali PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and proportions, good head, 
muzzle could be more filled, good eyes, good neck, correct topline, loin could be slightly shorter, excellent 
angulations, good coat condition, moves well. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN ERI 1 SA 
PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head, well shaped, correct scissor bite, excellent 
size for her age, excellent square body proportions, still needs to develop sternum and chest, correct length of 
ribcage, acceptable drive but I want to see more tail carriage. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, lovely feminine head with correct eye and 
expression, nice shoulder placement, compact in body, still a bit narrow in front, moves nicely but could be more 
proud of her tail, nice coat and presentation. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen JUN ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Sievä juniori joka voisi olla mittasuhteiltaan lyhyempi, ihanailmeinen pää, hyvä kaula ja 
runko tähän ikään, hyvät kulmaukset, turhan pitkä lanneosa, runsas pentutukka, hyvinkin kauniisti kunnostettu. 
 
GREAT ESCAPE SHUT THE DUCK UP C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee & Lv & Lt VMva Fi & Se 
& No & Pohj Jva TlnW-13 PMVV-17 TlnVW-18 BaltVV-18 RigaVW-18 37963/09 s.10.6.2009 i. Baysway Lucky 
Dime e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nicely balanced head, good stop, adequate length of neck, good level topline, good depth of brisket, nicely 
rounded and well muscled quarters, good tailset, moved soundly with enthusiasm. Tampere ER 10.6. Lesley 
Hooper, Iso-Britannia VET EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely balanced head, good 
forechest, well boned, good layback of upper arm, well developed rib with deep chest, would prefer more 
layback of shoulders, well muscled rear and correct tailset, moving positively in front, rear movement with drive. 
Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja VET ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
balanced feminine bitch, makes a super silhouette on the table, very nice shoulder placement, strong body, 
strong bone and feet, a merry cocker on the move, she confirms her quality on the move, nice coat and 
presentation. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka-
runkoinen, hyvät mittasuhteet omaava veteraani, hyvä pitkä pää jossa otsapenger voisi olla selvempi, ok etu-
rinta, edessä riittävät kulmaukset, hyvin rakentunut takaosa, liikkuu edestä tehottomasti, takaa riittävällä askel-
pituudella, oikea cockerin asenne. 
 
GREAT ESCAPE WILD GOOSE CHASE C.I.E Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lv VMva HeVW-17 37964/09 
s.10.6.2009 i. Baysway Lucky Dime e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s 
Theodora kasv. Riikka Kotanen 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Balanced head, expressive eye, good reach of neck, would like a slightly deeper brisket but well ribbed, good 
level topline and nicely rounded quarters, moved soundly and happily. 
 
HALENNEST BABY DOLL RKF4862282 s.26.3.2017 i. Ru & By Mva Ru JMva e. Ru Mva Ru JMva Halennest 
Nordic Temper kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
pretty girl with good head proportions, nicely chiselled head, would like a slightly better layback of shoulder, good 
upper arm, good topline and well turned stifle, would like a little more width all through, moved soundly and well. 
Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppi-
nen, mittasuhteiltaan turhan pitkä, tähän ikään rungon tulisi olla jo täyteläisempi turhan pystyt lavat, kevyt pää, 
niukka eturinta, niukat kulmaukset takana, karvapeite kovin pehmeä, ei tänään näyttelykunnossa, liikkeet kaipaa-
vat tehokkuutta. 
 
HALENNEST BEST OF ALL 15387/18 s.26.3.2017 i. Ru & By Mva Ru JMva e. Ru Mva Ru JMva Halennest 
Nordic Temper kasv. Elena Bystrova, Venäjä 



Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, linjakas 
narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, tummat silmät, hyvä täyteläinen kuono, sopivasti eturintaa, rinta-
kehä saa vielä vahvistua, hyvä takaosa, hieman suorat olkavarret, hyvä turkki, hapsut ja häntä, yhdensuuntaiset 
joskin hieman kapeat edestakaisliikkeet, tehokas sivuaskel. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia 
JUN ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely balanced head, dark eye, good 
pigment, clean front, nice forechest, good shoulder placement, nice layback of upper arm, nice rib, well muscled 
rear, strong movement, good drive in rear action. 
 
HALENNEST CHANGES COME RKF4378631 s.9.8.2015 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & 
Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. Halennest Diana Dark kasv. 
Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nicely constructed, balanced head, nice expression, good lay of shoulder, deep in brisket, well sprung ribs, well 
muscled quarters, short below the hock, moved happily and soundly covering the ground with ever wagging tail. 
Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen VAL EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan aivan 
liian pitkä ja matala narttu, kiva pää, riittävät kulmaukset, puutteellinen eturinta, hyvä täyteläinen runko, hyvä 
karvan laatu, liikkeessä ryhti katoaa, liikkeet kaipaavat tehokkuutta, kauniisti kunnostettu. 
 
HALENNEST DEBORA EIGHT C.I.E Fi & Ee & Ru & Lt & Lv & Balt & Ro & Cz & Ua Mva JV-09 RKF2266612 
s.22.6.2008 i. C.I.B C.I.E Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva Ee VMva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig 
Scottish Gent e. Ru & By & Ua & Lt & Lv & Ee Mva Alen Ashen Duenia kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pretty head and expression, nicely constructed throughout, slight dentition fault but she’s 10 years, good bone 
and substancea really happy mover, moved with drive. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia VET 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Balanced head, would prefer deeper forechest, fine shoulders, 
neat feet, short body, level topline, very happy positive mover, covering the ground well. 
 
HALENNEST NATIVE RUSSIAN RKF3362623 s.1.7.2012 i. Rancecraig Roulette e. C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & 
Balt & Ru & Ro & Cz & Ua Mva JV-09 Halennest Debora Eight kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Really appealing expression, nicely balanced head, good reach of neck, good spring of rib, strong level topline, 
good turn of stifle, moved happily and freely but just a little close behind. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, 
Iso-Britannia VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely balanced head, good markings, 
strong front, neat feet, shoulders fine, good return of upper arm, nice rib, short loin, nice rounded rear, correct 
tailset, low hocks, moves steadily driving from rear, good front extension. 
 
HAWKVALLEY SAGITTARIUS 21904/16 s.21.4.2015 i. Moelfamau Chief e. Priorsmeadow Solar kasv. Martin 
Procter, Iso-Britannia 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pitkä ja ma-
talaraajainen narttu, kevyt pää, lyhyet korvat, hyvä purenta, lyhyt kaula, runko saisi olla huomattavasti vahvempi, 
riittävä raajaluusto, hyväasentoinen häntä, liikkuu leveästi edestä ja lyhyellä askeleella takaa, lyhyt turkki mutta 
hyvä laatu, reipas luonne. 
Metsästyskokeet: Ii 2.9. Pekka Eskola VOI 1 (haku-24, ylösajo-24, nouto-27, kokonaisvaikutelma-8 = 83 pist). 
Ruovesi 29.9. William Megaughin VOI 2 (haku-24, ylösajo-21, nouto-21, kokonaisvaikutelma-7 = 73 pist). Ruo-
vesi 30.9. Aidan Patterson VOI 2 (haku-27, ylösajo-27, nouto-18, kokonaisvaikutelma-9 = 81 pist). Soini 27.10. 
Juha Karlström VOI 1 (haku-27, ylösajo-24, nouto-30, kokonaisvaikutelma-9 = 90 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Ii 1.9. Jouni Klaar VOI 1 (haku-24, ylösajo-21, nouto-24, kokonaisvaikutelma-7 = 
76 pist). 
 
HEART ROCK HEART OF GLASS Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva Fi Jva 40813/11 s.14.6.2011 i. Hoch-
achtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Fi & Ru Mva Fi & Se Jva Häljans I Was Made For Loving You kasv. 
Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia VAL EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 
years old strong bitch, head long enough but a bit masculine, well set and carried ears, good neck, excellent 
forechest and topline, very well angulated in front, could be better angulated in rear, excellent length of body, 
moves well. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Excellent type, nice head and expression, a bit strong head, heavy like a male, movement very light and 
enough balanced, excellent temperament. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 6½-vuotias, hyvän tyyppinen ja näyttävä narttu, vahva selkä, hyvä kroppa, 
oikean mallinen pää ja ilme, oikea karvan laatu, hyvä luusto ja kulmaukset, upeat liikkeet. Akaa RN 10.5. Tiina 
Illukka VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Korkealuokkainen kaunis kokonai-
suus, erittäin kaunis pää ja ilme, erinomainen ylälinja, erinomainen etuosa, tilava rintakehä, vahva lanne, oikea 
hännän kiinnitys, liikkuu hienolla pitkällä sivuaskeleella, eloisa häntä. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia 
VAL ERI 2 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Big and strong, excellent type of head with nice 
expression, wide back, good front, correct angulation, excellent coat, free in action, good temperament. Harja-
valta RN 4.8. Tanya Ahlman-Stockmari VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaisella ulottuvuudella sivulta liikkuva narttu, oikea rungon mittasuhteet, hyvä kallo-osa, toivoisin kuono-osaan 



hieman lisää pehmeyttä, riittävä eturinta, hyvä runko ja takaraajat, ei parhaassa karvapeitteessä mutta laatu 
oikea, hyvä häntä, erinomainen käytös. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 16.5. Sanna Rantanen VOI 1 (a-6, b-9, c-9, d-8, e-3, f-5 = 40 pist). Rauhoitetun 
alun jälkeen määrätietoiseen työhön, jota edetään enimmäkseen maavainulla sopivaa vauhtia; ensimmäinen 
osuus hienosti, ensimmäisellä kulmalla laajahko rengastus; toisella osuudella pisto juomaan, muuten suora-
viivaisesti lähelle katkokulmaa, siellä Arla suoristaa reitin uuden osuuden alun tuntumaan, ei kuitenkaan ota 
veren jatkosta kiinni vaan tekee laajat rengastukset, jatko kuitenkin löytyy lopulta itsenäisesti; kolmannella osuu-
della pienet tarkistukset; neljännellä osuudella runsaat pyörittelyt kuivalla kalliolla sekä pienempiä tarkistuksia, 
kolmas kulma tarkasti; makauksista vain kolmannelle pysähdytään nopeasti, toinen noteerataan, ensimmäinen 
ja neljäs yli/ohi; kaadolle jää tutkimaan; hyvää työtä raskaassa säässä. Sastamala 14.6. Anne Viitanen VOI 1 (a-
5, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 42 pist). Arla rauhoitetaan ja ohjataan jäljelle, jäljestys on maavainuista ja hyvin jäl-
jen päällä kulkevaa; ensimmäisellä osuudella yksi tarkastus jäljen sivuun, kulman oikaisee ja rengastaa perään; 
toinen osuus hyvin, toinen kulma, jossa katko, hyvin veretyksen loppuun, josta yhdellä rengastuksella ja loppu 
saappaan jälkiin tukeutuen; kolmannen osuuden alku meinaa tuottaa tuskaa mutta hetken haeskelun jälkeen 
jälki taas löytyy, loppuosuus hyvin, kolmas kulma takaa kaartaen neljännelle osuudelle; yksi pieni tarkastus en-
nen kaatoa, kaadolle tulee suoraan ja omii sen nuuhkimalla ja jäämällä luokse; kaikki makaukset kävelee hidas-
taen yli; Arla teki tänään hyvän jäljestystyön vaikkakin makauksiin saisi kiinnittää vähän enemmän huomiota. 
Sastamala 22.7. Juhani Heikniemi VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-9, e-3, f-5 = 42 pist). Arla rauhoitetaan istumaan ja 
siitä alkumakaukselle ja ohjatusti jäljelle, työtä tehdään enimmäkseen maavainua käyttäen; makauksista ainoas-
taan ensimmäinen merkataan; katkokulma usealla lenkillä, toinen taustan tarkistuksella ja kolmas tarkasti; koko 
jäljen matkalla vain muutama tarkistus jäljen sivuun, muuten jälkitarkkaa etenemistä; kaadon osoittaa pysähtyen 
vartioimaan. Kolari 12.8. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-9, e-3, f-4 = 40 pist). Palaverin jälkeen Arla 
haistelee alkumakuun ja ohjattuna jäljelle; alkaa sopivaa vauhtia etenevä jäljestys, joka etenee lähes jäljen pääl-
lä ensimmäisen osuuden; toisella ja kolmannella osuudella tekee muutamia tarkistuspistoja jäljen sivuille; 
makauksista ensimmäisellä hidastaa, toisen merkkaa pikaisesti pysähtyen, kolmannen merkkaa hyvin ja neljän-
nellä hidastaa; kulmista ensimmäisellä, jolla katko, veretyksen lopusta alkaa laajeneva rengastus joka on viedä 
paluujäljelle mutta loppujen lopuksi rengastus tuo tulosta ja toinen osuus löytyy; toinen kulma pienellä taustan 
tarkistuksella ja kolmas teettää runsaasti töitä; kulmalla ensin laaja lenkki takana josta vielä laajennetaan neljän-
nen osuuden suuntaan, meinaa jälleen lähteä paluujäljelle mutta keksii lopulta oikean suunnan; suoraan kaadol-
le, jolle jää; työtä teetti tänään kulmat, jotka vaikuttavat pisteisiin, samoin makausten laimea merkkaus. 
 
HEART ROCK HEATSEEKER 10675/14 s.18.11.2013 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Se(n) & No & Ee Mva JV-04 Fi 
Jva Benchmark Poetry In Motion e. Tarrendayle Strawberry Fields kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-
Jensen 
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 
years old female, good size and bone, beautiful eye and expression, long enough neck, good forechest, I’d like 
more layback of shoulder, good topline, moves very well. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KÄY ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice head and expression, a bit arched loin, 
movement light and enough balanced, a bit narrow in front, excellent temperament. Ruovesi RN 29.4. Juta 
Haranen, Viro KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, muuten hyvässä kunnossa 
oleva mutta hitusen pulska tänään, hyväilmeinen pää, kauniit silmät, oikean mittaiset korvat, hyvä luusto, liikkuu 
hyvin. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 vuotta, hyvät 
mittasuhteet, hyvä ylälinja, lavat voisivat olla hieman viistommat, kaunislinjainen pää, tummat silmät, pehmeä 
ilme, kuono voisi olla vahvempi, erinomainen eturinta, tilava vankka runko, hieman lyhyt rintalasta, tasapainoinen 
raajarakenne, turkki ei tänään ihan parhaimmillaan, hyvät hapsut ja häntä, ylälinja saisi olla liikkeessä vakaampi, 
sivuliikkeessä etuaskel lyhyehkö. Akaa RN 10.5. Tiina Illukka KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erinomainen rotutyyppi, tänään turhan tanakassa kunnossa, kaunis pää ja ilme, erinomainen ylälinja, hyvät 
kulmaukset, luusto saisi olla vahvempi, leveä lanne, liikkuu hyvin mutta ylipaino häiritsee kokonaiskuvaa. Rauma 
KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years, strong girl, compact 
body, good form of head, in expression seems at least 8 eight years old, could have little more neck, should 
have better topline, slightly steep shoulders, in movement should have longer steps in front and more drive 
behind. Mänttä-Vilppula KR 3.6. Pekka Teini KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoi-
nen, hyvin kaunisilmeinen narttu, hyvin rakentunut runko jossa tänään hieman ylimääräistä massaa, hyvä etu-
rinta ja erinomainen ylälinja, hyvät kulmaukset, tänään melko kuiva peitinkarva, hyvä käytös. Forssa KR 9.6. 
Igor Selimovic, Kroatia KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, short, very nice head 
with good profile and expression, straight short wide back, a bit narrow in front, good angulations, movement is 
not optimally in balance, not enough reach in front, behind step a bit wider, good temperament in ring. 
Jäljestämiskokeet: Kolari 12.8. Sari Nuolikoski AVO 2 (a-3, b-7, c-6, d-10, e-3, f-3 = 32 pist). Pippuri tutkii alku-
makuun ja ohjataan jäljelle, alkaa jäljen molemmin puolin aaltoileva maa- ja ilmavainuinen jäljestys; ensimmäi-
sestä ja toisesta osuudesta osan jäljestää tuulen painaessa jäljen sivulla; molemmat kulmat ensin hieman oikai-
see, mutta palaa kulmalla olevan makuun haistelemaan; ensimmäisellä kulmalla jatko selviää taustan tarkistuk-
sella, toisella kulmalla taustan tarkistuksen jälkeen ajautuu paluujäljelle eikä kehoituksetkaan auta, siitä ensim-
mäinen hukka; uuden alun jälkeen kolmas osuus suoraviivaisempaa jäljestystä; ilmavainulla hakien kaadolle, 
jonka omii haistellen; harmillinen hairahdus paluujäljelle. 
 
HEART ROCK KILLER QUEEN C.I.B Fi & Se(n) Mva 19408/08 s.29.2.2008 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Se(n) & 
No & Ee Mva JV-04 Fi Jva Benchmark Poetry In Motion e. Häljans Saida-Queen kasv. Katri Alavalkama ja Jan 
Egeland-Jensen 



Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 10 years old female, good type, excellent bone, nice feminine head, nice eyes and expression, well set 
and carried ears, good neck and shoulder, excellent forechest and topline, well angulated in front and rear, good 
length of body, moves very well. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice head and expression, a bit long loin, a bit narrow chest in 
front, movement very light and balanced, not parallel in front, excellent temperament. Ruovesi RN 29.4. Juta 
Haranen, Viro VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10-vuotias hyvän mallinen 
narttu joka vielä reipas, hyvälinjainen pää, hyvä karva ja luusto, liikkuu vielä hyvin. Akaa RN 10.5. Tiina Illukka 
VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarakenteinen, hyväkuntoinen, erittäin kaunis pää, 
erinomainen kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, tilava rintakehä, lyhyt vahva lanne, kinnerahtaat takaliikkeet, 
levottomat edestä, karva voisi olla huolitellumpi. Kihniö RN 1.9. Hannele Jokisilta VET ERI 1 SA PN2 VSP-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, erinomaisessa kunnossa, hyvä pää jossa 
sopiva vahvuus, kaunis kaula ja selkälinja, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen eturinta, vankka luusto ja 
runko, runsas hieman kihartuva turkki, erinomainen pirteä olemus, liikkuu hienosti. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-
Mononen VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarakenteinen kookas veteraani joka ikäi-
sekseen erinomaisessa kunnossa, kaunisilmeinen pää, voimakas runko, hyvä luusto, hyväasentoinen häntä, 
runsas laineikas karva. 
 
HEART ROCK TAKE ON ME 49894/09 s.20.8.2009 i. No Mva Casein's Campania e. Häljans Saida-Queen 
kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Vankka tiivisrakenteinen veteraani jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, hyvä 
kaula ja ylälinja, erinomainen runko, hyväasentoinen häntä, liikkuu ikäisekseen erinomaisesti, kauniissa kunnos-
sa oleva turkki. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-
vuotias, hyvälinjainen ja vielä reipas narttu, tummat silmät, oikean mallinen pää, hyvä selkä, oikea karva, liikkuu 
erittäin hyvin. Kurikka RN 19.5. Juha Putkonen KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvässä kunnossa esitetty veteraani-ikäinen, erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, hieman takaluisu kallo, 
oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, pyöristyvä lanne, eturinta saisi olla täyteläisempi, 
hyvä karva, lantion asento ja häntä, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, liikkuu riittävällä askelpituudella. 
Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, 
hyvä vahvuusaste, hyvät pään linjat, erinomainen kuonon täyteläisyys, hieman pystyasentoinen lapa, riittävä etu-
rinta, hyvä luusto, hyvä rungon täyteläisyys ja leveä lanne, hyvät takakulmat, erinomaiset yhdensuuntaiset taka-
liikkeet, hyvät ulottuvat sivuliikkeet, hieman pehmeyttä selkälinjassa, iloinen rouva. 
 
HIGHLIGHTERS GO WITH THE FLOWY SE59445/2017 s.13.11.2017 i. Perchwater Addicted To You e. Se(n) 
Mva Se Jva Zahicocker Dream Team Ginger Ale kasv. Madelene Ljungkvist, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki PN 27.5. Tarja Löfman BABY 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 
kk vanha tyylikkäästi esiintyvä neito, hyvä purenta, oikean pituinen pää, kallo-osa saa täyttyä, hyvin täyttynyt 
runko ja oikeat kulmaukset, liikkuu sivulta hyvin, leveästi edestä, pentukarvassa, esiintyy kauniisti. Lahti PN 
21.7. Sanna Vakkilainen PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, hyvin kehittynyt, tässä kehitys-
vaiheessa hieman pitkän kokonaiskuvan antava, sopivan voimakas narttu, hyvän mallinen narttupennun pää, 
kauniit tummat silmät, hyvä eturinta, sisäkierteiset kyynärpäät, hyvä ylälinja, voimakas runko, pitkä lanne, toivoi-
sin hieman voimakkaammat takakulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu hyvällä teholla, tänään hieman etu-
matala, ystävällinen käytös. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Vankkarakenteinen juniori joka saisi olla rungoltaan huomattavasti lyhyempi, oikea purenta, vielä 
kevyt kuono-osa, hyvä kallo ja otsapenger, hyvä rungon vahvuus, liian pitkä lanneosa, hyväasentoinen häntä, 
liikkuu hyvällä askelpituudella, kaunis turkki. 
 
HIGHLIGHTERS UNDER THE TWILIGHT 35705/17 s.8.1.2017 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No Mva NoV-09 
PMV-13 PMV-14 Se Jva Perchwater Like A Perfect Dream e. Se Jva Bencleuch Bellstaff kasv. Madelene 
Ljungkvist, Ruotsi 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväkokoinen 
narttu joka esitetään täysin karvattomana, hyväilmeinen pää, hyvät silmät, eturinta saisi olla selvempi, hyvä 
runko, oikea-asentoinen häntä, niukat kulmaukset edessä, hyvät takana, liikkuu hyvällä askelpituudella, ihastut-
tava luonne. 
 
HOSSING PAX 27929/16 s.11.4.2016 i. Meryl Crisp e. Fi Kva Fi Ava-H Fi Ava Fieldlan Eager kasv. Sanna 
Toivola-Järvinen 
Metsästyskokeet: Merijärvi 22.9. Petri Karlsson AVO 2 (haku-24, ylösajo-15, nouto-21, kokonaisvaikutelma-7 = 
67 pist). Merijärvi 23.9. Timo Ritola AVO 2 (haku-24, ylösajo-12, nouto-24, kokonaisvaikutelma-8 = 68 pist). 
Hyvin hakeva koira, joka oli hieman tottelematon kehtokurppatilanteessa. Ruovesi 30.9. William Megaughin 
AVO – (haku-27, ylösajo-27, nouto-15, kokonaisvaikutelma-9; luopui). 
 
HOSSING PIPER 27930/16 s.11.4.2016 i. Meryl Crisp e. Fi Kva Fi Ava-H Fi Ava Fieldlan Eager kasv. Sanna 
Toivola-Järvinen 
Taipumuskokeet: Kouvola 30.6. Anu Kokkarinen SPA 1 
Metsästyskokeet: Merijärvi 22.9. Timo Ritola AVO 1 (haku-24, ylösajo-24, nouto-24, kokonaisvaikutelma-8 = 
80 pist). Tottelevainen mukavasti hakeva koira. Merijärvi 23.9. Petri Karlsson VOI 2 (haku-18, ylösajo-24, nouto-



21, kokonaisvaikutelma-7 = 70 pist). Kokemattomuus haussa himmensi suoritusta. Ruovesi 29.9. Aidan Patter-
son VOI 2 (haku-21, ylösajo-21, nouto-24, kokonaisvaikutelma-7 = 73 pist). Ruovesi 30.9. William Megaughin 
VOI 1 (haku-27, ylösajo-27, nouto-27, kokonaisvaikutelma-9 = 90 pist). Janakkala 21.10. Mark Stewart VOI 1 
(haku-27, ylösajo-30, nouto-27, kokonaisvaikutelma-10 = 94 pist). Soini 27.10. Juha Tuomanen VOI 1 (haku-24, 
ylösajo-24, nouto-21, kokonaisvaikutelma-8 = 77 pist). Hyvä metsästyskoira, luovutukset hieman hätäisiä tä-
nään. Soini 28.10. Juha Tuomanen VOI 1 (haku-24, ylösajo-24, nouto-21, kokonaisvaikutelma-7 = 76 pist). 
Vauhdikas metsästyskoira tänään.  
Tottelevaisuuskokeet: Helsinki 1.9. Susanna Berghäll ALO 1 (171,5 pist). Vantaa 4.11. Kaarina Pirilä ALO 1 
(171,5 pist). Espoo 26.12. Kaarina Pirilä ALO 1 (173,50 pist) TK1. 
 
HOSSING PRIMUS 27928/16 s.11.4.2016 i. Meryl Crisp e. Fi Kva Fi Ava-H Fi Ava Fieldlan Eager kasv. Sanna 
Toivola-Järvinen 
Metsästyskokeet: Ruovesi 29.9. William Megaughin AVO 2 (haku-18, ylösajo-15, nouto-18, kokonaisvaikutel-
ma-6 = 60 pist). Ruovesi 30.9. Aidan Patterson AVO 1 (haku-27, ylösajo-27, nouto-30, kokonaisvaikutelma-10 = 
94 pist). Soini 27.10. Juha Tuomanen VOI 1 (haku-27, ylösajo-30, nouto-27, kokonaisvaikutelma-9 = 93 pist). 
Erinomainen metsästyskoira. Soini 28.10. Juha Tuomanen VOI 1 (haku-27, ylösajo-30, nouto-30, kokonais-
vaikutelma-9 = 96 pist). Erinomainen metsästyskoira.  
 
HYACINTH 44864/11 s.9.7.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt & Lv & 
Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17 PMVV-
17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. Niraleen Viuhti kasv. Marja Aaltonen 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 11.8. Liisa Pajala SPA 0. 
 
HÄLJANS I WAS MADE FOR LOVING YOU Fi & Ru Mva Fi & Se Jva 56247/08 s.15.8.2008 i. Se(n) & No Mva 
Artmaster's Hole In One Jr e. Se(n) & No Mva Paisley's Dancing In The Night kasv. Jane Jarefors, Ruotsi 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 20.5. Elina Kylmälä VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Alkumakaus 
nuuhkitaan ja innokkaasti jäljelle; ensimmäinen ja toinen osuus hyvää jäljestystä, kahdella viimeisellä tehdään 
muutama lenkki jäljen sivuun; viimeisellä osuudella ojan jälkeen tarkastellaan riistan jälkiä mutta Enna palaa itse-
näisesti jäljelle; katkolla tehdään ensin pienempi ja sitten suurempi kaarros ja veriuran jatko löytyy, mutta Enna 
tekee silti vielä laajan tarkastuskierroksen, kolmas kulma hyvin; makuista ensimmäinen, toinen ja neljäs merka-
taan erinomaisesti, kolmas nopeasti nuuhkaisten; sorkalle veriuraa pitkin ja se kiinnosti; mainio suoritus kuumas-
sa säässä. Kauhava 3.6. Janne Vuorinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Nautittuaan alku-
makuun koira ohjattuna jälkityöhön, työ on pääosin maavainuista ja edetään maastoon sopivaa vauhtia; kaikki 
osuudet kuljetaan jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyydessä; ensimmäinen kulma, jolla katko, muutamin len-
kein jatkoon, toinen kulma selviää narun mitan puitteissa, kolmas kulma pienellä lenkillä takaa; hieman ennen 
kaatoa pidetään pieni lepotauko, jonka jälkeen suoraan sorkalle, jolle jäädään; makauksista merkataan tänään 
hyvin pysähtyen kaksi viimeisintä, ensimmäinen ja toinen ohitetaan vierestä; veteraanilta tänään hyvä suoritus, 
jossa pisteitä pudottaa kahden makuun ohitus. Ilmajoki 17.6. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-8, d-10, e-3, f-
5 = 44 pist). Hyvin ohjattu lähtö, Enna tutkii ja syö alkumakauksen ja aloittaa rauhallisesti etenevän jäljestyksen, 
vauhti on jäljestykseen sopivaa; matkan aikana tehdään pieniä pyörähdyksiä jäljellä ja jäljen sivuun; katko-
kulmaa selvitellään laajenevin rengastuksin, muut kulmat lähes jäljen mukaisesti; makauksista pysähtyy osoitta-
maan ensimmäisen ja kolmannen, muut ohi; sorkalle tullaan suoraan, sorkka kiinnostaa ja jää viereen; hyvin ete-
nevä suoritus. Virrat 1.7. Kalle Järvinen VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-11, e-3, f-5 = 43 pist). Ennalle näytetään alku-
makuu tai siis hän menee itse, kuopii ja syö sen, tästä alkaa hyvävauhtinen jäljestys; ensimmäisellä osuudella 
kaksi pientä tarkistuslenkkiä, ensimmäinen makuu hyvin merkaten, ensimmäinen kulma tarkistuslenkillä; toinen 
osuus jälkitarkasti, toinen makuu hyvin merkaten, toinen kulma, joka katko, rengastaen jatkoon; kolmannella 
osuudella tarkistelua, kolmas makuu nopeasti merkaten, kolmas kulma tarkasti; neljäs osuus jäljellä tai sen 
tuntumassa, neljännellä makuulla nopea merkkaus; sorkalle sivusta ja napattiin suuhun; hieno äänetön suoritus, 
pientä varmuutta niin saadaan puuttuvat pisteet talteen. Virrat 5.8. Kari Muje VOI 0 (0 pist). Hyvin ohjattu ja mer-
kattu lähtö, Enna aloittaa hieman tunnustellen, parin tarkistelun jälkeen kulmalle tarkasti, katkolla kaksi eri-
suuntaista rengastusta tuo jatkoon; toinen osuus hyvin jälkiuraa ja toinen kulma tarkasti; kolmannella osuudella 
työ hidastuu osin tuoreiden hakkuujälkien takia, useita pitkiä tarkistuslenkkejä ja lopulta hukka ilmeisesti veden 
suuntaan pyrkien; Enna juotetaan, palautus mutta koira ei enää innostu tehtävästä, tuomari keskeyttää kokeen; 
makuista Enna merkkaa hyvin ensimmäisen, kaksi muuta ohi. Merikarvia 2.9. Mikko Ahti VOI 1 (a-6, b-11, c-8, 
d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Koira tutkii alkumakauksen tarkasti ja aloittaa jälkityön, jossa jäljen päällä oltaessa käy-
tetään maavainua; etenemisvauhti on maastoon mukavan sopivaa ilman jarrutuksen tarvetta; ensimmäisen 
osuuden alussa sekä kolmannella ja neljännellä osuudella useita tarkistuslenkkejä, joista pisimmät reilusti yli 10 
metriä pois jäljeltä, kaikilta palataan kuitenkin itsenäisesti takaisin jäljelle; kolmannella osuudella etenevyys on 
paikoin puurtavaa lenkeistä johtuen; ensimmäinen kulma jälkitarkasti, toisella kulmalla ollut katko selviää usean 
lyhyen hakulenkin jälkeen, kolmannella kulmalla pieni lenkki takakautta; makauksista merkataan ensimmäinen ja 
neljäs erinomaisesti, toisella makauksella vain nopea nyökkäys ja kolmas ok merkaten; kaadolle suoraan jääden 
sorkkaa tutkimaan; veteraanilla oli metsässä mukavaa mutta etenevyys olisi saanut olla hieman suoraviivaisem-
paa. 
 
ICE DIAMOND'S HEART OF LEGENDS 60779/09 s.21.11.2009 i. Gentleman vom Rosenhof e. Jusmil Ice Pearl 
kasv. Johanna Hietala 
Näyttelyt: Haapavesi RN 6.5. Harto Stockmari VET ERI 1 SA PN3 VARASERT ROP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima, mittasuhteiltaan vähän pitkä, oikean muotoinen ja ilmeinen pää, 



hyvä purenta, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja vankka etuosa, tilava runko, rodunomaisesti kulmautunut, ikäi-
sekseen erinomainen karva, liikkuu hyvin mutta vähän laiskasti tänään. Reisjärvi RN 16.6. Eeva Resko VET EH 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman matalaraajaisen vaikutelman antava narttu, hyvä pää ja 
tummat silmät, kaula voisi olla hieman pidempi, hyvin kulmautunut edestä, hyvä eturinta, tiivis vahva runko, hyvä 
luusto, hyvin kulmautunut takaosa, selkälinjassa näkyy jo ikä, liikkuu sivulta ja takaa suhteellisen hyvin, etu-
liikkeet hieman liian korkeat, hyväkuntoinen 8-vuotias veteraani. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo VET EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen 8-vuotias veteraani jolla lempeä ilme, oikean mallinen 
otsapenger, voimakas eturinta ja hyvä luusto, hieman pehmeyttä ranteessa, hyvä rungon syvyys ja rintakehän 
leveys, selkä painuu hieman ja aavistuksen pitkä lanneosa, astuu edestä hiemn sisään, erinomaiset sivuliikkeet 
ja iloinen kokonaisuus. Raahe RN 5.8. Nikola Smolic, Kroatia VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Correct size, slightly longer body, veteran in excellent condition, excellent head, good 
expression, correct topline, slightly longer in loin, good hindquarters, moves correctly. 
 
INKANTO BLISS HOPEFUL RKF4003002 s.8.8.2014 i. Charbonnel War Paint e. C.I.B Ru & Ee & By & Lt & Lt 
& Fi & Balt Mva Black Fantom Incanto Shine kasv. Lidia Orlova, Venäjä 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, kaunis nartun pää, hyvä kaula, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä eturinta, vankka luusto, 
oikean mallinen runko, hieman kuiva karva tänään, saisi liikkua pidemmällä taka-askeleella, edestä hyvin. 
 
ISBAHAN’S MYSTERY 21151/14 s.21.2.2014 i. C.I.B C.I.E Sk & Cz & Pl & Ro Mva Molkara Exige e. Isbahan’s 
Loving India kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Raasepori KR 1.7. Pirjo Aaltonen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilava-
runkoinen narttu, selvä sukupuolileima, oikea mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvät pään linjat, hyvä kaula ja 
ylälinja, oikean laatuinen karvapeite, niukat kulmaukset edessä ja puutteellinen eturinta, liikkeessä korkea häntä, 
hyvät edestakaiset liikkeet, sivuliikkeessä etuaskel jää hieman lyhyeksi. 
Tottelevaisuuskokeet: Inkoo 12.8. Harri Laisi VOI 1 (274,5 pist). Vantaa 7.9. Mari Väänänen VOI 2 (254 pist). 
Hyvinkää 9.9. Susanna Berghäll VOI 3 (213,5 pist).  
Rallytoko: Vantaa 27.1. Tiia Hämäläinen ALOHYV (99 pist). Vantaa 27.1. Heikki Palosaari ALOHYV (97 pist). 
Porvoo 4.3. Kirsi Petäjä ALOHYV (99 pist) RTK1. Lohja 29.4. Tiia Hämäläinen AVOHYV (99 pist). Hyvinkää 
5.5. Iiris Harju AVOHYV (82 pist). Hyvinkää 6.5. Hannele Pirttimaa AVOHYV (89 pist) RTK2. Orimattila 22.7. 
Hannele Pirttimaa VOIHYV (81 pist). Lohja 18.8. Jaana Karppinen VOIHYV (91 pist). Hämeenlinna 19.8. Taru 
Leskinen VOIHYV (81 pist) RTK3. 
 
ISBAHAN’S SWEET HEART 46102/16 s.23.8.2016 i. Isbahan’s History e. Margate Ghillie Dhu kasv. Aila Kärki 
ja Virpi Montonen 
Rallytoko: Jyväskylä 20.1. Minna Hillebrand ALO 0 (0 pist). Jyväskylä 2.4. Minna Hillebrand ALOHYV (95 pist) 
RTK1. Laukaa 24.6. Taru Leskinen AVOHYV (76 pist). Jyväskylä 28.7. Tytti Lintenhofer AVOHYV (87 pist). 
Laukaa 8.9. Kirsi Petäjä AVO – (0 pist). Jyväskylä 1.11. Minna Hillebrand AVO – (0 pist). Jyväskylä 25.11. 
Kirsi Petäjä AVOHYV (96 pist) RTK2. 
 
JENLIN DANCE FLICK Fi Jva 33449/09 s.15.5.2009 i. C.I.E Lt Mva V-10 Westerner Dance In Time e. Jenlin 
Love Poem kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini VET EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi erittäin 
hyvä, keskikokoista hieman kookkaampi, hieno pitkä pää, oikea huulilinja, kaunis kaula, hyvä ylälinja, hieman 
alas kiinnittynyt häntä, etuosa saisi olla tiiviimpi, hyvä rintakehän muoto, hieman ahtaat takaliikkeet. Mikkeli KV 
28.7. Suncica Lazic, Serbia VET EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 years old, good size and 
proportions, typical head, correct expression, long neck, level topline, good chest and forechest, good 
substance, in movement right leg is turning feet inside and elbow out, a bit cow-hocked. Kuopio KV 5.8. Viveca 
Lahokoski VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvässä lihaskunnossa esitetty 
veteraaninarttu, hyvä pään pituus ja täyteläisyys, hyvä kaula, erinomainen eturinta, mittasuhteiltaan hieman 
pitkärunkoinen, hieman niukka polvikulmaus, kokoon sopiva luusto, liikkuu hieman kinnerahtaasti ja leveästi 
edestä, pitää selkälinjan hyvin liikeessä. 
 
JENLIN LOVELOCK 21172/17 s.23.2.2017 i. Fi Mva Jenlin Summer Night e. Nickel And Dimes Blind Date kasv. 
Merja Harjula 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
hyvä purenta, sievä nartun pää, hyvä rungon vahvuus, riittävä kaula, eturinta saisi olla voimakkaampi, oikea-
asentoinen häntä, liikkuu vielä kauttaaltaan kapeasti, oikean laatuinen hyvin kunnostettu turkki. Kurikka RN 
19.5. Juha Putkonen JUN ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko ja rungon 
mittasuhteet, kokoon sopiva luusto, selvä sukupuolileima, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, 
keskiruskeat silmät, hyvä purenta, kuono saisi olla täyteläisempi, ahdasasentoiset alakulmahampaat, hyvin pyö-
ristynyt rintakehä, hyvä leveä lanne, eturinta saa täyttyä, olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut 
takaa, hyvä suora selkä ja lantion asento, hyvä häntä, liikkuu riittävällä askelpituudella. Vaasa RN 26.5. Juha 
Palosaari JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, kaunis pään malli, kaula 
vaikuttaa hieman lyhyeltä johtuen hieman pystyasentoisesta lavasta, eturinnan tulee kehittyä selvästi, hyvä 
rungon leveys, hieman lyhyt rintalasta, avoimet takakulmaukset, hyvä turkin laatu, liikkuu riittävällä askeleella, 
puhtia saisi olla enemmän, asettuessa miellyttävät ääriviivat. Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski JUN ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, hieman pitkä rungoltaan, miellyttäväilmeinen pää, hyvät 



pään linjat, kokoon sopiva luusto, hieman lyhyt kaula ja pystyasentoinen lapa, riittävä eturinta, rintakehän tulee 
vielä kehittyä, hieman avoimet takakulmaukset, yhdensuuntaiset hieman kapeat takaliikkeet, tasapainoiset sivu-
liikkeet joissa saisi olla enemmän reippautta, hyvä selkälinja. Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti NUO EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size, good coat in excellent condition, good head, excellent 
pigmentation, nice eye and correct earset, nice neck, good angulation front and rear, slightly out in elbow, topline 
could be better. Isokyrö RN 4.8. Jukka Kuusisto NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan 
kokoinen, miellyttäväluonteinen nuori narttu, hyvä pää, hyvä kuiva kaula, hyvin kaunis ylälinja, vielä kesken-
eräinen rintakehä, hieman lyhyt olkavarsi, hyvät takaraajat, erinomainen karvan laatu, tänään niukassa turkissa, 
erinomaiset liikkeet. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, hyvä pään malli ja miellyttävä ilme, riittävä kaula, tasapainoiset riittävät kulmaukset, 
hyvä luusto, eturinnan tulee täyttyä iän myötä, riittävä runko, hyvä karvan laatu, hyvä luonne, liikkuu hyvin 
oikealla asenteella. 
 
JENLIN MAYA BAY C.I.B Fi & Ee Mva 50167/09 s.14.8.2009 i. Nl Mva Vignoble Champenois de Quadragant e. 
C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin Phi Phi kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Tampere KV 6.5. Tiina Illukka VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaisessa kunnossa, kaunislinjainen, vahvarakenteinen, kaunis pitkä pää, upea ylälinja, hyvä etuosa, takaa 
voisi olla paremmin kulmautunut, hieman vispaavat etuliikkeet, upeat sivuliikkeet, kaunis karva. Maalahti RN 
20.5. Vesa Lehtonen VET EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, 
hyvä pään pituus mutta pään linjat voisivat olla yhteneväisemmät, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saisi olla täytty-
neempi, hieman niukasti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä tilava runko, hieman pitkä lanne, liikkuu riittävällä 
askelpituudella mutta voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin, hyvä karvan laatu, turkki voisi olla viimeistellympi. 
Vaasa RN 26.5. Juha Palosaari VET ERI 1 SA PN1 ROP ROP-VET BIS4-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Kaunis pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, vankka runko, voisi olla aavistuksen lyhyempi 
lanneosasta, riittävät kulmaukset, liikkuu hienosti ja maatavoittavasti. Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski VET 
ERI 1 SA PN2 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä vahvuusaste, erinomaista tyyppiä, erin-
omaiset pään linjat ja pituus hieman pystyasentoinen lapa ja niukka eturinta, vankka luusto, täyteläinen rinta-
kehä, riittävät takakulmaukset, hyvä ulottuvuus sivuliikkeessä, kantaa itsensä kauniisti, hieman pehmeyttä selkä-
linjassa. 
 
JENLIN PIPCHIN 46712/14 s.23.7.2014 i. Nl Mva JWA-12 Nickel And Dimes Moskow Night e. C.I.B Fi & Ee 
Mva Jenlin Maya Bay kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
vankkarakenteinen narttu, hyvä purenta, pää voisi olla hieman vahvempi, hyvä eturinta ja rungon vahvuus, hyvin 
kulmautuneet raajat, liikkeessä häntä nousee turhan korkealle, hyvä turkin laatu. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka 
AVO ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahvarakenteinen kaunis narttu, voisi 
olla hieman lyhyempi, erittäin kaunis pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, hyvä selkälinja ja hännän kiinnitys, hyvät 
kulmaukset, vankka runko, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, kaunis karva. Maalahti RN 20.5. Vesa Lehtonen AVO 
EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvä pään pituus sekä 
profiili, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä mutta eturinta saisi olla täyttyneempi, tilava runko, lyhyt rintalasta, 
pitkähkö lanne, liikkuu sivulta hyvällä askelpituudella mutta köyristää lannetta liikkeessä, etuaskel kovin epä-
vakaa, hyvä karvan laatu mutta karva saisi olla viimeistellympää. Vaasa RN 26.5. Juha Palosaari AVO ERI 1 
SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, riittävä etu-
rinta, vankka runko, hyvät etukulmaukset, riittävät takaa, liikkuu oikein hyvin. 
 
JENLIN POLLY TOODLE 46713/14 s.23.7.2014 i. Nl Mva JWA-12 Nickel And Dimes Moskow Night e. C.I.B Fi 
& Ee Mva Jenlin Maya Bay kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Tampere NORD 5.5. Arja Koskelo AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiini-
nen, kaunispäinen narttu jolla hyvä eturinta, hieman lyhyt rintakehä mutta oikein kaareutuneet kylkiluut, aavistuk-
sen pitkä lanneosa, kaunis leveä reisi ja tasapainoiset kulmaukset, hieman lyhyt kaula mitä korostavat voimak-
kaat ”niskamakkarat”, liikkuu hyvällä askelpituudella iloisesti. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka AVO EH 4. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voisi olla vähän voimakkaampi kokonaisuus, kuitenkin kauniit linjat, hyvät 
kulmaukset, kapea edestä ja kevyt luusto, liikkuu hyvin, hieman villava karvan laatu. 
 
JENLIN ROCKIN ROSE 44420/17 s.25.7.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Fi & Se Jva 
Triplet Yours Truly e. Jenlin Polly Toodle kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunis tasapainoinen narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä purenta, erinomainen hyvin kehittynyt runko, 
hyväilmeinen nartun pää, vahva luusto, erinomainen hännän asento, liikkuu hyvin, hyvin kunnostettu turkki, 
esiintyy erinomaisesti. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tasapainoinen, feminiininen, pää saa vielä kehittyä mutta kauniit linjat, hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset, kevyt 
luusto, hyvät sivuliikkeet, kapeat edestä, kaunis karva. Maalahti RN 20.5. Vesa Lehtonen JUN EH 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Tällä hetkellä vielä hieman ilmava kokonaisuus, hyvä pään pituus mutta hieman 
kuivat huulet, eturinta saa vielä täyttyä, hieman etuasentoinen lapa, riittävä rungon malli mutta lyhyt rintalasta, 
hieman lyhyt kaula, ylälinja saisi olla sulavampi, riittävä luusto, liikkuu tasapainoisella askeleella mutta vielä 
kovin kapeasti edestä. 
 



JENLIN SWEET SPARKLING 11336/15 s.23.11.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Fi 
Mva Jenlin Summer Dream kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-
vuotias hyvälinjainen narttu jolla rodunomainen pää ja ilme, hyvä purenta, korrektit korvat, hyvä selkälinja, hyvä 
karva, luusto ja kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, esitetään hyvin. Kurikka RN 19.5. Juha Putkonen AVO 
ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, mittasuhteet ja vahvuus, 
hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, silmät saisivat olla tummemmat ja kuono täyteläisempi, hyvä 
purenta, pyöristynyt runko, hyvä eturinta, hyvä karvan laatu, tasapainoiset kulmaukset, hyvä suora selkä, oikea 
lantion asento, erinomainen häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella. Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski AVO ERI 
1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, hieman pitkä rungoltaan, 
hyvät pään linjat, täyteläinen kuono-osa ja hyvät kulmakaaret, vankka kaula, erinomainen eturinta, erinomainen 
luusto ja hyvä rungon täyteläisyys, hyvät takakulmaukset, hyvin joustavat ja tasapainoiset sivuliikkeet, yhden-
suuntaiset tehokkaat takaliikkeet. Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Nice bitch, excellent size, excellent neck and topline, super angulations front and rear, very nice 
head, correct proportions, lovely eye and earset, moves very well. 
Taipumuskokeet: Ähtäri 4.8. Jyrki Rasinpää SPA 0. 
 
JENLIN WINEGRAPE 11338/15 s.23.11.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Fi Mva Jenlin 
Summer Dream kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Juva KR 8.7. Eeva Resko AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikean mallinen, 
kaunis pää joka voisi olla kauttaaltaan hieman voimakkaampi, kaunis ilme, riittävästi kulmautunut edestä, voisi 
olla enemmän eturintaa, hieman lyhyt rintalasta, muuten hyvä runko, selkälinja saisi olla liikkeessä suorempi, 
liikkuu sivulta suhteellisen hyvällä askeleella mutta edestä ja takaa ahtaasti. 
 
KANTELETTAREN AALLOTAR 30078/18 s.1.5.2018 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & 
Balt Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. Kantelettaren Mielikki kasv. 
Sanna Unkila 
Näyttelyt: Lahti PN 21.10. Paula Rekiranta BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5½ kk, vielä hie-
man ujo narttupentu, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä kallo, kuono-osa saa vielä täyttyä, tummat hieman pyöreät 
silmät, riittävä kaula, vielä kapea edestä, ikäisekseen riittävä rintakehä, hieman jyrkkä lantio, riittävät taka-
kulmaukset, oikean laatuinen karvapeite tulossa, toivoisin liikkeisiin enemmän draivia. Lempäälä PN 17.11. 
Tarja Löfman BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk, melko kookas narttu, hyvä purenta ja pig-
mentti, oikeat pään mittasuhteet, kookkaat silmät, tasapainoiset kulmaukset, hyvin täyttynyt runko, alas kiinnitty-
nyt häntä ja hieman luisu lantio, liikkuu halutessaan hyvin, hyvä karvan laatu ja iloinen käytös. 
 
KANTELETTAREN AINIKKI 30077/18 s.1.5.2018 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt 
Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. Kantelettaren Mielikki kasv. 
Sanna Unkila 
Näyttelyt: Lahti PN 21.10. Paula Rekiranta BABY 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 
kk, iloinen ja ystävällinen nuori neiti jolla oikea cockerin asenne, tasapainoisesti kehittynyt, hyvät rungon mitta-
suhteet, hyvä pään malli, vielä hieman pyöreä kallo, kauniit tummat silmät, hyvä ilme, erinomainen kaula, hyvin 
kulmautuneet raajat, reisi saisi olla leveämpi ja kinner matalampi oikea karvan laatu, liikkuu hyvin, lupaava 
pentu. 
 
KANTELETTAREN LEMPILINTU 38801/15 s.24.6.2015 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower’s Super 
Trouper e. Kantelettaren Mielikki kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
pretty, nicely balanced well chiselled head, nice expression, incorrect dentition, good neck and shoulder, well 
sprung rib, good turn of stifle, moved well but rather close behind. 
Jäljestämiskokeet: Heinola 9.9. Ilkka Niemi AVO 3 (a-2, b-4, c-3, d-8, e-3, f-2 = 22 pist). Nuuhkittuaan alku-
makauksen koira lähtee määrätietoisesti jäljelle ohjaajan varmistamana; edetään sopivaa vauhtia maavainuisesti 
välillä sorkan jälkiä jäljen vierestä haistellen; ensimmäisen osuuden puolivälissä sorkan jäljet vievät voiton ja 
joudutaan palauttamaan jäljelle; ensimmäisellä kulmalla makauksella hidastetaan ja nuuhkaistaan, pienen lenkin 
jälkeen sama uudelleen; sen jälkeen tutkitaan sorkan jälkiä kulman takana, ylitetään seuraava osuus mutta ei 
valita jälkeä vaan jatketaan pienten sorkan jälkien tutkimista, toinen hukka; toisen osuuden puolivälissä ollaan jo 
hukan partaalla, mutta koira tulee itsenäisesti jäljelle ja päättää lähteä jäljestämään verijälkeämme, sen jälkeen 
vielä kaksi pientä sorkan jälkien tarkistusta, toinen makaus ohitetaan sisäkautta vierestä merkkaamatta; kolmas 
osuus hyvää jäljestystä; koira jää nuuhkimaan kaatoa; oli hieno nähdä miten koira itse päätti aloittaa hyvän 
jäljestyksen toisen osuuden loppupuolella. 
 
KANTELETTAREN LUMOTAR 38800/15 s.24.6.2015 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower’s Super Trouper 
e. Kantelettaren Mielikki kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, Portugali KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good type and proportions, good head, bite should be more correct, sufficient topline and croup, sufficient chest 
and forechest, excellent rear angulation, chest with too much white. Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari KÄY T. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima, kevyt ilmava kokonaisuus, voimakas pää jossa 



vahva urosmainen ilme, hyvä purenta, hyvä kaula, köyhä eturinta, etuasentoiset lavat, runsaasti valkoista leuan 
alla ja rinnassa, kuroutunut alalinja, lyhyt rintakehä, riittävä runko, jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut takaosa, 
ahdas takaliike, löysyyttä edessä, lyhyt sivuaskel, käyttää häntää, köyristää ylälinjaa. 
 
KANTELETTAREN TYYNI TELLERVO 49211/16 s.18.9.2016 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. 
Kantelettaren Mielikki kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
pretty head and expression, nice dark eye, would like slightly better layback of shoulder and slightly short 
couplings, occiput slightly  pronounced, good turn of stifle, moved a bit erratically. 
 
KANTELETTAREN VÄRTTINÄTÄR 53520/17 s.19.10.2017 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 
EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 Backhills Your The Man e. Kantelettaren Sinetär kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Kotka PN 7.4. Maija Lehtonen BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk, erinomai-
sen tyyppinen, lupaavat rungon mittasuhteet, pää voisi olla hieman täyteläisempi, kaunis kaula, lupaava ylälinja 
ja rungon tilavuus, voisi olla kauttaaltaan runsaammin kulmautunut, hyvä häntä, sujuvat liikkeet, reipas käytös. 
Kotka PN 8.4. Perttu Ståhlberg BABY 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä vahvuus, oikeailmeinen feminiininen pää, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen 
hyvin täyttynyt runko, riittävästi kulmautunut edestä, sopivasti takaa, karva tulossa, hyvä häntä, rodunomainen 
liike ja käytös. Helsinki PN 21.4. Markku Mähönen BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikeat mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, hyvä pään pituus, ikäisekseen hyvän vahvuinen kuono ja kallo, 
tummat silmät, hyvä kaula, keskivahva eturinta, lupaava runko, hyvät kulmaukset, oikean malliset käpälät, suorat 
edestakaisliikkeet, hyvät sivuliikkeet, iloinen häntä, miellyttävä käytös. Tuusula ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-
Britannia PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Body a little narrow, good layback of shoulders, well 
angulated, moving close behind, well padded feet, good tail action. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro JUN EH 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, standard size, feminine head of correct lines but quite 
narrow muzzle, underjaw could be stronger, correct bite, dark eyes, well set ears, strong enough topline, chest 
enough developed for age, at the moment she is bit high on legs, enough angulated, nice temperament, could 
move with bit more drive. Riihimäki NORD 26.8. Leni Finne JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Ok mittasuhteet, riittävä luusto, vielä hieman ilmava kokonaisuus, lähes oikealinjainen pää, hieman koros-
tuneet kulmakaaret, alaleuka voisi olla voimakkaampi, melko niukahkosti kulmautuneet eturaajat, sopivat taka-
kulmaukset, riittävä askelpituus. Hämeenlinna RN 6.10. Paula Rekiranta JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 11 kk, iloinen nuori narttu joka antaa ilmavan vaikutelman, vielä kapea pää jossa aavistuksen 
takaluisu kallo, tummat silmät, vielä kovin kapea edestä, rintakehä saisi olla pidempi, hieman lyhyt lantio, sopu-
suhtainen luusto, oikean laatuinen karvapeite, reippaat liikkeet. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia 
JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Fine head, very nice expression, good topline tailset and tail 
carriage, would like to see a little bit more front and back angulation and wider brisket, on the move narrow, nice 
temperament. 
Taipumuskokeet: Heinola 30.8. Harry Vilkman SPA 1. 
 
KARHURUMMUN BALVA 22330/16 s.18.3.2016 i. Miklaus Onpa Metka e. Dakota Pink kasv. Eeva-Marja 
Jokinen 
Metsästyskokeet: Inari 13.10. Lauri Kanerva AVO 1 (haku-27, ylösajo-24, nouto-27, kokonaisvaikutelma-8 = 86 
pist). Soini 28.10. Juha Tuomanen VOI 2 (haku-27, ylösajo-18, nouto-24, kokonaisvaikutelma-8 = 77 pist). Hyvä 
metsästyskoira, jolla oli tänään ensimmäisen pysähtymisen kanssa ongelmia. 
Metsästyskokeen vesityö: Joroinen 28.7. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
KARHURUMMUN HERTTUATAR 26522/17 s.6.4.2017 i. Fi Kva Mery Black Ring-Ouzel e. Dakota Pink kasv. 
Eeva-Marja Jokinen 
Metsästyskokeen vesityö: Ähtäri 11.8. Petri Karlsson Vesityö-1. 
 
KIARA COPY ETERI 42348/16 s.28.6.2015 i. Blepers Summer Groove e. Md Mva Md JMva Lily Of The Valley 
Misteria Show kasv. Evegeniy Dobrov, Moldova 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta AVO ERI 2 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen, erittäin narttumainen kokonaisuus, hyvä nartun pää, toivoisin pidemmän kaulan, erin-
omainen eturinta, vahva luusto, oikea rungon malli ja vahvuus, riittävät polvikulmaukset, hyvä karva, rauhallinen 
luonne, liikkuu hyvin oikealla asenteella. 
 
KRISTALA COCKWAVE'S FLOWER GIRL C.I.B Fi & Ee & Lv & By Mva Ee JMva 58730/07 s.26.10.2007 i. 
Athos Black Petrs e. Fin & Ee Mva Flyers Zazagabor kasv. Marika Virtanen 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Super 11 years old I love very much, very nice feminine head, super topline, tailset and tail 
carriage, correct angulation, super ribcage, parallel in movement, happy, could have better coat condition. 
Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja VET ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
type, correct size and proportions, 11 years and still going strong, beautiful head and expression, lacking a lot in 
coat quality, compact in body and keeps her topline on the move, steady mover, still has a lot of temperament. 
Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, kauniit 
ääriviivat omaava veteraani jolla hyvin kaunis pää ja ilme, hyvin kulmautunut, runko ei enää parhaimmillaan, 



karvapeitteessä jo ikä näkyy, liikkuu hienolla asenteella ja ryhdillä mutta askeleet voisivat olla hieman ulottuvam-
mat, miellyttävä kokonaisuus. 
 
KUUSIVIIDAN SIRU 20915/14 s.20.2.2014 i. Fi Kva Stawaskogens Goofy e. Fi Kva Sanaigmore Jessie kasv. 
Jukka Paroinen 
Metsästyskokeet: Merijärvi 22.9. Petri Karlsson AVO 1 (86 pist). Merijärvi 23.9. Petri Karlsson VOI 1 (haku-27, 
ylösajo-27, nouto-27, kokonaisvaikutelma-9 = 90 pist). Mukavakulkuinen koira. Mäntsälä 13.10. Juha Tuomanen 
VOI 1 (haku-24, ylösajo-21, nouto-24, kokonaisvaikutelma-8 = 77 pist). Kuura teki näyttävän noudon joesta, 
suoraviivainen nouto ja fasaanin palautus ohjaajalle käteen haastavasta rannasta huolimatta. Akaa 3.11. Lauri 
Kanerva VOI 1 (haku-24, ylösajo-24, nouto-21, kokonaisvaikutelma-8 = 77 pist). Akaa 4.11. Lauri Kanerva VOI 2 
(haku-24, ylösajo-15, nouto-24, kokonaisvaikutelma-8 = 71 pist). 
 
KUUSIVIIDAN VIIMA 21911/16 s.6.3.2016 i. Fi Kva Meryl  Black Ring-Ouzel e. Fi Kva Sanaigmore Jessie kasv. 
Jukka Paroinen 
Jäljestämiskokeet: Rovaniemi 15.7. Minna Vornanen AVO 0 (0 pist). Alkumakaus ei juuri kiinnosta vaan pala-
valla innolla ja vauhdikkaasti jäljelle, alkaa laaja lenkittävä sik-sakkinen jäljestys; ensimmäisellä ja toisella osuu-
della on hienoja jäljestyspätkiä aivan veriuralla, välistä käydään tarkistamassa jäljen sivusta että hajuja sieltä 
löytyy; ensimmäisellä osuudella löytyy parempia hajuja ja näin tulee ensimmäinen hukka; osoitetaan uusi alku, 
ensimmäinen kulma vedetään sivusta pitkäksi ja laajalla kaarella kulman takaa toisen osuuden yli aina toiseen 
hukkaan saakka; toisella kulmalla koira pyörii muttei löydä makausta ja ajautuu näin kulman taakse, jolta ei 
palaa enää jäljelle; tuomari keskeyttää kokeen; tänään erittäin innokas jäljestäjä, jota metsän huumaavat tuoksut 
houkuttivat verijälkeä enemmän; osaamista väläytellyt koira, joka tarvitsee lisää treeniä. 
Tottelevaisuuskokeet: Rovaniemi 31.5. Allan Aula ALO 2 (145 pist). 
 
LADY 56098/14 s.2.11.2014 i. Silessia’s Woody Brown e. Rosswind Fool For Love kasv. Johanna Jussila 
Näyttelyt: Joensuu RN 17.3. Jouko Leiviskä AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
kookas narttu joka mittasuhteiltaan turhan pitkähkö pitkähkön lanneosan vuoksi, kevyt kuono-osa, samoin kallo, 
hyvän muotoiset hieman vaaleat silmät, hyvä kaulan pituus, suorahkot lavat häiritsevät ylälinjaa, litteä runko, 
kapea etuosa, takaosa voisi olla paremmin kulmautunut ja reisi leveämpi, erinomainen turkin laatu, käyttäytyy 
ujosti eikä halua käyttää häntäänsä liikkeessä, hyvin esitetty. 
 
LADYSPLIT’S GOLDIELOCKS Fi Kva 24176/14 s.16.3.2014 i. Ladysplit’s Dinodas e. Multifarious Adalmiina 
kasv. Ulla Ruistola 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi hyvä, 
keskikokoa kookkaampi, kevytrunkoinen ja ilmava, kevyt ja lyhyt pää, löysät kyynärpäät, hyvät kulmaukset 
takana, niukka turkki, rauhallinen käytös. 
Metsästyskokeet: Mäntsälä 14.10. Juha Tuomanen VOI 1 (haku-24, ylösajo-27, nouto-21, kokonaisvaikutelma-
8 = 80 pist). Janakkala 21.10. Mark Stewart VOI 3 (haku-21, ylösajo-21, nouto-12, kokonaisvaikutelma-7 = 61 
pist). Akaa 4.11. Lauri Kanerva VOI 2 (haku-24, ylösajo-24, nouto-18, kokonaisvaikutelma-8 = 74 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Hailuoto 1.9. Juha Tuomanen VOI 3 (haku-12, ylösajo-21, nouto-21, kokonais-
vaikutelma-5 = 59 pist). Tänään Rian haku oli suppeaa olosuhteisiin nähden. 
 
LADYSPLIT'S IMMORTELLE 19292/16 s.22.2.2016 i. Frosty Morning’s Naoise e. Multifarious Adalmiina kasv. 
Ulla Ruistola 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
LADYSPLIT'S IRIS 19294/16 s.22.2.2016 i. Frosty Morning’s Naoise e. Multifarious Adalmiina kasv. Ulla 
Ruistola 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Vesityö-0. 
 
LAHJAKAS BIENNIS 32775/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väinänen 
Koiratanssi-vapaaohjelma: Akaa 25.8. Susanna Ekblom ALO EH (177,67 pist) KM. Ylöjärvi 29.9. Hanna 
Maines AVO EH (167,66 pist) KM. 
 
LAHJAKAS BRILLIANT 32779/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. 
Petteri Väinänen 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Juha Karlström VOI 1 (haku-21, ylösajo-21, nouto-30, kokonaisvaikutelma-8 = 
80 pist). Ottaa seisonnan kahdessa ylösajossa. Soini 28.10. Juha Tuomanen VOI 2 (haku-24, ylösajo-18, nouto-
21, kokonaisvaikutelma-8 = 71 pist). Hyvä metsästyskoira, jolla ensimmäisessä ylösajossa tuli liukuminen ennen 
istumista. Salo 3.11. Mauri Koivuporras VOI 2 (61 pist). Salo 4.11. Arto Kurvinen VOI 2 (73 pist). 
 
LAHJAKAS DALASI 49360/15 s.28.8.2015 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Frosty Morning’s Mireia 
kasv. Petteri Väinänen 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Vesityö-0. 
 
LAHJAKAS ELIITTI 41643/17 s.30.6.2017 i. Lahjakas Denaari e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri Väinänen 
Taipumuskokeet: Janakkala 16.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 



Metsästyskokeen vesityö: Mäntsälä 25.7. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
LAMMENPEIN ADALMIINA 20696/16 s.25.2.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Se(n) & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & Se & 
No & Pohj Jva BaltV-17 Flushing Meadow’s Dirac e. Fi Mva Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Cinderella kasv. Kaisu 
Kärnä 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaiset mittasuhteet mutta turhan ilmava kokonaisuus, kaunis pää, ihana ilme, oikea-asentoiset korvat, turhan 
pysty lapa, eturinta ja rintakehä saavat täyttyä, hyvä tiivis lanne, hieman jyrkkä lantio, erinomainen lihaksikas 
reisi, kovin kapea edestä ja takaa, sivuliike saisi olla tehokkaampi, kaunis silkkinen turkki, hieno asenne. Raahe 
RN 27.1. Irina Poletaeva NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikean tyyppinen, erittäin narttu-
mainen, riittävä luusto, melko hyvä pää, saksipurenta, hyvä ylälinja, rintakehä riittävästi kehittynyt ikäisekseen, 
hyvät kulmaukset, liikkeet ja esiintyminen voisivat olla paremmat, erinomainen karvan laatu. Kajaani RN 8.4. 
Katja Korhonen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen, hyvät 
mittasuhteet, hyvät pään linjat, purenta ok, ilme voisi olla pehmeämpi, hyvät korvat, löysää kaulanahkaa, hyvä 
kaula, voisi kulmautua paremmin edestä ja takaa, hyvä eturinta, runko voisi olla tiiviimpi, luisu lantio, laskeutunut 
häntä, pehmeyttä välikämmenissä, hyvät käpälät, liikkuu ahtaasti takaa, sivuliikkeeseen toivoisin enemmän 
pituutta ja voimaa, miellyttävä luonne. Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kookas narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, kaunisilmeinen pää, vahva runko, hyvät tiiviit 
käpälät, niukasti kulmautunut reisi, saisi liikkua huomattavasti pidemmällä askeleella, liikkeessä hieman taka-
korkea, kaunis turkki ja väritys. Rovaniemi RN 28.4. Paula Rekiranta AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Sievä narttumainen kokonaisuus, hyvä kallo, kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta, hyvä 
kaula, hieman pysty lapa ja suora olkavarsi, hyvä rintakehä, lyhyt ja luisu lantio, kokoon sopiva luusto, kaunis 
karvapeite, liikkeessä toivoisin pidemmän taka-askeleen, olisi edukseen hieman tiiviimmässä kunnossa. Rova-
niemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, 
excellent size and proportions, feminine head, a bit short in muzzle, nice neck, would like stronger topline, 
sloping in croup, well developed body, straight in angulations front and rear, could cover the ground more on the 
move, excellent coat and temperament. Kuusamo RN 14.7. Irina Poletaeva KÄY EH 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, kompakti, melko hyvä pää, saksipurenta, hyvä kaula ja selkä, liian luisu 
lantio, köyristävä ylälinja liikkeessä, rintakehä hyvin kehittynyt, hyvät kulmaukset ja askelpituus, pehmeähköt 
ranteet, oikea karvan laatu. Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Paloheimo KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, kaunis ilme, vahvat leuat, hyvä luusto, rintakehä ja lantio, riittävät taka-
kulmaukset, hyvä karvan laatu, riittävät liikkeet, iloinen rodun olemus. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila AVO 
EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä narttu joka voisi olla kauttaaltaan hieman linjakkaampi ja 
rungoltaan aavistuksen pitempi, kaunisilmeinen pää joka voisi olla tyylikkäämpi, hyvä kaula, eturintaa saisi olla 
enemmän, hyvä selkä, lyhyehkö lantio, hieman suora edestä, hyvän laatuinen karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 10.6. Ville Porthan AVO 3 (a-2, b-4, c-3, d-11, e-1, f-1 = 22 pist). Hillalle anne-
taan hyvä ohjattu lähtö; ensimmäistä osuutta kuljetaan kotvan matkaa kunnes ison ojan ylitys sekoittaa jäljestä-
jän pään ja matka ei jatku toivottuun suuntaan; palautetaan jäljelle, josta pääosin suoraviivaisesti ensimmäiselle 
kulmalle, joka merkataan ja taitetaan tarkasti; toinen osuus kuljetaan myös pääosin jäljen päällä maavainulla, 
kuitenkin riistan hajut ottavat vallan ja ajaudutaan toiseeen hukkaan; toinen kulma nuuhkaistaan vauhdissa ja 
kulma taitetaan narun mitan lenkillä; kolmannella osuudella muutamia riistan tarkistuksia; kaadolle päästessä 
nuuhkaisee nopeasti merkaten vauhdissa ja jatkaa tielle, josta kiertää takaisin sorkasta välittämättä; Hilla osaa 
jäljestää mutta kaatokäyttäytymiseen tulee kiinnittää jatkossa huomiota. Kolari 12.8. Sari Nuolikoski AVO 1 (a-6, 
b-10, c-9, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Hilla haistelee alkumakuun ja vetää ohjaajan jäljelle, alkaa maa- ja ilmavainui-
nen jäljestys, joka etenee sopivaa vauhtia; ensimmäinen osuus jälkitarkasti, kulmalla olevan makuun merkkaa 
hyvin pysähtyen ja kulma selviää muutamalla rengastuksella; toisella osuudella tuuli painaa jäljen sivuun ja Hilla 
etenee aaltoillen jäljen sivulla, osuudella muutamia tarkastuspyörähdyksiä, toinen kulma tarkasti ja makuun 
merkkaa hyvin; kolmannella osuudella jatkuu aaltoilu ja sen lisäksi tarkastelut; kaadon hajun ottaa jo kauempaa 
ja kaadolle suoraan; hieno suoritus koirakolta, pisteitä pudottaa tarkastelut. 
 
LAMMENPEIN ALINDA Fi & Se Jva 20695/16 s.25.2.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Se(n) & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
Fi & Se & No & Pohj Jva BaltV-17 Flushing Meadow’s Dirac e. Fi Mva Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Cinderella 
kasv. Kaisu Kärnä 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vanttera 
narttu, hyvät mittasuhteet, kauniit pään linjat, hieman turpeat lavat, hieman pitkä lanne, hyvä rungon tilavuus, 
hyvä leveä reisi, voisi olla yhteistyöhaluisempi pöydällä, tehokkaat liikkeet, kauniisti esitetty. Raahe RN 27.1. 
Irina Poletaeva KÄY ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, narttumainen, 
hyvät mittasuhteet, hyvä narttumainen pää, erinomainen ilme, saksipurenta, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, 
oikea rintakehän muoto ja kulmaukset, hyvä liike ja karvan laatu. Kajaani RN 8.4. Katja Korhonen KÄY ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvät pään 
linjat, purenta ok, löysää kaulanahkaa, hyvät korvat ja kaula joka kiinnittyy kauniisti selkälinjaan, vankka raaja-
luusto, kulmautunut voimakkaammin takaa, hyvät käpälät, erinomainen turkin laatu ja häntä, liikkuu yhden-
suuntaisesti takaa, hieman kapeasti edestä, hyvä sivuliike, reipas esiintyjä, miellyttävä luonne. Vaasa KV 15.4. 
Satu Ylä-Mononen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas vankka narttu, hyväilmeinen 
pää, huulet voisivat olla paremmat, riittävä kaula, vahva runko, niukka eturinta ja eturaajojen kulmaukset, riittä-
västi kulmautunut takaa, hyväasentoinen häntä, saisi liikkua pidemmällä askeleella ja hieman leveämmin, runsas 
turkki. Rovaniemi RN 28.4. Paula Rekiranta KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypil-
tään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, hyvä kallo, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta, 



riittävä kaula, hieman niukat mutta tasapainoiset kulmaukset, tilava rintakehä, hyvä karvapeite, hieman lyhyt ja 
luisu lantio, liikkuu vaivattomasti, hyvä askelpituus. Haapavesi RN 6.5. Harto Stockmari KÄY EH 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, oikeat pään mittasuhteet, vähän löysää 
kaulanalusnahkaa, hyvä purenta, hyvä kaula ja etuosa, tilava runko mutta vähän pitkä lanneosa, turhan jyrkkä 
lantio, oikein kulmautunut takaosa, liikkuu riittävän tehokkaasti sivulta, ahdas takaa, toivoisin tasaisemman ylä-
linjan. Rovaniemi RN 19.5. Matti Luoso KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen narttu, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, muuten hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvä kaula-
linja, luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset, turhan luisu lantio ja alhainen hännän kiinni-
tys, liikkuu melko hyvin, hyvä iloinen käytös. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi AVO ERI 3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, good size and proportions, excellent feminine well chiselled 
head, good eye and expression, a bit straight in shoulder, good body, sloping in croup, straight in rear, moves 
with a nice sidegait, close behind, nice temperament. Kuusamo RN 14.7. Irina Poletaeva AVO ERI 1 SA PN1 
SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, narttumainen, kompakti, kau-
nis pää ja ilme, saksipurenta, rodunomainen ylälinja, iloinen häntä, rintakehä oikeassa muodossa, hyvin kulmau-
tunut edestä ja takaa, erinomainen liike, melko hyvä karva. Rovaniemi RN 4.8. Reia Leikola-Walden AVO ERI 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Aavistuksen pitkärunkoinen narttu, miellyttävä naisellinen pää, hyvä 
luusto, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, tilava runko, hieman pitkä lanneosa, 
oikein kiinnittynyt häntä, liikkuu riittävällä askelmitalla mutta etuosa putoaa liikkeessä, runsas oikealaatuinen 
karva, miellyttävä luonne mutta voisi esiintyä hieman vapaammin. Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Palo-
heimo AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, etuosa saisi olla voimakkaammin kul-
mautunut, kauniit silmät, hyvä purenta, myös takaosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut, hyvä karva, käyt-
tää hyvin raajojaan liikkeessä, iloinen esiintyminen. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis sopusuhtainen narttu jolla hyväilmeinen kaunislinjainen pää, erittäin 
hyvä kaula, erinomainen runko, ylälinja ja raajat, sopivat kulmaukset, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttä-
vä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Siikalatva 3.6. Lea Foudilainen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Alkumakaus 
hätäisesti tutkien, saatellaan lyhyellä remmillä työpaikalle; Dino käyttää sekä maa- että ilmavainua, vauhti reipas-
ta; suorilla osuuksilla nopeita tarkistuspistoja jäljen molemmin puolin, kauas eivät tarkistukset kanna; makauk-
sista merkataan toinen ja kolmas, ensimmäiselle makaukselle vain niskojen niksautus, neljäs ohi; katkokulma 
ratkaistaan saapasjälkeä, toisella kulmalla tarkistuslenkki, kolmas hyvin; kaadolle suoraan ja se tutkitaan tark-
kaan; kelpo suoritus. Ii 17.6. Eino Jämsä VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-9, e-3, f-5 = 41 pist). Dino aloittaa iloisen jäljes-
tyksen jäljellä, etenee kävelyvauhtia; makaukset Dino haistaa ylittäen ne, kunnon merkkaus uupuu; ensimmäi-
nen kulma ja katko selvitetään tekijöiden jälkiä seuraten, toinen ja kolmas kulma yli ja palaten seuraavan suoran 
osuuden alkuun; suorilla osuuksilla Dino tekee useita tarkistuksia jäljen sivuun; kaadolle Dino pysähtyy ja nuo-
lee. Ristijärvi 7.7. Piia Juntunen VOI 3 (a-4, b-8, c-7, d-5, e-2, f-3 = 29 pist). Dino lähtee suoritukseensa ohjatus-
ti ja neliveto päällä; kaikki osuudet mennään siksakaten jäljen molempia puolia ja muutamin tarkastuksin; ensim-
mäinen kulma laajalla renkaalla takaa, toisella kulmalla katko, jota ei malta pitkään selvittää vaan ottaa paluu-
jäljen, siitä hukka; kolmas kulma pienin tarkastuksin; makauksista yksi ohi, yksi yli ja kaksi todella nopealla nuuh-
kaisulla; kaadon löytää ja sen nopeasti nuuhkaisten osoittaa; harmillinen työtapaturma katkolla tänään; harjoitte-
lun ja kokemuksen myötä lisää varmuutta suorituksiin ja tapahtumatyöskentelyyn. Keminmaa 29.7. Kari Hyyti-
äinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-3, f-5 = 45 pist). Alkumakaus tutkitaan ja koira aloittaa ilma- ja maavainui-
sen jäljestyksen joka etenee sopivaa vauhtia lähes jäljen päällä, tekee muutaman pienen tarkistuksen; ensim-
mäinen kulma hieman oikaistaan, katkokulma selviää jälkeä myöten, samoin kolmas kulma; makauksista yhden 
merkkaa, yhden ylittää ja kahta nopeasti nuuhkaisee; sorkalle tullaan suoraan ja sitä nuuhkitaan. Kolari 12.8. 
Sari Nuolikoski VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-9, e-3, f-4 = 41 pist). Dino haistelee alkumakuun ja ohjataan jäljelle, alkaa 
sopivavauhtinen maa- ja ilmavainuinen jäljestys joka aaltoilee jäljen molemmin puolin; toisella, kolmannella ja 
neljännellä osuudella Dino tekee tarkastuksia jäljen sivulle joilta palaa itsenäisesti; makauksista ensimmäisellä ja 
toisella hidastaa, kolmannen ylittää ja neljännellä pysähtyy haistelemaan hyvin; kulmista ensimmäinen, jolla 
katko, veretyksen lopusta rengastaen toiselle osuudelle, toinen ja kolmas kulma pienellä taustan tarkistuksella; 
suoraan kaadolle, jonka luo jää; pisteitä pudottaa tänään makausten merkkaamattomuus. Rovaniemi 26.8. Kari 
Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-3, f-5 = 45 pist). Alkumakaus tutkitaan; koira jäljestää pääosin ilma-
vainulla ja etenee sopivaa vauhtia jäljen päällä, tekee muutaman tarkistuksen; kulmat tarkasti ja katkokulma pie-
nen tarkistuksen jälkeen suoraan veretyksen alkuun; makauksista yhden merkkaa ja kolme ylittää; sorkalle tul-
laan suoraan ja sitä nuuhkitaan. 
 
LAVERASH ROL MODEL RKF4634110 s.21.7.2016 i. Vigorrus Tamblin Dais e. Irzhi Humoresque kasv. L 
Shurpa N-chelny, Venäjä  
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 18 months old, strong female of excellent type, lovely head, beautiful eyes, well set and 
carried ears, long neck well to the shoulders, excellent forechest, excellent topline, well angulated in front and 
rear, a bit narrow behind, moves well. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO ERI 1 SA PN1 SERT 
CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, very nice head, very pretty, beautiful 
expression, a bit narrow chest in front, movement very light and balanced, a bit narrow in front, excellent 
temperament. 
 
LEADING-LIGHT BRIDESMAID 42745/15 s.19.5.2015 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light Cosmic Girl 
kasv. Satu Laitinen 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 5.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 



 
LECIBSIN SHADE 34152/18 s.17.5.2018 i. HeJW-16 Merry Cocktails Morrissay e. Lecibsin Sweet Memories 
kasv. Jukka Kuusisto 
Näyttelyt: Lempäälä PN 17.11. Tarja Löfman BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk, femi-
niininen narttupentu, hyvä purenta ja pigmentti, oikeat pään mittasuhteet, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä 
kaulan pituus ja etukulmaukset, kevyt rintakehä, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, liikkuu sivulta hyvin, etuosan 
tulee tiivistyä, hyvä karvan laatu, kauniisti esitetty. 
 
LEPÄNOJAN BERTHA 12129/12 s.13.10.2011 i. Apelhöjdens Othello e. C.I.B C.I.E Lt & By & Ro & Md Mva Ro 
& By GrMva SiV-15 BaltVV-16 LvVV-17 Flyers Xtra Black kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, Portugali KÄY ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Excellent type and proportions, good head, good muzzle and skull, excellent neck, good 
straight front but I would prefer better position of legs, correct topline, excellent angulations and chest, moves 
well. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, 
standard size, correct lines and proportions of head, correct bite, dark eyes, well placed ears, level topline when 
standing, firm enough when moving, correct body proportions and angulations, moves freely with good drive, 
good temperament. 
 
LEPÄNOJAN JUST VAAN PARAS 56004/14 s.27.10.2014 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Lepänojan 
Bertha kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years old, nice body proportions, skull slightly too broad, could be more arched, foreface slightly too short, neck 
is a bit too short because of upright and forward placed shoulders, good topline, correct low tailset, well 
developed chest but could have more sternum, well angulated hindquarters, nice coat, quite nice movement, 
good length of step, coming a bit broad. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi AVO ERI 4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, excellent size and proportions, feminine head, a bit short in 
muzzle, good eyes and expression, nice neck and topline, straight in shoulders, balanced angulations, would like 
her to cover more ground on the move, excellent coat and temperament. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro 
AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine standard size, strong enough bones, head in 
balance with body, correct lines but a bit cheeky, correct bite, eyes and ears, correct topline, correct ribcage and 
chest, could be slightly better angulated in front, correct behind, correct coat, could move with slightly longer 
steps. 
 
LEPÄNOJAN KALLEIN AARRE 39511/15 s.3.6.2015 i. Merry Cocktail’s Bliss e. Fi & By Mva Sasa van de 
Dollardhoeve kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro KÄY ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, 
oikean mallinen pää, kauniit silmät, hyvä kuono, vahva selkä, hyvät kulmaukset, karva voisi olla vähän parempi, 
tyypilliset liikkeet. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice bitch, would prefer a better head, nice eye colour, good neck, good ribs, would prefer better coat 
presentation, moves and shows well. 
 
LEPÄNOJAN LUPA RAKASTAA 40131/15 s.19.6.2015 i. Merry Cocktail’s Bliss e. Lepänojan Eerika kasv. 
Riikka Torikka 
Näyttelyt: Savonlinna RN 7.4. Virpi Montonen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
set mittasuhteet ja rungon ja luuston vankkuus, feminiininen pää joka saisi olla täyteläisempi ja otsapenger 
selvempi, riittävä kaula, niukka eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, lantiossa jyrkkyyttä, hyvä karvan laatu, 
liikkuu iloisella asenteella hyvällä ryhdillä mutta askelpituuden tulisi olla pidempi ja tehokkaampi. 
 
LEPÄNOJAN MIKÄ LIE 18499/16 s.20.1.2016 i. Fi & Ee Mva Lv & Ee JMva Breeze Xante Avec e. Lepänojan 
Domino kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea suku-
puolileima ja mittasuhteet, hyvä kallo-osa, vähän kevyt kuono-osa, hyvä purenta, toivoisin yhdensuuntaisemmat 
pään linjat, hyvä kaula ja eturinta, matala säkä, tilava runko, jyrkkä lantio, voimakkaasti kulmautunut takaosa, 
hyvä karvan laatu, liikkuu ahtaasti takaa, liikkuu riittävän tehokkaasti sivusta, ei käytä tänään häntää 
rodunomaisesti. 
 
LEPÄNOJAN MINUN OLGA By Mva 18498/16 s.20.1.2016 i. Fi & Ee Mva Lv & Ee JMva Breeze Xante Avec e. 
Lepänojan Domino kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva VAL EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mitta-
suhteet ja sukupuolileima, hyvä luusto, oikea pään muoto, vilkkuluomi vasemmalla näkyy, saksipurenta, hyvä 
kaulan pituus, säkä ja selkä, rintakehän, erityisesti eturinnan ja syvyyden, pitäisi olla parempi ikäisekseen, riittä-
vät kulmaukset, riittävä askelpituus ja takaliike, etuliikkeen pitäisi olla parempi, hyvä karva ikäisekseen. Joensuu 
RN 17.3. Jouko Leiviskä VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, mittasuhteil-
taan hieman matala, tilava runko, suorahkojen lapojen vuoksi hieman avoimet kyynärät, kauniit käpälät, hyvä 
luusto, kaunis pää jossa erittäin kauniit ilmeikkäät silmät, erinomainen turkin laatu kauniissa kunnossa, hieman 
jyrkkä lantio minkä vuoksi hieman alhainen hännän kiinnitys, samoin hieman takakorkea liikkeessä, esitetään 
taitavasti. Savonlinna RN 7.4. Virpi Montonen VAL ERI 2 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Tasapainoisesti rakentunut kaunislinjainen narttu, pää voisi olla kokonaisuudessaan täyteläisempi ja 



otsapenger selvempi mutta miellyttävä ilme, ok kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut, erinomainen runko ja 
karvan laatu, hienossa näyttelykunnossa, liikkuu hyvällä askelpituudella ja hyvällä asenteella. Forssa KR 9.6. 
Igor Selimovic, Kroatia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, good lines of head and 
nice profile, correct topline, good angulation, front legs not optimally straight, good side movement, needs better 
balance in front, good coat and nice temperament. 
 
LEPÄNOJAN NÄILLÄ MENNÄÄN 33919/16 s.22.4.2016 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lecibsin Stars In The Sky 
e. Lepänojan Greeme Karamelli kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Not a 
bad bitch but too fat, big ribs, adequate bone, level topline, sweet expression, moves and shows ok. 
 
LEPÄNOJAN PIKKU PRINSESSA 46433/17 s.28.7.2017 i. HeJW-16 Merry Cocktails Morrissay e. Fi & By Mva 
Sasa van de Dollardhoeve kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
presented, sweet expression, good eye colour, enough neck and angulation in front, adequate bone, good 
topline and ribs for age, moved with a good length of stride. 
 
LEPÄNOJAN RAKKAUSPAKKAUS 55476/17 s.26.10.2017 i. Lt Mva Qr Marc Z Vejminku e. Lepänojan Eerika 
kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well constructed bitch, good head and expression, good ribs, good legs and feet, moved and showed well. 
 
LINGONBERRY’S ESTEE LAUDER 15101/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 DkV-12 MV-13 
DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. Fi & Se(n) & Ee Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla 
Henriksson 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 28.4. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Vankkaluustoinen, tyypiltään erinomainen narttu jolla jalo kaunislinjainen pää, silmät voisivat olla 
tummemmat, riittävä kaula, erinomainen eturinta ja rintakehä, aavistuksen niukat mutta tasapainoiset kulmauk-
set, hyvä karvapeite, liikkuu erittäin hyvin, oikea cockeriluonne. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi 
KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, good size, feminine head with some loose 
skin, good eyes and expression, well developed body, balanced in angulations, a bit long in loin, would like 
stronger topline, moves with excellent sidegait, close behind, excellent temperament. 
 
LINGONBERRY’S LAURA BIAGIOTTI Fi & Se(n) Mva 15100/15 s.20.10.2014 i. Dk & No & Gb Mva PMJV-11 
DkV-12 MV-13 DkV-13 NoV-15 Rainstorm’s Latest News e. Fi & Se(n) & Ee Mva Sugarstick’s Crazy In Love 
kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, riittävän vahva kuono-osa, hyvä otsapenger, hyvä kaula ja ylälinja, 
erinomainen vahva runko, hyvä eturinta, vahva luusto, hieman kapea reisi, hyväasentoinen häntä, liikkuu hyvällä 
askelpituudella, kaunis hyvin kunnostettu turkki. 
 
LINGONBERRY’S TUTTI FRUTTI 42377/17 s.4.7.2017 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-15 Fenbrook Black Moon 
Rising e. Fi & Se(n) & Ee Mva Sugarstick’s Crazy In Love kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 28.4. Paula Rekiranta JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, tyy-
piltään erinomainen nuori narttu, hyvät mittasuhteet, narttumainen pää, kuono-osa saa vahvistua, kaunis ilme, 
hyvä kaula, eturinta ja rintakehä, lyhyt ja luisu lantio ja matala hännän kiinnitys, kulmaukset tasapainossa, hyvä 
luusto, kaunis karvapeite, liikkuu hyvin edestä, taka-askel jää hieman lyhyeksi, voisi olla sutjakammassa kunnos-
sa. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine junior bitch, excellent size and proportions, feminine well chiselled head, good eyes and expression, 
straight in shoulders, excellent body for age, sloping in croup, good bone and feet, straight in upper arm, 
excellent angulations in rear, moves with excellent sidegait, close behind, nice temperament. Rovaniemi NORD 
17.6. Petr Rehanek, Tsekki JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 months old bitch, very nice 
body, typical head, eyes dark, scissor bite, ears well set and coated, chest deep, straight back, tail low set, fore 
and hindquarters with good angulations, regular movement. 
 
LINQUA’S SAIL AWAY SE14006/2017 s.28.12.2016 i. Se(n) Mva Northworth Timberman e. Linqua’s Show ’em 
kasv. Rolf Strandberg, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Goran Gladic, Serbia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 
months, correct type, typical head, good size and proportions, correct bite, correct eyes, well set ears and tail, 
quality coat, good substance, correct angulation, right temperament but needs more practise. 
 
LYRICALS I’M ALREADY THERE 44561/17 s.6.8.2017 i. Willy Wonka Z Chapupecké Louky e. Lyricals 
Lyricaluniversal kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali JUN ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful feminine head, nice eyes, excellent ears and texture, front feet turning a 
little bit out, deep chest, correct ribcage, excellent movement with very nice temperament. Joensuu KR 27.5. 
Ferdinando Asnaghi, Italia JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. In type, right head, solid 
topline, in front east and west, doesn’t move well. 



 
LYRICALS MAJORSMINOR 20760/14 s.13.2.2014 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Mva Triplet 
Universal Magic kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali AVO ERI 1 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent head, feminine, with nice proportions, deep chest, correct front, 
excellent topline and ribcage, nice rear angulation, excellent movement, typical. Joensuu KR 27.5. Ferdinando 
Asnaghi, Italia AVO ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. In type, with right head and ears, 
right topline, moves well. 
 
LYRICALS MELODY OF THE NIGHT 54894/16 s.8.11.2016 i. Willy Wonka Z Chalupecké Louky e. Lyricals 
Majorsminor kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 kk, 
ryhdikäs nuori narttu, erinomaiset mittasuhteet, kauniit linjat päässä, hyvät korvat, kuono-osa saa vielä täyttyä, 
purenta ok, hieman pysty lapa, pitkä riittävän viisto olkavarsi, hyvä runko, hyvä lantio, lupaavat pakarat, sopiva 
luusto, ok karvan laatu tulossa, liikkuu reippaasti hyvällä työnnöllä, vielä löysä edestä. Joensuu KV 26.5. Jose 
Homem de Mello, Portugali NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine expression, well 
set ears, deep chest, front feet turning a little bit out, correct ribcage, nice topline and tailset, tail with a kink, 
moves well. Joensuu KR 27.5. Ferdinando Asnaghi, Italia NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. In type, right head and right ears, solid topline, good movement, right tail, not perfect in 
front. 
 
LÄPPIKSEN ELLE VAAN 19563/16 s.28.2.2016 i. Friisin Kaira e. Namusillan Louhi kasv. Tuija Aaltonen 
Metsästyskokeet: Soini 28.10. Juha Tuomanen AVO 3 (haku-21, ylösajo-18, nouto-12, kokonaisvaikutelma-7 = 
58 pist). Kehittyvä koira, jolla oli tänään pysähtyminen ja riistaotteen/luovutuksen kanssa ongelmia. 
Metsästyskokeen vesityö: Mäntsälä 25.7. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
MH-luonnekuvaus: Hausjärvi 26.5. Carina Timberg ja Kerstin Persson. 
 
LÄPPIKSEN ELOHIIRI 19564/16 s.28.2.2016 i. Friisin Kaira e. Namusillan Louhi kasv. Tuija Aaltonen 
Taipumuskokeet: Heinola 30.8. Veli Nurminen SPA 1. 
Metsästyskokeet: Soini 28.10. Juha Karlström AVO 3 (haku-18, ylösajo-18, nouto-15, kokonaisvaikutelma-5 = 
56 pist). Kokematon ohjaaja. 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
Rallytoko: Janakkala 17.8. Pia Heikkinen ALOHYV (95 pist) RTK1. 
 
LÄPPIKSEN ELOVEENA 19565/16 s.28.2.2016 i. Friisin Kaira e. Namusillan Louhi kasv. Tuija Aaltonen 
Metsästyskokeen vesityö: Laukaa 19.8. Mauri Koivuporras Vesityö-1. 
Rallytoko: Kalajoki 16.6. Anna Klingenberg ALOHYV (90 pist) RTK1. Kalajoki 16.6. Tytti Lintenhofer AVOHYV 
(87 pist). Kannus 3.11. Heli Kelhälä AVOHYV (80 pist). Kannus 3.11. Heli Kelhälä AVOHYV (96 pist) RTK2. 
 
MANACA’S BY THE WAY Se Jva SE42778/2011 s.29.5.2011 i. Se(n) Mva QuilMhair Innis-Dubh e. Se(n) & No 
Mva Se Jva PMV-06 Manaca’s Undesinged Dream kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 
years, correct type, typical head, well sized and proportioned, good substance, nice front, nice topline, quality 
coat, correct bite, good eye, well set ears and tail, correct movement, well presented. 
 
MANACA’S LIKE IT OR NOT C.I.E Se(n) & No & VDH Mva SeV-17 MV-17 HeVW-18 Se Jva SE31589/2010 
s.9.4.2010 i. Se(n) Mva Fonesse Finlorian e. Se(n) Mva Se Jva Manaca’s Unblushing Dream kasv. Monica 
Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja VET ERI 1 HeVW-18 SA PN2 SERT NORD-VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice outline, feminine bitch of correct size, beautiful head, soft 
expression, excellent neck and topline, could have slightly stronger bone and could be more filled out in the 
flanks, nice coat and colour, lovely long ears, moves with drive but could have longer steps in front. Helsinki KV 
16.12. Virpi Montonen VET ERI 2 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisessa kun-
nossa oleva kaunislinjainen veteraaninarttu joka on erinomaista rotutyyppiä, hyvin kaunis täyteläinen pää ja ilme, 
hyvä kaula, vahva selkä, hyvin kulmautunut, ok eturinta, erinomainen karva ja näyttelykunnostus, liikkuu hienolla 
asenteella, ryhdillä ja askelpituudella, ihastuttava kokonaisuus. 
 
MANACA’S LOOK LOW AND BEHOLD Fi Mva Fi Jva 27526/08 s.2.6.2007 i. Dk & Se(n) & No Mva EuJV-06 
SeV-06 SeV-08 Manaca’s Beat About The Bush e. C.I.E Se & No Mva Se Jva NoV-09 Manaca’s Cross Country 
kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski VET ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraaninarttu, erinomaiset pään linjat ja pituus, hyvä täyteläinen kuono-osa, 
kaunis kaula, tasapainoisesti kulmautunut, riittävä luusto kokoonsa nähden, hyvä hännän kiinnitys, riittävä 
rungon tilavuus, erinomaiset joustavat liikkeet ikäisekseen, kantaa itsensä kauniisti. Reisjärvi RN 16.6. Eeva 
Resko VET ERI 1 SA PN1 VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, 
kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, liikkuu riittävällä askeleella, 
erinomaisessa kunnossa oleva 11-vuotias veteraani. Kuopio KR 3.8. Kari Salminen VET EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen kunto ikäisekseen, kaunis pää, hieno ylälinja, ikä näkyy takaliikkeissä, 



kaunis karva. Kinnula RN 4.8. Marjo Jaakkola VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11-vuotias iloisesti esiintyvä veteraani, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, tasapainoisesti kul-
mautunut, hyvä runko ja rungon syvyys, liikkuu hyvällä askeleella. Kihniö RN 1.9. Hannele Jokisilta VET ERI 2 
SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, miellyttävä pää jossa 
hyvä ilme, kaunis kaula ja selkälinja, riittävät etukulmaukset ja eturinta, sopiva luusto, hyvät takakulmaukset, hie-
man pitkä runko, kaunis karva, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen, liikkuu pirteästi oikealla asenteella. Ähtäri 
RN 2.9. Juha Palosaari VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11-vuotias, hyvät mittasuhteet, pit-
kät hyvät pään linjat, hieman pienet silmät, tyylikäs kaula, eturinnan pitäisi olla selkeämpi, avoimet etukulmauk-
set, hieman lyhyt rintakehä, melko kuivassa kunnossa, hyvin rakentunut takaosa, hyvin nuorekas pirteä olemus, 
vaivattomat joskin hieman pomppivat liikkeet, ihana luonne ja häntä heiluu koko ajan, ikä ei juurikaan hidasta 
menoa. 
 
MANACA’S NEAT AS A PIN 31154/16 s.13.10.2015 i. Se(n) Mva Se Jva SeV-10 Manaca’s Walk On The Wild 
Side e. Manaca’s Strawberry Fields kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminint huvud och uttryck, mycket välutvecklad kropp i aningen högt hull, mycket välvinklad, bra päls, rör sig 
med bra steg. 
 
MANACA’S RUMOUR HAS IT SE14422/2018 s.19.1.2018 i. Se(n) Mva Se Jva Manaca’s Ideas For Life e. 
Se(n) Mva Wilmerella Manacas Rumours kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely type, beautiful head and expression, still needs to tighten up in the throat, excellent withers, a bit short 
upper arm, slightly long in loin, moves nicely with drive, doesn’t want to show her tail, nice coat and colour. Hel-
sinki KV 16.12. Virpi Montonen JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Super-kaunis, ikäisek-
seen fantastisessa tasapainossa oleva erinomainen narttu, ihana pää ja ilme, hieno etuosa, selkä, kulmaukset, 
karva ja viimeistely, liikkuu erinomaisesti, on tänään hieman jännittynyt tilanteesta. 
 
MANACA’S SARA SMILE C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 37456/11 s.24.6.2010 i. Se(n) 
Mva Se Jva SeV-10 Manaca's Walk On The Wild Side e. Se Mva Se Jva Très Coquette vom Schloss Hellenstein 
kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Loviisa RN 12.5. Marja Talvitie VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja kaula, kaunis ylälinja ja hyvä häntä, erinomaiset takakulmaukset, hyvä karva, 
hieman löysät kyynärpäät. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Nice feminine head and expression, superbly balanced throughout, lovely neck into 
sloping shoulders, good depth of brisket, good bone, neat tight feet, well rounded and muscled rear end, good 
tailset, sound happy mover. Laukaa KR 14.7. Goran Gladic, Serbia VET ERI 1 SA PN1 VSP VSP-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 years, excellent show condition, good substance, good size and 
proportions, quality coat, well set ears and tail, correct angulations and movement, well presented. Hyvinkää RN 
23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET BIS1-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Absolutely lovely veteran bitch, super outline, lovely head, big ribs, level topline, moving and showing very well. 
Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Paloheimo VET ERI 1 SA PN3 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Tasapainoinen kokonaisuus, kevyt kuono, hyvä purenta, voimakas rintakehä, erinomainen takaosa, 
hyvä karva, täynnä energiaa, vahva ylälinja, erinomaiset liikkeet. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila VET ERI 1 
SA PN4 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen veteraani, kaunis ilmeikäs pää, erin-
omainen kaula, tyylikäs ylälinja, erinomainen runko ja luusto, sopivasti kulmautunut, erittäin hyvä karva, liikkuu 
erittäin hyvin, miellyttävä käytös. 
 
MARGATE FIGURE OF FUN 23315/17 s.11.3.2017 i. C.I.B Fi Mva Keladity Wait Tan See e. Margate Keep 
Kisses Comin kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, kaunis nartun pää, ihana ilme, kovin kapea edestä, kääntää tassuja, erinomainen kaula, hyvät 
lavat, hieman pitkä lanneosa, hyvä leveä reisi, erinomainen silkkinen karva, turhan levoton edestä, riittävä sivu-
liike, hyvin viehättävä asenne. Haapavesi RN 6.5. Harto Stockmari JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, vielä melko pentumainen kokonaisuus, oikeat pään mitta-
suhteet, tummat silmät, hyvä purenta, hyvä kaula, ikäisekseen hyvä eturinta, hyvä runko mutta rintakehän tulee 
vielä kehittyä, vähän jyrkkä lantio, riittävästi kulmautunut takaosa, kaunis karva, etuliikkeiden tulee vielä vakiin-
tua, tarvitsee vielä aikaa. 
 
MARGATE PRETTY LITTLE LIAR HeJW-16 TlnJW-17 TlnW-17 16674/16 s.15.1.2016 i. Fi Mva Dreamfilla’s 
Bannana e. Margate Polly Flinders kasv. Marjut Kakko 
Taipumuskokeet: Janakkala 16.6. Liisa Pajala SPA 0. 
 
MARGATE STAIRWAY TO HEAVEN 25872/16 s.27.3.2016 i. C.I.B Sk & Pl Mva Pl JMva Claramand In Action 
e. Margate Double O Heaven kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen, erit-
täin hyvät mittasuhteet omaava, narttumainen kokonaisuus, erittäin hyväilmeinen pää, hyvin kiinnittyneet korvat, 
hento alaleuka ja vain neljä alaetuhammasta, sopiva luusto, hyvä rintakehä ja turhan luisu lantio, turkki ei tänään 
kunnossa, iloiset hyvät liikkeet, alaleuka tiputtaa palkintoa. 



 
MARGATE WHAT IF 11215/17 s.26.11.2016 i. V-18 RigaW-18 Honeywater’s Catch Of The Day e. Fi Mva 
Margate As If kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melko lupaava 
juniorinarttu jolla erittäin miellyttävä käytös, kaunis pää ja ilme, hyvä huulilinja, upea ylälinja ja hyvä säkä, hie-
man jyrkkä lantio, tasapainoiset mutta hieman niukat kulmaukset, lievä massakkuus rungossa häiritsee. Tampe-
re KV 6.5. Tiina Illukka NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis tasapainoinen kokonaisuus 
mutta ei viihdy kehässä, kaunis pää ja ilme, kaunis pitkä kaula, hyvät kulmaukset ja luusto, kaunis karva, liikkuu 
hyvin mutta saisi olla iloisempi. Äänekoski RN 2.6. Annaliisa Heikkinen NUO ERI 1 SA PN1 VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, hyvä pää ja kaula, tiivis runko, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia 
NUO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good muzzle, would prefer a slightly more chiselled 
head, good neck flowing into really well laid shoulders, good body, bone and substance throughout, presents a 
short square picture, really good strong hindquarters with width and muscle, moved soundly with wagging tail. 
Kinnula RN 4.8. Marjo Jaakkola NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 kk, erinomainen tyyp-
pi, feminiininen, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hieman suora olkavarsi, riittävä luusto, hyvin kehit-
tynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, hieman korkea kinner, liikkuu hyvällä asenteella. Ähtäri RN 2.9. Juha 
Palosaari NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt, kallo-osa 
aavistuksen karkeatekoinen ja huulissa voisi olla enemmän täytettä, hyvä kaula, niukasti kulmautunut etuosa ja 
eturinta saisi olla selvempi, muuten hyvä runko, riittävä takaosa, etuliike jää hieman lyhyeksi, taka-askel parem-
pi, kaunis runkoturkki, esiintyy tasaisesti ja tyynen rauhallisesti. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 1.9. Janna Kekkonen SPA 0. 
 
MERAZURE NOSTALGIC AZURE Lt & Lv Mva 36839/09 s.6.5.2009 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva Uy JMva MV-05 
V-09 PMV-09 MVV-12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Merazure Tan Azure Dream kasv. Merja 
Kämäräinen 
Näyttelyt: Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia VET EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 years 
old, correct size, a bit short on legs, good type of head, long neck, level topline, a bit longer in loin, a little over-
weight, parallel position of legs, a bit loose in elbows, good temperament. 
 
MERAZURE WINNER TAKE ALL 27038/14 s.10.4.2014 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru & Balt Mva EeV-06 
Vitahotellets Aragon e. Ee Mva Ee JMva Merazure Rich-In-Luck kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct size and proportions, medium bone, correct type of head, underjaw could be a blit stronger, good neck, 
topline and underline, a bit short in upper arm, a bit French position of legs, slightly loose in elbows, correct hind-
quarters. 
 
MERAZURE YSABEL EeJV-17 29437/16 s.1.5.2016 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Lt 
& Lv Mva Merazure Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen NUO ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Oikeat mittasuhteet ja ääriviivat, hyvä sukupuolileima, hyvä pään pituus, tummat silmät, hyvä korvien 
kiinnitys, hyvä kaula, eturinta ja runko, hyvä hännän kiinnitys ja kulmaukset, hyvät eteenpäin vievät liikkeet, 
iloinen hännän heiluttaja. Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomaiset rungon mittasuhteet, sopiva luusto, selvä sukupuolileima, hyvä kallo-osa, oikein kiinnittyneet 
korvat, kauniit tummat silmät, riittävän täyteläinen kuono, hyvä purenta, ikäisekseen hyvä rintakehä ja lanneosa, 
hyvä lantio ja hännän asento, oikean laatuinen karva, liikkuu lyhyellä askeleella, seistessä laskeva ylälinja. Mik-
keli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good size and proportions, medium bone, good type of head with lovely expression, good neck, topline 
and underline, tailset and carriage correct, good substance, parallel  position of legs. Hämeenlinna RN 6.10. 
Paula Rekiranta AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla tiivis 
runko, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset linjat, turhan pyöreät silmät, tyylikäs kaula, hyvin kulmautuneet raajat, 
sopusuhtainen luusto, oikea karvan laatu, liikkuu edestä riittävällä askeleella mutta taka-askel jää lyhyeksi ja 
voimattomaksi. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Would like to se finer head, nice expression, would like to see better topline but nice tailset and tail 
carriage, correct angulation, nice coat condition. Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Paloheimo AVO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pyöreyttä kallossa, hyvä purenta, niukat etukulmaukset, hyvä 
takaosa, hyvä karva, hieman lyhyet kevyet liikkeet. 
 
MERRY COCKTAILS ODDS-ON 47298/16 s.14.4.2016 i. Eternal That’s The Way Esqueen e. Merry Cocktails 
Xenia kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Harjavalta RN 4.8. Tanya Ahlman-Stockmari AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hy-
vän kokoinen narttu, rungon mittasuhteiltaan hieman matalaraajainen, hyvä pään pituus, toivoisin narttumaisem-
man ilmeen, vahva raajaluusto, tilava runko, oikean laatuinen karvapeite, saisi käyttää häntää paremmin liik-
keessä, liikkeissä tulisi olla enemmän helppoutta ja ulottuvuutta, ylälinja saisi olla myöskin tiiviimpi, miellyttävä 
käytös. 
 
MIKLAUS ONPA LYSTI ER35438/12 s.19.5.2012 i. Banducia Oden e. Gun Choice Black Pearl kasv. Anne 
Woivalin 



Jäljestämiskokeet: Ikaalinen 6.5. Anne Viitanen VOI 2 (32 pist). 
Metsästyskokeet: Inari 13.10. Lauri Kanerva AVO 2 (haku-24, ylösajo-18, nouto-21, kokonaisvaikutelma-7 = 70 
pist). Koiralle ei saatu omasta ylösajosta pudotusta. Inari 14.10. Lauri Kanerva AVO – (haku-21, ylösajo-0, 
nouto-0, kokonaisvaikutelma-8 = 29 pist). 
Vesipelastuskokeet: Virrat 7.7. Monica Lindroos AVO 2 (25 + 25 + 21 + 13 = 84 pist). Kolmannella ylimääräiset 
käskyt 1, maalilinjan ohitus 3 m; neljännellä maalilinjan ohitus 9 m, ylimääräiset käskyt 3. Ikaalinen 27.7. Monica 
Lindroos AVO 1 (99 pist). 
 
MINIMIIN PAPIIDIPAADI 20921/17 s.23.2.2017 i. Brumla Andraste e. Pretty Flower’s Ants Forever kasv. 
Johanna Malmberg  
Näyttelyt: Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 
year old, nice, feminine, excellent head, good expression, good neck, nice topline, well developed front and 
hindquarters, nice coat, quite nice movements, sufficient long steps, nice drive. 
 
MULTIFARIOUS ADALMIINA 49027/11 s.14.8.2011 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Saxaphone Derwent kasv. 
Anne Knuutinen 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Juha Karlström VOI 3 (haku-24, ylösajo-12, nouto-21, kokonaisvaikutelma-5 = 
62 pist). Hyvähakuinen koira, jonka ongelma tänään oli ylösajojen tottelevaisuudessa. Soini 28.10. Juha Tuoma-
nen VOI – (haku-24, ylösajo-18, nouto-18, kokonaisvaikutelma-7; luopui). Tiputti linnun ohjaajan viereen; ohjaaja 
keskeytti kokeen. 
 
MULTIFARIOUS ANSTIINA 49029/11 s.14.8.2011 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Saxaphone Derwent kasv. 
Anne Knuutinen 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Juha Tuomanen VOI 2 (haku-24, ylösajo-18, nouto-24, kokonaisvaikutelma-7 = 
73 pist). Hyvä metsästyskoira, ylösajon liukumisiin ennen koiran istumista kiinnitettävä huomiota. Soini 28.10. 
Juha Karlström VOI 1 (haku-27, ylösajo-30, nouto-24, kokonaisvaikutelma-9 = 90 pist). Raahe 1.12. Pekka 
Eskola VOI 1 (haku-27, ylösajo-24, nouto-21, kokonaisvaikutelma-8 = 80 pist). Noudossa pari otteen korjausta 
pudottaa noutopisteitä. Raahe 2.12. Pekka Eskola VOI 1 (haku-27, ylösajo-30, nouto-24, kokonaisvaikutelma-9 
= 90 pist). Erinomainen metsästyskoira, jolle ei jää riistaa noutoon; toinen nouto vaati ohjausta; tulos oikeuttaa 
kv-arvoon. 
 
NAMUSILLAN MILLI MENNINKÄINEN 53616/15 s.15.10.2015 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Hilda 
Häkkyrä kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Metsästyskokeet: Janakkala 11.12. Lauri Kanerva AVO 0 (haku-12, ylösajo-0, nouto-0, kokonaisvaikutelma-3 
= 15 pist). Varovaisen oloinen koira, joka tarvitsisi enemmän tukea ohjaajalta ja harjoitusta riistatilanteisiin. 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
NAMUSILLAN NELLI NUUDELIPÄÄ 53617/15 s.15.10.2015 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Hilda Häkky-
rä kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Rallytoko: Tampere 4.8. Jaana Karppinen AVOHYV (97 pist). 
 
NAMUSILLAN RONJA RYÖVÄRINTYTÄR 53618/15 s.15.10.2015 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Hilda 
Häkkyrä kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Juha Karlström AVO 3 (haku-21, ylösajo-21, nouto-12, kokonaisvaikutelma-5 = 
59 pist). Hyvä suoritus, jossa tänään ongelmat noudossa ja luovutuksessa. 
 
NAMUSILLAN SIKURIINA Fi Ava 14175/13 s.29.12.2012 i. Ladysplit’s Dinodas e. Namusillan Purppula kasv. 
Anu Knuutinen-Pöppönen 
Metsästyskokeet: Salo 3.11. Mauri Koivuporras VOI 3 (61 pist). 
Metsästykokeet, vesilintu: Raahe 22.9. Pertti Sinkkonen AVO 1 (haku-24, ylösajo-21, nouto-24, kokonais-
vaikutelma-8 = 77 pist). 
 
NAMUSILLAN SUFFELI 37216/15 s.5.6.2015 i. Friisin Kaira e. Namusillan Purppula kasv. Anu Knuutinen-
Pöppönen 
Metsästyskokeen vesityö: Joroinen 28.7. Lauri Kanerva Vesityö-1. 
 
NENEMO DREAM COWGIRL 46609/17 s.6.8.2017 i. Dazzlingtails Great Expectations e. Lepänojan Kirkkain 
Tähti kasv. Eija ja Matti Lampinen 
Näyttelyt: Helsinki PN 14.1. Matti Luoso BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyp-
pinen ja hyväkuntoinen narttupentu, hyvä pään malli, oikea purenta, hyvä kaulalinja, sopiva luusto, hyvät käpä-
lät, vielä kovin kapea eturinta, sopivat kulmaukset, hyvä runko, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu edestä ahtaasti, 
melko hyvin sivulta, hyvä käytös. Lahti PN 17.2. Marja Talvitie BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Edestä vielä kovin löysästi, muuten hyvin liikkuva, hyvä pää ja ilme, pysty olkavarsi, riittävät takakulmat ja 
hyvä runko, hyvä karvan laatu, tarvitsee vain aikaa. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen PEN 1 KP. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, oikeat ääriviivat, hyvän pituinen pää, oikea vahvuus, hyvä 
kaula, lupaava eturinta, hyvä runko ja hännän kiinnitys, hyvät kulmaukset ja käpälät, liikkuu ikäisekseen hyvin, 
iloinen häntä. Kotka PN 7.4. Maija Lehtonen PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
kk, vahvaluustoinen, tilavarunkoinen narttu, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pään malli ja ilme, oikea purenta, 



kaunis kaula ja ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, tilava rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, kääntää hieman etu-
raajojaan ulospäin, vielä hieman ylpeä hännästään, sujuvat liikkeet, hyvä karva. Kotka PN 8.4. Perttu Ståhl-
berg PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tänään hieman pyylevässä kunnossa, 
oikeat mittasuhteet, sopiva vahvuus, kaunisilmeinen feminiininen pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautu-
nut edestä, sopivasti takaa, vahva runko, hyvä karvan laatu, tasapainoinen liike, miellyttävä käytös. Kouvola RN 
29.4. Juha Putkonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, mittasuhteiltaan 
oikea, hyvä luusto, lupaava pään malli, oikein kiinnittyneet korvat, kauniit tummat silmät, hyvä purenta, lupaava 
runko, karvan laatu oikea, hyvä lantio ja hännän asento, tasapainoiset kulmaukset, iän mukaiset liikkeet. Loviisa 
RN 12.5. Marja Talvitie JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, hyvät pään linjat, 
hieman etuasentoinen lapa ja pysty olkavarsi, hyvä runko ja takakulmaukset, liikkuu hieman löysästi edestä, 
hyvin sivusta ja takaa, erinomainen karvan laatu. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi JUN EH 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Litet lång i sina proportioner, feminint huvud och uttryck, vackra mörka 
ögon, välansatta öron, ännu outvecklad i sitt kropp, lång i länden, grund i bröstkorg, bra svans och svans-
aktivitet, rör sig med okej steglängd men mycket trångt och instabilt fram och bak. Helsinki KV 20.5. Saija 
Juutilainen JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, lupaavalinjainen mutta vielä kovin kapea 
juniori, sopiva luusto, hieman jyrkkä lantio, kaunisilmeinen nartun pää, hyvä kuonon pituus, huulet, ylälinja, 
korvat ja karvan laatu, vielä kovin kapea ja hieman takakorkea, kehittyy ajan kanssa, mukava luonne. Kotka 
NORD 16.6. Des Manton, Irlanti JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, very feminine, 
ok balance, clean head, good eyes, clean mouth, good neck and shoulders, well angled rear, clean mover. Juva 
KR 8.7. Eeva Resko JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt nuori narttu, hyvä 
pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, hieman pysty lapa ja suora olkavarsi, tässä vaiheessa vielä 
hieman kapea edestä, selkälinja voisi olla tiiviimpi, hieman jyrkkä lantio, liikkuu edestä ja takaa hyvin, vaivatto-
masti sivulta, voisi kantaa häntäänsä kauniimmin liikkeessä. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro JUN EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, standard size, could be bit shorter in body, feminine head, 
correct lines and proportions, correct bite, dark eyes, well set ears, long loin, otherwise correct topline, ribcage 
deep enough but could be bit wider, correct angulations, slightly loose elbows in movement, nice temperament. 
 
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 ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia VET EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice dark eye, balanced head, good pigment, good depth of forechest, good layback of shoulder and upper arm, 
strong bone and feet, level topline, longer cast, well muscled for age, moved well and happily. 
 
NEPPARI’S POSH’N’SPICY 15199/15 s.20.12.2014 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Pretty Flower’s Super Trouper e. 
Tamalanna Danthonia Gracilis kasv. Riikka Virkki 
Tottelevaisuuskokeet: Pori 14.10. Juha Kurtti ALO 1 (182 pist) TK1. 
Rallytoko: Pori 17.2. Jaana Karppinen AVO 0 (0 pist). 
 
NESHPO’S OH LALA Fi & No Mva Se & No Jva NO52742/14 s.29.9.2014 i. Se(n) & No Mva Se & No Jva 
NoJV-12 Carillo Clay Clue e. C.I.E Se(n) & No Mva Cockergold Joy To The World kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hieman pitkärunkoinen mutta hyvärakenteinen ja vetävästi liikkuva narttu, erinomainen pään profiili ja 
siinä on myös tarpeeksi pituutta, täyteläinen eturinta, pitkä ja tilava rintakehä, kiinteä selkä, vahva takaosa, 
rungossa hyvä karva, raajoissa ja mahan alla turhankin paljon pehmeää karvaa. 
 
NESHPO’S QUEEN OF THE NORTH NO53738/15 s.10.10.2015 i. Se(n) & No Mva Se & No Jva NoJV-12 
Carillo Clay Clue e. C.I.E Se(n) & No Mva Cockergold Joy To The World kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Kemi KV 21.7. Katja Korhonen AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, kauniit linjat, hyvät pään linjat, rodunomainen ilme, 
kauniit silmät, erinomainen kaula kiinnittyy kauniisti selkälinjaan, erinomainen eturinta ja rintakehän pituus, 
hieman pysty olkavarsi, hyvät takakulmaukset, erinomainen turkki ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja 
takaa, sivuliikkeessä hyvä pituus ja voima, miellyttävä luonne. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo AVO ERI 1 SA 
PN2 VARASERT CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin feminiininen, oikean kokoinen narttu 
jolla saisi olla hieman voimakkaampi otsapenger ja tummemmat silmät, vankka luusto, eturinta saisi olla sel-
vempi, hyvä vankka selkälinja ja tiivis kokonaisuus, tasapainoiset kulmaukset, hyvä koko ja erinomaiset rungon 
mittasuhteet, kaunis matala kinner, erinomaiset lentävät liikkeet, iloinen luonne. 
 
NESHPO’S SWEET SURPRISE NO32231/17 s.5.1.2017 i. C.I.B Nord Mva Se & No Jva Neshpo’s He Is A 
Yesman e. Fi & Se(n) Mva Se & No Jva Neshpo’s Oh Its A Blue kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 1 SA PN2 SERT VARA-CACIB. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Vahva narttu, hyvä pään pituus ja profiili, tanakka runko, hyvä pitkä ja tilava rintakehä, 
täyteläinen eturinta, hyvät raajojen kulmaukset, vetävä askel ja edestä ja takaa katsoen yhdensuuntaiset liikkeet, 
runsas turkki. Kemi KV 21.7. Katja Korhonen NUO ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 
kk, keskikokoa kookkaampi, oikeat mittasuhteet, linjakas narttu, hyvät pään linjat, rodunomainen ilme, purenta 
ok, hyvät korvat, erinomainen kaula liittyy kauniisti selkälinjaan, erinomainen eturinta, tasapainoisesti kulmautu-
nut, vankka raajaluusto, hyvät käpälät, erinomainen turkki ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, 
hyvä sivuaskel, iloinen luonne. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo NUO ERI 1 SA PN3 VARA-CACIB. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 18 kk, hyvin näyttävä vahva narttu, kaunislinjainen pää, vahva luusto, hyvä etu-



rinta, tiiviit pienet tassut, erinomainen rungon malli ja rintakehän leveys, saisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa, 
tasapainoiset kulmaukset, erinomaiset liikkeet ja hyvä ryhti. 
 
NESHPO’S U COULD BE MINE SE52368/2017 s.27.7.2017 i. C.I.B Nord Mva Se & No Jva Neshpo’s He Is A 
Yesman e. Nord Mva Se & No Jva Neshpo’s Oh Lala kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Rovaniemi NORD 17.6. Petr Rehanek, Tsekki JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 months, body corresponds to age, scissor bite, muzzle narrow, eye dark brown, ears well set, chest narrow, 
corresponding to age, back straight, tail low set, fore and hindquarters with good angulations, by movement free 
elbows. 
 
NIGHTLANE’S GOLDENROSE 53349/12 s.14.9.2012 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & No & Lt & Balt Mva TlnW-13 
Fi Jva Skjervtun’s Wanna Be e. Nightlane’s Wildrose kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-
vuotias reipas narttu jolla rodunomainen pää ja ilme, hyvät hampaat, oikeat korvat, hyvä karvan laatu, hyvä 
luusto ja kulmaukset, iloinen luonne, liikkuu hyvin ja rodunomaisesti. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia 
KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Elegant, good size, a bit longer, well shaped head with 
good profile, correct topline, bit longer in loin, good front and angulation, free in movement, good coat and nice 
temperament. Vesilahti RN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria KÄY ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, lähes neliömäinen ja sopusuhtainen, kaunis pää, purenta ja silmät, 
korvat ok, hyvä ylälinja ja alalinja, hyvä eturinta ja rintakehä, häntä oikeassa asennossa lepotilassa ja liikkeessä, 
sopivasti kulmautunut edestä ja takaa, sopivat liikkeet, hyvä väri ja luonne. Riihimäki NORD 26.8. Leni Finne 
KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoinen, sopiva luusto, aavistuksen korostu-
neet kulmakaaret, kauniit tummat silmät, hyvät korvat, kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, riittävät etukulmaukset, 
riittävä rintakehä, hieman turhan pitkä lanneosa, ok takakulmaukset, oikea askelpituus, selkä voisi olla kiinteämpi 
liikkeessä. 
 
NIGHTLANE’S MAKE DREAMS Fi Jva 12002/11 s.5.12.2010 i. Fi Mva Fi Jva Nightlane's Peacemaker e. 
Nightlane’s Hungry Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 16.5. Sanna Rantanen VOI 1 (a-5, b-11, c-8, d-11, e-2, f-5 = 42 pist). Ohjatusti 
alkumakaukselta rauhalliseen jäljestykseen; kaikilla osuuksilla muutamia pieniä tarkistuksia, pääosin tarkasti jäl-
jen mukaan; eteneminen on tuumailevaa ja pysähtelevää mutta koko jäljen itsenäisesti etenevää; ensimmäisen 
kulman katko tekijöiden jälkiin tukeutuen, toinen ja kolmas kulma tarkasti; makauksista yksi merkataan pysäh-
tyen, kaksi merkataan hätäisesti, yksi ohittuu; kaadolle suoraan, sorkka voisi kiinnostaa enemmän; huolellista 
työtä, tänään runsaat tuumailut ja makauksilla tuumailemattomuus verottavat pisteitä. 
Rallytoko: Ylöjärvi 7.1. Hannele Pirttimaa ALOHYV (94 pist) RTK1. Ylöjärvi 10.2. Hannele Pirttimaa AVOHYV 
(74 pist). Raasepori 24.2. Anna Klingenberg AVOHYV (70 pist). Ylöjärvi 17.3. Jaana Karppinen AVO 0 (0 pist). 
 
NIGHTLANE’S ONE LONELY ROSE 49483/17 s.4.9.2017 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 
EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 Backhills Your The Man e. Nightlane’s Goldenrose kasv. Anneli ja 
Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 7 kk ikäinen temperamenttinen pentu, hyvin varttunut ikäisekseen, korrekti pää, oikea purenta, tulossa oikea 
karva, vahva luusto, liikkuu pentumaisesti, hyvä luonne ja temperamentti. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, 
Kroatia JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type in developing, good head profile, 
good expression, correct topline, good angulation, still narrow in front, well balanced side movement, good coat 
and temperament. Vesilahti RN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk vanha, lähes neliömäinen, tasapainoinen narttu, ikäisekseen hyvin kehitty-
nyt, rodunomainen pää, oikeat korvat, silmät ja purenta, hyvä kaula, hyvä ylälinja ja vatsaviiva, eturinnan ja rinta-
kehän tulee kehittyä, ikäisekseen hyvin kulmautunut, ikäisekseen hyvät liikkeet, ystävällinen luonne. Riihimäki 
NORD 26.8. Leni Finne JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ok mittasuhteet, luusto voisi olla 
voimakkaampi, melko korostuneet kulmakaaret, kauniit tummat silmät, hyvät korvat, kaula ja ylälinja, niukka etu-
rinta, niukat etukulmaukset, hyvä rintakehä, ok takakulmaukset, erinomainen askelpituus, hieman kapea edestä. 
 
NOPRAS ALTA MAREA 29687/11 s.14.4.2011 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt Mva 
Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 
PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. Benchmark Explorers Dream kasv. 
Helena Kiiskinen 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely 
balanced head, would like slightly more neck, good depth of body and spring of rib, nicely turned stifle, moved 
well but a little close behind. 
 
NORTHWORTH CLICHÉ OF MINE 18497/15 s.17.1.2015 i. C.I.E By & Cy Mva Northworth Jaggy Wood e. 
Manaca’s Yester Year kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund AVO ERI 3 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 3-vuotias feminiininen narttu, erinomaiset mittasuhteet, kaunislinjainen pää, lempeä ilme, kauniisti täytty-
nyt kuono-osa, purenta ok, kaunis huulilinja, hyvin taakse kiinnittynyt lapa, kaunis kaula, erinomainen rungon 
volyymi, hyvä selkä ja lantio, hyvä hännän kiinnitys, lihaksikkaat pakarat, oikea karvan laatu, liikkuu rodunomai-
sella asenteella tasapainoisesti, käyttää häntäänsä oikein. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen AVO ERI 3 SA 



PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet, erittäin feminiininen, hyvä pää, kaula, 
ylälinja ja hännän kiinnitys, erittäin hyvä runko ja kulmaukset, hyvät edestakaiset liikkeet, hyvät sivuliikkeet, 
iloinen hännän heiluttaja. Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin iloinen, kauniisti liikkuva, narttumainen ja sulavalinjainen, rungoltaan täyteläi-
nen, vahva luusto, erinomainen eturinta, hyvin kaunis pää ja ilme, hyvin kiinnittyneet korvat, hyvä takaosa ja 
hännän kiinnitys, erittäin kaunis karvapeite, oikea rodun asenne. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia AVO 
ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 5 years, lovely balanced body, beautiful head, 
beautiful eye shape, enough long and deep muzzle, nice topline, well set tail, well placed shoulders, good 
angulation, very typical movement. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Very feminine, nicely balanced young lady, dark eye, super length of neck, short strong 
body, good tight feet, nicely angulated quarters, good square outline, moved very happily with exhuberance. 
Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
developed head, balanced, nice forechest, straight front, beautiful neat feet, well laidback shoulder, good return 
of upper arm, short coupled, nicely rounded rear quarters, tailset correct, very well balaced cobby bitch, correct 
drive in movement. 
 
NORTHWORTH CRASH TEST Fi Mva 18627/12 s.13.1.2012 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth Burn 
Baby Burn kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Upeat mittasuhteet mutta antaa hieman kevyen ensivaikutelman, erinomainen pään pituus, hieman takaluisu 
kallo, erinomainen kaulan pituus, eturinta saa täyttyä, toivoisin pyöreämmän rintakehän, hieman lyhyt lantio, silti 
lihaksikas reisi, hieman kapea edestä, tehokkaat sivuliikkeet upealla ryhdillä, hyvin kauniisti esitetty, iloinen 
merry asenne. Kuopio NORD 4.8. Vesa Lehtonen VAL ERI 1 SA PN2 NORD-VARASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen mutta aavistuksen pitkärunkoinen kokonaisuus, hyvä pää, kaula ja ylälinja, 
riittävästi täyttynyt eturinta, hyvä runko ja luusto, hieman pitkä lanne, liikkuu hyvällä vapaalla askeleella, hyvä 
karvan laatu. Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski VAL ERI 1 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, kauniit pään linjat ja hyvä pituus, erinomainen kaulan kaari, viisto lapa ja 
hyvä eturinta, leveä vahva lanneosa, hyvät maltilliset takakulmaukset, yhdensuuntaiset tehokkaat takaliikkeet, 
joustavat tasapainoiset sivuliikkeet, hyvä hännän käyttö. Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Paloheimo VAL 
ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, sopusuhtaiset kulmaukset, 
erinomainen rintakehä, kaunis karva, erinomaiset liikkeet, iloinen olemus. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila 
VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen narttu, kaunisilmeinen pää, otsapengertä 
voisi olla aavistuksen enemmän, erinomainen kaula, tyylikäs ylälinja, erinomainen runko, luusto ja kulmaukset, 
erittäin hyvälaatuinen karva, erinomaiset liikkeet ja esiintyminen. 
 
NORTHWORTH GO GO GO 17340/10 s.28.12.2009 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva Ur JMva MV-05 V-09 PMV-09 
MVV-12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth Pick N’ Put kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Mikkeli RN 4.8. Harto Stockmari VET EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva suku-
puolileima, vähän matala kokonaisuus, oikean muotoinen pää, hyvä purenta, hyvä kaula ja eturinta, vahva run-
ko, hyvän kulmautunut takaosa, liikkuu leveästi edestä, vähän painunut ylälinja, hyvä taka-askel, käyttää hyvin 
häntäänsä. 
 
NORTHWORTH JUICY ALMOND 20933/10 s.19.1.2010 i. Help's Cappucino e. Northworth New Target kasv. 
Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
veteran bitch, feminine head, I would prefer more stop, enough neck, good upper arm angulation, big ribs could 
be slightly shorter in couplings, moved and showed happily. 
 
NORTHWORTH JUMPER JUST FITS C.I.B Fi & Dk(n) Mva EeV-16 V-18 18959/13 s.29.1.2013 i. C.I.E Se & Ar 
& Uy Mva Ur JMva MV-05 V-09 PMV-09 MVV-12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth 
Chancon d’Amour kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kompakti, tiivis, feminiininen, käytökseltään tasapainoinen narttu, ihastuttava pää ja ilme, hyvä ylälinja, kauniisti 
kaareutuvat kylkiluut, tasapainoiset raajat, laadukas turkki, hyvin tasapainoinen cockerspanielin liike. Savon-
linna RN 7.4. Virpi Montonen VAL ERI 1 SA PN1 ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasa-
painoinen, hyvin rodunomainen vankka kokonaisuus, ihana pää ja ilme, hyvä kaula, edestä ok, takaa hyvin kul-
mautunut, riittävä eturinta, ihana vankka runko ja luusto, erinomainen leveä reisi ja matala kinner, liikkuu upealla 
asenteella upealla liikkeellä ja on hyvin puhutteleva liioittelematon kokonaisuus, upea karva ja näyttelykunnos-
tus. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-
vuotias, kauniit rungon ääriviivat, erinomaiset mittasuhteet, kaunislinjainen pää, tummat silmät, tiiviit silmä-
luomet, hyvä pigmentti, riittävä eturinta, oikean muotoinen tilava rintakehä, hyväasentoinen leveä vahva lantio, 
tasapainoinen raajarakenne, kaunis turkki ja hapsut, hyvä hännän kiinnitys, iloinen reipas käytös, kaunis ylälinja 
sekä seistessä että liikkuessa. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN2 NORD-
VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkta proportioner, mycket vackert huvud, feminint 
milt uttryck, vackra ögon, välansatta öron, bra kropp och vinklar, brett kors, breda lår, fin benstomme, rör sig 
med härlig steglängd, fin energi och svansaktivitet, utmärkt pälskondition. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, 
Kroatia VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful female, lovely head, 
excellent body structure, good coat, moves easily, nice temperament. Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, 



Portugali VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and proportions, 
good head, good expression, correct eyes, excellent neck, correct topline, excellent chest and angulations, good 
coat condition, happy temperament, moves well. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro VAL ERI 1 SA PN1 ROP 
RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type, good size, feminine head, correct lines and 
proportions, correct bite, eyes and ears, strong level topline, correct body proportions and angulations, moves 
with good drive, nice coat and temperament. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja VAL ERI 1 SA PN2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket vackert feminint huvud och uttryck, utmärkt hals, kropp och 
överlinje, mycket bra vinklar fram och bak, något högt ansatt och buren svans, utmärkt rörelser, mycket bra päls 
som är aningen för riklig för dagen, vacker helhet. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska VAL ERI 1 
SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent champion full of quality, beautiful profile, the 
skull must not be wider but good size of muzzle, strong clean neck, excellent topline, wonderul spring of ribs, 
excellent prosternum, excellent angulation in shoulder and rear, wonderful coat condition, excellent mover 
Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very active elegant bitch presented in top condition, feminine head with sweet expression, long neck, excellent 
front and rear angulations, level topline, beautiful coat, moves with a lot of style and drive, presented very well. 
Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Super looking bitch, ideal type and size, moving and showing very well, super outline, love her. Hämeenlinna 
RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very attractive 
bitch, super on the move, super temperament, nice head, nice topline, tailset and tail carriage, super ribcage, 
correct angulation, parallel in movement, in super coat condition, presented well. Seinäjoki KV 27.10. Hannele 
Jokisilta VAL ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakas, silti narttumainen 
kokonaisuus, hyvä pää, kaunis kaula, erinomainen eturinta, voimakas luusto, tasapainoisesti kulmautunut, vank-
ka erinomainen runko, aavistuksen pitkä lanne joka kuitenkin vahva, kaunis karva, hyvä luonne, liikkuu hyvin 
oikealla asenteella. Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Paloheimo VAL ERI 1 SA PN2 NORD-VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä kokonaisuus, voimakas pää, kauniit silmät, hyvä purenta, runko ja 
lantio, vahva takaosa, kaunis karva, reippaat terveet liikkeet, vahva ylälinja. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila 
VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunis narttu jolla erittäin hyvä kaunisilmeinen 
pää, tyylikäs kaula, samoin ylälinja, erinomainen runko, hyvin kulmautunut, sopivan vahvat raajat, erinomainen 
karva, liikkuu erittäin hyvin, ajoittain hieman korkeahko häntä, miellyttävä käytös. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-
Mononen VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva, kaunisrakenteinen narttu jolla 
hieman korkea-asentoinen häntä, kaunisilmeinen pää, erinomainen luusto, hyvä kaula ja ylälinja, vahva runko, 
voimakkaasti kulmautunut takaa, kaunis turkki, liikkuu hyvällä askelpituudella. Helsinki NORD 15.12. Jan 
Hereid, Norja VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, very nice size, lovely 
head and expression, could have slightly more layback of shoulder, upper arm is very short, very strong body 
and bone, lovely long ears, rump could be slightly more rounded so the tailset could be better, excellent mover, 
nice coat and presentation. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen VAL ERI 1 SA PN1 V-18 CACIB ROP RYP1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ihanan eloisa, hyvärunkoinen, ryhdikäs, tasapainoinen narttu, pää voisi 
olla himpun verran pidempi, ihana eturinta, kulmaukset ja upeasti kunnostettu karva, liikkuu erinomaisella ryhdil-
lä, ulottuvuudella ja cockeri-asenteella, fantastinen kokonaisuus. 
 
NORTHWORTH ME AND ME C.I.E VV-18 EeV-18 54244/10 s.25.5.2010 i. C.I.E By & Cy Mva Northworth 
Jaggy Wood e. Northworth Meet At Stop kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely head and expression, reachy neck, good bone and substance, short coupled, good level 
topline, good hind angulation and musculature, moved really soundly. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-
Britannia VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely balanced head, good 
deep forechest, tight front, straight legs, nice length of neck into well placed shoulders, good return of upper arm, 
good rib, short in loin, well muscled rear, straight low hocks, absolutely sound mover, very happy. Raisio KR 
12.8. Kari Granaas Hansen, Norja VET ERI 1 SA PN3 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vackert feminint huvud och uttryck, god kropp och utmärkta proportioner, vacker hals, manke och överlinje, väl-
vinklad, väl ansatt och buren svans, rör sig med utmärkt steg och som en ungdom. Helsinki NORD 15.12. Jan 
Hereid, Norja VET ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, nicely rounded, 
beautiful head, soft expression, well laid back shoulder, excellent neck and topline, strong feet, keeps her outline 
on the move and shows her temperament in the ring, nice coat and colour. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen 
VET ERI 1 VV-18 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pirteä, laadukas, hyvin kaunis-
linjainen veteraaninarttu jolla fantastinen ihanailmeinen pää ja etuosa, erinomainen eturinta, hieno rintakehä ja 
runko, täydelliset mittasuhteet ja oikea tiiviys ja ryhti, liikkuu erinomaisesti oikealla asenteella, ihana kokonai-
suus. 
 
NORTHWORTH NOTHING COMPARES 52744/16 s.5.10.2016 i. V-18 RigaW-18 Honeywater’s Catch Of The 
Day e. HeW-15 Northworth Target To Hit kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 19.5. Matti Luoso NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen nuori narttu, hyvä pään pituus, kallo-osa saa vielä vahvistua, oikea purenta, 
hyvä kaulalinja, samoin luusto ja käpälät, riittävän suorat eturaajat, eturinta saa vielä kehittyä, hyvä runko, 
hieman pitkä lanneosa, sopivat kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä käytös. Rovaniemi RN 26.5. Helene 
Björkman, Ruotsi NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, excellent size, feminine 
well chiselled head, could have a bit more stop, nice neck and topline, would like her deeper in chest, a bit long 
in loin, balanced angulations, could be more sound on the move with more drive, excellent coat. Kemi KV 21.7. 



Katja Korhonen NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, antaa matalaraajai-
sen vaikutelman, vankka kokonaisuus, vahva oikealinjainen pää, purenta ok, kauniit silmät, hyvä kaulan pituus, 
hyvät korvat, vahva eturinta ja runko, saisi kulmautua edestä paremmin, hyvät takakulmaukset, vahva raaja-
luusto, hyvä turkki ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, löysästi edestä, sivuaskel voisi olla pitempää, 
rodunomainen luonne. Rovaniemi RN 4.8. Reia Leikola-Walden NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Viehättävä nuori narttu, hyvin naisellinen pää jossa voisi olla hieman lisää pituutta 
kuono-osassa, lempeä ilme, erinomainen luusto, hieman suora olkavarsi, kaunis kaula ja selkälinja, erinomainen 
runko hyvin kulmautunut takaa, leveä reisi, oikein kiinnittynyt häntä, sujuvat rodunomaiset liikkeet, erinomainen 
turkin laatu, miellyttävä luonne.  
Taipumuskokeet: Kittilä 9.6. Virpi Väisänen SPA 0. Kolari 10.8. Anitta Kauppila SPA 1. 
 
NORTHWORTH ORIGIN OF CHANEL C.I.B Fi & Se(n) & By Mva ByV-17 39107/13 s.24.5.2013 i. Backhills 
Scandinavian Style e. Northworth Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Seis-
tessä upea sivukuva, hyvin viehättävä pää jossa ihana pituus, hyvin kaunis ilme, erinomainen täyteläinen kuono, 
eturintaa voisi olla enemmän, hyvät lavat, hieno kaula, hieman pitkä lanneosa, hyvä lantio, kaunis lihaksikas 
takaosa, hieman kapea edestä, tehokas sivuliike mutta voisi kantaa itsensä paremmin, upea karvapeite, iloinen 
asenne. 
 
NORTHWORTH POP STAR 35051/17 s.5.5.2017 i. V-18 RigaW-18 Honeywater’s Catch Of The Day e. PMJV-
13 Corralet Angie Girl kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Aura RN 16.6. Tiina Illukka JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaisen kaunis kokonaisuus, ihastuttava pää, upea kaula ja ylälinja, erinomaiset kulmaukset, rintakehä ja 
runko, liikkuu hyvin edestä ja takaa ja sivusta kauniilla askeleella, häntä elää hyvin mukana. Salo KR 17.6. 
Kostadin Shankov, Bulgaria JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, gorgeous female head, elegant neck, excellent forechest and front angulations, excellent body 
volume, substance and balance, excellent tailset, correctly angulated and musculated behind, excellent mover. 
 
NORTHWORTH ROSE RULES 37171/17 s.22.5.2017 i. V-18 RigaW-18 Honeywater’s Catch Of The Day e. 
Northworth Chancon d’Amour kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Viehättävä pentu, erinomainen koko, kauniit pehmeät linjat, hyvin viehättävä pää ja ilme, erittäin lupaava 
runko ja etulinja, erinomainen tiivis lanne, hyvä leveä reisi, erinomainen raajaluusto, erittäin lupaavat liikkeet, 
paljon onnea tulevaisuuteen. Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lupaava, erinomainen luusto, hyvin kehittynyt ikäisekseen, kaunis narttumainen pää, lempeä 
ilme, saksipurenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehän muoto, oikea kulmaukset ja liikkeet, hyvä karva ikäi-
sekseen. Kajaani RN 8.4. Katja Korhonen JUN ERI 2 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, kaunislinjainen pää, miellyttävä ilme, purenta ok, hyvät korvat, 
erinomainen kaula joka kiinnittyy kauniiisti selkälinjaan, ikäisekseen hyvä eturinta ja rungon vahvuus, voisi 
kulmautua paremmin edestä, kokonaisuuteen sopiva raajaluusto, erinomainen turkki ja käpälät, liikkuu yhden-
suuntaisesti edestä ja takaa, sivuaskeleessa hyvä pituus ja voima, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. 
Rovaniemi RN 28.4. Paula Rekiranta JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tiivisrunkoinen nuori narttu, erinomaiset liikkeet, hyvä pään malli, vielä hieman kevyt kuono-osa, kaunis ilme, 
tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, vielä hieman kapea edestä, erinomainen rintakehä, hieman korkea kinner, kaunis 
oikean laatuinen karvapeite, miellyttävä nuori neito. Kajaani RN 5.5. Tuire Okkola JUN ERI 1 SA PN1 SERT 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, reippaasti esiintyvä ja liikkuva, hyvän kokoinen narttu, erin-
omainen purenta, kaunis pää ja ilme, tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja ja hännän asento, hyvä karva ja 
karvan laatu, liikkuu ja esitetään hyvin. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Feminiininen, vahvarunkoinen, kaunislinjainen liioittelematon narttu jolla hyvät mitta-
suhteet, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula, selkä, kulmaukset, luusto ja hieno karvan laatu, liikkuu hyvin 
mutta tarvitsee kehätottumusta. 
Taipumuskokeet: Vieremä 26.8. Jaana Heiskari SPA 1. 
 
NORTHWORTH SOMEONES CATCH 37178/17 s.22.5.2017 i. V-18 RigaW-18 Honeywater’s Catch Of The Day 
e. C.I.E EeV-18 VV-18 Northworth Me And Me kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki JUN ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin kaunis nuori narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, linjat ja hyvin täyteläinen runko, vahva luusto, kaunis-
linjainen pää, joskin stoppia saisi olla hieman enemmän, hyvät tummat silmät, hyvin kiinnittyneet korvat, ikäisek-
seen hyvin kehittynyt rintakehä ja hyvä eturinta, hyvin kulmautunut takaa, oikein kiinnittynyt häntä, kaunis oikean 
laatuinen karvapeite, erittäin hyvät liikkeet, lupaava. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia JUN ERI 2 SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year, very typy, good head showing nice soft feminine expression in eye, 
very nice outline, excellent body structure for age, excellent angulation in front and rear, nice movement when 
moves, mostly doesn’t know what to do in ring today. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A very pretty bitch, nicely constructed throughout with a lovely short 
outline, would like slightly more stop, good reach of neck, good front, nice deep ribcage, short strong coupling, 
nicely angulated hindquarters, a little erratic on the move, when settled moved very soundly. 
 



NORTHWORTH U GOT CLICHE 49324/17 s.1.9.2017 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth Cliché Of 
Mine kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Lahti PN 17.2. Marja Talvitie BABY 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvin liikkuva ja hyvin rakentunut, hyvin naisellinen nuori neiti, kuono-osa voisi olla hieman vahvempi, 
hyvä kaula, ylälinja ja häntä, riittävät etukulmaukset, erinomaiset takakulmaukset, hyvä karvan laatu, saa vielä 
kasvaa. Kuopio NORD 4.8. Vesa Lehtonen JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, sopusuhtainen pää mutta otsapenger voisi olla selvempi ja alaleuka voimakkaampi, hyvä kaula, tällä 
hetkellä vielä selkälinja pettää hieman sään takaa ja liikkeessä pyöristyy hieman lanteen takaa, ikäisekseen hyvä 
runko, sopiva luusto, eturinta saa vielä täyttyä, liikkuu tasapainoisella askeleella, lupaava karvan laatu, kauniissa 
näyttelykunnossa. 
 
NORTHWORTH WATE NO CRY 42335/14 s.2.7.2014 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva Ur JMva MV-05 V-09 PMV-09 
MVV-12 HeVW-12 PMVV-13 Corralet Indian-Savage e. Northworth Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Aura RN 16.6. Tiina Illukka AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen koko ja mittasuhteet, pää voisi olla ilmeikkäämpi, upea ylälinja, hienot kulmaukset ja eturinta, oikea hännän 
kiinnitys, liikkuu hieman leveästi edestä, kauniit liikkeet, iloinen häntä. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, 
Bulgaria AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, correct head, excellently 
set neck, strong front and good forechest, strong bones, very good body volume and substance, correctly 
angulated and musculated. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket vackert huvud och uttryck, bra hals och rygglinje, tillräcklig 
kropp, bra vinklar, utmärkt kors och välansatt svans, utmärkt päls som inte får bli rikligare, rör sig med bra steg 
och glad svans. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Makes a lovely silhouette on the table, lovely head with a correct expression, strong bone and body, presented 
in a lovely coat condition, could be more stable in her rear movement. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen AVO 
ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Eloisa, kaunislinjainen, vahvarunkoinen narttu jolle toivoisin 
paremman etuosan, lyhyt olkavarsi, niukka eturinta, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, vahva selkä, tasapainoi-
sesti kulmautunut, liikkuu erinomaisella asenteella ja hyvällä ryhdillä mutta etuaskel tahtoo nousta, hyvin kaunis 
kokonaiskuva. 
 
NORTHWORTH YEAVE HO V-17 51156/14 s.11.7.2014 i. Se(n) Mva Se Jva SeV-10 Manaca’s Walk On The 
Wild Side e. Northworth Lace A’Lame kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund AVO ERI 2 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kohta 4-vuotias tyylikäs narttu, hyvät mittasuhteet, kauniit pään linjat, kaunis ilme, kaunis täyteläi-
nen kuono-osa, purenta ok, hyvät korvat, hyvin kulmautunut edestä, kaunis kaula, hyvä rintakehän muoto, 
turhan pitkä lanne, hyvä lantio ja häntä, sopiva luusto, oikea karvan laatu, liikkuu erinomaisella pitkällä askeleel-
la, erinomainen häntä, iloinen ja itsevarma. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen AVO ERI 2 SA PN2 VARA-
CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea tyyppi, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvä pään 
muoto, erinomainen kaula ja eturinta, hyvä ylälinja, runko ja hännän kiinnitys, erittäin hyvä eturinta, käpälät ja 
kulmaukset, erinomaiset eteenpäin vievät liikkeet. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi AVO ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Elegant bitch of correct size, very feminine head, dark eyes with good eyelids, 
long neck, correct front angulations, would like more forechest, short loin, correct tailset and tail carriage, moves 
with drive when settled, very well presented. 
 
NÄCKROSDAMMENS CARTIER 20575/17 s.15.9.2011 i. Merry Cocktails Honour e. King Wizard Olivia kasv. 
Petra Qvant, Ruotsi 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7-
vuotias ryhdikäs narttu, hyvät mittasuhteet, erittäin kaunis ilme, kauniit pään linjat, kauniisti täyttynyt kuono-osa, 
purenta ok, hyvät korvat, hyvin kulmautunut, kaunis kaula, hyvä rungon volyymi, hyvä lantio ja häntä, sopiva 
luusto, hyvät käpälät, oikea karvan laatu, liikkuu iloisesti edestä lyhyellä askeleella, takaa riittävällä, iloinen 
luonne. Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Vankkarakenteinen tasapainoinen narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä purenta, kaunisilmeinen 
vankka pää, hyvä vahva kuono-osa, hyväasentoinen häntä, erinomainen luusto ja tassut, erinomainen häntä ja 
rungon vahvuus, liikkuu tehokkaasti, runsas turkki. Tampere NORD 5.5. Arja Koskelo AVO ERI 1 SA PN1 
NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6-vuotias hyvän kokoinen narttu, vahva pää ja 
oikeat pään linjat, erinomainen eturinta ja vahva luusto, hieman lyhyt rintalasta mutta oikein kaareutuvat kylki-
luut, leveä reisi ja tasapainoiset kulmaukset, aavistus pehmeyttä selässä, muuten tiivis terverakenteinen koko-
naisuus, erinomaiset liikkeet ja iloinen häntä. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 1 SA PN1 ROP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong girl, excellent proportions of body, lovely head, nice dark eye, 
strong nice neck, excellent body structure, correct tailset, very happy on movement, nice chest and forechest, 
very typical sound movement. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Nice head and eye, good length of neck, would prefer a slightly better lay of shoulder, good bone 
and substance, well bodied, short coupled, nicely angulated hindquarters, moved happily. Tampere ER 10.6. 
Lesley Hooper, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well developed head, nice 
dark eye, good depth of forechest, strong bone, neat feet, nice neck, good shoulder placement, correct upper 
arm and return, strong cobby body, good width of rear quarters, good drive in action, happy on the move. Pori 
KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti AVO ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent bitch, lovely size, very pleasing head, correct proportions, nice eye and excellent earset, lovely neck 
and topline, excellent angulations in front and rear, moves very well. Harjavalta RN 4.8. Tanya Ahlman-



Stockmari AVO ERI 1 SA PN1 ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, erin-
omaista rotutyyppiä oleva narttu, kaunis ilme, hieno tasapainoinen ylälinja, upea runko, tasapainoiset kulmauk-
set, oikean laatuinen karvapeite, hieno käytös, erinomaiset liikkeet, oikea merry cocker olemus, parhaimmillaan 
liikkeessä. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta AVO ERI 1 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Vankkatekoinen, silti narttumainen kokonaisuus, vahva pää, miellyttävä ilme, tasapainoiset kul-
maukset, voimakas luusto, erinomainen runko, kaunis karva, miellyttävä luonne, erinomaiset liikkeet. Helsinki 
NORD 15.12. Jan Hereid, Norja AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong bitch, correct head 
profile, lovely expression, too straight in shoulder, strong body and bone, nice coat, moves with a lot of energy 
but looks heavy enough on the move. 
 
OAKHILL ACADEMY SILVER LINING 47080/16 s.2.9.2016 i. C.I.E Northworth Online Style e. Oakhill Academy 
Darling Companion kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Mikkeli RN 4.8. Harto Stockmari NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä sukupuoli-
leima, vähän matala kokonaisuus, oikean muotoinen pää, hyvä purenta, hyvä kaula, erinomainen eturinta, tilava 
runko, vähän jyrkkä lantio, oikein kulmautunut takaosa, liikkuu kauhoen edestä, vähän ahtaasti takaa, saisi käyt-
tää häntäänsä paremmin liikkeessä. 
 
OAKHILL ACADEMY SITTING PRETTY 47081/16 s.2.9.2016 i. C.I.E Northworth Online Style e. Oakhill Aca-
demy Darling Companion kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Loviisa RN 12.5. Marja Talvitie NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin voimakas 
ja vahvarunkoinen, hyvän tyyppinen tyttö, hieman voimakas otsa, pysty olkavarsi, hieman lyhyt kaula, hieman 
liian alas kiinnittynyt häntä, hyvät takakulmaukset, hyvät käpälät, aavistuksen pehmyt karva, kovin niukasti roan-
väriä. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tall bitch with 
atypical colour, feminine head with white place, dark eyes, white spot on the neck, dark eyes, excellent front 
angulations, excellent forechest and brisket, moves with driver, very happy cocker spaniel. 
 
OAKHILL ACADEMY TAKE MY CUE 46508/17 s.12.8.2017 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelberg vom Schloss 
Hellenstein e. Oakhill Academy Darling Companion kasv. Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä kovin 
keskeneräinen juniori, oikea purenta, lupaava pää, kaunis ilme, luusto ja runko saisivat olla jo nyt vahvemmat, 
laskeva ylälinja, niukat takakulmaukset, hyväasentoinen häntä, hyvät liikkeet, oikean laatuinen melko niukka 
turkki.  
Taipumuskokeet: Jämsä 8.9. Ville Lahtinen SPA 0. 
 
OCCIS JUST FOR YOU SE32515/2015 s.2.6.2015 i. Se(n) Mva Occis Dream Mile e. Occis Hold Me Now kasv. 
Britta Dafgård, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Goran Gladic, Serbia VAL ERI 1 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 3 years, excellent show condition with right temperament, nice expression, quality coat, good 
substance, correct in movement, well presented. 
 
OLIPA’S NOCTURNE 20242/15 s.11.2.2015 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Fi Jva Olipa’s 
Filiola kasv. Liisa Pajala 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 6.5. Mari Tilles AVO 2 (a-4, b-9, c-8, d-10, e-2, f-3 = 36 pist). Ohjatusti jäljelle, 
koira aloittaa itsenäisen jäljestyksen edeten mukavan reipasta kävelyvauhtia; se käyttää suurimmaksi osaksi 
ilmavainua; jälkeä edetään varsin tarkasti, muutama mainittava tarkastuslenkki; kolmannen osuuden puolessa 
välissä koira ottaa määrätietoisesti suunnan pois jäljeltä kehoituksista huolimatta hukkaan asti ja joudutaan 
palauttamaan jäljelle; makauksista ensimmäisen koira ohittaa hienokseltaan ja jatkaa eteenpäin ja makaus sekä 
kulma jäävät huomioimatta, toinen makaus erinomaisesti merkaten ja kulma jäljen mukaisesti; kaadolle tullaan 
suoraan ja sen koira merkkaa hieman liian pikaisesti; hieno jäljestys, jossa yksi harmillinen hairahdus. 
 
PENNWICK FASTER THAN YOU 35863/14 s.27.5.2014 i. Lindridge Black Knight e. Fi Mva Pennwick After All 
kasv. Riikka Teikari 
Näyttelyt: Ähtäri RN 2.9. Juha Palosaari KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, hyvät pään linjat, lapa voisi olla viistompi, erinomainen eturinta, tilava runko, kunto saisi olla tiiviim-
pi, hyvä takaosan rakenne, tasapainoiset liikkeet ja hyvä askelpituus Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi 
KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice bitch, nice head and expression, good neck 
and shoulder, big ribs, short coupled, level topline, moves and shows well. 
 
PENNWICK KILLER QUEEN 48819/17 s.31.8.2017 i. Fi Mva Lemon of Merrily e. Pennwick Gossip Girl kasv. 
Riikka Teikari 
Näyttelyt: Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro JUN ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine, standard size, strong bones, feminine head in balance with body, correct bite, eyes and ears, correct 
topline, enough developed body for age, correct angualtions, moves well, nice temperament. Ähtäri RN 2.9. 
Juha Palosaari JUN ERI 2 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias, miellyttä-
vät linjat, kaunis pään malli, silmät voisivat olla tummemmat, kaunis kaula ja ylälinja, riittävät etukulmaukset, 
ikäisekseen hyvä eturinta, erinomainen rungon vahvuus, liikkuu hyvin, miellyttävä kokonaisuus. Helsinki NORD 
15.12. Jan Hereid, Norja JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice silhouette on the table, 



needs to fill out in the muzzle, very soft expression, beautiful eye, very nice body for her age, promising coat, a 
merry cocker that moves very nicely and stable. 
 
PENNWICK KISS ME KATE 48821/17 s.31.8.2017 i. Fi Mva Lemon of Merrily e. Pennwick Gossip Girl kasv. 
Riikka Teikari 
Näyttelyt: Joensuu KR 27.5. Ferdinando Asnaghi, Italia PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. In 
type, right head with right ears, solid topline, no perfect movement. Kuopio KR 3.8. Kari Salminen JUN EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Miellyttävä luonne, vielä erittäin pentumainen kokonaisuus, aivan liian 
kevyt kuono, puutteellinen runko, hyvin kulmautunut takaa, hyvin hoidettu pentukarva, esiintyy hienosti. Helsinki 
NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch that still 
needs to develop all over, looks long, lovely expression, needs to fill out in muzzle, still very thin in body and long 
in loin, very narrow in front, very nice mover, could have a slightly better tailset. 
 
PERFEKTA SWEETY BROWN RKF4159625 s.5.9.2017 i. e. kasv.  
Näyttelyt: Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä 
hieman kevyt kokonaisuus, hyvä koko, hyvä pään pituus ja profiili, eturinta kaipaa vielä lisää täytettä, tarpeeksi 
syvä mutta hieman lyhyt rintakehä, pitkähkö lanneosa, hyvä selkälinja, rungossa jo vaihtunut karva, raajoissa 
pehmeää ja pentumaista, hyvä askelpituus. 
 
PIHKA PAHKAN OPAALI 17432/17 s.30.1.2017 i. Fi & Ee Mva Lv & Ee JMva Breeze Xante Avec e. Pihka 
Pahkan Mysteeri kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Correct head, nice proportions, feminine expression, excellent ear texture, deep chest, correct front, nice 
topline and tailset, in movement she could have a little more extension. 
 
PIHKA PAHKAN PUMPULI 31571/18 s.5.5.2018 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Pihka Pahkan Kaunis 
Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Lahti PN 21.10. Paula Rekiranta BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5½ kk, erin-
omainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, vankka luusto, vielä hieman takaluisu kallo, hyvä kuono-osa, tummat aavis-
tuksen pyöreät silmät, hyvä kaula ja eturinta, vielä kapea edestä, hieman lyhyt rintakehä mutta hyvä rinnan 
syvyys, lyhyt lantio, oikean laatuinen karvapeite, liikkuu tasapainoisesti, miellyttävä luonne. 
 
PRETTY FLOWER’S COUNTING STARS 48040/17 s.17.8.2017 i. Fi & Ee Mva Lecibsin Blue Renny e. Pretty 
Flower’s Start’N’Stripes kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 8 months old, nice female, good body proportions, beautiful head, welll arched skull, good expression, 
dark eyes, correct bite, good neck, good topline, correct low tailset, well angulated front and hindquarters, nice 
coat, nice sound movements, good length of steps. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN EH. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, dark expressive eye, good reach of neck, good spring of rib but 
needs to develop in chest a little, short coupled, good turn of stifle, moved soundly and true. Salo KR 17.6. 
Kostadin Shankov, Bulgaria JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, nice head, 
enough neck, little bit straight in front, close in front, good body shape but needs more substance, needs little 
more back angulations, destroys topline in movement, carriage of tail too high. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, 
Viro JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, standard size, correct lines and proportions of 
head, except head is slightly cheeky, strong enough topline, well developed ribcage, correct angulations in front, 
could be slightly better behind, moves with enough drive and long enough steps, topline could be bit more firm 
when moving. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Big bitch, a bit high on legs, feminine head with good proportions, nice eyes, correct scissor bite, short 
neck, too soft in topline, overbuilt in rear because of open angulation in the knee and too falling in croup, 
acceptable coat, she uses her angulation but still needs correct drive. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 25.8. Liisa Pajala SPA 1. 
 
PRETTY FLOWER’S EVER DREAM 12553/17 s.26.11.2016 i. Fi & Ee Mva Lv & Ee JMva Breeze Xante Avec e. 
Pretty Flower's Return Of The Ants kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, 
oikean tyyppinen narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä kallo, sopiva otsapenger, kuono-osa saisi olla hivenen pidem-
pi, purenta ok, hyvin kulmautunut, lupaava eturinta, hyvä rintakehän muoto, esitetään hieman pulskassa kunnos-
sa, hyvät lihaksikkaat pakarat, hyvä karvan laatu, liikkuu tasapainoisella hyvällä askelmitalla, käyttää häntäänsä 
oikein. Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuoli-
leima, pitkä kokonaisuus, oikeat pään mittasuhteet, toivoisin tiiviimmät luomet, hyvä purenta, löysää kaulanalus-
nahkaa, hyvä kaula ja eturinta, hyvä runko mutta pitkä lanneosa, oikein kulmautunut takaosa, vähän jyrkkä lan-
tio, esiintyy iloisesti, liikkuu löysästi edestä, hyvin sivulta. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen AVO EH. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, saisi olla rungoltaan voimakkaampi, hyvä pää, 
rittävä pään pituus, hyvä kaula ja ylälinja, kapea eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntä, hieman pehmeä 
turkki. 
Taipumuskokeet: Janakkala 16.6. Anu Kokkarinen SPA 0. 
 



PRETTY FLOWER’S FOREVER AND A DAY 54535/15 s.18.10.2015 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Bench-
mark Sinning Musk e. Pretty Flower's Fata Morgana kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, vahva narttu joka voisi olla tiiviimmässä kunnossa, hyvä ilme ja pää, hyvä kaula, eturinta ja runko, 
aavistus pyöreyttä ylälinjassa, melko hyvät kulmaukset, riittävän pitkä askel sivuliikkeessä, selän pyöreys näkyy 
liikkeessä. 
 
PRETTY FLOWER’S GLORY GLORY HALLELUJAH HeJW-18 JV-18 50405/17 s.11.9.2017 i. C.I.E North-
worth Online Style e. Pretty Flower’s Really Indeed kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 
months old, nice female, good body proportions, excellent head, well developed foreface for female, sufficiently 
arched skull, correct bite, nice eyes, good neck and topline, well angulated front and hindquarters, nice coat, 
nice movement, nice length of steps. Tuusula RN 13.5. Tiina Taulos PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, hyvä luusto, huulet voisivat olla vieläkin täyttyneemmät, kau-
niit silmät, erinomaisesti pyöristynyt runko ja tasapainoisesti kulmautunut, vielä pentukarva, liikkuu hyvällä aske-
leella, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä luonne. Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen PEN 1 
KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, kaunislinjainen, kauniisti kehittynyt narttu, tilava 
rintakehä, mukava etuosa, erinomainen luusto ja käpälät, kaunisilmeinen nartun pää, hyvät linjat, purenta, huuli-
linja ja korvat, erinomainen kaulan kiinnitys, lupaava karva, iloiset liikkeet, säilyttää linjansa kauniisti. Tuusula 
ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty 
bitch, balanced outline, clean neck, well laid shoulders, short cobby body, sound stylish movement. Hyvinkää 
RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi JUN ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice 
female, very nice outline, big ribs, short coupled, good legs and feet, feminine head, moves and shows well. 
Hämeenlinna RN 6.10. Paula Rekiranta JUN ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 kk, 
ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt tasapainoinen nuori narttu, hyvä pään pituus, vahva kuono-osa, pyöreät 
silmät häiritsevät ilmettä, hyvä kaula, tiivis ylälinja, erinomainen rintakehä, hieman niukka polvikulmaus ja korkea 
kinner, hyvä luusto ja karva, hyvä sivuliike. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 1 SA PN2 SERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis tasapainoinen juniori jolla erinomaiset mittasuhteet ja rungon 
vahvuus, hyvin lupaava, kaunisilmeinen pää, erinomainen eturinta ja kulmaukset, hyväasentoinen häntä, liikkuu 
erinomaisesti, kaunis turkki. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN ERI 1 HeJW-18 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Strong bitch for her age, slightly rounded eye, a bit short in muzzle, excellent neck and 
topline, strong bone, a lot of substance for her age, excellent mover, coat ok, very well presented, lovely 
temperament. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen JUN ERI 1 JV-18 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Ihanarunkoinen, hyvin kaunislinjainen juniorinarttu jonka pää tarvitsee vielä aikaa, hyvä kaula, 
selkä ja tasapainoiset kulmaukset, upea karva ja näyttelykunnostus, liikkuu erinomaisesti hienolla asenteella ja 
hyvällä ryhdillä, hyvin lupaava. 
 
PRETTY FLOWER’S GOODNESGRACIOUS VV-17 11091/09 s.7.12.2009 i. Pohj & Fi & Se(n) & No Mva 
Perchwater Magic Wizard Of Oz e. Pretty Flower's Holy Smoke kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keski-
kokoinen, mittasuhteiltaan hyvä veteraaninarttu, oikealinjainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, rinta-
kehässä hyvä voimakkuusaste, lyhyt lantio ja ylös kiinnittynyt häntä, peitinkarvassa hyvä laatu, tasapainoiset 
liikkeet. Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska VET ERI 1 SA PN2 VARASERT VSP-VET. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 9½ years, in nice condition, excellent head, good expression, dark eyes, good 
neck, nice topline, well angulated front and hindquarters, excellent coat, coming a bit broad, nice movements 
seeing in other sides, nice drive behind. Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 9½ vuotta, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen veteraani, erinomainen etuosa, vahvat 
käpälät, kaunisilmeinen oikealinjainen pää, hyvin hoidettu purenta, sopiva kuonon vahvuus ja huulilinja, hyvä 
karvan laatu, liikkuu hyvällä luonteella, hieman leveästi edestä, sivukuvassa hieman etumatala mutta sujuva 
askel. Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, Portugali VET ERI 1 SA PN4 VSP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Good type and proportions, good head, good neck, correct topline, good angulations, 
excellent chest, good coat condition for age, moved sufficiently. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro VET ERI 1 
SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 10 years old, in good condition, correct feminine 
head, correct bite, eyes and ears, level topline when standing, could be slightly more firm when moving, deep 
ribcage, enough angulated, moves well, nice temperament. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska 
VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Big veteran, starting to show her agen in eyes, a 
bit too short neck, wonderful spring of ribs, good length of ribcage, moderate angulation front and rear, veteran 
who keeps herself in good condition. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi VET ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Lovely 10 years old bitch, lovely outline, good head and expression, nice neck and 
shoulder, big ribs, short coupled, moved and showed very well. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen VET ERI 
2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 v, ikäisekseen aivan loistavassa kunnossa, hyväilmeinen pää, 
hieman kookkaat silmät, vahva luusto, erinomainen rungon vahvuus, erinomaisesti kulmautunut, liikkuu erin-
omaisella askeleella, erinomainen turkin laatu. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja VET ERI. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Nice and compact, gives a slightly heavy impression, beautiful head, lacking a front 
tooth, very nice front, strong body, strong bone, a bit open in eye, disturbs the expression, excellent mover, nice 
coat and presentation. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pirteä, upeassa kunnossa oleva veteraaninarttu, hieno runko, hyvät mittasuhteet, ihanailmeinen pää, ok eturinta, 



tasapainoiset kulmaukset ja kauniisti kunnostettu karva, liikkuu hienolla asenteella, riittävällä askeleella ja hyväl-
lä ryhdillä. 
 
PRETTY FLOWER’S OH DEAR 29713/18 s.18.4.2018 i. Pt Mva Venancio de Andaba Xey e. Pretty Flower’s 
Fata Morgana kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Lempäälä PN 17.11. Tarja Löfman BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Noin 7 kk van-
ha, vankkarunkoinen narttupentu, hyvä purenta ja pigmentti, oikeat pään mittasuhteet mutta erisuuntaiset linjat, 
eturinnan tulee täyttyä, tasapainoiset kulmaukset, alas kiinnittynyt häntä, liikkuu reippaasti, levoton etuliike, run-
sas villava pentukarva, mukava käytös. Helsinki PN 15.12. Merja Ylhäinen PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, mittasuhteet ja luusto, hieman pyöreät silmät, muuten hyvä pää, hyvä kaula, 
riittävä rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, turkki vielä kovin pehmeä, liikkuu hyvin. Helsinki PN 16.12. Reia 
Leikola-Walden PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka, hieman pitkärunkoinen narttu, miellyt-
tävä ilme, otsapenger saa kehittyä, vahva luusto, hyvä kaula, vielä kapea edestä, hyvä rungon tilavuus mutta tur-
han pitkä lanneosa, sopivasti kulmautunut takaa, liikkuu edestä kapeasti, takaraajat jäävät liikkeessä rungon 
alle, hyvin villava pentuturkki, iloinen luonne. 
 
PRETTY FLOWER’S REALLY INDEED 21897/14 s.2.3.2014 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Pretty Flower’s 
Pants On Fire kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A 
nice short square cocker, lovely outline, nice head, would prefer a slightly less prominent eye, good body, would 
prefer a slightly better layback of shoulder, well balanced hindquarters, moved happily. Tampere RN 6.12. Satu 
Ylä-Mononen AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarunkoinen narttu jolla hyvät mitta-
suhteet, luusto saisi olla voimakkaampi, kaunislinjainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyväasentoinen häntä, tasa-
painoisesti kulmautunut, liikkuu hyvin, hyvä turkki. 
 
PRETTY FLOWER’S RETURN OF THE ANTS 22558/12 s.18.2.2012 i. Bleper’s Take’s Two To Tango e. Pretty 
Flower’s Fata Morgana kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia KÄY ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
pretty bitch, short and square, nicely defined stop, good reach of neck, nice bone and tight feet, good spring of 
rib, short coupled, would like slightly more angulation in the rear end but moved soundly. 
 
PRETTY FLOWER’S ROYAL CLASS DIVA 22559/12 s.18.2.2012 i. Bleper’s Take’s Two To Tango e. Pretty 
Flower’s Fata Morgana kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Aura RN 16.6. Tiina Illukka KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, tilava rintakehä, vahva 
leveä lanne joka voisi olla lyhyempi, voisi olla ryhdikkäämpi liikkeessä, pehmeä selkä. Porvoo KR 8.9. Yvonne 
Jaussi, Sveitsi KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine bitch of correct size, 
feminine head, dark eyes, correct eyelids, pronounced stop, just level bite, short strong neck, deep chest, level 
topline, excellent rear angulation, moves with drive, very well presented. 
 
PRETTY FLOWER’S STARS’N’STRIPES 43086/13 s.7.7.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. Pretty 
Flower’s Fata Morgana kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
4 years old, nice female, good body proportions, excellent head, nice arched skull, sufficiently developed 
foreface, may not get more lip, good neck, nice topline, well angulated front and hindquarters, nice coat, moves 
little restricted in front, good drive behind. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria AVO H. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. In type, little rough in neck and head, good bones, straight front, correct format, not 
enough wide front, correctly angulated, not enough parallel movements. 
 
PRETTY FLOWER’S YOUNG AND LOVELY 42124/10 s.16.6.2010 i. Pohj & Fi & Se(n) & No Mva Perchwater 
Magic Wizard Of Oz e. Pretty Flower's Hot Gossip kasv. Katariina Leivo 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 29.7. Piia Kairenius AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-14, e-3, f-3 = 39 pist). Alkumakaus tut-
kitaan malttamattomana ja ohjatusti liikkeelle, Keira aloittaa rauhallisen maastoon sopivavauhtisen jälkityön; 
työskentely on äärimmäisen tarkkaa joka osuudella ja pääosin maavainuista, vain yksi mainittava tarkistus-
silmukka ensimmäisen osuuden lopulla, jonka jälkeen ajautuu epähuomiossa paluujäljelle eikä käänny meno-
suuntaan itsenäisesti; osoitetaan uusi suunta ja työskentely jatkuu moitteettomana; ensimmäinen ja toinen ma-
kaus merkataan selvästi pysähtyen nuuhkimaan, uusi suunta selviää pienin tarkistuksin; kaadolle tullaan määrä-
tietoisesti, nuuhkii ja nuolee; erinomainen suoritus ensikertalaiselta parivaljakolta, jolle tänään tapahtui vain yksi 
pieni mutta valitettava herpaantuminen jäljen kulkusuunnasta. 
 
PROUD MEADOW BIANCA 46742/17 s.7.9.2017 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning Musk e. 
Proud Meadow Reccu kasv. Reetta Viljala 
Näyttelyt: Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Beautiful feminine head, excellent proportions, good expression, a bit short neck, strong topline, I wish bit 
better shoulder angulation, for age well developed ribcage, a bit too long in loin, for age excellent coat, moves 
quite well. Parainen RN 9.9. Lena Danker-Höglund JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 kk, 
feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet korkeuden ja pituuden suhteen, lupaavat pään linjat, selvät kulma-
kaaret, kauniit silmät, purenta ok, riittävä alaleuka, turhan löysää kaulanahkaa, hyvät korvat, pysty lapa mistä 



johtuen lyhyt kaula, hyvä rintakehän muoto, hyvä selkä ja lantio, lupaavat pakarat, sopiva luusto, liikkuu tasa-
painoisesti, voisi näyttää vähän enemmän asennetta. 
 
PRÄNNIN MELKOINEN MENIJÄ Fi Kva Fi Tva 50026/13 s.15.9.2013 i. Ladecourt Bevis e. Fi Ava Frosty 
Morning’s Melisa kasv. Hanna Heinonen 
Tottelevaisuuskokeet: Jyväskylä 28.4. Juha Kurtti EVL 1 (273 pist). Laukaa 27.5. Riikka Pulliainen EVL 1 
(280 pist). Muurame 18.6. Heli Herranen EVL 1 (268,5 pist) TK4. Liminka 18.8. Veijo Kinnunen EVL 0 (153,5 
pist). Jyväskylä 1.12. Riikka Pulliainen EVL 2 (235,5 pist). 
Rallytoko: Kuopio 24.2. Pia Heikkinen VOIHYV (90 pist). Kuopio 24.2. Taru Leskinen VOIHYV (77 pist). 
Jyväskylä 10.3. Fiia-Maria Kivioja VOIHYV (97 pist) RTK3. Jyväskylä 2.4. Minna Hillebrand MES 0 (0 pist) 
RTK1. 
 
PRÄNNIN SYDÄN PAKAHTUU 24388/17 s.14.3.2017 i. Meryl Crisp e. Fi Kva Fi Tva Prännin Melkoinen Menijä 
kasv. Hanna Heinonen 
Tottelevaisuuskokeet: Jyväskylä 1.12. Riikka Pulliainen ALO 1 (195,5 pist). 
 
PUVEPAPAN COC-O-NUT PRINCESS 45527/14 s.30.7.2014 i. Benchmark Quidditch King e. C.I.B Fi Mva Lt 
VMva EeV-14 LtVV-18 LvVV-18 Benchmark Issey Miyake kasv. Tuija Suomi 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice head and expression, eye colour harmonising with coat colour, good construction throughout, nice bone 
and substance, good angulation in the hindquarters, moved soundly and happily. Tampere ER 10.6. Lesley 
Hooper, Iso-Britannia KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely marked, tight eye, good 
depth of muzzle, good depth of forechest, fine shoulder, good return of upper arm, strong bone, level topline, 
good length of rib, well muscled, strong steady movement, driving well from rear. Rovaniemi RN 4.8. Reia 
Leikola-Walden KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman tanakassa kunnossa esitetty, 
mittasuhteiltaan oikea narttu, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, tasapainoiset kulmauk-
set ja tilava runko, oikein kiinnittynyt häntä, liikkuu riittävällä askelmitalla, hieman pehmeyttä selässä, kovin peh-
meä karva, voisi olla viimeistellymmin trimmattu, miellyttävä luonne. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta 
AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, erittäin narttumainen kokonaisuus, hie-
man kevyt pää kokonaisuuteen, hyvä ilme, riittävät etukulmaukset, sopivat takana, hyvä luusto, riittävä runko, 
hieman kuiva karva tänään, reipas luonne, liikkuu hyvin oikealla asenteella. 
Jäljestämiskokeet: Valkeakoski 27.5. Sanna Rantanen AVO 0 (0 pist). Alkumakaukselta ohjatusti matkaan, 
Taika jäljestää etupäässä ilmavainulla, reippaahkoa kävelyvauhtia; ensimmäinen osuus lähelle kulmaa vain 
muutamalla tarkistuslenkillä, ennen kulmaa lähdetään lintujen jäljille ja hukkaan; uusi alku juuri ennen kulmaa 
jossa makaus merkataan mutta matka jatkuu suoraan, toinen hukka; toinen osuus mukavasti, kulma tarkasti, 
makuu saisi kiinnostaa enemmän; kolmannella osuudella muutamat laajat lenkit ja vähän ennen kaatoa suora-
viivainen poistuminen jäljeltä, tästä kolmas hukka ja kokeen keskeytys; Taika osaa jäljestää mutta tänään met-
sästä löytyi turhan paljon muutakin kiinnostavaa. Sastamala 22.7. Hannu Palonen AVO 1 (a-6, b-8, c-8, d-11, e-
3, f-5 = 41 pist). Reipas lähtö; ensimmäisellä osuudella paluujäljelle, selviää sieltä kuitenkin takaisin; toisen 
osuuden kalliolla meinaa hyytyä, sitkeästi kuitenkin eteenpäin; ensimmäinen kulma parilla lenkillä, toinen hieman 
oikaisten; kaatokäytös hyväksytty. 
 
PUVEPAPAN SWEET PEPPER 38595/18 s.20.6.2018 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. Ee Mva 
HeJW-13 Benchmark Ultimate Choice kasv. Tuija Suomi 
Näyttelyt: Helsinki PN 15.12. Merja Ylhäinen BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi, mittasuhteet ja luusto, kaunis hyvälinjainen pää, hieman lyhyt kaula, riittävät kulmaukset edessä ja 
takana, hyvä rintakehä, kauniit liikkeet, hyvälaatuinen lupaava turkki, iloinen koira. Helsinki PN 16.12. Reia 
Leikola-Walden BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk vanha pikkunarttu, miellyttävä-
ilmeinen oikealinjainen pää, kuono-osa voisi olla hieman pidempi, riittävä kaula, luusto voisi olla hieman vahvem-
pi, niukahkot mutta tasapainoiset kulmaukset, täyteläinen runko, liikkuu hieman kapeasti mennen tullen, rodun-
omaisesti sivusta, iloinen luonne. 
 
PÄHKINÄMÄEN BLACK CHERRY 16986/16 s.17.1.2016 i. Edwin Schönez e. Fi & Ee Mva Rassel’s Yvonne 
kasv. Sanna ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias narttu joka antaa hieman pitkän vaikutelman, hyvä kallo, kaunis ilme, kuono-osa voisi olla täyteläisempi 
silmien alta, purenta ok, hyvät huulet, avoimesti kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa, hyvä rungon volyymi, 
jyrkkä lantio, sopiva luusto, oikea karvan laatu, liikkuu lyhyellä askeleella, takaraajat jäävät rungon alle jyrkän 
lantion takia, voisi olla iloisempi. Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Iloinen narttumainen kokonaisuus, erittäin hyvät mittasuhteet ja tasapaino, hyvin täyteläinen 
runko, sopiva luuston vahvuus, miellyttävälinjainen hyväilmeinen narttumainen pää, hyvät korvat jotka oikein 
kiinnittyneet, hyvä eturinta ja rintakehän syvyys, kulmaukset tasapainossa, hyvin kiinnittynyt häntä, liikkuu 
ajoittain hyvällä askelpituudella, tarvitsee lisää harjoitusta ja uuden karvapeitteen, karva tänään turhan höttöistä. 
Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, very 
nice head with good profile, well shaped body, good angulation and coat, nice temperament in ring. Salo KR 
17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, 
excellent expression, correct set of ears, correct front, good development of body, correct in format, substance 
and balance, very good coat quality, loose topline in movement. Raasepori KR 1.7. Pirjo Aaltonen KÄY ERI 1 



SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopusuhtainen narttu, hyväluustoinen ja hyvä-
runkoinen, oikeat mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvät pään linjat, hyvä eturinta ja tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin sivulta, hyvät takaliikkeet ja etuliikkeet. Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo KÄY ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, feminiininen kokonaisuus, hyvä koko, aavistuksen 
pieni pää runkoon nähden, hyvä eturinta, luusto ja tassut, erittäin hyvin kehittynyt leveä ja syvä runko, hieman 
liian luisu lantio, tehokas joskin hieman ryhditön liikunta. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja KÄY 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vackert huvud och uttryck, bra hals, mycket välutvecklad kropp, 
aningen lång i länden, normalt vinklad, välansatt svans, bra pälskvalitet, rör sig med tillräckligt steg men kunde 
vara något mera motiverad för att komma till sin rätt. Parainen RN 9.9. Lena Danker-Höglund KÄY ERI 1. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 v 7 kk, feminiininen narttu joka antaa hieman pitkän vaikutelman, hyvät 
linjat päässä, sopiva otsapenger, selvät kulmakaaret, kauniit tummat oikean muotoiset silmät, purenta ok, hyvä 
huulilinja, pysty lapa, oikean pituinen viisto olkavarsi, oikean muotoinen rintakehä, hyvä selkä ja lantio, hyvin 
kulmautunut takaa, lihaskunto saisi olla kiinteämpi, oikean laatuinen karva, liikkuu hyvin takaa mutta lyhellä 
askeleella edestä, voisi näyttää enemmän asennetta. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen KÄY ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarakenteinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyväilmeinen pää, 
pää voisi olla hieman pidempi, erinomainen luusto ja runko, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä häntä, liikkuu tehok-
kaasti, hieman pehmeä turkki. 
 
PÄHKINÄMÄEN BLACK DIAMOND 16984/16 s.17.1.2016 i. Edwin Schönez e. Fi & Ee Mva Rassel’s Yvonne 
kasv. Sanna ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen 
vahvarunkoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, vahva luusto, turhan löysät luomet ja löysää kaulanalusnahkaa, 
hyvin kiinnittyneet korvat, kaula saisi liittyä sulavammin runkoon, kääntää hieman etukäpäliään ulospäin, vahva 
takaosa, hyvä turkin laatu, liikkuu edestä löysin kyynärpäin, miellyttävä luonne. Ruovesi RN 29.4. Juta Hara-
nen, Viro KÄY ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias hyvän tyyppinen narttu, tyypillinen pää 
ja ilme, hyvä selkä, oikea karva, hyvä luusto, liikkuu hyvin. Akaa RN 10.5. Tiina Illukka KÄY EH 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, saisi olla lyhyempi, kuono-osa saisi olla vahvempi ja pidempi, 
saisi olla parempi ryhti, hyvä etuosa, takapää saisi olla vahvempi, kapeat takaliikkeet, hyvät sivuliikkeet, iloinen 
esiintyminen. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good size and format, head is a little broad in skull, needs better expression, correct topline, a bit open 
angulation behind, needs better balance in front movement, good coat and temperament. Raasepori KR 1.7. 
Pirjo Aaltonen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilavarunkoinen, tänään hieman tuhti narttu 
jolla oikeat mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvät pään linjat, riittävän tiiviit silmäluomet, saisi olla paremmin 
kulmautunut edestä, hyvä hännän kiinnitys, hännässä murtuma josta esitetty eläinlääkärin todistus, oikean 
laatuinen karvapeite mutta ei parhaimmassa kunnossa, esiintyy iloisesti mutta melko malttamaton liikkumaan, 
sivuliikkeessä etuaskel jää lyhyeksi. Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hyvin feminiininen, hieman pieni ja lyhytkuonoinen pää, riittävä raajaluusto, hieman lyhyt kaula, etu-
asentoiset lavat, oikean mallinen rintakehä, kaunis karva, oikea ylälinja, iloiset liikkeet, etuaskeleen tulisi olla 
ulottuvampi, hieman luisu lantio ja alhainen hännän kiinnitys. Vesilahti RN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria 
KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, lähes neliömäinen narttu, sopiva rodunomainen 
pää jossa roikkuvat alaluomet, oikea purenta ja korvat, hieman lyhyt kaula, hyvä ylälinja ja alalinja, sopiva rinta-
kehä ja eturinta, sopivat liikkeet mutta löysät koska narttu on ylipainoinen ja sen tulee laihtua, oikea häntä, sopi-
vat kulmaukset, hieman epävarma. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja KÄY ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Önskar något mera längd i huvudet, bra proprotioner, mycket bra kropp, något 
framskjuten skuldra men välvinklad både fram och bak, behöver mera träning för att kommat till sin rätta. 
Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka narttu, 
vahva pää joka saisi olla huomattavasti pidempi, riittävä raajaluusto, vahva runko, hyvin kulmautuneet raajat, 
liikkuu tehokkaasti, pehmeä turkki. 
Jäljestämiskokeet: Sauvo 13.5. Juhani Heikniemi AVO 1 (41 pist). Sastamala 22.7. Hannu Palonen AVO 1 (a-
6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Vauhdikas alku ja jäljestys pääosin tarkkaa; kolmannen osuuden alussa 
hieman hakemista, makuut tarkistaen; ensimmäinen kulma tarkemmin, toisella hieman hakemista; kaatokäytös 
hyväksytty. Mynämäki 19.8. Saija Kaleva VOI 0 (0 pist). Koiralle osoitetaan alkumakuu, josta aloittaa maa- ja 
ilmavainuisen jäljestystyön jälkiuran tuntumassa; ensimmäisen osuuden lopussa tekee tarkistuslenkkejä, ensim-
mäinen kulma, jolla katko, selviää rengastamalla; toisen osuuden alussa koira lähtee määrätietoisesti riistan 
jäljille, hukka; toinen kulma tarkasti, kolmannen osuuden alussa alkaa pyöriminen jäljen molemmin puolin, josta 
lopulta ajautuu hukkaan; uusi alku, josta kulmalle jonka selvittää tarkasti; neljännen osuuden alussa koira löytää 
mielenkiintoisen hajun jota lähtee seuraamaan, tuomitaan kolmas hukka; koe keskeytetään; makuista merkkasi 
kaksi, yhden yli käveli; koira näytti osaavansa myös jäljestää. 
 
PÄHKINÄMÄEN CREME DE ABRICOT 18304/18 s.25.1.2018 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Fi & Ee Mva 
Rassel’s Yvonne kasv. Sanna ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Loviisa PN 5.8. Eeva Resko BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt 
narttupentu, hyvä pää ja ilme, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä ylälinja, hyvin kehittynyt runko, saisi olla tii-
viimpi kyynärpäistä, hyvä luusto, hyvä takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, 
Kroatia PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sweet puppy, not yet prepared for the dog show, very 
feminine head, nice topline when standing, nice size, nice angulation, would like to see her later, promising. 
 



PÄHKINÄMÄEN CREME DE FRAISE 18303/18 s.25.1.2018 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Fi & Ee Mva Rassel’s 
Yvonne kasv. Sanna ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Loviisa PN 5.8. Eeva Resko BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt, hyvät 
mittasuhteet omaava narttupentu, kaunis pää ja ilme, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä eturinta, hyvin 
kehittynyt runko, hyvä takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin. 
 
PÄHKINÄMÄEN CREME DE FRAMBOISE 18301/18 s.25.1.2018 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Fi & Ee Mva 
Rassel’s Yvonne kasv. Sanna ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Loviisa PN 5.8. Eeva Resko BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt narttu-
pentu, hyvä pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, kaunis ilme, hyvä ylälinja, riittävä luusto, riittävästi kulmautu-
nut edestä ja hyvä eturinta, hyvä runko, liikkuu hyvin. 
 
PÄHKINÄMÄEN CREME DE LA CREME 18305/18 s.25.1.2018 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Fi & Ee Mva 
Rassel’s Yvonne kasv. Sanna ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Loviisa PN 5.8. Eeva Resko BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt 
narttupentu, hyvä pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvät mittasuhteet, erittäin hyvin kulmautunut edestä 
ja hyvä eturinta, hyvin kaareutuneet kyljet, hyvä luusto, hyvä takaosa, liikkuu hyvin silloin kun haluaa. Parainen 
RN 9.9. Lena Danker-Höglund PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, super-
feminiininen nartupentu joka vielä antaa hieman ilmavan vaikutelman, hyvät mittasuhteet päässä, kaunis ilme, 
hyvät korvat, purenta ok, kuono-osa saa vielä täyttyä, alaleuka saisi olla vahvempi jotta oikea huulilinja tulisi 
esiin, hyvin kulmautunut edestä, oikean muotoinen rintakehä, turhan pitkä lanneosa, erinomainen lihaskunto, 
polvikulma saisi olla selvempi, sopiva luusto, liikkuu reippaasti hyvällä askeleella silloin kun keskittyy, köyristää 
lannetta liikkuessa, miellyttävä luonne. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi PEN 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Happy puppy, feminine head, a bit upright in shoulder, could do with more forechest, 
adequate bone, a little long in couplings, moves and shows happily. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta 
JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi narttumainen kokonaisuus, 9 kk ja vielä hyvin 
pentumainen, oikealinjainen pää jonka tulee vankistua iän myötä, hieman avoimet silmäluomet, saisi olla parem-
min kulmautunut edestä ja takaa, vielä kevyt runko, sopiva kunto, iloinen reipas luonne, liikkuu hyvin kun 
malttaa. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja 
mittasuhteet, lupaava kaunisilmeinen pää, runko vielä täysin kesken kehityksen, kapea eturinta, pitkä lanneosa, 
riittävästi kulmautunut, hyväasentoinen häntä vielä kovasti keskeneräinen turkki, pentumaiset liikkeet, hyvä 
luonne. 
 
PÄHKINÄMÄEN CREME DE MENTHE 18302/18 s.25.1.2018 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Fi & Ee Mva 
Rassel’s Yvonne kasv. Sanna ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Loviisa PN 5.8. Eeva Resko BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvin kehittynyt, hyvät mittasuhteet omaava narttupentu, kaunis pää ja ilme, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, hyvä eturinta, hyvin kehittynyt runko, lyhyt rintalasta, hyvä takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin. 
 
PÄHKINÄMÄEN CREME DE PECHE 18306/18 s.25.1.2018 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Fi & Ee Mva Rassel’s 
Yvonne kasv. Sanna ja Torsti Theqvist 
Näyttelyt: Loviisa PN 5.8. Eeva Resko BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet 
omaava narttupentu, hyvä pää ja ilme, hyvä ylälinja, hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa, riittävästi kulmautunut 
etuosa ja riittävä takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin. 
 
RACCOON’S BLAST FROM THE PAST 54155/14 s.23.10.2014 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. 
Raccoon’s Spice Girl kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka-
rakenteinen narttu, hieman pitkärunkoinen, tänään turhankin tuhdissa kunnossa, pää saisi olla pidempi, löysää 
kaulanalusnahkaa, erinomainen luusto, hyvät kulmaukset ja häntä, runsas hyvän laatuinen turkki. 
 
RASSEL'S CANDY QUEEN 18755/16 s.18.2.2016 i. Edwin Schönez e. Rassel’s Ying Yang kasv. Kirsi ja 
Hannele Helenius 
Näyttelyt: Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki AVO ERI 2 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunis narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, vahva luusto, hyvin täyttynyt runko ja rintakehä, kau-
nis sulava ylälinja, hyvin kulmautunut, vahva lempeäilmeinen pää, hyvin kiinnittyneet korvat, erinomainen turkin 
laatu, oikein kiinnittynyt häntä, erittäin hyvät liikkeet, joskin kääntää eturaajojaan hieman sisäänpäin edestä, erin-
omainen rodun asenne. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pienehkö feminiininen kokonaisuus, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset ja etu-
rinta, tiivis runko, liikkuu hyvin. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 2 SA PN3 VARASERT. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful high quality female, eye catching in movement, compact body, lovely 
head and expression, very nice topline and tailset, good angulations in front and rear, excellent body structure, 
very nice and sound movement. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia AVO ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, strong, well built in good proportions, nice head profile and good 
expression, straight wide back, correct angulation, good front, free in action, good coat and nice temperament. 
Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good 
type, beautiful head, elegant neck, enough forechest, excellent body structure, substance and balance, muscles 
behind should be stronger, needs to be more parallel in movement. Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo AVO ERI 1 SA 



PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin feminiininen kaunispäinen narttu, erinomainen 
tan-väritys, vankka luusto, hyvä eturinta erinomaiset kulmaukset, oikea rungon leveys ja syvyys, hyvä ylälinja, 
erinomaiset liikkeet ja ryhti. Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Nice bitch, good size, excellent neck and topline, good angulations front and rear, very pleasing head, 
excellent proportions, eye and earset, moves very well. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja AVO 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket vackert huvud och uttryck, tillräcklig hals och bra överlinje, 
mycket välkroppad, rör sig med något kort framsteg, välvinklad bakställ, bra bakrörelser, välansatt svans, vacker 
päls och rätt mängd. Parainen RN 9.9. Lena Danker-Höglund AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 2½-vuotias feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvät linjat päässä, tummat 
silmät, hieman avonaiset luomet, hyvät korvat, purenta ok, hyvät huulet, pysty lapa mistä johtuen lyhyt kaula, 
hyvä viisto olkavarsi, oikean muotoinen rintakehä, lihaksikas lanneosa, hyvä selkä ja hännän kiinnitys, hyvä 
lantio, lihasmassa saa kiinteytyä, sopiva luusto, liikkuu hyvällä työnnöllä mutta edestä lyhyellä tehottomalla 
askeleella pystyn lavan takia, miellyttävä luonne. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN4 
VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely constructed bitch, feminine head, good neck and 
shoulder, good legs and feet, good ribs, could be slightly shorter in couplings, moved and showed well. 
Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Super size, very nice head and expression, super topline, tailset and tail carriage, very nice ribcage, 
super forechest, correct angulation, nice on the move. 
 
RASSEL'S CINDERELLA 18754/16 s.18.2.2016 i. Edwin Schönez e. Rassel’s Ying Yang kasv. Kirsi ja Hannele 
Helenius 
Näyttelyt: Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
size, elegant, nice head profile with good expression, correct topline, needs wider front, good angulations, in 
action missing balance in front, good coat, good temperament. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria 
AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, very good expression, enough front, correct 
format, excellent volume and substance of body, little bit straight in back angulations, needs more power in back 
movement, needs more energy in movements. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja AVO ERI 4. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vackert huvud och uttryck, tillräcklig kropp, aningen lång i länden, mycket 
bra bakställ och vinklar, välansatt svans, vacker päls av god kvalitet, rör sig med bra steg. 
 
RASSEL'S DIRTY DANCING 42897/16 s.20.7.2016 i. Edwin Schönez e. Manaca’s Through My Eyes kasv. Kirsi 
ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 6 
kk, sievä narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä kallo, sopiva otsapenger, kauniit tummat silmät, purenta ok, hyvä huuli-
linja, hyvät korvat, pysty lapa mistä johtuen lyhyt kaula, oikean muotoinen rintakehä, hyvä selkä, hieman jyrkkä 
lantio, sopiva luusto, oikea karvan laatu, liikkuu riittävällä askeleella edestä, pitäisi ojentaa enemmän takaa, miel-
lyttävä luonne, käyttää häntäänsä oikein. Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki NUO ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut narttumainen kokonaisuus jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja sopiva 
luusto, hyvät pään linjat, kauniit tummat silmät ja hyvin kiinnittyneet korvat, kaula saisi liittyä hieman sulavammin 
runkoon ja kaipaa liikkeessä ryhtiä, hyvä eturinta, hyvin pyöristyneet kyljet ja täyteläinen runko, hyvä takaosa ja 
hännän kiinnitys, erittäin hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka NUO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni, kaunislinjainen narttu, kuono-osa voisi olla vahvempi, hyvä kaula 
ja ylälinja, hyvät kulmaukset ja luusto, liikkuu leveästi edestä, hyvät sivuliikkeet ja ryhti. Akaa RN 10.5. Tiina 
Illukka NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni, tasapainoinen, oikeat pään linjat, hyvä ilme, 
kuono-osa saisi olla voimakkaampi, kaunis ylälinja, hyvät kulmaukset, hyvät sivuliikkeet, mukava luonne. Rauma 
KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year 10 months, good 
compact body, correct feminine head, should have better laid neck on body, level back, slightly steep shoulders, 
little over angulated in rear, in movement should be better in front. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia 
NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Medium size, correct format, good lines of head with 
nice expression, well shaped body, enough balance in movement, good coat and temperament. Salo KR 17.6. 
Kostadin Shankov, Bulgaria NUO ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
good type, very good size, beautiful head, elegant neck, excellent format, body substance and balance, correct 
body volume for bitch, muscles behind should be stronger, little bit free elbows, enough correct movements. Pori 
KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice bitch, excellent coat 
in super condition, very pleasing head, excellent eye and earset, correct proportions, lovely angulation in front 
and slightly overangulated in rear, moves very well in profile. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja 
KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminint huvud och uttryck men kunde vara något bättre 
fylld i nosparti, bra proportioner, god kropp, välvinklad och välansatt svans, rör sig med bra steg men behöver 
mera träning för att komma till sin rätta. Parainen RN 9.9. Lena Danker-Höglund KÄY EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvät linjat 
päässä, erittäin kaunis ilme, hyvät korvat, purenta ok, erinomainen huulilinja, hyvin kulmautunut edestä, kaunis 
kaula, riittävä rungon volyymi, hyvä selkä mutta jyrkkä lantio mistä johtuen takaraajat jäävät  rungon alle liikkees-
sä, kokoon sopiva luusto, oikean laatuinen karva, liikkuu hyvin edestä mutta takana pitäisi ojentaa paremmin, 
miellyttävä luonne. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Happy cocker bitch, feminine, could do with more angulation in front and shorter couplings, adequate bone, level 
topline, moves and shows ok. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia KÄY EH 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Very elegant, would like to see better head, stronger in the muzzle, nice topline, tailset and 
tail carriage, could have wider ribcage, correct in movement, nice coat condition, love the size. Jyväskylä NORD 



10.11. Annukka Paloheimo KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni, noin 36 cm säkä, raaja-
korkeutta voisi olla hieman enemmän, hyvä kallo ja purenta, kevyt kuono, hyvä etuosa, lyhyt rintakehä, kapea 
lantio, kaunis karva, runkoa ja ulottuvuutta saisi olla enemmän, liikkeet kevyet mutta puhti puuttuu, hyvä luonne. 
Taipumuskokeet: Janakkala 16.6. Liisa Pajala SPA 1. 
 
RASSEL'S FAITH TO MY LOVE 50434/17 s.23.9.2017 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Rassel’s Zelda 
kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Helsinki PN 21.4. Markku Mähönen BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Oikea tyyppi, hyvät mittasuhteet, vahvuusaste ja ääriviivat, oikeailmeinen pää jossa hyvä suku-
puolileima, erinomainen kaula, lupaava eturinta ja runko, hyvän vahvuiset ja hyvin kulmautuneet raajat, hyvä 
hännän kiinnitys, tiiviit käpälät, erittäin lupaavat liikkeet kunhan malttaa esiintyä, iloinen käytös, heilurihäntä. 
Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä 
hieman ujo ja tottumaton, erittäin hyvät mittasuhteet omaava kaunispäinen ja kaunisilmeinen narttupentu jolla 
ikäisekseen hyvä täyteläinen runko ja sopiva luuston vahvuus, lupaava eturinta, asettuessaan hyvä ylälinja 
mutta liikkeessä vielä ryhditön, hyvä leveä reisi ja hyvin kiinnittynyt häntä, lupaava karvapeite, hyvät liikkeet 
vaikka vielä ujosteleekin. Tampere KV 6.5. Tiina Illukka PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Kaunis feminiininen kokonaisuus, hyvä pää, kulmakaaret voisivat olla selvemmät, erinomainen kaula 
ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä eturinta, tilava rintakehä, vahva lanne, liikkuu hyvällä sivu-
askeleella, varsin lupaava. Akaa RN 10.5. Tiina Illukka PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Kaunis, tasapainoisesti kehittynyt, hyvä feminiininen pää, oikea ylälinja, hyvät kulmaukset, matala 
kinner, oikean muotoinen rintakehä, vahva lanne, liikkuu hyvin ja kantaa itsensä ryhdikkäästi, lupaava. Forssa 
KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. In developing, good size 
for age, a bit longer in body, good lines of head with good expression, enough straight back, a bit longer in loin, 
correct angulation, good coat and temperament. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria PEN 1 KP ROP-
pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice head, correct ears, correct front, excellent 
bones, little bit fat condition, excellently angulated and musculated, very good movements. Pori KV 29.7. 
Clodagh Fallon, Irlanti JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice merry cocker, excellent coat 
in super condition, lovely neck and topline, excellent tailset and carriage on the move, good angulations front 
and rear, very nice head, lovely eyes and correct proportions, excellent bone, lovely feet, excellent mover. 
Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket 
feminint och vackert huvud och uttryck, bra kropp för sin ålder, välvinklad, kunde vara aningen mera upp på 
benen och kortare i länden, välansatt svans, rör sig med mycket bra steg, bra pälskvalitet. Parainen RN 9.9. 
Lena Danker-Höglund JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11kk, feminiininen narttu jolla hyvät 
mittasuhteet, hurmaava ilme, selvä sukupuolileima, erinomainen otsapenger, hyvät korvat, purenta ok, kaunis 
huulilinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, ikäisekseen erinomainen runko, hyvä selkä ja lantio, sopiva luusto, 
liikkuu tasapainoisesti oikealla asenteella, miellyttävä kokonaisuus. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi 
JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice young bitch, level topline, sweet expression, good body 
for age, moved and showed well. Hämeenlinna RN 7.10. Maja Bubalo, Kroatia JUN ERI 2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Very nice, feminine head, good topline, tailset and tail carriage, nice deep chest, correct 
front and back angulation, a little bit narrow on the move coming to judge, parallel behind, in good coat condition. 
 
RASSEL'S YING YANG 40283/13 s.7.7.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Manaca’s Through My 
Eyes kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4½-
vuotias narttu, hyvät mittasuhteet, erinomainen sukupuolileima, sopiva otsapenger, hyvä täyteläinen kuono, 
purenta ok, hyvä huulilinja, hyvät korvat, pysty lapa mistä johtuen lyhyt kaula, pitkä viisto olkavarsi, oikea rungon 
volyymi, hyvä selkä ja lantio, sopiva luusto, hyvä karvan laatu, liikkuu riittävällä askelpituudella, kääntää etu-
käpälät sisään liikkeessä. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Good size, excellent proportions, nice looking head, good head profile, well built body, good 
angulation, wide front and broad back, free in action, good coat and nice temperament. 
 
REAL LEGEND FABULOUS FRIEND 20424/18 s.14.2.2018 i. V-18 RigaW-18 Honeywater’s Catch Of The Day 
e. Pihka Pahkan Nomparelli kasv. Sini Tuominen 
Näyttelyt: Lahti PN 21.10. Paula Rekiranta PEN 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 8½ kk, erittäin tasapainoinen, tyypiltään erinomainen narttupentu, erinomaiset mittasuhteet, hyvä 
pään pituus, vielä hieman takaluisu kallo, hyvä kuono-osa, aavistuksen pyöreät silmät, erinomainen kaula ja 
ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, kauniisti kunnostettu oikean laatuinen karvapeite, 
tehokkaat ja tasapainoiset liikkeet, lupaava pentu. 
 
REAL LEGEND LADY GUINEVERE 30524/17 s.23.4.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. 
BaltJV-14 Armando Gold Bolshaya Nadezhda kasv. Sini Tuominen 
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet ja sukupuolileima, hyvän pituinen pää, kuono saa vielä vahvistua, hyvä kaula, hieman jyrkkä lantio, 
kulmauksia saisi olla enemmän, hieman leveä etuliike, liikkuu riittävällä askelpituudella. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 11.8. Harry Vilkman SPA 1. 
 



RIGRETA’S ARCTIC DREAM OF J 20354/18 s.21.2.2018 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva 
RigaJW-15 Highlighters Arctic Frost e. Fi & Ee & Lt Mva Ee JMva Fi Jva Debbie’s Laphroaig Triplewood kasv. 
Riikka Ahtila 
Näyttelyt: Tampere PN 19.8. Eeva Resko BABY 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt narttupentu jonka pään linjat saisivat olla hieman enemmän yhden-
suuntaiset ja jossa saisi olla vähemmän otsapengertä, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä, hyvä eturinta, 
hyvä runko, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu riittävällä askeleella silloin kun haluaa. Lahti PN 21.10. Paula 
Rekiranta PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, reipas narttupentu jolla hyvät mittasuhteet, 
vielä hieman pyöristynyt kallo, kuono-osa saa täyttyä, hyvät tummat silmät, hyvä kaula, ikäisekseen hyvin 
kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, aavistus pehmeyttä ranteissa, käpälät voisivat olla kootummat, 
vielä pehmeä pentukarva, liikkuu vaivattomasti ja joustavasti pitkällä askeleella. Lempäälä PN 17.11. Tarja 
Löfman PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, kookas, kaunislinjainen pentu, 
hyvä purenta ja pigmentti, alahuulet voisivat olla tiiviimmät, hyvät pään mittasuhteet, hyvin kulmautunut edestä, 
kevyt eturinta, rintakehä saa täyttyä, hieno ylälinja, hännän kiinnitys ja takakulmaukset, liikkuu hyvin sivulta, 
leveästi edestä, hyvä väritys ja karvan laatu, reipas käytös. 
 
RIGRETA’S ARCTIC ICE 20357/18 s.21.2.2018 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva RigaJW-15 
Highlighters Arctic Frost e. Fi & Ee & Lt Mva Ee JMva Fi Jva Debbie’s Laphroaig Triplewood kasv. Riikka Ahtila 
Näyttelyt: Lempäälä PN 17.11. Tarja Löfman PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, mitta-
suhteiltaan tyypillinen narttu, hyvä purenta ja pigmentti, kuono-osa voisi olla pidempi, kookkaat silmät, niukat 
mutta tasapainoiset kulmaukset, hyvä rungon tilavuus, tiivis ylälinja ja oikein kiinnittynyt häntä, vauhdikkaat 
mutta täysin erisuuntaiset liikkeet, reipas käytös. 
 
RIGRETA’S ARCTIC SNOW 20350/18 s.21.2.2018 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva 
RigaJW-15 Highlighters Arctic Frost e. Fi & Ee & Lt Mva Ee JMva Fi Jva Debbie’s Laphroaig Triplewood kasv. 
Riikka Ahtila 
Näyttelyt: Tampere PN 19.8. Eeva Resko BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt, 
hyvän tyyppinen narttupentu, vähemmän otsapengertä riittäisi, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, erittäin hyvin 
kulmautunut edestä, hyvä eturinta ja luusto, hyvin kehittynyt runko, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu edestä ja 
takaa suhteellisen hyvin, vaikeaa arvostella sivuliikkeeitä. Lahti PN 21.10. Paula Rekiranta PEN 3. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, reipas ja iloinen cockeriluonne, hyvät rungon mittasuhteet, hieman lyhyt-
linjainen pää jonka linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kauniit tummat silmät, hyvä ilme, riittävä kaula, lyhyt 
rintakehä, hieman luisu lantio, sopusuhtainen luusto, hieman pehmeät ranteet, oikean laatuinen karvapeite tulos-
sa, liikkuu vaivattomasti, hyvä askelpituus. Lempäälä PN 17.11. Tarja Löfman PEN 4. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Noin 9 kk, mittasuhteiltaan tyypillinen narttu, hyvä purenta ja pigmentti, hyvä kuonon vahvuus 
ja oikeat pään mittasuhteet, täyteläinen runko, tasapainoiset kulmaukset, kevyt rintakehä, hyvä ylälinja, peitsaa 
mielellään jolloin ylälinja köyristyy liikkeessä, kaunis väritys ja hyvä karvan laatu. 
 
RIGRETA’S ARCTIC SUN 20355/18 s.21.2.2018 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva RigaJW-
15 Highlighters Arctic Frost e. Fi & Ee & Lt Mva Ee JMva Fi Jva Debbie’s Laphroaig Triplewood kasv. Riikka 
Ahtila 
Näyttelyt: Lahti PN 21.10. Paula Rekiranta PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, nuori neiti 
jota näyttelyssä hieman ujostuttaa, voisi olla hieman sutjakammassa kunnossa, hyvä kallo, kuono-osa saa vielä 
täyttyä, aavistuksen pyöreät silmät, hyvä kaula, hyvin kehittynyt rintakehä, riittävät kulmaukset, hieman pehmeyt-
tä ranteissa, vielä runsas ja pehmeä pentukarva häiritsee tänään ääriviivoja, kevyt liikunta. Lempäälä PN 17.11. 
Tarja Löfman PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, hyvä rungon tilavuus, väriin sointuva pig-
mentti ja silmien väri, hyvä purenta, oikeat pään mittasuhteet ja linjat, niukat mutta tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä hännän kiinnitys, liikkuu halutessaan hyvin mutta tarvitsee harjoitusta, hyvä väritys ja karvan laatu. 
 
RIZI-BIZI CHOCO KITTY 47899/13 s.2.6.2013 i. Rizi-Bizi Blacky Bentley e. Rizi-Bizi Chocolate Karina kasv. 
Katalin Szabó, Unkari 
Näyttelyt: Salo RN 28.4. Veli-Pekka Kumpumäki KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin iloi-
nen, hieman matala narttu jolla erinomainen asenne, hyväilmeinen narttumainen pää, stoppia saisi olla hieman 
enemmän, alas kiinnittyneet korvat, hyvä ylälinja, runko saisi olla tanakampi, hyvin kulmautunut takaosa, yleis-
vaikutelmaa häiritsee kovin pehmyt kiharainen karvapeite, liikkuu hyvin hyvällä drivella, palkinto putoaa turkin 
takia. 
 
ROSSWIND BE MY GUEST 16249/18 s.8.1.2018 i. C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt 
Mva Ee & Lt & Lv & Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 
HeVW-17 PMV-17 PMVV-17 EeVV-18 EeV-18 VV-18 Coastline Johnny B.Good e. Fi Mva By JMva BaltV-15 
Rosswind Shut Up And Dance kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia BABY 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good feminine head, lovely dark eye, good forechest, short ribs and very short loin, very 
promising, very good movement for age, driving well, happy. Lahti PN 21.7. Sanna Vakkilainen BABY 2 KP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk, hyvän kokoinen, tasapainoisesti kehittynyt iloinen neiti jolla tässä 
kehitysvaiheessa vielä kokoon nähden melko pieni pää, hyvä ylälinja, ikään riittävä eturinta, hyvin kulmautunut 
edestä, melko voimakkaasti takaa, voimakas pyöreä runko, liikkuu hyvin mutta etuaskel voisi olla hieman 
pidempi, ystävällinen käytös. Orimattila PN 25.8. Reia Leikola-Walden PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. 



Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan oikea, hyvin kehittynyt pentu, naisellinen oikealinjainen 
pää joka saa vielä täyttyä, riittävä luusto, lupaava runko ja eturinta, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä kaula ja 
eturinta, yhdensuuntaiset rodunomaiset liikkeet, hyvä turkki ja luonne. Helsinki PN 15.9. Hilkka Salohalla PEN 
1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko, kaunisilmeinen nartun pää, 
hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kallo, erinomainen eturinta ja runko, hyvin kulmautunut, hyvä karvapeite, liik-
kuu hieman leveästi takaa, muuten hyvin, hieman pulskassa kunnossa. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi 
PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty bitch, feminine head, enough neck, 
upright in shoulder, I would prefer better extention in front movement, short coupled body, good bone and feet, 
happy temperament. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Kaunis tasapainoinen juniori, hyvät mittasuhteet, riittävän vahva pää, hyvät pään linjat, hyvä kaula ja ylälinja, 
riittävä raajaluusto, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä askeleella, kaunis turkki. 
 
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: Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi VET ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very nice veteran bitch, sweet head and expression, good length of shoulder, level topline, good legs and feet, 
moved and showed well. Hämeenlinna RN 6.10. Paula Rekiranta VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Reilu 10 vuotta, hyvin viehättävä vanha rouva jolla erinomaiset mittasuhteet, oikea 
pään malli, lempeä ilme, tyylikäs kaula ja edelleen hieno ylälinja, erinomainen raajaluusto ja kulmaukset, hyvä 
runko, reippaat liikkeet, miellyttävä veteraani. 
 
ROSSWIND UNABLE TO DANCE 19981/16 s.17.2.2016 i. Fi Mva By JMva ByJV-14 BaltV-15 Rosswind Trick 
Or Treat e. C.I.B Fi & Dk(n) Mva EeV-16 V-18 Northworth Jumper Just Fits kasv. Tuuli Rossi 
Tottelevaisuuskokeet: Lieto 3.3. Ilkka Stén ALO 2 (155 pist). 
 
ROSSWIND VISA IN USE Fi Mva TlnW-18 21933/16 s.5.3.2016 i. Cassom Twist’N’Shout e. Lv & By Mva JV-13 
LtV-15 RigaW-15 Northworth Kind Of Cugar kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 2 years old female, nice size, type and bone, beautiful elegant female head, lovely eye and expression, 
I’d like less skin on throat, good neck, shoulder and topline, bit long in loins, well angulated in front and rear, an 
excellent mover. Savonlinna RN 7.4. Virpi Montonen AVO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tasapainoisesti rakentunut narttu jolla erinomainen runko, luusto ja mittasuhteet, hyvä pään pi-
tuus mutta otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula ja ylälinja, kulmautunut niukasti edestä, hyvin takaa, niuk-
ka eturinta, erinomainen leveä reisi ja matala kinner, upea karvan laatu ja näyttelykunnostus, liikkuu hienolla 
asenteella muuten hyvin mutta etuaskel voisi olla ulottuvampi. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia AVO 
ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and format, good lines of head with nice head 
profile, well shaped body, correct angulation, good front, good coat texture, excellent balance in side movement, 
good temperament. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila VAL ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen narttu jolla erittäin hyvä pää, kaunis ilme ja kaula, sopusuhtainen runko, erinomaiset 
raajat, erinomainen karva, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 5.6. Liisa Pajala SPA 1. 
 
ROSSWIND VOIDS TROUBLE 21936/16 s.5.3.2016 i. Cassom Twist’N’Shout e. Lv & By Mva JV-13 LtV-15 
RigaW-15 Northworth Kind Of Cugar kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
years old, needs more ring training to show to her advantage, nice head, good neck, nice topline, well angulated 
front and hindquarters, correct bite, nice expression, dark eyes, good coat, does not move optimally today, 
needs more ring training, nicer standing than moving. Kotka NORD 16.6. Des Manton, Irlanti AVO ERI 1 SA 
PN2 VARASERT NORD-VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, pleasing type, very 
feminine, clean head, good neck and shoulders, clean topline and well angled in rear, light and easy mover in 
the ring. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro AVO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Feminine, good size, strong enough bones, correct lines and proportions of feminine head but muzzle could 
be slightly more filled under eyes, correct bite and eyes, well placed ears, good topline, feminine body 
proportions, correct angulations, moves well with long steps and good drive, nice temperament. Hämeenlinna 
RN 6.10. Paula Rekiranta AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, iloinen 
ystävällinen narttu, hieman pyöreä kallo, hyvä kuono-osan pituus, tummat pyöreät silmät, hyvä kaula, lavat 
saisivat olla viistommat, hyvä rintakehän syvyys, hieman lyhyt lantio, hyvä karvan laatu, saisi liikkua pidemmällä 
askeleella. 
 
ROSSWIND YES BUT NO 47715/16 s.28.8.2016 i. Flyers Iron Man Tan e. Rosswind Hip Hop Lindy kasv. Tuuli 
Rossi 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sievä nart-
tu joka voisi olla kauttaaltaan vankempi, kevyt kuono-osa, hyvät silmät, hyvä kaula ja ylälinja, kevyt luusto, riittä-
vä rungon vahvuus, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä turkin laatu, saisi liikkua pidemmällä askeleella. 
 
SAGOBACKENS EMMA FROM HIGHBURY 15872/17 s.26.12.2016 i. Elmers Goldmine Easy Friend e. 
Manaca’s Swept Away kasv. Annika Kontturi-Salmi 



Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias, 
hieman hento narttu, selvä sukupuolileima, hyvä kallo, kuono saisi olla hivenen pidempi, purenta ok, hyvät 
korvat, pysty lapa mistä johtuen lyhyt kaula, oikean muotoinen rintakehä, vatsalinja kuroutuu voimakkaasti, hyvä 
lantio, riittävä luusto, karva juuri vaihtumassa, liikkuu lyhyellä korkealla askeleella, kauttaaltaan vielä kapea, 
reipas luonne. Raisio KR 12.8. Kari Granaas Hansen, Norja NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Feminint huvud men skall vara mera utfyllt i nosparti, bra proportioner, kroppen skall ännu utvecklas en 
hel del, välansatt men aningen högt buren svans, tillräckligt vinklad och rör sig med bra steg. 
 
SASA VAN DE DOLLARDHOEVE Fi & By Mva 10709/12 s.14.4.2010 i. Quintos vom Odwnwald e. Crispy van 
de Dollardhoeve kasv. Ute Rötgers-Parchmann, Saksa 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8-vuotias 
hyvän mallinen narttu jolla rodunomainen pää, hyvät silmät ja korvat, hyvä luusto ja kulmaukset, karva voisi olla 
parempi, liikkuu vielä hyvin, hyvä temperamentti. Hämeenlinna RN 6.10. Paula Rekiranta VET EH 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Reilu 8-vuotias, miellyttävä veteraani jonka ikä näkyy karvapeitteessä joka on 
kovin pehmeä, kaunisilmainen narttumainen pää, hyvä kaula, oikea ylälinja, sopusuhtainen luusto, hieman 
korkea kinner, yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä askelpituus. 
 
SAXAPHONE NYLES 17779/15 s.13.10.2014 i. Saxaphone Spyro e. Endowood Ameliah of Saxaphone kasv.  
Metsästyskokeet: Inari 13.10. Lauri Kanerva VOI 2 (haku-30, ylösajo-18, nouto-18, kokonaisvaikutelma-8 = 74 
pist). Inari 14.10. Lauri Kanerva VOI – (haku-30, ylösajo-0, nouto-0, kokonaisvaikutelma-9 = 39 pist). Riistaa ei 
löytynyt. 
 
SEQUENCER CALYPSO 40262/17 s.19.6.2017 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Lepänojan Bertha kasv. Inka 
Tuomisto 
Näyttelyt: Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 months old, nice female, good body proportions, well cut feminine head, good expression, correct bite, good 
neck and topline, well angulated front and hindquarters, good sound movements but she should be more happy 
and gay when she is moving. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN EH 4. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Bitch not shown in best coat condition, rather snipy head, muzzle too tiny compared to 
skull, good length of neck, acceptable ribcage, good sternum, good size of bone, too short in upper arm, quite 
good knee angulation, needs ring training, too uncontrolled. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, a bit long in body, slightly rounded in skull, very nice 
eye, lacking a bit in foreface, lot of substance in the body, not in the best coat today, moves ok when settled, as 
the head lacks a bit of quality I’ll give a very good. Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen JUN EH. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt, mittasuhteiltaan turhan pitkä juniori, vielä kevyt täyttymätön pää, hyvä 
kaula, vahva selkä, riittävä runko tähän ikään, tasapainoisesti kulmautunut, karvapeite ei tänään parhaimmillaan, 
tarvitsee kehätotuttamista ja miellyttävämmän näyttelypannan. 
 
SEQUENCER EQUINOXE 40264/17 s.19.6.2017 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Lepänojan Bertha kasv. Inka 
Tuomisto 
Näyttelyt: Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, nice head and expression, a bit short and straight upper arm, a bit narrow chest in front, 
movement enough light, a bit high stepping and narrow in front, excellent temperament. Mikkeli RN 12.5. Virpi 
Montonen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista rotutyyppiä, hienot mittasuhteet ja 
lupaava rungon vankkuus, vielä kovin kevyt pää jossa tulisi olla parempi otsapenger, ok kaula ja ylälinja, niukka 
eturinta ja etukulmaus, erinomainen takaosa, runsas pehmeä pentukarva, liikkuu hyvällä askelpituudella ja erin-
omaisella asenteella, ihastuttava kokonaisuus mutta tarvitsee aikaa. Hamina NORD 19.5. Åsa Andersson, 
Ruotsi JUN ERI 1 SA PN1 SERT NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkta 
proportioner, mycket vackert välmeislat huvud, milt fint feminint uttryck, vackra ögon, vänansatta öron, fin hals 
och överlinje, bra förbröst, kropp och vinklar, brett kors, fin svans, rör sig med bra steglängd, påskjut och 
svansaktivitet, utmärkt päls. Kotka NORD 16.6. Des Manton, Irlanti JUN ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 11 months, pleasing type and shape, very feminine, clean skull, good eyes and mouth, 
clean neck and topline, excellent coat for her age, sound mover. 
Taipumuskokeet: Ruokolahti 13.7. Veli Nurminen SPA 1. 
 
SHADOWGATE SILVER SPIRIT Fi Jva 23185/13 s.14.2.2013 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. Heart Rock 
Take On Me kasv. Erja Mäkelä 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-
vuotias narttu jolla rodunomainen pää, kauniit tummat silmät, oikea karva, selkälinja ok, hyvä luusto, liikkuu 
rodunomaisesti. Kihniö RN 1.9. Hannele Jokisilta KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin 
narttumainen kokonaisuus, hieman pieni pää suhteessa runkoon, päässä kuitenkin sopiva vahvuus, kovin loiva 
otsapenger, riittävät kulmaukset edessä ja takana, keskivahva luusto, toivoisin selvemmän eturinnan, hyvä run-
gon sivuprofiili, tänään hieman kuiva karva, liikkuu hyvin oikealla asenteella. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 20.5. Arto Kylmälä VOI 3 (a-3, b-5, c-4, d-8, e-3, f-3 = 26 pist). Sennalle osoitetaan 
alkumakuu ja ohjataan jäljelle; Senna jäljestää ensimmäisen osuuden tarkasti jäljen päällä tai aivan tuntumassa, 
kulmalla kaarros oikeaan suuntaan mutta ei aivan veretykselle asti vaan kaartaa väärään suuntaan ja etenee 
aina hukkaan asti; puhdas jälki ja sama lähes yhtä tarkka työ jatkuu toisen osuuden kulmalle, jossa katko, vere-
tyksestä yli ja kaartaen eteen tulevalle polulle, jota Senna seuraa liian pitkään, tästä hukka; puhdas jälki, jota 



lähtee työstämään; kahdella viimeisellä osuudella hiukan enemmän tarkisteluita jäljen sivulla, kulma takaa kaar-
taen; kaadolle ilmavainulla hieman sivusta; makuista merkkaa kolme selvästi; kulmat olivat tänään muutoin 
mallikkaasti suoriutuneelle Sennalle liian kova haaste. Ilmajoki 26.5. Heikki Pirhonen VOI 3 (a-3, b-3, c-3, d-10, 
e-2, f-4 = 25 pist). Hyvin ohjattu lähtö, Senna tutkii hyvin alkumakauksen ja aloittaa hyvin etenevän ja jäljen 
päällä tapahtuvan jäljestyksen; vauhti on jäjestykseen sopivaa; toisen osuuden lopulla poistutaan uimaan, palaa 
kuitenkin itse; kolmannen osuuden alussa Senna tekee tarkistuslenkin, palaa jäljelle ja ottaa paluujäljen, sama 
toistuu viimeisen osuuden alussa, kummastakin hukka; kaksi makuista merkkaa hyvin, kaksi yli; katkokulma 
selvitetään parilla rengastuksella, toinen ja kolmas kulma suunnantarkistuslenkillä; kaadolle tullaan suoraan, 
sorkka ei kovin kiinnosta, jää viereen. Ilmajoki 23.6. Sanna Rantanen VOI 0 (0 pist). Ohjatusti matkaan, Senna 
jäljestää maastoon sopivaa kävelyvauhtia maa- ja ilmavainulla; ensimmäisellä osuudella pyöritellään muita haju-
ja, jälki pariin kertaan ylittäen siitä välittämättä, hukka ja puhdas jälki; makaus merkitään nopeasti pysähtyen, 
osuus loppuun hyvin; kulmalla olleella katkolla jatko ei löydy, joten toinen hukka; uusi alku toisen osuuden 
alusta, toinen makaus ohittuu tarkistuslenkillä, heti makauksen jälkeen laajat tarkistelut, joilta koe keskeytetään 
kun lenkiltä palattua lähdetään paluujälkeä; Senna osaa jäljestää mutta tänään muut hajut häiritsivät jälkityötä. 
Isokyrö 22.7. Jarmo Nummijärvi VOI 3 (a-3, b-5, c-5, d-7, e-3, f-2 = 25 pist). Lähtömakaus kiinnosti; sopivaa 
vauhtia niiltä osin kun ollaan jälkiuralla; epävarmuus heijastuu koko jäljestyksen ajan, korostuen kulmilla; katko-
kulma oikaisten, samoin seuraava kulma oikaisten jatko-osuuksille, kolmannella kulmalla rengastuksia tehden 
jatko-osuudelle; makauksista merkattiin ensimmäinen, kolmas ja neljäs, merkkaamatta ohituksen johdosta toinen 
makaus; ensimmäisellä osuudella tuomittiin hukka, muutoinkin useita poistumia jokaisella osuudella; aikaylitys 
pudottaa vielä palkintosijaa. Ilmajoki 2.8. Aila Hauskamaa VOI 0 (0 pist). Senna nuuskii alkumakuun ja lähtee 
rauhalliseen jälkityöhön, sitä edetään maa- ja ilmavainua käyttäen; ensimmäinen makaus merkataan hyvin, sit-
ten poistutaan kolme kertaa peräkkäin määrätietoisesti ja hukataan jälki; tuomari keskeyttää kokeen. Ilmajoki 
12.8. Tuula Svan VOI 3 (a-2, b-3, c-2, d-9, e-3, f-2 = 21 pist). Hyvä ohjattu lähtö, jäljestys on maavainuista ja 
sopivavauhtista; heti ensimmäisen osuuden alussa lähdetään seuraamaan muita hajuja suoraviivaisesti, josta 
hukka; puhdas jälki, jota kulmalle, kulma tarkastuslenkillä seuraavalle osuudelle; toinen kulma, jolla katko, laa-
jasti lenkittäen seuraavalle osuudelle, hetken kuluttua jälleen jäljestämään muita hajuja, veriura ylitetään kahdes-
ti ja matka jatkuu jäljen sivuun aina hukkaan asti; puhdas jälki, jota kulmalle, kulma tarkasti viimeiselle osuudelle; 
kaikilla osuuksilla pienempiä ja laajempia lenkkejä jäljen sivuun; makauksista ensimmäinen ja kolmas nopeasti 
nuuhkaisten, toinen yli ja neljäs ohi; suoraan kaadolle, jota tutkii tarkasti; tänään muut hajut sekoittivat Sennan 
jäljestystä. 
 
SHAVIAN CARPE DIEM BABY 25180/16 s.15.3.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Fi & 
Se Jva Triplet Yours Truly e. Shavian Poor Cow kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Heinola KR 19.8. Paavo Mattila AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentu-
nut narttu, kaunis pää ja miellyttävä ilme, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen runko ja hyväasentoiset raajat, etu-
rintaa saisi olla hieman enemmän, hyvä ylälinja, karva ei aivan parhaimmillaan, liikkuu hyvin, erinomainen esiin-
tyminen. 
 
SHAVIAN EVERY BREAKING WAVE 47317/15 s.17.7.2015 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Shavian 
Hey Look This Way kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely head and eye, nicely balanced outline, good reach of neck, good bone and substance, good spring and 
depth of rib, short strong coupling, well muscled and angulated hindquarters, just carrying a bit of extra weight on 
her shoulders, moved soundly and happily. 
 
SHAVIAN RUN GIRL RUN 28612/17 s.8.4.2017 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-
13 HeW-16 V-16 HeVW-18 Backhills Your The Man e. Shavian It’s A Sin kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
pretty girl, built on larger lines, nice neck and shoulder, good bone, good body and depth of brisket, nicely 
rounded quarters, good tailset, moved soundly. 
 
SHAVIAN THAT’S ME HeW-16 V-16 HeW-17 PMV-17 19982/14 s.11.2.2014 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 Backhills Your The Man e. Pretty Flower’s Written In 
The Stars kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very feminine young lady with lovely dark eye, good neck and shoulder, good bone, neat tight feet, good body 
properties, nicelly angulated hindquarters, short, square and compact, moved soundly with drive and ever-
wagging tail. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Nicely balanced hed, clean throat, straight front, neat feet, good layback in shoulder, lovely return of 
upper arm, strong well ribbed body, level topline, nicely rounded rear, well balanded movement, very happy. 
 
SHAVIAN WALK ALL OVER YOU 39387/12 s.11.5.2012 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 MVV-
14 VV-14 Flyers Zim Bean e. C.I.B C.I.E Fin & Se(n) & Lv & Ee Mva PMJV-05 V-07 EeV-07 V-08 Shavian No 
Mercy kasv. Jaana Ranta  
Jäljestämiskokeet: Ristijärvi 29.7. Marja-Maija Pyykkönen AVO 3 (a-2, b-4, c-2, d-14, e-3, f-2 = 27 pist). Koira 
kehoitetaan jäljelle, alkaa ilmavainuinen jäljestys; ensimmäisen osuuden puolivälissä hajut vievät oikealle, josta 
kaartaa paluujäljelle, ensimmäinen hukka; hetken jäljestää ja vuorostaan hakee jälkeä vasemmalta, josta palaa 



uralle; toisella osuudella hetken jäljestää, josta kaartaa paluujäljelle, toinen hukka; kolmas osuus jo hyvää jäljes-
tystä; sorkan osoittaa; makaukset ja kulmat tarkasti; hyvä sopivavauhtinen jäljestys, jolle harjoitusta lisää.  
 
SILESSIA’S ALMOND Se(n) & Ee & Lv & Lt & Balt & By Mva 48047/14 s.14.8.2014 i. Fi Mva HeVW-16 
Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Lecibsin Silessia kasv. Hanna Eilola 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva VAL EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva luusto, 
sukupuolileima saisi olla selvempi, hyvät pään linjat, saksipurenta hyvä kaula, säkä ja selkä, iloinen häntä, rinta-
kehä hyvin kehittynyt, oikeat kulmaukset, hyvä liike, karvan laatu saisi olla silkkisempää. Vaasa KV 15.4. Satu 
Ylä-Mononen VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunisrakenteinen vankka narttu, ihas-
tuttava pää ja ilme, hyvä purenta, vahva luusto, hyvä rungon vahvuus, riittävä eturinta, hyväasentoinen häntä, 
liikkuu hieman ahtaasti takaa ja löysästi edestä, oikealaatuinen mutta ei parhaimmillaan oleva turkki. Haapavesi 
RN 6.5. Harto Stockmari VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet omaava 
narttu jolle toivoisin korostuneemman sukupuolileiman, oikean muotoinen pää, vähän löysää kaulanalusnahkaa, 
hyvä purenta, hyvä lantio ja etuosa, tilava runko, oikein kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin, karva ei tänään 
parhaimmillaan. 
Jäljestämiskokeet: Pyhäjärvi 25.8. Heikki Ryynänen AVO 0 (0 pist). Hyvä lähtömakauksen tarkistus ja ohjaus 
jäljelle; ensimmäinen osuus sopivaa kävelyvauhtia etenevää maavainuista jäljestystä, osuuden lopun etenee jäl-
jen sivulla, käy kulmalla ja palaa takaisin taaksepäin ja se johtaa hukkaan; toisen osuuden alkupuolella koira 
arkailee, jatkaa etenemistä, tekee pistoja sivulle ja lähtee taaksepäin, siitä toinen hukka; osuuden puolivälissä 
ajautuu oikealle sivulle, etenee lähelle kulmaa ja ylittää verijäljen, sieltä tuli kolmas hukka; tuomari keskeyttää 
kokeen. 
 
SNEDBO’S BUTTERFLY GIRL 22914/15 s.7.3.2015 i. Fi Jva Ee VMva Guldslättens Spiderman e. Elmers Gold-
mine Born Isadora kasv. Katja Södergård 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas narttu 
jolla hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, kuono-osa saisi olla vahvempi ja otsapenger selvempi, hyvå kaula ja 
ylälinja, rintakehä saisi olla paremmin pyöristynyt alaosaltaan, liikkuu hyvällä askelpituudella, runsas turkki. 
 
SOBELINA’S CATALINA 53752/15 s.8.10.2015 i. Edwin Schönez e. Idunvallens Caprice kasv. Carina Nyman 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 25.8. Paula Valkonen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen 
ja avoin hännän heiluttaja, leikkisä, tulee erinomaisesti toimeen kaikkien kanssa. Haku ja laukaus: hyväksytty. 
Innokasta maavainuista häntä heiluen tehtyä hakua, hyvä laajuus, pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan; laukauksesta 
säpsähtää, haku jatkuu erinomaisena; iloista menoa, upea suoritus, kaunista eleetöntä rauhallista ohjausta. 
Jäljestys: hylätty. Hyvä opastus, maavainuista työskentelyä; jäljestys on epävarmaa ja hosuvaa, Liina ei ole oi-
kein varma mitä sen tulee tehdä; kulma hyvin, toinen osuus hieman ensimmäistä paremmin, ohittaa kaadon 
mutta löytää itsenäisesti; valitettavasti aikaraja täyttyy toisen osuuden puolessa välissä; selkeä jälkikäsky voisi 
helpottaa Liinaa. Vesityö: hyväksytty. Hieman epäröiden uimaan, noutaa pukin ja luovuttaa ohjaajan käteen. 
Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee iloisesti häntä heiluen, haluaa työskennellä ohjaajan kanssa. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: ihana iloinen parivaljakko; ohjaaja tukee elämäniloista koiraa kauniisti ja antaa sen tehdä työ-
tänsä; tarvitsee vielä jäljestysharjoitusta ja työskentelyvarmuutta. 
Tottelevaisuuskokeet: Kotka 14.4. Harri Laisi ALO 3 (135,5 pist). Kotka 19.5. Anne Nokelainen ALO 3 (115 
pist). Nastola 8.7. Vesa Kallio ALO 3 (139,5 pist). Orimattila 21.7. Kaarina Pirilä ALO 3 (131,5 pist). Porvoo 
1.12. Harri Laisi ALO 3 (135 pist). 
 
SPECK LINE GIGATUS Fi Jva 32734/12 s.17.4.2012 i. Fabulous Choice Perfect Boy e. Speck Line Be My 
Sunshine kasv. Maarit Mäki  
Jäljestämiskokeet: Mynämäki 22.4. Johanna Lindfors VOI 0 (0 pist). Hyvin ohjattu lähtö, koira jäljestää maa- ja 
ilmavainulla aaltoillen jäljen molemmilla puolilla; ensimmäisellä suoralla pieniä pistoja jäljen molemmin puolin, 
toisella suoralla pistot ja lenkit laajenevat; laajalta lenkiltä tullessaan koira ylittää jälkiuran huomioimatta sitä ja 
jatkaa määrätietoisesti poispäin, tuomitaan hukka; uusi alku aaltoillen eteenpäin kunnes taas riistan jäljille, toinen 
hukka; palautus hieman ennen katkokulmaa, jonka selvittää mutta pian tuoreet sorkan jäljet vievät taas mennes-
sään ja kolmas hukka ja koe keskeytetään; ensimmäisen ja toisen suoran makuut merkkasi erinomaisesti. 
Tarvasjoki 3.5. Juhani Heikniemi VOI 1 (46 pist). Kolari 12.8. Sari Nuolikoski VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-9, e-3, f-4 
= 40 pist). Sohvi haistelee alkumakuun ja ohjataan jäljelle, alkaa reipasta vauhtia etenevä maa- ja ilmavainuinen 
jäljestys, joka hieman aaltoilee veriuran päällä; osuuksilla tehdään pieniä tarkastuksia jäljen sivuille; makauksista 
ensimmäisellä ja neljännellä hidastaa, toisen pysähtyy pikaisesti nuuhkaisemaan, kolmatta vain vilkasee ohi 
kävellessään; ensimmäinen kulma takaa kaartaen, toinen, jolla katko, veretyksen lopusta rengastamalla pitkään 
ja hartaasti uudelle osuudelle, kolmannella kulmalla muut metsän hajut ovat viedä mennessään, rengastaa 
ahkerasti kulman sisällä ja sopivasti osuu uudelle osuudelle; suoraan kaadolle, jolle jää; hyvä suoritus, pisteitä 
pudottaa makausten merkkaamattomuus ja kulmilla pyörimiset. 
 
SPECK LINE IHAN MAHOTON 24886/14 s.19.1.2014 i. X-Paws Xplosive e. Fi Mva Fi Jva Manaca's Look Low 
And Behold kasv. Maarit Mäki 
Jäljestämiskokeet: Salo 29.7. Heikki Pirhonen AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjattu lähtö, 
Femma aloittaa innokkaan jäljestyksen; jo heti alusta ryntäillään innokkaasti jäljen molemmin puolin, kuitenkin 
edetään jäljellä sopivaa kävelyvauhtia; tällä tavoin edetään maastosta riippumatta koko jälki; ennen ensimmäistä 
kulmaa käydään pikaisesti ojassa uimassa; kumpikin kulma pienellä suunnantarkistuslenkillä; molemmat 
makaukset pysähdytään osoittamaan; kaadolle tullaan suoraan, sorkan tutkii ja jää viereen; hyvä, hieman rauha-



ton mutta jälkitarkka ja hyvin etenevä suoritus. Hämeenlinna 9.9. Rauno Koskinen AVO 1 (a-6, b-10, c-8, d-12, 
e-3, f-4 = 43 pist). Ohjattu lähtö; ohjausmatkan jälkeen alkaa sekä maa- että ilmavainuinen jälkityö, joka etenee 
sopivaa vauhtia; jäljestys on runsaiden tarkistelujen sävyttämä, koira on enemmän jäljeltä pois kuin jälkiuralla; 
koko matka aina sorkalle asti edetään näin; ensimmäinen makaus ohitetaan ja kulma pienellä suunnan tarkistuk-
sella, toinen makaus merkataan ja kulma lähes jäljen mukaisesti; kaadolle vähän sivusta ja jää viereen. 
 
SPECK LINE IHQ 24887/14 s.19.1.2014 i. X-Paws Xplosive e. Fi Mva Fi Jva Manaca's Look Low And Behold 
kasv. Maarit Mäki 
Rallytoko: Kalajoki 16.6. Anna Klingenberg ALOHYV (83 pist). Kalajoki 16.6. Tytti Lintenhofer ALOHYV (99 
pist) RTK1. 
 
SPECK LINE ONPAS IHANA 19549/16 s.19.2.2016 i. Miklaus Onpa Metka e. Speck Line Noita Nokinenä kasv. 
Maarit Mäki 
Luonnetesti: Kangasala 16.6. Marco Vuorisalo ja Kai Tarkka LTE (172 pist). 
 
SPECK LINE ONPAS MAHOTON 19550/16 s.19.2.2016 i. Miklaus Onpa Metka e. Speck Line Noita Nokinenä 
kasv. Maarit Mäki  
Jäljestämiskokeet: Nakkila 26.8. Erkki Rantamäki AVO 2 (a-5, b-8, c-6, d-11, e-3, f-4 = 37 pist). Alkumakaus 
merkattiin hyvin, sitten alkaa maa- ja ilmavainuinen työskentely; kaikilla osuuksilla Hilppa tekee lukuisia tarkas-
tuksia jäljen molemmin puolin; kolmannella osuudella Hilppa lähtee peuran jäljelle eikä palaa enää jälkiuralle, 
tuomitaan hukka; kulmat hyvin, makaukset merkattiin, sorkan omisti ottaen sen suuhun. 
Rallytoko: Vihti 10.5. Jaana Karppinen AVOHYV (95 pist) RTK2. 
Luonnetesti: Somero 16.6. Carita Koskinen ja Sirpa Heilä LTE (68 pist). 
 
SPECK LINE SAVANNAH 15750/17 s.26.12.2016 i. Flashdance Kind Of Magic e. Speck Line Tuulten Viemää 
kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminiininen, vielä hieman kapealinjainen kauttaaltaan, miellyttävä pää ja ilme mutta kuono-osa saisi olla 
hieman täyteläisempi, kaunis kaula, riittävä luusto kokoonsa nähden, rintakehän tulee vielä kehittyä sekä 
syvyydeltään että leveydeltään, hyvät takakulmat, joustavat sivuliikkeet mutta melko korkea etuaskel tällä 
hetkellä, iloisesti vispaava häntä, tarvitsee vielä aikaa. Kinnula RN 4.8. Marjo Jaakkola NUO ERI 4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 19 kk, erittäin feminiininen, sievä pää joskin toivoisin aavistuksen vahvempaa 
kuono-osaa, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu iloisesti, hyvä 
hännän kanto. 
Taipumuskokeet: Kolari 10.8. Anitta Kauppila SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Kauhava 13.6. Kristina Erkkilä AVO 1 (a-5, b-10, c-9, d-12, e-3, f-4 = 43 pist). Rauhallinen 
aloitus; jäljen päällä loivasti risteillen etenevä koira merkkaa makaukset; ensimmäinen kulma suoraviivaisesti, 
toinen kulma ulkokautta silmukalla makaukselle ja siitä kaartaen seuraavalle osuudelle; ensin sorkan ohitse mut-
ta muistutettaessa palaa hakemaan jälkeä ja sitä kautta jäljestäen sorkalle; toisen osuuden lopussa jokunen 
risteävän uran tarkistus kuluttaa aikaa muttei kuitenkaan liikaa. Kolari 12.8. Merja Kajander AVO 2 (a-4, b-9, c-
7, d-11, e-3, f-4 = 38 pist). Hyvä ohjattu lähtö, koira etenee maavainuisesti hyvää rauhallista jälkivauhtia; ensim-
mäisen osuuden alussa koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä aina hukkaan asti; ensimmäinen makaus/kulma 
hyvin pienellä suunnan tarkistuksella, toinen makaus/kulma ohi; kolmannen osuuden loppupuolella muutama 
tarkistuslenkki; tänään valitettavasti kaksi ”työtapaturmaa” laskee palkintosijaa ja pisteitä muuten niin hyvää jälki-
työtä tehneeltä koiralta; rauhallinen ohjaaja luottaa koiraansa, joka myös vasta-alkaja mejä-uralla. Kauhava 
17.8. Kristina Erkkilä AVO 2 (a-4, b-9, c-7, d-12, e-3, f-4 = 39 pist). Rauhallinen ja määrätietoinen aloitus; alkuun 
sopivaa vauhtia etenevä koira risteilee jäljen päällä; merkkaa makaukset; ensimmäinen kulma suoraviivaisesti, 
toinen kulma ensin pyörien jäljen ulkopuolella ja kaartaa sitten reilusti kolmannelle osuudelle; viimeisellä osuu-
della on pätkä suopursuja ja se hidastaa huomattavasti pienemmän koiran vauhtia ja halua edetä jäljellä; 
ohjaajan kehoituksista kuitenkin aina jatkaa pätkän; sorkka löydetään ja sitä tutkitaan innokkaasti; ajan ylitys vai-
kuttaa palkintosijaan. Kauhava 18.8. Kristina Erkkilä AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Määrätietoi-
nen aloitus; jäljen päällä risteillen etenevä koira etenee sopivaa vauhtia; ensimmäinen makaus tutkien ja kulma 
ulkokautta pienellä kaarroksella; toinen makaus merkaten ja ajautuu eteenpäin vastatuuleen ja kaartaa sieltä 
kehoituksilla reilusti seuraavalle osuudelle; löytää sorkan, josta on kiinnostunut; hieno suoritus parivaljakolta; 
edellisen illan ”harjoitukset” suopursukossa tuottivat tulosta ja tänään jäi reilusti aikaa ylikin. 
MH-luonnekuvaus: Virrat 8.7. Arja Jauhiainen ja Kai Tarkka. 
 
SPECK LINE TUULTEN VIEMÄÄ 52263/14 s.26.8.2014 i. C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva TlnW-
13 Fi Jva Skjervtun’s Wanna Be e. Fi Jva Speck Line Gigatus kasv. Maarit Mäki  
Luonnetesti: Jalasjärvi 2.6. Heli Herranen ja Mia Möller LTE (68 pist).  
 
SPECK LINE UU LA LAA 44489/17 s.23.7.2017 i. Fi Mva Fi Jva Shadowgate Silver Shadow e. Speck Line Ilo 
Joka Elättelöö kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kevyt nart-
tu, toivoisin paremmat pään linjat, hieman vieras ilme, sopiva luusto, kevyt runko, riittävät etukulmaukset, tulisi 
olla paremmin kulmautunut takaa, oikean laatuinen karva, hyvä luonne, liikkuu iloisena. 
 



SPECTROLITE’S POINTS ON BACK Fi Mva 48631/08 s.16.8.2008 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-
12 SeV-13 NoV-14 NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. Fin Mva Fi Jva Backhill’s Ice Queen kasv. Minna 
ja Veli-Pekka Rasinpää 
Näyttelyt: Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomais-
ta tyyppiä, kaunis pään profiili, vankka kaula, hieman pystyasentoinen lapa, hyvä eturinta ja rungon tilavuus, 
kokoon sopiva luusto, hieman kuiva ja avoin turkin laatu, erinomaiset takakulmaukset, kapeat takaliikkeet, 
ryhdikkäät sivuliikkeet, kyynärpäiden tulisi olla tiiviimmät, miellyttävä käytös, iloinen häntä. Ähtäri RN 2.9. Juha 
Palosaari VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10½-vuotias, vankkatekoinen narttu, 
hyvä pään malli, kaula voisi olla hieman pidempi ja lapa viistompi, hyvä eturinta, tilava runko, hieman raskaassa 
kunnossa, melko pitkä lanneosaltaan, hyvä takaosan rakenne, hyvät maatavoittavat liikkeet, ei ikä eikä ylipaino-
kaan näy liikkeessä. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta VET ERI 1 SA PN4 VSP-VET. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, iloinen 10½-vuotias rouva, hyvä pään malli, hieman lyhyt kaula, sopi-
vat kulmaukset, vahva luusto, hyvä runko, kaunis karvan laatu, erinomaiset liikkeet tämän ikäiselle koiralle. 
Rallytoko: Seinäjoki 29.9. Hannele Pirttimaa AVOHYV (94 pist). Seinäjoki 20.10. Pia Heikkinen AVOHYV (73 
pist) RTK2. 
 
STREAMFLOW JUST ANOTHER HISTORY SE33144/2017 s.1.5.2017 i. Se(n) & Ee & No Mva Se Jva La 
Scale History Maker e. Se(n) Mva Occis Ankum kasv. Tommy ja Carola Oxfält, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Goran Gladic, Serbia NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 
months, correct type, typical head, correct bite, correct eyes, well set ears and tail, good size and proportions, 
quality coat, good front, lively movement, well presented. 
 
SUGARVALLEY DREAM FAIRY PRINCESS By Mva Lt & Lv JMva 54153/16 s.20.10.2016 i. Lt Mva JV-15 
Pretty Sable’s Read My Lips e. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Sugarvalley Midnight Apus kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
luusto, oikeat mittasuhteet, riittävän narttumainen, fyysinen kunto saisi olla parempi, hyvä narttumainen pää, 
saksipurenta, lyhyehkö kaula, pehmeähkö selkä, hyvä rintakehä ja kulmaukset, alalinja saisi olla parempi, riittävä 
askelpituus, karva saisi olla silkkisempi, erinomainen luonne. Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen NUO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas vankkarakenteinen narttu, hyvä purenta, kuono-osa voisi olla 
vahvempi, voimakas runko, hyväasentoinen häntä, tasapainoisesti kulmautunut, ohuet huulet, niukka otsa-
penger, liikkuu vetävällä askeleella, hyvä turkki. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro NUO ERI 1 SA PN4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 kk, rodunomainen pää ja ilme, hieman löysät alaluomet, oikea kar-
van laatu, voisi olla hieman paremmassa näyttelykunnossa, sopiva luusto ja kulmaukset, liikkuu hyvällä aske-
leella, kantaa hännän hyvin, esitetään hyvin. Haapavesi RN 6.5. Harto Stockmari NUO EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Oikea sukupuolileima, vähän pitkä kokonaisuus, oikeat pään mittasuhteet, vähän kevyt 
kuono-osa, hyvä purenta, hyvä kaula ja etuosa, tilava runko, vähän pitkä lanneosa, oikein kulmautunut takaosa, 
vähän jyrkkä lantio, oikea karvan laatu, liikkuu hyvin mutta vähän pehmeyttä selässä. Eckerö KV 29.9. Goran 
Gladic, Serbia VAL ERI 2 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, correct type, typical 
head, good size and proportions, well set ears and tail, correct pigment, quality coat, good substance, correct 
angulation and movement, well presented. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 4 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarakenteinen narttu, hyvät mittasuhteet, vahva pää, riittävä pituus, hyvä 
luusto ja runko, liikkuu tehokkaasti, hieman leveästi edestä, runsas turkki. 
Jäljestämiskokeet: Oulainen 13.5. Kari Hyytiäinen AVO 2 (a-5, b-8, c-7, d-8, e-3, f-3 = 34 pist). Alkumakaus 
tutkitaan ja koira aloittaa maa- ja ilmavainuisen jäljestyksen jäljen suuntaisesti luovien ja runsaasti tarkistuksia 
sivulle ja taakse tehden; kulmat selviävät rengastellen mutta makuut eivät kiinnosta; sorkalle tullaan suoraan ja 
sitä nuuhkitaan; tarkistelu vie niin paljon aikaa, että aika ylitetään; nuori koira tietää tehtävänsä, mutta myös riista 
kiinnostaa; ensikertalaiselta ohjaajalta rauhallinen äänetön suoritus. Muhos 17.6. Lea Foudilainen AVO 2 (a-3, 
b-6, c-5, d-12, e-3, f-3 = 32 pist). Alkumakaus tutkitaan ja tästä alkaa rauhallinen jäljestys; ensimmäinen osuus 
on tämän päivän parasta antia, työ on hyvin etenevää ja tarkkaa; toisella osuudella vastaan tulevat ojat aiheutta-
vat ongelmia, Milla vaatii runsaasti rohkaisua ennen kuin matka jatkuu; tämän osuuden lopulla Millan työ jää pai-
koilleen eikä etene ja tästä joudutaan osoittamaan puhdas jälki; molemmat makaukset merkataan; ensimmäinen 
kulma hyvin, toinen vaatii takakautta tapahtuvan tarkistuslenkin; kolmas osuus väsynyttä ja jo hieman innotonta 
työtä, mutta ohjaajan kehottelujen saattelemana Milla löytää sorkalle; sorkka kiinnostaa; ojien kanssa vielä har-
joittelua. Oulainen 1.7. Kari Hyytiäinen AVO 0 (0 pist). Alkumakaus tutkitaan, koira jäljestää pääosin ilmavainulla 
jäljen suuntaisesti rengastellen ja tutkii riistan jälkiä, joten eteneminen on hidasta; ensimmäisen osuuden puoli-
välissä poistuu riistan jäljille ja hukka; makaus merkataan ja kulma selviää rengastaen; toisella osuudella koira 
etenee hyvin hitaasti ja tarkistelee riistan jälkiä, jäljen puolivälissä on aikaa mennyt jo niin paljon, että tuomari 
keskeyttää. Keminmaa 29.7. Jyrki Rasinpää AVO 2 (a-5, b-8, c-6, d-10, e-3, f-3 = 35 pist). Milla tutkii tarkasti 
alkumakauksen ja siitä ohjatusti matkaan; edetään sopivalla kävelyvauhdilla pääasiassa maavainua käyttäen; 
ensimmäinen osuus tarkasti veretystä edeten; ensimmäinen makaus nuuhkaistaan ja jatketaan suoraan kulman 
yli, ei palata, tuomitaan hukka; uusi alku makaukselta; toinen osuus myös tarkkaa jäljestystä, toinen makaus 
merkataan ja jatketaan kulman taakse tekemään tarkistuksia; kolmannella osuudella tarkistuksia jäljen molem-
min puolin ja vilvoittelu vesiojassa, suoraan kaadolle, johon jää tutkimaan sorkkaa; sopiva jäljestys, jossa sattui 
vain yksi suurempi virhe. Pyhäjärvi 25.8. Heikki Ryynänen AVO 1 (a-6, b-7, c-10, d-12, e-3, f-4 = 42 pist). Tar-
kistettuaan lähtömakauksen koira ohjataan jäljelle; jäljestys alkaa rauhallisesti mutta osuuden puolivälistä lähtien 
vauhti lisääntyy; etenee enimmäkseen maavainulla; jäljen aikana useita miinustavia rengastuksia jäljen päällä; 
ensimmäistä kulmaa oikaisee sen verran, että makaus jää huomioimatta; toisen makauksen pysähtyy haista-
maan eikä kulmakaan tuota vaikeuksia; kaadon löytää ja tutkii sorkkaa. 



 
SUGARVALLEY EDGE OF THE DREAM Fi & Lt Mva 43609/15 s.11.7.2015 i. Paisley’s Time Will Show e. 
Raccoon’s Spice Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, erittäin feminiininen riittävän pitkä pää ja kuonon vahvuus, keskipitkä kaula, hyvä runko, hyvä hännän 
kiinnitys ja käpälät, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, koira voisi olla iloisempi. Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen 
AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, kaunis 
pää, huulet voisivat olla paksummat, erinomainen runko, hyvä eturinta, vahva luusto, hyväasentoinen häntä, 
liikkuu erinomaisella askelpituudella, kauniisti kunnostettu turkki. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro AVO 
ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias narttu, oikean mallinen pää, hyvät korvat, silmät 
voisivat olla hieman korrektimmat, hyvä selkä, oikea karva, sopiva luusto ja kulmaukset, hyvät liikkeet. Lahti RN 
1.5. Tuula Savolainen AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ vuotta, hyvät mittasuhteet, 
pään linjat ja tummat silmät, kuono voisi olla hivenen vahvempi, suorat lavat, hieman lyhyet viistot olkavarret, 
hyvä eturinta, tilava vankka runko, hyvä takaosa, hyvä raajaluusto, hyvä turkki, hapsut ja häntä, etuliikkeet saa-
vat vakiintua, tehokas sivuaskel. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia AVO EVA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Strong girl, good length of body, good head but needs little better stop and profile, should have 
more neck, should have little stronger back, today she was limping so cannot be judged properly. Kotka NORD 
16.6. Des Manton, Irlanti AVO ERI 1 SA PN1 SERT NORD-SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 2 years, pleasing type, ok size, well balanced, feminine head, strong topline, well angled in front and rear, 
sound mover, excellent coat. Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Narttumainen vähän matala kokonaisuus, oikeat pään mittasuhteet, turhan löysät luomet, hyvä purenta, 
löysää kaulanalusnahkaa, eturinta saisi olla korostuneempi, löysyyttä kyynärpäissä, hyvä runko mutta pitkä 
lanneosa, hyvä takaosa, liikkuu löysästi edestä, vähän ahdas takaa, vähän painunut ylälinja, käyttää häntää 
rodunomaisesti. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis 
narttu jolla kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, sopivasti kulmautunut, erittäin hyvä ylä-
linja, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen VAL 
ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyväilmeinen pää, vahva 
luusto, erinomainen kaula ja ylälinja, kapea eturinta, alaosastaan kapea runko, hyvä häntä, liikkuu erinomaisella 
askelpituudella, kaunis turkki. 
Taipumuskokeet: Kouvola 30.6. Taru Kalkkila SPA 1. 
 
SUGARVALLEY EDGE OF THE GLORY Fi & Ee Mva Lt & Ee JMva 43607/15 s.11.7.2015 i. Paisley’s Time 
Will Show e. Raccoon’s Spice Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari VAL ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikea sukupuolileima, vähän pitkä kokonaisuus, oikeat pään mittasuhteet, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä 
purenta, hyvä kaula ja eturinta, vankka etuosa, vähän matala säkä, tilava runko, vähän pitkä lanneosa, hyvä 
takaosa, ei tänään täydessä karvassa, liikkuu vähän löysästi edestä, hyvä sivuliike. 
 
SUGARVALLEY EDGE OF THE JOY 43610/15 s.11.7.2015 i. Paisley’s Time Will Show e. Raccoon’s Spice Girl 
kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Narttu-
mainen kokonaisuus jolla oikeat mittasuhteet, vähän korostuneet kulmakaaret ja kevyt kuono-osa, hyvä purenta, 
hyvä eturinta, tilava runko, vähän pitkä lanneosa, vähän jyrkkä lantio, hyvä takaosa, oikea karvan laatu, käyttää 
häntää rodunomaisesti, liikkuu vähän löysästi edestä, hyvä sivuliike. Jyväskylä NORD 10.11. Annukka Palo-
heimo AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voisi olla hieman lyhyempi, niukat etukulmaukset, 
riittävät takakulmaukset, voisi olla hoikempi, hyvä purenta ja karva, kevyet liikkeet, hieman lyhyet etuliikkeet, 
iloinen luonne. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan hyvä narttu joka voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa, hyvä pää ja kaula, hyvät rungon mitta-
suhteet, kulmauksia voisi olla aavistuksen enemmän, hyvän laatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös, 
pieni laihdutuskuuri tekisi terää. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Vankka narttu jolla hyvät mittasuhteet, riittävä pään pituus, hyvä kaula ja ylälinja, vahva luus-
to, erinomainen rungon vahvuus, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä turkki, liikkuu tehokkaasti. 
 
SUGARVALLEY MIDNIGHT APUS Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva 14564/13 s.30.12.2012 i. Paisley’s Time Will Show 
e. Fi Jva Crab Apple’s Brownsugar Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, hyvä purenta, riittävän vahva pää, hyvä kallo ja otsapenger, kapea ja niukka eturinta, hyvä 
kaula ja ylälinja, hyvä rungon vahvuus, lyhyt pysty olkavarsi, oikea-asentoinen häntä, liikkuu ahtaasti edestä ja 
takaa, hyvä turkin laatu. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 5-vuotias hyvän tyyppinen narttu, rodunomainen pää ja ilme, oikeat korvat, hyvä karvan laatu, sopiva 
luusto, liikkuu hyvin. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 5 years, strong girl, compact short body, good head, good eye shape, should have little better topline, 
good set of tail, very good movement. Mänttä-Vilppula KR 3.6. Pekka Teini VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunisilmeinen ja hyvin liikkuva valionarttu, oikealinjainen pää jossa kaunis suku-
puolileima ja tummat silmät, erinomainen etuosa, seistessä hieman pehmeä selkä, liikkeessä selkä on parempi, 
erittäin kauniit cockerin liikkeet, hyvä turkki tänään, mukava käytös. Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari VAL 
ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakas narttu, mittasuhteiltaan vähän pitkä, oikeat pään 
mittasuhteet, viiksikarvat antaisivat kauniimman ilmeen, hyvä purenta, löysää kaulanalusnahkaa, riittävä eturinta, 



tilava runko, vähän pitkä lanneosa, hyvä takaosa, oikea karvan laatu, liikkuu ahtaasti takaa, hyvin sivulta, vähän 
pehmeä ylälinja. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hie-
man tukevassa kunnossa esitetty kaunis narttu, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä runko, luusto ja 
kulmaukset, selässä hieman pehmeyttä, hyvälaatuinen karva, liikkuu, esiintyy ja esitetään hyvin. Tampere RN 
6.12. Satu Ylä-Mononen VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas vankka narttu, hyvä kuono 
ja silmät, niukka otsapenger, vahva runko, hieman pitkä lanneosa, hyvä luusto, liikkuu kapeasti takaa, hyvä 
turkki. 
 
SUGARVALLEY MIDNIGHT AURORA 14562/13 s.30.12.2012 i. Paisley’s Time Will Show e. Fi Jva Crab 
Apple’s Brownsugar Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, hyvät 
nartun mittasuhteet, melko hyvät pään linjat, hieman syvä kallo, tummat silmät, silmäluomet voisivat olla tiiviim-
mät ja kuono vahvempi, hyvä eturinta ja tilava rintakehä, suorat lavat, hyvä takaosa, riittävän viistot olkavarret, 
sivuliikkeessä taka-askel voisi astua tehokkaammin rungon alle, ei tänään parhaassa turkissa, hyvät hapsut ja 
turkki, iloinen käytös. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 5 years old, slightly long in body, good head with correct profile, should have better neck, should have better 
topline, she is higher in rear than in withers, slightly steep shoulders, in movement should have longer steps in 
front and more drive behind. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Vankka narttu, hyvät mittasuhteet, voimakas pää, löysää kaulanalusnahkaa, riittävä pään pituus, hyvä 
luusto ja runko, erinomainen häntä liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa, runsas hyvälaatuinen karva. 
 
SUGARVALLEY PIECE OF SUNRISE Ee JMva 12376/16 s.8.12.2015 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lecibsin Stars 
In The Sky e. Sugarvalley Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas 
narttu joka saisi olla hieman lyhyempi, sieväilmeinen pää, vahva runko, riittävä eturinta, hyvät kulmaukset edes-
sä ja takana, hyvä häntä, pehmeyttä ylälinjassa, hyvä karva. 
 
SUGARVALLEY SPRING BREEZE WIND 28941/17 s.8.4.2017 i. Fi & Ee Mva Raccoon’s Best Wishes e. 
Sugarvalley Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 18.3. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hy-
vän tyyppinen nuori narttu, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman lyhyt kaula, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, vankka runko, liikkuu hyvin takaa ja sivulta katsottuna, hieman löysästi edestä, 
ystävällinen luonne. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
12 kk, tyypillinen pää ja ilme, ilmeen pilaavat hieman löysät alaluomet, oikeat korvat, hyvin kehittynyt ikäisek-
seen, tarvitsee aikaa, karvan pitäisi olla parempi, sopiva luusto, tyypilliset liikkeet. Lahti RN 1.5. Tuula Savolai-
nen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 kk, vankka nuori narttu, lanneosaltaan aavistuksen pit-
kä, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, tummat silmät, hieman avoimet luomet, hyvä eturinta, tilava runko, joskin 
hieman lyhyt rintalasta, viistot olkavarret, hyvä takaosa, kaula voisi liittyä lapoihin sulavammin, liikkeessä saisi 
esiintyä ryhdikkäämmin, hieman kihartava turkki jossa hyvät hapsut ja häntä reipas, sivuaskel. Jyväskylä KV 
11.11. Paavo Mattila NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu joka esitetään hieman 
tukevassa kunnossa, hyvän mallinen pää, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, 
selässä pientä pehmeyttä, hyvät raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Tampere RN 6.12. 
Satu Ylä-Mononen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarakenteinen tasapainoinen 
narttu jolla hyvät mittasuhteet, vahva hieman lyhyt pää, riittävä kaula, hyvä vahva runko, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, hyväasentoinen häntä, turkki ei parhaassa näyttelykunnossa, liikkuu hyvin. 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 12.8. Paula Valkonen SPA 0. Ruovesi 1.9. Janna Kekkonen SPA 0. 
 
SUGARVALLEY SPRING TIME DAFFODIL 28944/17 s.8.4.2017 i. Fi & Ee Mva Raccoon’s Best Wishes e. 
Sugarvalley Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund JUN ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 9 kk, feminiininen narttu, hyvät mittasuhteet, kauniit pään linjat, tummat silmät, hieman löysät avo-
naiset luomet, purenta ok, hyvät korvat, tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen erinomainen rungon volyymi, 
lupaava karvan laatu, liikkuu pitkällä tehokkaalla askeleella, miellyttävä kokonaisuus. Kouvola RN 3.3. Pekka 
Teini JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin lupaava hieman pitkärunkoinen narttu, sievä 
pää, kirkkaat tummat silmät, hyvä ylälinja, ikään sopiva rintakehän muoto, melko pitkä lanneosa, tiiviit käpälät, 
hyvät kulmaukset, miellyttävä käytös, etuliikkeet saavat tiivistyä vielä. Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, 
Kroatia JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 12 months old, good size and bone, very 
feminine head, not finished yet, I’d like less open eyes, good neck, could have more layback of shoulder, good 
topline, bit short front steps, a bit long in loins. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and temperament, correct expression, short and straight upper 
arm, narrow chest in front, movement light, a bit high stepping and narrow in front. Ruovesi RN 29.4. Juta Hara-
nen, Viro JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias narttu jolla rodunomainen pää, tyypilli-
nen pää ja ilme, tarvitsee aikaa kehittyäkseen, selkä hieman pehmeä, oikea karva, sopiva luusto, hieman löysät 
alaluomet, tyypilliset liikkeet. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 1-vuotias, kaunislinjainen, hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, tummat silmät, kuono saa vahvistua, 
hyvä tilava rintakehä, hieman lyhyt rintalasta, sopivasti eturintaa, hyvä takaosa, riittävän viistot olkavarret, hyvä 
raajaluusto, hyvä turkki, hapsut ja häntä, tehokas sivuliike. Parainen RN 9.9. Lena Danker-Höglund JUN ERI 1 
SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 kk, hyvin tyylikäs feminiininen narttu jolla erin-



omaiset mittasuhteet, kauniit linjat päässä, sopiva otsapenger, kaunis ilme, purenta ok kaunis ylälinja, hyvin kul-
mautunut edestä ja takaa, ikäisekseen erinomainen runko, hyvä selkä ja lantio, lupaavat pakarat, sopiva luusto, 
erinomaiset käpälät, liikkuu hyvällä työnnöllä, tehokkaat yhdensuuntaiset askeleet, miellyttävä kokonaisuus. 
 
SUGARVALLEY SPRING WILL SHOW THE BEST 28943/17 s.8.4.2017 i. Fi & Ee Mva Raccoon’s Best Wishes 
e. Sugarvalley Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias 
narttu jolla tyypillinen pää ja ilme, hieman löysät alaluomet, hieman löysässä kunnossa, oikea karva, hyvä luusto 
ja kulmaukset, tyypilliset liikkeet. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 13 months old, good proportions of body, good head, should have better eye and expression, 
could have little more neck, good topline and tailset, could have little more better laid back shoulder, good rear 
angulation, in movement should be better in front. Mänttä-Vilppula KR 3.6. Pekka Teini JUN ERI 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Lupaava nuori narttu jolla ikäisekseen valmis runko, vielä hieman kevyt mutta 
oikealinjainen pää, etuosa on rakentunut oikein, vielä hieman matala säkäosa, vielä hieman kevyt lanne, oikea 
hännän kiinnitys, myös etuosa saa tiivistyä, hyvä turkki, erinomainen askelpituus. Laukaa KR 14.7. Goran 
Gladic, Serbia JUN ERI 1 PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 months, correct type, typical 
head, correct bite, good size and proportions, well set ears and tail, good substance, quality coat for the age, 
lively movement, well presented. Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Riittävän narttumainen kokonaisuus, mittasuhteiltaan vähän pitkä, oikean muotoinen pää, hyvä 
ilme, hyvä kaula, löysää kaulanalusnahkaa, ikäisekseen hyvä eturinta, matala säkä ja vähän painunut ylälinja, 
tilava runko mutta pitkä lanneosa, vähän luisu lantio, hyvä takaosa, karva välivaiheessa, liikkuu vähän ahtaasti 
takaa ja vähän löysästi edestä, hyvä sivuliike, toivoisin vankemman ylälinjan liikkeessä. Tampere RN 6.12. Satu 
Ylä-Mononen NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka narttu jolla hyvät mittasuhteet, oikea 
purenta, vahva pää joka voisi olla pidempi, löysää kaulanalusnahkaa, hyvä kaula ja ylälinja, vahva runko, hyvin 
kulmautuneet raajat, hyvä häntä, runsaasti turkkia. 
Taipumuskokeet: Jämsä 8.9. Hanna Lahtinen SPA 1. 
 
SUNCOX ARCTIC LIGHT 15498/17 s.4.11.2016 i. VDH Mva Haradwater Mr. Bojangles e. Se(n) Mva Se Jva 
Suncox Wish Upon A Star kasv. Marina Aspelin, Ruotsi 
Näyttelyt: Aura RN 16.6. Tiina Illukka NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi 
ja mittasuhteet, hyvä pään profiili mutta voisi olla voimakkaampi kuonosta, kaunis ylälinja, oikean muotoinen 
rintakehä, vahva lanne, liikkuu hyvin. Salo KR 17.6. Kostadin Shankov, Bulgaria NUO EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. In good type, nice head and neck, needs more forechest, good bones, strong 
envelopment of body, correct tailset, correct angulated and musculated behind, must be better prepared for 
show, enough good mover. 
 
SWEET ONE’S NIGHT SURPRISE 52648/15 s.10.10.2015 i. C.I.B Fi & Ee & Ru Mva Cara’s Jedediah e. Fi Mva 
Sweet One’s Summer Night kasv. Hanne Keinänen 
Näyttelyt: Kouvola RN 29.4. Juha Putkonen AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan oikea, hyvä raajaluusto, selvä sukupuolileima, erinomainen pään pituus, oikeat kallon ja kuonon 
linjat, hyvät korvat, tummat silmät, hyvä purenta, oikean mallinen rintakehä, hyvä leveä lanne, riittävästi etu-
rintaa, erinomainen karvan laatu, hyvä hännän ja lantion asento, tasapainoiset kulmaukset, saisi liikkua reip-
paammin. Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Correct head, nice reach of neck, deep chest, correct front, powerful ribcage, excellent topline, rear with 
nice angulation, in movement she could have a little more attitude. Laukaa KR 14.7. Goran Gladic, Serbia AVO 
ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, correct type, typical head, would 
prefer a better stop, correct bite, correct eyes, well set ears and tail, quality coat, good size and proportions, 
good substance, correct in movement but tail could be higher. Kuopio KR 3.8. Kari Salminen AVO EH 1. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vähän hento kokonaisuus, otsapenger saisi olla voimakkaampi, rintakehä 
saisi olla tilavampi, matala hännän kiinnitys, kaunis karva, rauhallinen mukava esiintyminen. Kuopio NORD 4.8. 
Vesa Lehtonen AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet mutta vielä hieman 
kapea ja kevytrunkoinen kokonaisuus, hyvä pää, hieman kuivat huulet, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoisesti 
kulmautunut, liikkuu yhdensuuntaisella hyvällä askelpituudella mutta liike voisi kauttaaltaan olla vapautuneem-
paa, erinomainen karvan laatu, kauniissa näyttelykunnossa, joskin paikoin koristekarvoja voisi olla runsaammin. 
Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, 
hyvä pään pituus, pehmeä ilme, hyvä kaula ja viisto lapa, mittasuhteiltaan hieman pitkärunkoinen, rintakehä saisi 
olla täyteläisempi, voimakkaat takakulmaukset, liikkuu tänään hieman etumatalasti mutta reippaasti, yhden-
suuntaiset takaliikkeet. 
 
SWEET ONE’S SUMMER NIGHT Fi Mva 46179/12 s.29.7.2012 i. C.I.B Fi & Ru Mva Lv & Ee JMva LvJV-12 
Leading-Light Dom Pérignon e. C.I.E Ee & By & Ro Mva Isbahan’s U Xclusive kasv. Hanne Keinänen 
Näyttelyt: Kuopio KV 5.8. Viveca Lahokoski VAL ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaista tyyppiä, erinomainen pään vahvuus ja pituus, kaunis kaula, hyväasentoinen lapa, erinomainen rinta-
kehän täyteläisyys, hyvä raajaluusto, erinomainen leveä reisi, hyvälaatuinen turkki, tasapainoiset sivuliikkeet, 
kaunis kokonaisuus. 
 
TARRENDAYLE STRAWBERRY FIELDS 29483/11 s.9.3.2010 i. Am Mva Whitfield BlueVu Silver N Gold e. Au 
Mva Tarrendayle From The Heart kasv. Toni Dennis, Australia 



Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.7. Tuula Savolainen VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 8-vuotta, erinomaiset mittasuhteet, seistessä esiintyy ryhdikkäästi, oikealinjainen pää, pehmeä ilme, hyvä 
eturinta, erinomainen tilava rintakehä, hyvät viistot olkavarret, hieman kapea lantio, sopivasti kulmautunut takaa, 
liikkuu tasapainoisesti, hyvin rauhallisesti, hyvät hapsut ja häntä, turkissa jo hieman pehmeyttä. Isokyrö RN 4.8. 
Jukka Kuusisto VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin säilynyt veteraani-
narttu, hyvä pää ja ilme, vahva selkä, hyvä rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu ikäisekseen hyvin, seis-
tessä hyvin kaunis kokonaisuus. Kihniö RN 1.9. Hannele Jokisilta VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, oikealinjainen nartun pää, hyvät korvat, kaula saisi olla pidempi, sopiva eturinta ja 
kulmaukset, hyvä luusto, vankka runko, oikean laatuinen karva, hieman laiska liikkuja mutta liikkuu hyvin. 
 
TEN GRADE’S EXACT OTHER ELLIE 32058/16 s.4.5.2016 i. C.I.E Northworth Online Style e. C.I.B Fi & Lt Mva 
MV-14 Northworth Exact So Elegant kasv. Marja Karjalainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniit 
raamit, ripaus raajakorkeutta ei olisi pahitteeksi, ihana pää, kaunis ilme, ihana täyteläinen kuono, erinomainen 
kaula, hyvä täyteläinen eturinta, syvä runko, turhan pitkä lanne, lihaksikas takaosa, erinomainen silkkinen karva, 
tehokkaat liikkeet ihanalla asenteella, mittasuhteiden takia ’erittäin hyvä’. Rovaniemi NORD 17.6. Petr Reha-
nek, Tsekki AVO ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old bitch, scissor 
bite, eyes dark brown, ears well set and coated, chest deep and broad, nice forechest, back straight, tail well set, 
fore and hindquarters with good angulations, regular movement. Kuusamo RN 14.7. Irina Poletaeva AVO EH 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, liian pitkärunkoinen, melko hyvä pää, saksi-
purenta, erinomainen kaula, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, pitkä lanne, hyvä eturinta, hieman lyhytjalkainen, 
hyvä askelpituus, hyvä karvan laatu. 
 
TEN GRADE’S FIFTY-SIXTY 36347/17 s.1.6.2017i. V-18 RigaW-18 Honeywater’s Catch Of The Day e. C.I.B Fi 
& Lt Mva MV-14 Northworth Exact So Elegant kasv. Marja Karjalainen 
Näyttelyt: Lahti PN 17.2. Marja Talvitie PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hie-
man ujosti esiintyvä, lanneosaltaan aavistuksen pitkä tyttö, hyvä pää ja kuonon pituus, erinomainen kaula, ylä-
linja, häntä ja takaosa, liikkuu hyvin sivulta katsoen, vahva hyvä runko, tulossa hyvä karva. Kouvola RN 3.3. 
Pekka Teini JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoinen, mittasuhteiltaan erin-
omainen nuori narttu jolla ikäisekseen hyvä lihaskunto, hyvä pää, hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, ikäi-
sekseen hyvä eturinta, turkki ei tänään parhaimmillaan mutta laatu oikea, hyvä askelpituus mutta saa tiivistyä 
vielä. Mikkeli KV 28.7. Suncica Lazic, Serbia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 
months old, correct size and proportions, medium bone, typical head, long neck, level topline, tailset a bit low, 
good chest, could have a bit more substance, parallel position of legs, a bit short upper arm, correct hind-
quarters. 
 
TEN GRADE’S SIXTY-NINE 36349/17 s.1.6.2017i. V-18 RigaW-18 Honeywater’s Catch Of The Day e. C.I.B Fi 
& Lt Mva MV-14 Northworth Exact So Elegant kasv. Marja Karjalainen 
Näyttelyt: Helsinki PN 14.1. Matti Luoso PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, 
hieman tukevassa kunnossa oleva narttupentu, hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, 
eturinta saa vielä kehittyä, melko pyöreä rintakehä, hyvä hännän kiinnitys, sopivat kulmaukset, voisi liikkua 
pidemmällä askeleella, hyvä käytös. Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 7½ kk vanha narttupentu, hyvät mittasuhteet, kaunispiirteinen pää, hyvä otsapenger, selvät 
kulmakaaret, lempeä ilme, purenta ok, hyvä huulilinja, hyvät korvat, erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, 
hyvä rintakehän muoto, esitetään tänään hieman pulleassa kunnossa, hyvä lantio ja hännän kiinnitys, erinomai-
nen luusto, lupaava karva tulossa, liikkuu reippaasti hyvällä askeleella, käyttää häntäänsä oikein. Ruovesi RN 
29.4. Juta Haranen, Viro JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, hyvän tyyppinen ja hyvän 
kokoinen narttu, rodunomainen pää, hieman löysät alaluomet, korrekti topline, kompakti kroppa, hyvä karvan 
laatu, liikkuu hyvin, hyvä temperamentti. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia JUN ERI 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Nearly 1 year, compact body, small feminine head, little snipy muzzle, good eye shape, 
correct topline, good angulation, moves very well, good coat texture. Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia 
JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Still developing, good size and format, head still bit smaller 
compared with body, well shaped body, correct angulation, enough balance in movement, good coat and 
temperament. Vesilahti RN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hieman pitkähkö mutta kaunis narttu, 14 kk, rodunomainen pää, korvat, silmät ja purenta ok, ikäisek-
seen sopiva rintakehä ja eturinta, hieman avoimet etukulmaukset, takaraajat hyvin kulmautuneet, hieman löysät 
liikkeet, hyvä luonne ja väri. Heinola KR 19.8. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin kaunis nuori narttu jolla hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, erinomainen runko, ylä-
linja ja raajat, ajoittain hieman korkeahko häntä, erinomainen karva, hyvät liikkeet, seistessä hyvin kauniit ääri-
viivat, miellyttävä käytös. Ähtäri RN 2.9. Juha Palosaari JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
15 kk, hienosti kehittynyt vankkatekoinen narttu, hyvä pään malli, erinomainen kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvä 
eturinta, riittävän tasapainoiset etu- ja takakulmaukset, hieman raskaassa kunnossa, tehokkaat maatavoittavat 
liikkeet, mainio luonne. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kaunis narttu, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen runko, erittäin hyvät 
raajat, erittäin hyvän laatuinen karva, hyvät liikkeet, ajoittain aavistuksen korkeahko häntä, seistessä kauniit ääri-
viivat, miellyttävä käytös. 
 



TRAVIS WOOD ELF NO47138/16 s.3.6.2016 i. Se(n) Mva EuV-15 Annilan Sergeant Blast e. NoJV-14 Travis 
Wood Of Windsor kasv. Kari Haave, Norja 
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia NUO ERI 2 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 22 months old female, excellent type, size and bone, head of good length, not finished yet, 
I’d like bit less open eyes, good neck, shoulder and topline, excellent mover, a bit overweight. Imatra KV 2.4. 
Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, nice head 
and expression, a bit short and straight upper arm, a bit narrow chest in front, movement enough light, hocks in 
when moving, a bit narrow front movement, excellent temperament. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia 
KÄY ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Really nicely constructed bitch, nice 
head and expression, good reach of neck, well laid shoulders, good bone and substance, short coupled, well 
muscled hindquarters, good tailset and a happy sound mover. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia 
KÄY ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely balanced head with dark eye, 
strong forechest, straight front, good bone, lovely tight feet, good length of neck, fine shoulders, good strong 
body, level topline, very compact, well muscled rounded rear quarters, correct tailset, good steady movement 
and tail action. 
 
TRIPLET BLUE ROSALIE 16019/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva LtV-17 
Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hieman kevyt, mittasuhteiltaan oikea narttu, kaunislinjainen pää, hyvä kaula, toivoisin hieman lisää luustoa, 
rintakehä saisi olla alaosastaan täyteläisempi, muuten hyvä runko, hieman niukasti kulmautunut molemmista 
päistä, kevyet sujuvat liikkeet, erinomainen turkin laatu, iloinen luonne. Akaa RN 10.5. Tiina Illukka AVO ERI 1 
SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, erittäin kau-
nis pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, hyvä ylälinja, erinomainen etuosa, pitkä tilava rintakehä, vahva lanne, kinner-
ahdas liikkeessä, hyvä sivuliike, eloisa häntä. 
Taipumuskokeet: Laitila 21.8. Jarkko Wiklund SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 29.7. Veijo Suoranta AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Alkumakaus 
haistellaan, ohjatusti jäljelle, alkaa sopivavauhtinen pääosin maavainuinen jälkityö; osuudet edetään jäljen 
mukaisesti vain pienin tarkistuspistoin; makaukset merkataan hyvin; ensimmäinen kulma pienellä tarkistus-
lenkillä, toinen jäljen mukaisesti; kaadolle suoraan, osoitetaan nuuhkien; erinomaista jälkityötä ensikertalaiselta. 
Kirkkonummi 12.8. Pasi Kemppainen AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Tarkka alun tutkinta ja 
hyvä jäljelle ohjaus; maavainuinen koira etenee miellyttävää kävelyvauhtia jälkiuralla, matkalla vain kaksi narun 
mitan pyörähdystä; kaadolle suoraan se tutkien; ensimmäinen kulma jäljen mukaisesti makuu hyvin osoittaen, 
myös toinen kulma jäljen mukaisesti mutta makuu jää huomioimatta; hieno täysin itsenäinen jälkisuoritus. 
 
TRIPLET BLUESETTE 16020/16 s.4.1.2016 i. Pohj & Se(n) Mva SeV-09 PMV-11 SeV-12 SeV-13 NoV-14 
NoVV-14 PMV-14 Backhills New Design e. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva LtV-17  
Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Loviisa RN 12.5. Marja Talvitie AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Edestä kovin 
löysästi, muuten hyvin liikkuva, hieman kevytrunkoinen tyttö, hieman liian kupera kallo, hyvä kaula, ylälinja ja 
takakulmaukset, hyvä karvan laatu, tarvitsee aikaa. Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen AVO ERI 2 SA PN3 
VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, oikealinjainen, hyvärunkoinen, erinomaisen 
jäntevä nuori narttu, sopiva luusto, kulmaukset tasapainossa, kaunisilmeinen pää jossa hyvät linjat, purenta ja 
korvat, hyvin kaunis niskan kaari, jäntevä ylälinja, erinomainen karvan laatu, rodun oikea luonne, hieman löysät 
etuliikkeet, säilyttää linjansa sivukuvassa. Aura RN 16.6. Tiina Illukka AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, kaunis pään profiili mutta kuono-osa voisi olla voimakkaampi, erin-
omainen kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, luusto voisi olla vahvempi, eturinta saisi olla selvempi, tasapainoiset 
liikkeet. Riihimäki NORD 26.8. Leni Finne AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Aavistuksen 
pitkärunkoinen, sopiva luusto, hieman erisuuntaiset pään linjat, kauniit tummat silmät, hyvät korvat, kaula ja ylä-
linja, sopiva eturinta, hieman etuasentoiset lavat, oikean mallinen rintakehä, saisi olla tiiviimmässä kunnossa, ok 
takakulmaukset, erinomainen askelpituus. Helsinki KR 1.9. Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO EH 4. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent feminine head with mild expression, correct scissor bite, I wish 
better deep chest, a bit tuck up in the loin, moderate angulation front and rear, I wish much more coat, moving 
with drive and style. 
 
TRIPLET DESIDERATA 50442/17 s.1.9.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Old Master e. Fi 
& Lt Mva Fi & Se Jva Triplet Fantasia kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kotka PN 7.4. Maija Lehtonen PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, vauhdik-
kaasti esiintyvä hyväluustoinen narttupentu, hieman voimakaskalloinen pää, oikea purenta, kaunis kaula, selkä-
linja saa tiivistyä, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, riittävän tasapainoiset kulmaukset, hieman korkea kinner, 
hyvä häntä, tarvitsee vielä malttia liikkeiden esittämiseen, reipas iloinen käytös. Helsinki PN 21.4. Markku 
Mähönen PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet ja vahvuusaste, 
hyvä pään pituus ja profiili, kuono saa vielä vahvistua, hyvä kaula, ylälinja vielä kehittymätön, hyvät kulmaukset 
ja raajaluusto, edessä käpälissä ulkokierteisyyttä, hyvä käpälien malli, hyvät edestakaisliikkeet, selän pyöreys 
näkyy liikkeen aikana, normaalia näin nuorelle pennulle, vielä pehmeä pentukarva, iloinen käytös. 
 



TRIPLET DREAMDROPS 50448/17 s.1.9.2017 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Old Master e. 
Fi & Lt Mva Fi & Se Jva Triplet Fantasia kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Helsinki PN 22.4. Merja Ylhäinen PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen, hyvät mittasuhteet ja luusto, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman lyhyt kaula, tasa-
painoiset kulmaukset edessä ja takana, hieman lyhyt rintakehä, hyvälaatuinen turhankin runsas turkki, liikkuu ja 
käyttäytyy hyvin. Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, 
hyvärunkoinen tiivis narttupentu, sopiva luusto, eturinta saa luonnollisesti kehittyä, kaunislinjainen nartun pää, 
hyvä kuono-osa ja purenta, hyvät pitkät korvat, lupaava karva, hieno rodun luonne, liikkuu luonnollisesti vielä 
pentumaisesti, kaunis sivukuva. Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Beautifully balanced throughout, short, square and compact, pretty head with nice 
expression, good front angulation, short coupled with good level topline, nicely angulated hindquarters, moved 
very soundly with ever wagging tail. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi JUN EH 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Sweet small junior bitch, dark eye, long neck, correct front angulation, short coupled, correct 
rear angulation, moves well, still needs a lot of time. 
 
TRIPLET DULCE BELLA Lt & Lv & Ee JMva BaltJV-18 RigaJW-18 SeJV-18 50451/17 s.1.9.2017 i. C.I.B 
C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Old Master e. Fi & Lt Mva Fi & Se Jva Triplet Fantasia kasv. Heli 
Härkälä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very pretty girl with nice expression, nicely balanced throughout, short square outline, good depth of brisket and 
spring of rib, short strong coupling, well muscled, nicely angulated quarters, moved soundly. Seinäjoki RN 21.7. 
Tuula Savolainen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, hyvät mittasuhteet, kompakti 
kokonaisuus, seistessä kaunis ylälinja, kaunislinjainen pää, tummat silmät, erinomainen eturinta, hyvä tilava 
rintakehä, joskin hieman lyhyt rintalasta, hyväasentoinen vahva lantio, hyvin kulmautunut takaa, lyhyet olkavarret 
voisivat olla viistommat, hyvä raajaluusto ja käpälät, yhdensuuntaiset edestakaiset liikkeet, sivuliikkeessä etu-
askel hieman lyhyt, hyvä turkki, häntä ja hapsut, esiintyy iloisesti häntä heiluen. Ylivieska KV 22.7. Arja 
Koskelo JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, näyttävä narttu jolla 
hieman liikaa kaulanahkaa, muuten hyvälinjainen pää, vankka luusto, hyvät kulmaukset, hieman etuasentoiset 
lavat, oikeat mittasuhteet, kaunis leveä reisi, hieman vielä pentumaista rullausta liikkeessä mutta käyttää raajo-
jaan tehokkaasti, iloinen häntä. Kihniö RN 1.9. Hannele Jokisilta JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, erinomaiset mittasuhteet, kaunis nartun pää, sopivat kulmauk-
set, voimakas hyvä eturinta, hyvä luusto, erinomainen runko jossa oikea pituus, hyvä karva, reipas hyvä luonne, 
erinomaiset liikkeet. Ähtäri RN 2.9. Juha Palosaari JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hienot mittasuhteet, hyvät pään linjat, erinomainen kaula ja ylälinja, hienosti kulmautunut edestä, 
kunnon eturinta ja runko, hyvä takaosan rakenne, liikkuu erinomaisella askeleella, reilun kokoinen, kaikki ”osa-
set” kohdillaan. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin vankkarakenteinen juniori, hyvät mittasuhteet, vahva nartun pää, hyvä kuono ja kallo, hyvä kaula ja ylä-
linja, erinomainen eturinta, tuhdissa kunnossa oleva runko, hyvät kulmaukset, liikkuu tehokkaasti, kaunis turkki. 
Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong bitch, a bit 
masculine head, lovely eye and expression, too much skin on the throat, excellent front, very strong body, nice 
tailset, moves very nicely, a lot of quality but as mentioned too much on the masculine side. Helsinki KV 16.12. 
Virpi Montonen JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas narttu joka voisi olla mittasuhteil-
taan tiiviimpi, ihana pitkä pää ja ilme, stoppi voisi olla parempi, hyvin kulmautunut, ok eturinta, ihana runko, 
lantiossa jyrkkyyttä, erinomainen karvan laatu, liikkeet voisivat olla tehokkaammat ja liikkuessa ryhti parempi. 
 
TRIPLET FANTASIA Fi & Lt Mva Fi & Se Jva 10469/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy League e. 
C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-
vuotias, vahva narttu jolla rodunomainen pää, oikea-asentoiset ja oikean muotoiset silmät, hyvä luusto ja karva, 
liikkuu hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 6.5. Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Kiia ohjataan hyvin jäl-
jelle ja se aloittaa maa- ja ilmavainuisen jälkitarkan jäljestyksen; jäljellä edetään sopivalla vauhdilla, välillä aivan 
jäljen päälllä ja välillä loivalla siksakilla; kolmannella ja neljännellä osuudella pistot jäljen sivuun ja ojalle kastele-
maan ja juomaan, kolmannella osuudella lisäksi pari laajempaa tarkistuslenkkiä; ensimmäinen ja kolmas kulma 
tarkasti, toinen kulma, jolla katko, ulkokautta lenkittäen veretyksen alkuun; makauksista kolme ensimmäistä osoi-
tetaan hyvin pysähtymällä ja nuuhkimalla, neljäs ylitetään; suoraan sorkalle, jonka tutkii tarkasti; hyvin itsenäinen 
suoritus koiralta. Ilmajoki 20.5. Elina Kylmälä VOI 2 (a-4, b-8, c-6, d-11, e-3, f-3 = 35 pist). Alkumakaus nuuhki-
taan ja ohjatusti jäljelle; ensimmäisen osuuden alussa matkanteko pysähtyy hetkeksi kun ojan ylittäminen ja jäl-
jen seuraaminen tuntuu liian pelottavalta, matka kuitenkin jatkuu mutta vastaavia tilanteita tulee vielä kahteen 
kertaan jatkossakin; Kiia kuitenkin jatkaa itsenäisesti jäljestystä; katko selvitetään kahdella laajalla kaarrolla, toi-
nen kulma selvitetään laajalla rengastuksella, kolmas kulma hyvin; makuut löydetään mutta ensimmäisen koh-
dalla pysähdytään todella lyhyesti, toinen ja kolmas ylitetään pysähtymättä vain nuuhkaisten ja neljännen koh-
dalla Kiia pysähtyy kunnolla; viimeisen osuuden loppupuolella Kiia poistuu määrätietoisesti jäljeltä aina hukkaan 
asti; sorkalle jälkeä myöten ja se kiinnostaa; muutoin mukavaa työskentelyä mutta tänään riistan jäljet häiritsivät 
työskentelyä. Kauhava 3.6. Janne Vuorinen VOI 0 (0 pist). Koira ohjatusti päivän tehtävään, tästä alkaa sopiva-
vauhtinen maa- sekä ilmavainuinen jälkityö; ensimmäisen osuuden alku hyvin uralla, puolen välin jälkeen ojan 
reunassa seisoskellaan tovi, jatkaa itsenäisesti; ensimmäinen kulma, jolla katko, pienin lenkein ja tekijöiden jäl-
kiin tukeutuen uuteen suuntaan; toinen osuus hyvin uralla mutta myös tuumaillaan tovi suopursujen keskellä, toi-



nen kulma pienellä lenkillä takaa; kolmannen osuuden alussa työ keskeytyy jälleen tuumailuun, jatketaan jäljes-
tystä kunnes pian jäljeltä sivuun ja tuomitaan hukka; pian palautuksen jälkeen tuomari keskeyttää kokeen koska 
aikaa on kulunut siinä määrin, että ei päästä tavoiteajassa loppuun; makauksista merkataan ajan puitteissa kaksi 
hyvin, viimeinen nopeasti; koiralta löytyy jäljestämistaitoa mutta tänään valitettavasti aika kului ”mörköjä” ihmetel-
lessä. Ilmajoki 17.6. Heikki Pirhonen VOI 0 (0 pist). Kiia tutkii alkumakauksen ja aloittaa reippaasti etenevän jäl-
jestyksen aivan jälkiuran päällä; ensimmäinen makaus pysähdytään nopeasti osoittamaan, ei jää tutkimaan; en-
simmäinen kulma, joka on katkokulma, mennään veretyksen loppuun, laajahko taustatarkistus ja tullaan jäljen-
tekijän jäljen suuntaisesti, ylitetään jo jäljestetty jälki ja loitonnutaan jäljestä, ensimmäinen hukka; toisen osuuden 
alkupuolella taas poistutaan jäljeltä jäljen oikealle puolelle, toinen hukka; makaus osoitetaan hyvin pysähtyen; 
toisen osuuden loppuosalla kolmas hukka, koe keskeytetään; harjoitellen loppuun; sorkka kiinnostaa. Virrat 5.8. 
Kari Muje VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjatusti ja merkaten matkaan, Kiia etenee hyvin jälkeä 
maavainuvoittoisesti; pari pientä ja pari pidempää tarkistusta suorilla, katko varmasti laajenevalla rengastuksella; 
toisen kulman taustalla reilu pisto, kolmannella kulmalla Kiia tutkii tovin kauriin jälkiä ja jatkaa itsenäisesti; 
makuista Kiia merkkaa kolme huolellisesti, neljäs läheltä ohi; kaadolle ilmavainulla ja sitä jää tutkimaan; erin-
omainen jäljestys. Multia 26.8. Mari Myllynen VOI 2 (a-4, b-7, c-6, d-13, e-3, f-3 = 36 pist). Koira tutkii alku-
makauksen, josta ohjataan reipasvauhtiseen maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen; ensimmäinen osuus jälki-
tarkkaa, makaus merkaten, ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää hakien; toinen osuus jäljellä tai sen tuntu-
malla, makaus nopaten, kulma takalenkillä; kolmas osuus makaukselle asti tarkkaa, makaus merkaten mutta 
osuuden loppupuolella määrätietoinen poistuminen kuono ylhäällä ja häntä vispaten, ensimmäinen hukka; uusi 
alku, kolmas kulma takakaarteella hyvin; neljännellä osuudella muutama tarkistelu, makaus merkaten; kaadolle 
suoraan ja se kiinnosti; pisteisiin tänään vaikuttaa yksi hukka, toisen makauksen vaillinainen merkkaus ja vähäi-
set tarkastelut; osaava jäljestäjä, jolle sattui harmittava työtapaturma tänään. Merikarvia 2.9. Mikko Ahti VOI 2 
(a-4, b-8, c-7, d-10, e-3, f-4 = 36 pist). Koira merkkaa alkumakauksen ja ohjataan huolellisesti jäljestystyöhön, 
jossa verijälkeä seurataan varsin jälkitarkasti, edeten maastoon sopivaa vauhtia; jäljen aikana muutama lyhyt 
tarkastuspisto tai -pyörähdys, joista itsenäisesti ja nopeasti takaisin jälkityöhön; toisen osuuden puolivälissä 
läheltä lähtee kanalintuja, joiden jälkiä koira jää tutkimaan eikä enää etene verijälkeä, tuomitaan hukka; samalla 
ohitettiin makaus, muut kolme makausta koira merkkaa hyvin; ensimmäisellä kulmalla ollut katko selviää lenkittä-
mällä, toinen kulma laajalla lenkillä takakautta ja kolmas kulma ok; kaadolle suoraan ja jää sorkkaa tutkimaan; 
tänään pyyt pilasivat muuten hienosti sujuneen jäljestyksen. 
 
TRIPLET FAZERINA Fi & Ee & LV & Lt Mva RigaW-18 10471/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ashwind’s Ivy 
League e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 4-vuotias, kaunislinjainen jäntevä narttu jolla rodun oikea luonne, hyvä rungon tilavuus, raajaluusto ja 
etuosa, vahvat kintereet ja käpälät, narttumainen pää ja ilme, hyvä purenta ja korvat, sopivasti niskan kaarta, 
erinomaisen jäntevä ylälinja, hyvä karvan laatu, liikkuu oikealla luonteella, hieman löysästi edestä, kaunis sivu-
kuva. 
 
TRIPLET HALIOTIS IRIS C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 24233/12 s.10.1.2012 i. Se Mva QuilMhair 
Innis-Dubh e. C.I.B Fin & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva Ee & Lv & Lt & Balt VMva Ee JMva Triplet Lapis Lazuli 
kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely chiselled head, nice expression, balanced throughout, enough neck, would like slightly better layback of 
shoulder, good deep body, nicely muscled quarters and plenty of substance throughout, moved soundly. 
Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
balanced head, clean throat into good deep forechest, moderate neck into fine shoulders, nicely boned front legs 
with neat feet, well sprung ribs of good length, nicely angulated hindquarters, moves well fore and aft, good use 
of rear angulation. 
Jäljestämiskokeet: Mynämäki 22.4. Tuija Sällylä AVO 0 (0 pist). Tinka ohjataan hyvin alkuun ja pienen 
tuumaustauon jälkeen Tinka lähtee jäljestämään jälkitarkasti ja maastoon sopivaa vauhtia aina ensimmäiselle 
kulmalle asti, jossa osoitti makauksen ja piti toisen tuumaustauon; tämän jälkeen poistui jäljeltä ja ensimmäinen 
hukka; kohta tämän jälkeen poistui toistamiseen jäljeltä ja sama toistui osuuden loppupuolella; ajoittain erin-
omaisesti jäljestänyt koira, mutta tänään ei verijälki kiinnostanut riittävästi ja koe keskeytettiin. Virrat 6.5. Tuula 
Svan AVO – (0 pist). Tinka tutkii alkumakauksen ja se ohjataan hyvin jäljelle, jäljestys on pääosin maavainuista 
ja alku edetään sopivalla vauhdilla; kun maasto hieman muuttuu, Tinka saa muita hajuja nenäänsä eikä oma-
toimisesti löydä jälkeä, josta hukka; puhdas jälki jota hetken kuluttua seurattuaan siirtyy jälleen sivuun muiden 
hajujen perään, josta toinen hukka; puhdas jälki ja jälleen hetken päästä koiran mielenkiinto hiipuu ja ohjaaja 
keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti; koira osaa jäjlestää mutta keskittyminen annettuun tehtä-
vään vaatii vielä hieman harjoittelua. 
Luonnetesti: Lohja 11.6. Auli-Riitta Kiminki ja Pirjo Ojala-Laine LTE (99 pist).  
 
TRIPLET HEART OF ETERNITY Fi & Lt Mva 24236/12 s.10.1.2012 i. Se Mva QuilMhair Innis-Dubh e. C.I.B Fin 
& Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva Ee & Lv & Lt & Balt VMva Ee JMva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Vesilahti RN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 6 vuotta, lähes neliömäinen narttu, rodunomainen pää, purenta,silmät ja korvat ok, hyvä ylä- ja alalinja, 
hieman kyynärahdas, hieman lyhyet olkavarret, takaa hyvin kulmautunut, liikkuu hieman lyhyellä etuaskeleella, 
hyvä väri ja luonne. 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 12.8. Paula Valkonen SPA 1. 



 
TRIPLET KEEP AN EYE ON 14542/17 s.25.12.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Triplet 
Yours Truly e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee & Lv & Lt VMva Fi & No & Se & Pohj Jva TlnW-13 
PMVV-17 Great Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Taipumuskokeet: Kouvola 30.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 15.7. Esa Pekkarinen AVO 0 (0 pist). Alkumakuu tutkitaan, koira lähtee rauhalli-
seen, osin maa- ja osin ilmavainuiseen jäljestykseen ja edetessään tekee useita narun mittaisia tarkistuksia; 
pusikot koira kiertää ja ensimmäinen hukka tulee kun etenemissuunta on ”tukossa”; uusi alku, kulma tarkasti, 
makuu osoitetaan, aukolla suuntaa haetaan rengastamalla; toisen kulman koira vainuaa kaukaa ja hakee sitä 
kulman molemmin puolin sitä löytämättä ja toinen hukka; uusi alku, mutta koira nappaa ensimmäisen jäljen ylittä-
vän koneuran ja lähtee määrätietoisesti sitä pitkin, jolloin tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle; koke-
maton koira, joka kaipaa kokemuksen tuomaa varmuutta. 
 
TRIPLET OYSTER PEARL Ee & Lt Mva Fi & Se & No & Pohj Jva 15560/12 s.27.12.2011 i. C.I.B C.I.E Fin & 
Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva Ee VMva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Ee & Lv & Lt & Balt 
VMva EeVV-15 Lochdene Silver Belle kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 
years old female, good size and bone, very feminine head, I’d like it a bit longer, especially muzzle, nice eyes 
and expression, medium length neck well set to shoulders, excellent forechest, good topline, bit rounder ribcage, 
moves well. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, nice head and expression, a bit elbows under the body, movement enough light, excellent 
temperament. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen AVO ERI 2 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, tummat silmät, hyvä ilme, kuonossa riittävä vahvuus, hyvä 
eturinta, hyvä tilava runko ja takaosa, viistot hieman lyhyet olkavarret, hyvä raajaluusto, hyvä turkki, runsaat 
hapsut, erinomainen häntä, tehokas sivuaskel, iloinen käytös. Äänekoski RN 2.6. Annaliisa Heikkinen AVO 
ERI 1 SA PN1 SERT ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvät rungon 
mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko, liikkuu ja esiintyy hyvin, 
oikean laatuinen karva jota kuitenkin jätetty liikaa takajalkoihin, erinomainen luonne. Juva KR 8.7. Eeva Resko 
AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet omaava narttu, 
kaunis pää, hieman pienet ja syvällä olevat silmät, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja hyvä eturinta, hyvin 
kaareutuneet kyljet ja hyvä runko, hyvin kulmautunut takaa, matala kinner, liikkuu maatavoittavin liikkein, hyvin 
edestä ja takaa. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 13.5. Johanna Lindfors VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Koira rauhoi-
tetaan lähdölle ja osoitetaan alkumakaus, josta se aloittaa miellyttävävauhtisen maa- ja ilmavainuisen jälkityön; 
matkalla tehdään vain muutamia hyvin pieniä pyörähdyksiä ja pysähdyksiä; ensimmäinen kulma, jolla katko, sel-
viää ensin rengastamalla ja sitten jäljentekijöiden jälkiä loppuun, toinen kulma hyvin, kolmas kaarroksella takaa; 
kaikki makuut merkattiin; tulee sorkalle, joka kiinnostaa; koira jaksoi hienosti loppuun lämpimästä kelistä huoli-
matta. Ruovesi 17.6. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Hyvin ohjatusti ja merkaten mat-
kaan, Tilda jäljestää rauhallisesti ja tarkasti maavainulla; ensimmäisellä osuudella reilu tarkistus sivuun, muuten 
jälkitarkasti; katko varmasti yhdellä kaarrolla ja loppu saapasjälkeä, muut kulmat tarkasti; makuut Tilda merkkaa 
huolellisesti, ensimmäisen ja kolmannen jopa pariin kertaan, samalla tarkistaen pysyykö porukka mukana, vain 
toinen makuu mennään läheltä ohi; kaatoa Tilda jää tutkimaan; hienoa työtä. Virrat 1.7. Kalle Järvinen VOI 1 (a-
6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Tildalle näytetään alkumakuu, josta alkaa rauhallinen jäljestys; ensimmäi-
sellä, toisella ja neljännellä osuudella pieniä tarkistuksia, kolmas osuus jälkitarkasti; kaikki makuut merkataan 
hienosti; ensimmäinen kulma, jossa katko, muutamalla lenkillä jatkoon, toinen kulma tarkasti, kolmas takalenkil-
lä; sorkalle suoraan ja se kiinnosti; Tildalle varmuutta suorille osuuksille, niin alkaa pistesaldo olemaan kohdil-
laan. Mäntsälä 9.9. Satu Koski VOI 2 (a-4, b-8, c-5, d-14, e-3, f-5 = 39 pist). Koira rauhoitetaan ennen alku-
makauksen osoittamista, krepitys ohjatusti; koira jäljestää maavainulla ja etenee maastoon sopivaa kävely-
vauhtia; suorat osuudet edetään jälkitarkasti poislukien neljännellä osuudella tehtyjä yli narunmittaisia tarkistus-
pyörähdyksiä veriuran molemmin puolin; kaikki makaukset osoitetaan hyvin pysähtyen ja nuuhkien; ensimmäi-
nen kulma, jolla katko, selviää yli narunmittaisella taustalenkillä, toinen ja kolmas kulma tarkasti; neljättä osuutta 
edetään jälkitarkasti mutta koira jatkaa sorkan ohi kohti tietä, tästä hukka; koiralle annetaan kehoitus ja sorkka 
löytyy rengastamalla, koira jää tutkimaan sorkkaa; tänään hieno suoritus mutta harmittava ”työtapaturma” sorkal-
la. Hämeenlinna 16.9. Riitta Helle VOI 1 (a-5, b-9, c-9, d-10, e-3, f-4 = 40 pist). Koira rauhoitetaan ennen alku-
makuuta, luvalla sitä tutkitaan hyvin ohjaajan kanssa ja sitten lyhellä liinalla ohjaten matkaan; jälkeä edetään 
maavainulla aivan jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyydessä; ensimmäisellä osuudella kaksi pientä sivutarkis-
tusta, toisella osuudella pari isompaa sorkan jälkien tarkistusta, kolmannella osuudella pari pienempää sivu-
pistoa, neljäs osuus hyvin; suoraan kaadolle, mikä haistellaan nopeasti ja jäädään viereen; ensimmäisellä kul-
malla laajahko taustan tarkistus, toinen kulma, jolla katko, teettää runsaasti töitä ja pari kannustuskehoitusta 
mutta lopulta jatko löytyy, kolmas kulma taustan tarkistuksella viimeiselle osuudelle; makuista ensimmäinen 
osoitetaan erinomaisesti, toinen ja kolmas pikaisella pysähdyksellä ja nuuhkaisulla, neljäs osoitetaan vain nuuh-
kimalla vauhtia hidastaessa; hyvä suoritus, jota himmentää hiukan tarkistelut ja makuiden pikaiset osoitukset. 
Luonnetesti: Lohja 11.6. Auli-Riitta Kiminki ja Pirjo Ojala-Laine LTE (112 pist).  
 
TRIPLET PAUA PEARL 16010/16 s.6.1.2016 i. Vitahotellets Herr Arne e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt 
Mva Triplet Haliotis Iris kasv. Heli Härkälä 



Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet ja vahvuusaste, hieman kevyt kuono, hyvä kaula, eturinta ja runko, samoin hännän kiinnitys, kulmaukset 
ja sopiva raajaluusto, iloinen käytös, voisi esiintyä reippaammin, askel voisi olla pidempi.  
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 29.7. Veijo Suoranta AVO 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Alkumakaus 
haistellaan, ohjatusti jäljelle, alkaa maa- ja ilmavainuinen sopivavauhtinen jälkityö; osuudet jälkeä mukaillen vain 
muutama isompi tarkistus jäljen sivulle; makaukset merkataan hyvin pysähtyen; kulmat jäljen mukaisesti; 
kaadolle suoraan, osoitti haistellen; erinomaista jälkityötä. Virrat 5.8. Karla Sohlman AVO 2 (a-5, b-7, c-6, d-12, 
e-3, f-4 = 37 pist). Tricy tutkii alkumakauksen hyvin ja saatetaan veriuralle mallikkaasti, alkaa sopivavauhtinen 
jäljestys, jossa käytetään pääosin maavainua; ensimmäinen osuus hienosti, jälkitarkasti, ensimmäinen kulma 
tarkasti makuun tutkimisen jälkeen; toinen osuus myös hienosti liki loppua, jossa tekee laajan piston jäljen 
ulkopuolelle, palaa sieltä kun saa muistutuksen työtehtävästä; vähän ennen toista kulmaa vielä pisto sisäpuoelle, 
toisen kulman menee aivan makuun vierestä oikaisten kolmannelle osuudelle, makaus jää osoittamatta; 
kolmatta osuutta taas hienosti loppupuolelle, jossa ottaa parit melko laajat pistot molemmin puolin jälkeä, näistä 
ensimmäinen johtaa aina niin kauaksi, että tuomitaan ensimmäinen hukka; uusi yritys ja kaadolle, joka kiinnosti; 
Tricy osoitti omistavansa jälkikoiran nenän ja annettu työtehtävä oli mieluinen; harmittava ajatuskatko himmensi 
muuten hienon työpäivän tuloksen, tästä on kuitenkin hyvä jatkaa. Mynämäki 19.8. Juhani Heikniemi AVO 2 (a-
5, b-6, c-7, d-14, e-3, f-4 = 39 pist). Ohjattu lähtö, jäljestyksessä käytetään sekä maa- että ilmavainua; melko 
pian lähdetään tutkimaan riistan jälkiä ja siellä vierähtää tovi, palaa kuitenkin jälkityöhön, vähän matkan päästä 
sama toistuu ja ei palaa itsenäisesti, hukka; sitten alkaa jälkitarkka työ kulmalle, joka suoritetaan tarkasti ja 
makaus merkataan; seuraavalla suoralla yksi tarkistuspyörähdys, kulmalla makaus merkataan ja pienellä 
suunnantarkistuksella jatketaan, riistapolku houkuttelee pois jäljeltä mutta palaa takaisin; jälkeä pitkin ilmavainun 
avustamana kaadolle, jonka osoittaa pysähtyen nuolemaan. Kirkkonummi 7.10. Satu Koski AVO 1 (a-6, b-12, 
c-10, d-14, e-3, f-5 = 50 pist). Alkumakaus tutkitaan, krepitys ohjatusti; alkaa maavainuinen ja sopivavauhtinen 
jälkityö; suorat osuudet edetään jälkitarkasti; molemmat makaukset osoitetaan hyvin pysähtyen ja nuuhkien; 
kaadolle takalenkillä, koira jää tutkimaan sorkkaa; varma ja äänetön suoritus. Espoo 14.10. Jukka Kuparinen 
VOI 0 (0 pist). Ohjattu lähtö; reilut 50 metriä jäljestettyään koira poistui jäljeltä niin pitkään, että tuli hukka; 
makuun hienosti merkattuaan poistui taas jäljen sivuun niin pitkälle, että tuli toinen hukka; ensimmäinen osuus 
loppuun hyvää jäljestystä mutta ensimmäisellä kulmalla ollut katko ei selvinnyt ja tuli kolmas hukka ja koe 
keskeytettiin; ajoittain hyvää jäljestystä; näytti, että koira osaa jäljestää mutta tänään ei vaan jaksanut tsempata. 
 
TRIPLET PREMIER ROSE 16012/16 s.6.1.2016 i. Vitahotellets Herr Arne e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt 
Mva Triplet Haliotis Iris kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 21.7. Tuula Savolainen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 vuotta, 
erinomaiset mittasuhteet, kaunis ylälinja, hyvät pään linjat, tummat hieman pienet silmät, erinomainen eturinta, 
riittävän viistot olkavarret, rintakehä voisi olla hieman tilavampi, vahva leveä lantio, hieman korkea kinner, hyvin 
kulmautunut takaa, hieman lyhyt rintalasta, liikkuu tasapainoisesti, häntä nousee turhan korkealle, hyvä turkki ja 
hapsut. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, melko 
kookas narttu jolla hyvin loiva otsapenger ja toivoisin lempeämmän ilmeen, kokoon nähden luusto saisi olla 
vahvempi, hyvä eturinta ja tasapainoiset kulmaukset, aavistuksen korkea kinner, kylkiluut saisivat olla kaarevam-
mat ja rintakehä pidempi, kaipaa vatsan alle koristekarvoitusta, hieman turhan korkea hännän kanto, liikkuu 
tehokkaasti. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 29.7. Piia Kairenius AVO 3 (a-2, b-2, c-2, d-14, e-3, f-2 = 25 pist). Alkumakaus tut-
kitaan perusteellisesti ja hyvin ohjatusti matkaan, Kiira järjestää reipasta kävelyvauhtia pääosin maavainua käyt-
täen; ensimmäinen ja toinen osuus edetään hyvin jäljellä tai sen välittömässä läheisyydessä välillä pieniä tarkis-
tuksia jäljen sivuun tehden, palaa aina omatoimisesti takaisin; ensimmäinen makaus syödään perusteellisesti ja 
kehoituksesta matka jatkuu; toisen osuuden lopulla tuoreet riistan jäljet houkuttelevat Kiiran toistamiseen 
mukaansa ja osoitetaan pariin otteeseen puhdas jälki; myös toinen makaus merkataan hyvin, suunnanvaihdot 
ongelmitta; kolmas osuus jälleen hyvää etenemistä; kaadolle tulee suoraan, nuuhkii ja jää viereen; tänään Kiira 
osoitti omaavansa jäljestäjän ominaisuuksia mutta valitettavasti uunituoreet sorkan jäljet veivät toistamiseen 
mennessään. Mynämäki 19.8. Juhani Heikniemi AVO 0 (0 pist). Kiira rauhoitetaan ja kun makaus on maisteltu, 
ohjatusti jäljelle; työssä käytetään sekä maa- että ilmavainua; tarkistuspistoja tehdään vain jäljen toiselle puolel-
le, kaksi niistä vie hukkaan asti; sitten jonkin matkaa hyvää jäljestystä, kulma oikaistaan, hieman sen jälkeen riis-
tan jäljille, kolmas hukka; harjoitellen kaadolle; tänään runsasriistainen maasto osoittautui liian houkuttelevaksi. 
 
TRIPLET VIKING QUEEN C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva 15737/12 s.19.12.2011 i. C.I.B 
C.I.E Fi & No & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Fi Jva TlnW-13 Skjervtun’s Wanna Be e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & 
Balt Mva Ee & Lt & Lv VMva Fi & Se & No & Pohj Jva TlnW-13 PMVV-17 TlnVW-18 BaltVV-18 RigaVW-18 
Great Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well constructed young lady, nicely balanced and chiselled head, good reach of neck into well placed shoulder, 
good depth of brisket and well sprung ribs, good turn of stifle, well muscled quarters, moved soundly and 
happily. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well balanced head, good width of foreface, clean throat, nice broad chest, well laid shoulders, good return of 
upper arm, good length of rib, correct topline, well muscled rear, straight low hocks, excellent movement, driving 
from rear well, good tail action. 
Luonnetesti: Hyvinkää 28.6. Pirjo Ojala-Laine ja Auli-Riitta Kiminki LTE (170 pist). 
 



TRIPLET WALTZING MATHILDA 55494/14 s.18.10.2014 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. C.I.B 
C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Jva Triplet Viking Queen kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Kirkkonummi 12.8. Jyri Salmi AVO 2 (a-4, b-7, c-6, d-10, e-3, f-4 = 34 pist). Weralle osoite-
taan alkumakuu, jonka pyöräyttää ympäri; hyvin opastetun alun jälkeen lähdetään reipasvauhtiseen jälkityöhön, 
joka etenee aaltoillen jäljen molemmin puolin; työtä tehdään pääosin maavainulla, paikoin vahvasti ilmasta; 
ensimmäisen osuuden uran ylitys pätkä uraa tutkien, omin neuvoin takaisin; parin tarkistuslenkin jälkeen kulmal-
le, makuu vauhdista, jatkoa etsitään ulkoa ja juuri ennen sen löytymistä huomion vievät luujämät, kehotuksella 
eteenpäin; toinen osuus samanlaista työtä, väliin tarkistussilmukoita, toinen kulma löytyy, makuu nopataan vauh-
dista; veretyksen jatkoa etsittäessä ajaudutaan jäljestä kauas eikä paluu omin toimin onnistu, hukka; uusi alku 
kulman jälkeen, loppuosuus mallikkaasti; suoraan sorkalle, jonka järsi. 
 
TRIPLET YES INDEED C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva Fi & Se Jva LtJV-15 TlnJW-
15 EeV-17 41024/14 s.20.5.2014 i. Gb Mva Kyna By Request e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva BaltV-
16 Fi & No & Se & Pohj Jva Triplet Karamel kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nicely balanced head, lovely feminine expression, good neck flowing into well laid shoulder, short strong back, 
good hind angulation, moved soundly and happily. 
Jäljestämiskokeet: Mynämäki 22.4. Jessika Järviniemi VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Tove-
koiraa rauhoitetaan ennen lähtöä, merkkaa alkumakauksen ja siitä ohjatusti jäljelle; koira etenee pääosin maa-
vainua käyttäen suorat osuudet tehden muutamia pieniä tarkastuslenkkejä jäljen sivulla, selvittää jäljen suunnan 
kuitenkin itsenäisesti; ensimmäinen kulma takaa tarkistuksella, toisen kulman, jolla katko, selvittää jäljestämällä 
veretetyn osuuden loppuun tarkistuksella ja nopeasti seuraavalle osuudelle, kolmas kulma tarkistuslenkillä; ma-
kauksista kaksi merkkaa nuuskien ja kaksi selvästi pysähtyen ja nuuskien; tulee suoraan kaadolle, jonka nuuhkii. 
Virrat 6.5. Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-9, c-10, d-9, e-3, f-5 = 42 pist). Tovelle osoitetaan alkumakaus, jonka se tut-
kii hyvin ja siitä ohjatusti jäljelle; jäljestys on pääosin maavainuista ja jälkitarkkaa sekä sopivavauhtista; ensim-
mäinen kulma, jolla katko, lenkitetään kahdesti kunnes veretyksen alku löytyy, toinen ja kolmas kulma tarkasti; 
makauksista toinen hieman hidastaen, muut ylitetään; suoraan kaadolle, jonka tutkii tarkasti; hieno suoritus mut-
ta sitä himmentää makausten merkkaamattomuus. Ruovesi 17.6. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 
= 49 pist). Hyvin ohjattu ja merkattu lähtö; Tove jarrutellaan sopivaan vauhtiin ja maavainuinen jäljestys etenee 
hyvin jälkiuralla; katkolla veren lopun merkkaus ja toinen hieman laajempi rengastus tuo veren alkuun, muut kul-
mat tarkasti ja vain yksi pieni tarkistuslenkki kolmannella osuudella; makuista Tove merkkaa kolme hyvin, toisella 
juuri pysähtyen ja nuuhkaisten; sorkalle jälkeä pitkin ja sen Tove ottaa haltuun maistellen; erinomaista jäljestys-
tä. Virrat 1.7. Kalle Järvinen VOI 2 (a-3, b-8, c-7, d-8, e-3, f-4 = 33 pist). Tovelle osoitetaan alkumakuu, joka 
nuuhkaistaan ja tästä alkaa reipasvauhtinen jäljestys; ensimmäinen osuus jälkitarkasti makuu ylittäen, ensimmäi-
nen kulma, joka katko, laajenevalla rengastuksella jatkoon; toisen osuuden alkupuolella koirakko lähtee uraa pit-
kin hukkaan; palautetaan jäljelle, loppuosuus sujuu hyvin, makuu sivusta ohi, toinen kulma lenkillä jatkoon; kol-
mannella osuudella yksi tarkistus, kolmannella makuulla pikainen noppasu, kolmas kulma tarkasti; neljäs osuus 
tarkasti, neljännellä makuulla pikainen noppasu; sorkalle suoraan ja se kiinnosti; Tovelle makuutreeniä ja pikkui-
sen varmuutta jäljelle, niin hyvä tästä tulee. Kirkkonummi 12.8. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-9, e-
3, f-5 = 42 pist). Alku tutkitaan, sitten ohjattuna jäljelle; maavainuinen koira etenee jälkiuralla sopivaa vauhtia, 
matkalla kaksi tarkistuspyörähdystä joilta palaa itsenäisesti; kaadolle suoraan se tutkien; normikulmat narun mi-
tan lenkillä, toisen kulman katko selviää veren lopusta hakien ja lopuksi tekijöiden jälkeä; makuista ensimmäinen 
ohi, toinen yli, kolmas ja neljäs vauhdista nuuhkaisten; osaava jäljestäjä, jota makuut saisivat kiinnostaa enem-
män. Padasjoki 18.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-9, e-3, f-5 = 43 pist). Rauhoitettu ohjattu 
lähtö; Tove jäljestää mukavaa kävelyvauhtia tehden muutaman tarkistuksen koko jäljen aikana; makauksista 
merkkaa kaksi hyvin, yhden erinomaisesti ja yhden ylittää; ensimmäinen kulma rengastaen, toisella kulmalla 
oleva katko teettää työtä useamman renkaan verran, kolmas kulma kaarroksella; kaadolle tullaan suoraan ja se 
kiinnosti. 
 
TWO PINE’S ABYSS Fi Jva 52363/13 s.2.10.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Two Pine’s Halo 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Turku KV 21.1. Lena Danker-Höglund AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias 
vahvarakenteinen narttu, antaa hieman pitkän vaikutelman, kaunispiirteinen pää, kaunis ilme, täyteläiset huulet, 
purenta ok, pysty lapa mistä johtuen lyhyt kaula, pitkä riittävä olkavarsi, oikea rungon volyymi, turhan pitkä lanne, 
sopiva luusto, oikea karvan laatu, liikkuu riittävällä askeleella ja iloisella asenteella. Kouvola RN 3.3. Pekka Tei-
ni AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas ja hyvin liikkuva narttu, sievä nartun pää jossa 
oikeat linjat ja miellyttävä ilme, hyväasentoinen kaula, hieman matala säkä, hyvä rintakehän muoto, hieman 
jyrkkä lantio, vahvat raajat, hyvät kulmaukset, tehokkaat liikkeet. Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen AVO ERI 3 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, kaula voisi liittyä lapoihin hieman sulavammin, 
kaunislinjainen pää, tummat silmät, pehmeä ilme, erinomainen eturinta, tilava vahva runko, hieman lyhyt rinta-
lasta, hyvä raajaluusto, hyvä takaosa, olkavarret voisivat olla viistommat, tänään hieman tukevassa kunnossa, 
hyvä turkki, hapsut ja häntä, sivuliikkeessä taka-askel voisi olla pidempi, Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen 
AVO ERI 1 SA PN2 SERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, hyvärunkoinen ja 
hyväluustoinen, tasapainoisesti rakentunut narttu, erinomainen etuosa, hyvät käpälät, hyvin kaunis nartun pää 
jossa harvinaisen yhdensuuntaiset linjat, hyvä ilme, purenta ja korvat, oikea karvan laatu, liikkuu hyvällä luon-
teella yhdensuuntaisesti, hyvä sivukuva. Laukaa KR 14.7. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 3 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years, correct type, typical head, good size and proportions, strong and compact, 
good substance, quality coat, correct angulations and movement, well presented. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, 



Viro AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, standard size, strong bones, feminine 
head with correct lines and proportions, correct bite, dark eyes, well set ears, good topline and body proportions, 
correct angulations, good coat, moves well. Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari AVO ERI 1 SA PN2 VARA-
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin tasapainoinen kokonaisuus jolla oikea sukupuolileima, 
oikean muotoinen pää, hyvä purenta, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja vankka etuosa, oikean muo-
toinen runko, tasapainoisesti kulmautunut, kaunis karva, hyvä liikerata kaikista suunnista, erinomainen hännän 
käyttö. Heinola KR 19.8. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen narttu, kaunis ilmeikäs pää, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko, sopivasti kulmautunut, 
hyvä ylälinja, hieman korkeahko häntä, erinomainen karvapeite, liikkuu erittäin hyvin, esiintyy erittäin hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Eurajoki 29.4. Jarmo Nummijärvi VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-10, e-3, f-4 = 40 pist). Lähtö-
makaus merkattiin; tuumailevan oloista jäljestystä; ensimmäisellä osuudella makaus merkattiin, katkokulma ren-
gastuksella jatko-osuudelle; toinen osuus aivan jälkiuralla, kulmalla laaja rengastus, löytäen jatko-osuuden; kol-
mas osuus aluksi jälkiuralla, makaus merkattiin, loppuosassa pieni rengastus jäljen sivussa, kulmalla pyörimistä, 
jälleen jatko löytyi; neljäs osuus tarkastuslenkkejä tehden koko matkan, makaus merkattiin, kaadolle pysähdyt-
tiin. Virrat 6.5. Arto Kylmälä VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-13, e-3, f-5 = 44 pist). Walma ohjataan jäljelle ja se etenee 
maa- ja ilmavainua käyttäen; jäljestys aaltoilee jäljen molemmin puolin, ajoittain hieman pidempiä pistoja tehden, 
nämä toistuvat lähinnä vaikeakulkuisimmilla kohdilla; muutamia varmistuslenkkejä tuli kaikilla osuuksilla ja ne 
hieman verottavat pisteitä; katkokulman rengasti, toinen pienellä varmistuksella, kolmas pari metriä oikaisten; 
Walma merkkaa kaikki makaukset, kolmannen ensin ohittaa mutta palaa haistelemaan; kaadolle suoraan ja jää 
haistelemaan; hyvä suoritus pienelle koiralle vaikeahkossa maastossa. Ruovesi 13.5. Tuija Sällylä VOI 1 (a-6, 
b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Ohjattu lähtö, mistä lähtee itsenäiseen jäljestykseen, käyttää maa- sekä ilma-
vainua; ensimmäisellä osuudella edetään siksak-kuviota tehden ja ensimmäisen makauksen jälkeen edetään 
suoraviivaisesti jälkiuralla loppujäljen, matkalla muutama suunnan varmistus; kulmat hyvin, katkokulma veretyk-
sen loppuun ja jatko löytyy lenkeillä; makauksista kaksi pysähtyen ja kaksi päältä; kaadolle tuli suoraan ja se 
kiinnosti. Keuruu 17.6. Kari Grönman VOI 1 (45 pist). Vihti 1.7. Johanna Lindfors VOI 0 (0 pist). Koira ohjataan 
jäljelle ja se aloittaa aaltoilevan, rauhallista vauhtia etenevän jäljestyksen, pysähdyksiä ja pieniä pyörähdyksiä 
tulee paljon; heti alussa koira lähtee seuraamaan riistapolkua hukkaan asti; palautuksen jälkeen edetään ensim-
mäiselle kulmalle, jolla on katko, pyörittyään hetken hyvin pienellä alueella veretyksen lopussa koira lopettaa 
työskentelyn eikä jatka edes ohjaajan kehoituksilla; aikaa on tässä vaiheessa kulunut jo 25 minuuttia, joten tuo-
mari keskeyttää kokeen koska on selvää, ettei ehditä määräajassa koppuun. Lohja 8.7. Hannu Palonen VOI 0 (0 
pist). Rauhallinen lähtö ja jäljestys, pääosin tarkkaa jäljestystä; katkokulma hieman yli, tähän jäljestys pysähtyy, 
hukka; toinen kulma pienellä lenkillä, viimeinen tarkasti; makuista ensimmäinen ja viimeinen tarkastaen, muut yli; 
kolmannen osuuden alussa haetaan vilvoitusta niin kauan, että tuomitaan hukka; kaatokäytös hyväksytty; ajan 
ylityksen vuoksi tulos tippuu. 
 
TWO PINE’S ALIEN TALK 10268/17 s.5.11.2016 i. Merry Cocktails Gildor e. Two Pine’s Volcanic Activity kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½-vuotias, 
tällä hetkellä hieman raajakkaan vaikutelman antava, hyvä kuonon täyteläisyys, hieman pystyasentoinen lapa ja 
niukka eturinta, hyvä luusto, hieman kapea rintakehä tässä vaiheessa, hyvät takakulmaukset, kapeat taka-
liikkeet, tasapainoiset reippaat sivuliikkeet. 
 
TWO PINE’S BASECAMP 16413/17 s.22.12.2016 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Two Pine’s Hoplaa 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet ja sukupuolileima, hieman kevytkuonoinen pää, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvät kulmaukset edessä, 
riittävät takana, hyvät käpälät, hyvä hännän kiinnitys, hyvät liikkeet, iloinen häntä. Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-
Mononen JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja rmittasuhteet, kauttaaltaan vielä 
kovin kapea, hyvä purenta, hyvä ilme, kauniit silmät, runko saisi olla huomattavasti täyteläisempi ja pyöristy-
neempi, niukka eturinta, hyväasentoinen häntä, liikkuu kovin kapeasti edestä ja takaa, hyvin kunnostettu turkki. 
Seinäjoki RN 21.7. Tuula Savolainen NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 kk, hyvä koko, 
kokonaisuutena vielä hieman kevyt, kaunis pää ja ilme, tummat silmät, hyvä eturinta, hyvin kulmautunut takaa, 
sopivasti edestä, rungon tulee vielä kehittyä ja vahvistua, lyhyt rintalasta, kokoon sopiva raajaluusto, hyvä turkki, 
riittävät hapsut, hyvä häntä, liikkuu reippaasti, tarvitsee vielä aikaa. Isokyrö RN 4.8. Jukka Kuusisto NUO EH 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivan kokoinen, vielä kesken kehityksen oleva nuori narttu, hyvä 
jalo pää, vahva selkä, vielä kapea matala rintakehä, hyvät takaraajat, liikkuu hyvin, niukasssa turkissa. 
 
TWO PINE’S CELL NUCLEUS 23879/17 s.20.3.2017 i. Lindridge Black Knight e. Two Pine’s Nice As A Pie 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pienehkö 
feminiininen narttu jolla kuitenkin erinomainen vahvuus ja rodunomainen vankka runko, suloinen pää ja ilme, 
kaunis kaulan kaari, lupaava eturinta, erinomainen luusto, hyvin kehittynyt rintakehä, erinomainen hännän kiinni-
tys, hyvät takakulmaukset, kaunis hyvin hoidettu turkki, reippaat sivuliikkeet ja yhdensuuntaiset takaliikkeet, 
miellyttävä käytös. Kinnula RN 4.8. Marjo Jaakkola JUN ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 16 kk, erinomaista tyyppiä, selvästi feminiininen, sievä pää, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen 
hyvä eturinta, sopiva luusto, erittäin hyvin kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä 
askeleella, voisi kantaa itsensä aavistuksen paremmin liikkeessä. Ähtäri RN 2.9. Juha Palosaari NUO ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileima, päässä voisi olla pidemmät 



ja yhtenevämmät linjat, hyvä kaula ja ylälinja, melko avoimet etukulmaukset, tilava runko, kaipaa dieettiä, riittävä 
takaosa, kaunis turkki, liikkuu hyvällä askelmitalla ja asenteella, mainio luonne, paino näkyy myös liikkeessä. 
Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin narttu-
mainen kokonaisuus, pienehkö narttu, toivoisin paremmat pään linjat, hyvä eturinta, kokoon sopiva luusto, lyhyt 
vankka runko, riittävä polvikulmaus, kaunis karva, hyvin rauhallinen luonne, liikkuu riittävän vetävällä askeleella. 
 
TWO PINE’S EPIC BLACK 27779/17 s.29.3.2017 i. Two Pine’s Crack Hardy e. Two Pine’s Trick Play kasv. Kati 
Salo 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely 
balanced head with appealing expression, good reach of neck, good bone, neat tight feet, well muscled quarters 
with good second thigh, would like a little more width all through and slightly shorter coupling, moved well and 
happily. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½-vuotias pieneh-
kö narttu jolla kaunislinjainen ja kaunisilmeinen pää, hyvä luusto, erinomainen rungon malli mittasuhteiltaan, 
hyvä rintakehän leveys ja eturinta, hyvin kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, oikea matala kinner, 
kaipaa koristekarvoja, valitettavasti koira ei suostu lainkaan käyttämään häntäänsä liikkeessä jolloin myös selkä 
painuu ja antaa matalaraajaisen yleisvaikutelman. Kinnula RN 4.8. Marjo Jaakkola NUO ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 1½-vuotias, erinomaista tyyppiä, kauttaaltaan tasapainoinen feminiininen kokonaisuus, 
etuosan tulee vielä täyttyä, sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, saisi esiintyä liikkeessä ryhdikkäämmin ja 
iloisemmin, seistessä heiluttaa iloisesti häntäänsä. 
 
TWO PINE’S FEAR THE WALKING DEAD 29284/17 s.11.4.2017 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Two 
Pine’s Total Offense kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 18.3. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori narttu jolla hyvät rungon mittasuhteet, kuono-osa saisi olla voimakkaam-
pi, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis vankka runko, liikkuu ja esiintyy hyvin, hyvä karvan laatu, 
väri saisi olla rikkonaisempi, miellyttävä luonne. Keuruu RN 26.5. Arja Koskelo JUN HYL. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvin feminiininen narttu jolla sievä pää ja tummat silmät, vielä melko kapea edestä ja 
luuston tulisi olla selvästi järeämpi, hyvät tassut, kaunis ylälinja, blue roan -väriseksi koiraksi musta väri on liian 
hallitseva, käyttää raajojaan erittäin hyvin mutta liikkuu pää jatkuvasti maassa, värin vuoksi joudutaan nollaa-
maan. Äänekoski RN 2.6. Annaliisa Heikkinen JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
tyyppinen, sopusuhtainen nuori narttu jolla oikeat rungon mittasuhteet, kuono-osa saisi olla voimakkaampi, 
hieman etuasentoiset lavat, tiivis runko, erinomainen luonne, hyvä karva, saisi esiintyä ryhdikkäämmin. 
 
TWO PINE’S FUN FUN FACTORY 29286/17 s.11.4.2017 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Two Pine’s Total 
Offense kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kajaani RN 8.4. Katja Korhonen JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vuoden ikäi-
nen, erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan aavistuksen matalaraajaisen kuvan antava narttu jolla hyvät pään 
linjat, rodunomainen ilme, purenta ok, hyvät korvat ja kaula, hyvä selkälinja, riittävä eturinta, vankka runko, 
keskivahva raajaluusto, hyvät käpälät, hyvä turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, edessä 
kapeutta, sivuliikkeessä toivoisin näkeväni enemmän voimaa. Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen JUN ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sievä juniorinarttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä 
purenta, niukka eturinta, hyvä rungon vahvuus, riittävä luuston vahvuus, hyväasentoinen häntä, liikkuu kapeasti 
edestä ja takaa, hyvä turkki. Maalahti RN 20.5. Vesa Lehtonen JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus mutta kuono saa vielä voimistua ja pään linjat 
yhdensuuntaistua, hyvä kaula ja ylälinja, vielä hieman kapea edestä, hyvä tilava runko, hieman pitkä lanne, 
hyvin kulmautunut takaa, hyvä karvan laatu, liikkuu hieman lyhyellä askeleella ja sotkee vielä hieman rytmiään 
mutta rytmin saadessaan liikkuu tasapainoisesti. Vaasa RN 26.5. Juha Palosaari JUN ERI 1 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, kallo-osa voisi olla hieman pitempi ja linjat yhdensuuntaisem-
mat, riittävät huulet, hyvä kaula, lapa saisi olla viistompi ja eturinta selvempi, muuten hienosti kehittynyt, vahva 
runko, riittävä takaosa, liikkuu riittävällä askeleella. Alavus KR 10.6. Viveca Lahokoski JUN ERI 1. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, hyvät mittasuhteet omaava, pehmeä ilme, kuono-osan tulee vielä 
vahvistua, hyvät pään linjat sivusta, kaunis kaula, eturinnan tulee vielä kehittyä, lupaava rintakehän muoto, 
kokoon sopiva luusto, hyvin kulmautunut matala kinner, yhdensuuntaiset takaliikkeet, tasapainoiset sivuliikkeet, 
hyvälaatuinen ei liian runsas turkki, miellyttävä käytös. Mäntsälä KR 15.7. Zeferino Jose Silva, Portugali JUN 
ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and proportions, excellent head, good expression, 
correct topline but loin could be slightly shorter, sufficient neck, excellent chest and angulations, topline in 
movement and rear movement could be better. Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti JUN ERI 1 SA PN4. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent bitch, nice size, excellent angulations front and rear, lovely neck 
and topline, super tailset and carriage on move, very pleasing head, lovely eye, correct earset and correct 
proportions, excellent bone, lovely feet, moves very well. Harjavalta RN 4.8. Tanya Ahlman-Stockmari JUN 
EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen kokonaisuus, hyvät korvat, hieman lyhyt ja kevyt 
kuono-osa, kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta ja alaleuka voimakkaampi, etuosan tulee vielä kehit-
tyä, tilava runko, oikea karvapeitteen laatu, oikea hännän käyttö liikkeessä, toivoisin hieman lisää ulottuvuutta 
etuliikkeisiin, ylälinjassa vielä pentumaista pehmeyttä. Ähtäri RN 2.9. Juha Palosaari JUN ERI 4. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Suloinen ilme, hieman pyöreät posket, päässä voisi olla selvemmät linjat, hyvä 
kaula, melko pysty lapa, hyvä eturinta, erinomainen runko ja hyvät mittasuhteet, riittävä takaosa, tasapainoiset 
liikkeet, joskin ne voisivat olla vapaammat, seistessä kaunis sivukuva. Seinäjoki KV 27.10. Hannele Jokisilta 
NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hauska luonne, erittäin narttumainen kokonaisuus, hieman 



kevyt pää kokonaisuuteen, toivoisin paremmat pään linjat hyvä eturinta ikäisekseen, sopivat kulmaukset, kokoon 
sopiva luusto, hyvä rungon malli, hieman kuiva karva, liikkuu hyvin. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja 
NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely rounded liver, beautiful head and expression, 
strong neck and topline, excellent body, enough bone, excellent mover, coat ok, very nice temperament. 
 
TWO PINE’S GARAGE ROCK 35435/17 s.6.5.2017 i. I’m Yours vom Wulfekamp e. Fi Jva Two Pine’s Abyss 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melko lupaava 
narttu jonka liikkeet saavat vielä tiivistyä ja turkki valmistua, erittäin sievä pää jossa kaunis huulilinja, hyvä-
asentoinen kaula, etuosa saa vielä tiivistyä mikä näkyy myös liikkeissä, hyvät kulmaukset takana, peitinkarva 
vielä lyhyttä. 
Jäljestämiskokeet: Kirkkonummi 12.8. Pasi Kemppainen AVO 0 (0 pist). Alku kiinnostaa ja koira ohjataan hy-
vin työhön, heti alussa ihmetellään jälkijoukkoja ja ollaan hukan rajoilla ennen matkan jatkamista; ensimmäisellä 
osuudella yksi laaja tarkistus ja kulman tuntumassa tarkistuslenkiltä paluujälki ja ensimmäinen hukka; uusi alku 
kulmalta ja toisella osuudella kolme tarkistuslenkkiä, toinen kulma jäljen mukaisesti makuu hyvin osoittaen; 
kolmannella osuudella useampi tarkistus, joista yksi hukan rajoilla; kaadolle sivusta se tutkien; tänään hukan ja 
ajan ylityksen lisäksi tarkistelut ja koiran kaipaama ohjaajan tuki eivät mahdollista koiran palkitsemista; jälkitaidot 
ovat kunnossa, lisää kokemusta niin tulokset paranevat. 
 
UKRAINA 24512/18 s.2.8.2017 i. Lindridge Icon e. Rania Black Petrs kasv. Gallina Enrico Fraz Corzano, Italia 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nicely 
balanced head, very pretty little girl, good reach of neck, well placed ears, good length of upper arm, good feet, 
short strong coupling, good level topline, moved very soundly but would like a little more width all through which 
will probably come with age. Tampere ER 10.6. Lesley Hooper, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Balanced head, good pigment, good depth to muzzle, clean throat, needs to tighten up in 
front, neat feet, good shoulders and layback, slightly long cast, good ribcage, needs to muscle up in rear 
quarters, moves well and happily for age. 
 
USEMADE YIPPEE I’M HERE NOW SE48881/2016 s.5.8.2016 i. Se(n) & Ee & No Mva La Scale History Maker 
e. Se(n) Mva Usemade Secret Kisses kasv. Ulla-Stina Eriksson, Ruotsi 
Näyttelyt:  Eckerö KV 29.9. Goran Gladic, Serbia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
years, correct type with typical head, good size and proportions, good substance, quality coat, correct pigment, 
well set ears and tail, correct topline, could be better in movement, well presented. 
 
VALTIATTAREN ALL MY LOVING 39385/17 s.20.6.2017 i. I’m Yours vom Wulfekamp e. Lepänojan Just Vaan 
Paras kasv. Saija Pajunen 
Näyttelyt: Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 months old, good body proportions, feminine, would prefer foreface slightly stronger, well arched skull, nice 
dark eyes, correct bite, little bit too high set ears, good neck and topline, coming a little bit broad, should develop 
more chest with time, good drive behind. Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 10 kk, kaunislinjainen, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen juniori, rakenteeltaan tasapainoi-
nen, kaunis nartun pää ja ilme, hyvä purenta, huulilinja ja korvat, kaunis niskan kaari, hyvät kulmaukset, kaunis 
väri, oikea karvan laatu, liikkuu hienolla cockerin luonteella, säilyttää linjansa sivukuvassa, sujuva askel. Porvoo 
RN 28.7. Dina Korna, Viro JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, standard size, correct 
bones, feminine head with correct lines and proportions, correct bite, eyes and earset, correct topline, enough 
developed ribcage and chest, correct angulations, coat is not in show condition today, a bit high on hocks, needs 
a bit more ring training. 
 
VEKARA’S ICE FROZEN 50591/17 s.15.9.2017 i. Fi Mva Lingonberry’s Källi e. Allway’s Tan Daisy kasv. Janna 
Kallinen 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Tuula Savolainen PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vie-
lä hieman kevyt ja ilmava kokonaisuus, hyvä pään pituus mutta pään linjat saavat vielä yhdensuuntaistua ja 
kuono voimistua, hieman etuasentoinen lapa, ylälinja saa vielä sulavoitua, vielä hieman kevyt runko, lyhyt rinta-
lasta ja kuroutunut alalinja, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hieman keveillä, lyhyillä ja nostetuilla askelilla, 
lupaava karvan laatu. Kinnula RN 4.8. Marjo Jaakkola JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 
kk, selvästi feminiininen, hyvä pää, kaula ja ylälinja, vielä turhan kapea edestä, sopiva luusto, ikäisekseen hyvin 
kehittynyt runko, riittävät kulmaukset, liikkuu melko hyvällä askeleella sivulta mutta hieman ahtaasti takaa, etu-
liikkeet saisivat olla yhdensuuntaisemmat, miellyttävä luonne. 
 
VILLIVUOKON VALPURI 38276/11 s.6.3.2011 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Fi Jva Ah-Tib’s Four Feet 
Above kasv. Virpi Väisänen 
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 27.5. Marika Ahola AVO 3 (a-3, b-3, c-3, d-8, e-3, f-1 = 21 pist). Vauhdikas lähtö 
alkumakaus merkaten; ilmavainuinen Sirkku etenee jäljellä reipasta vauhtia kun ohjaaja ei malta jarruttaa; 
jäljestys on ensimmäisen osuuden pääsääntöisesti ihan jäljen tuntumassa etenevää, muut osuudet mennään 
enemmän vauhdilla kaarrellen ja aaltoillen jäljen sivussa; makauksista merkataan ensimmäinen, toinen 
mennään sivusta ohi; molemmat kulmat mennään pitkästi yli ja kummallakaan kertaa Sirkku ei löydä takaisin 
jäljelle, molemmilta kulmilta tuomitaan hukat; kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnostaa kovasti; Sirkku osoittaa 
osaaansa jäljestää mutta tänään kulmat ovat liian haasteellisia; ohjaajan tulee opetella Sirkun kanssa 



jarruttamisen taito. Pyhäntä 12.8. Niina Lukkariniemi AVO 3 (a-2, b-3, c-2, d-14, e-3, f-2 = 26 pist). Rauhallinen 
ohjattu lähtö, koira aloittaa pääosin ilmavainuisen, varsin reipasvauhtisen jäljestyksen; ensimmäinen ja toinen 
osuus muutamalla pienellä tarkistuksella; kolmannen osuuden alussa runsaasti tarkistelua ja kehoituksia ennen 
kuin matka jatkuu ja kolmannen osuuden lopussa juuri ennen sorkkaa kaksi hukkaa tuulen pyörittäessä sorkan 
hajua; sorkalle kuitenkin päästään ja se kiinnostaa; kulmat pienillä suunnanvarmistuksilla, makuut merkaten; 
koira osoittaa osaavansa jäljestää mutta tänään keskittyminen herpaantuu aivan viime metreillä. 
 
WALANOS ARWEN EVENSTAR 27571/16 s.14.4.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Fi & 
Se Jva Triplet Yours Truly e. C.I.B C.I E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. 
Reia Leikola-Walden 
Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan 
oikea, keskikokoinen narttu jolla hyvät kulmaukset ja oikea voimakkuusaste, hieman lyhyt pää ja korostunut 
otsapenger, hyvä rakenne takana, hyvä turkki, reipas käytös joka voisi hieman rauhoittua. Loviisa RN 12.5. 
Marja Talvitie AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman tuhdissa kunnossa esitetty, aavis-
tuksen matalaraajainen, kovin kupera kallo, hyvä kaula, ylälinja ja häntä, liikkuu hieman löysästi edestä, hyvä 
karva, pieni laihdutuskuuri olisi paikallaan. 
 
WALANOS ELANOR THE FAIR 27570/16 s.14.4.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva EeV-16 Fi & 
Se Jva Triplet Yours Truly e. C.I.B C.I E Fi & Ee & Lv Mva HeJW-11 JV-11 V-12 Manaca’s Sara Smile kasv. 
Reia Leikola-Walden 
Näyttelyt: Haapavesi RN 6.5. Harto Stockmari AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Vahva sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, oikea purenta, hyvä kaula ja eturinta, 
tiivis vankka etuosa, tilava runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvin, vähän pehmeyttä selässä. Oulu 
NORD 13.5. Riitta Niemelä AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, mittasuhteiltaan 
aavistuksen pitkä, sopiva vahvuusaste, pää voisi olla pitempi, kuitenkin lempeä ilme, melko syvä kallo-osa, hyvä 
kaula, selässä hieman pehmeyttä, tilava runko, eturinta saisi olla täyteläisempi, kokoon sopiva luusto, hyvin 
kulmautunut takaa, edestä niukemmin, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta saisi olla ryhdik-
käämpi, antaa etumatalan vaikutelman, rauhallinen käytös. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi 
AVO ERI 2 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, excellent size, feminine well 
chiselled head, nice eye and expression, excellent neck and topline, straight in upper arm, excellent angulation 
in rear, a bit long in loin, moves soundly, excellent temperament. 
 
WESTTORPETS SUMMER MAGIC 44004/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars Of 
Shadow kasv. Kati Wester 
Taipumuskokeet: Pedersöre 30.6. Jyrki Rasinpää SPA 0. 
Rallytoko: Seinäjoki 17.3. Taru Leskinen ALOHYV (99 pist) RTK1. Tampere 1.4. Hannele Pirttimaa AVO – (0 
pist). Tampere 1.4. Anna Pekkala AVO – (0 pist). Lapua 2.4. Pia Heikkinen AVO – (0 pist). Kokkola 4.4. Tytti 
Lintenhofer AVOHYV (88 pist). Kannus 8.5. Tytti Lintenhofer AVOHYV (78 pist). Kalajoki 16.6. Anna 
Klingenberg AVOHYV (73 pist) RTK2. Kalajoki 16.6. Tytti Lintenhofer VOI 0 (0 pist). Lapua 7.7. Minna 
Hillebrand VOI – (0 pist). Lapua 7.7. Iiris Harju VOI 0 (0 pist). Vöyri 15.9. Anna Klingenberg VOI – (0 pist). 
 
WESTTORPETS SUMMER MIRACLE 43999/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars 
Of Shadow kasv. Kati Wester 
Näyttelyt: Akaa RN 10.5. Tiina Illukka AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, 
kuono-osa saisi olla voimakkaampi, kapea edestä, kylkiluut saisivat kaartua paremmin, kaunis ylälinja, kapea 
takaliike, pehmeä karvan laatu, esiintyy hyvin. 
Tottelevaisuuskokeet: Kangasala 26.5. Juha Kurtti ALO 1 (183 pist). Nokia 21.10. Vesa Kallio ALO 3 (134 
pist). 
Rallytoko: Kangasala 12.5. Kirsi Petäjä ALO – (0 pist). Valkeakoski 20.5. Riikka Timonen ALOHYV (99 pist). 
Lempäälä 9.6. Janna Karppinen ALOHYV (89 pist). Hämeenlinna 8.7. Jaana Karppinen ALOHYV (92 pist) 
RTK1. Ylöjärvi 17.11. Jaana Karppinen AVOHYV (89 pist). 
MH-luonnekuvaus: Valkeakoski 7.4. Heidi Kaatiala ja Marjut Kautto. 
 
WHITE FEAVER'S PEPPERMINT PATTY 51582/16 s.30.9.2016 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. White 
Feaver’s Bella Nero kasv. Soile Tammelin 
Näyttelyt: Tuusula ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pleasing head overall, built on slightly rangier lines, good neck and shoulder, needs to develop in brisket, good 
level topline, well muscled hindquarters, moved well. Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi NUO EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty bitch, sweet expression, would prefer more angulation in front 
and more substance to body, adequate bone, moved and showed quite well. 
 
WILD DARLING ROYAL LIGHT OF LIFE Fi & Se(n) Mva Fi & Se Jva 30814/15 s.2.5.2015 i. C.I.B Fi & Ru Mva 
Lv & Ee JMva LvJV-12 Leading-Light Dom Pérignon e. Fi & Se(n) Mva Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Daisy kasv. 
Helena Juvonen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja AVO ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvin viehättävä kokonaisuus, kauniit mittasuhteet, kaunis nartun pää jossa riittävä pituus, ihana 
ilme, erinomainen kaula, upeat lavat, ihana rungon tilavuus ja täyteläisyys, upea lihaksikas reisi, erinomainen 
silkkinen turkki, upea asenne, tehokkaat sivuliikkeet, oikea merry cocker. Kajaani RN 8.4. Katja Korhonen AVO 



EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kohta 3-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan pitkä 
narttu jolla hyvät pään linjat, otsapenger voisi olla voimakkaampi, hyvät korvat, löysää kaulanahkaa, erinomainen 
kaula ja selkälinja, hyvä eturinta, vankka runko, kulmautunut voimakkaammin takaa, pehmeyttä välilkämme-
nissä, hyvä turkki ja häntä, liikkuu takaa yhdensuuntaisesti, edestä kapeasti, toivoisin sivuliikkeeseen enemmän 
pituutta ja voimaa, miellyttävä luonne. Rovaniemi RN 28.4. Paula Rekiranta AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunislinjainen narttu jolla oikea cockeriluonne, tyylikäs narttumainen 
pää, ihastuttava ilme, kaunis kaula, hyvä eturinta ja runko, vankka luusto, hyvin kulmautuneet raajat, kauniisti 
kunnostettu karvapeite, tasapainoiset rodunomaiset liikkeet. Oulu NORD 13.5. Riitta Niemelä AVO ERI 1 SA 
PN1 NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kompakti tiivis kokonaisuus, hyvät mitta-
suhteet, hyvä pään pituus ja linjat, kuono voisi olla täyteläisempi, riittävä kaulan pituus, tiivis selkä, tilava runko, 
hyvä luuston vahvuus, tiiviit käpälät, kaunis turkki, tasapainoiset liikkeet, erinomainen hännän käyttö, reipas 
luonne. Rovaniemi RN 19.5. Matti Luoso AVO ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvän tyyppinen narttu, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, melko hyvät pään linjat, oikea puren-
ta, hyvä kaulalinja, luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, sopiva etukulmaus, hyvä polvikulma, hyvä hännän 
kiinnitys, liikkuu hyvin, hyvä iloinen luonne. Rovaniemi RN 26.5. Helene Björkman, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN1 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine bitch, excellent size and proportions, excellent feminine 
head with nice eye and expression, would prefer bit more forechest, compact body, balanced angulations, 
carries bit too much weight today, moves soundly in sidegait, bit close behind, excellent coat and temperament. 
Rovaniemi NORD 17.6. Petr Rehanek, Tsekki AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years 
old bitch, very nice body, scissor bite, eye dark brown, ears well set, muscular neck well set, chest broad, small 
forechest, back straight, tail low set, fore and hindquarters with good angulations, temperamentical movement. 
Oulu KV 7.7. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Aavistuksen pitkärunkoinen mutta erittäin hyvärakenteinen narttu, hyvä pään pituus ja profiili, pitkä kau-
la, kiinteä selkä, erittäin hyvässä kunnossa, lihaksikas, erittäin kaunis turkki, hyvä askelpituus, ilionen ja ystävälli-
nen käytös. Ylivieska KV 22.7. Arja Koskelo AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
kaunispäinen ja kaunisilmeinen 3-vuotias feminiininen narttu jolla hyvä eturinta ja riittävän vahva luusto, erin-
omainen kaula ja ylälinja, oikean mallinen rintakehä, hyvä hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, hieman 
pitkä lanneosa, hieman epävakaat etuliikkeet, erinomaiset sivuliikkeet ja ryhti. Keminmaa RN 11.8. Jouko 
Leiviskä AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, erinomaiset suku-
puolileiman omaava, kaunis kaula ja ylälinja, kaunis pää, pehmeäilmeiset silmät, hyvä runko ja luusto, kauniit 
tiiviit käpälät, erinomainen takaosa, leveä hyvä reisi, hyvät matalat kintereet, esitetään taidokkaasti trimmatussa 
kunnossa, hyvin rodunomainen kokonaisvaikutelma, liikkuu hyvällä askeleella, iloinen luonne. Seinäjoki KV 
27.10. Hannele Jokisilta VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikea-
linjainen mutta hieman kevyt nartun pää, hyvä ilme, kaunis kaula, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, 
sopiva luusto ja runko, reipas hyvä luonne, erinomainen karva, liikkuu hyvin iloisella asenteella. 
Taipumuskokeet: Rovaniemi 4.8. Nina Janné SPA 1. 
 
 
 
KASVATTAJALUOKAT 
 
Kennel AAMUNKOITON om. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja KASV 1 KP ROP-kasv. Eri värisiä mutta saman tyyppisiä, 
hienot päät, upeat ilmeet, ja mitä parasta juniorit ovat näistä kaikkein kauniimpia, paljon onnea tulevaisuuteen, 
näillä on hyvä jatkaa. Lahti KV 25.3. Markku Mähönen KASV 2. Ryhmä oikean tyyppisiä koiria, kaikilla hyvän 
malliset päät, hyvät ylälinjat, sopivan vahvuiset raajaluustot, yksilövahvuiset kulmaukset voisivat olla paremmat, 
ryhmä liikkuu hyvillä askeleilla, kaikki heiluttavat iloisesti häntäänsä. Pertunmaa 14.4. Reia Leikola-Walden 
KASV 2 KP. Ryhmä nuoria koiria joilla miellyttävät päät ja ilmeet, osalle toivoisin hieman vahvuutta mutta 
ryhmän koirat ovat kesken pään kehityksen, erinomaiset turkin laadut ja luonteet. Ylivieska KV 22.7. Arja 
Koskelo KASV 1 KP ROP-kasv. Erinomainen ryhmä, hyvin kaunispäisiä ja erittäin hyvin liikkuvia, ryhdikkäitä ja 
iloisia koiria, hyvät ylälinjat, oikean malliset rungot, iloiset luonteet. 
 
Kennel BENCHMARK om. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia KASV KP. Lovely heads, good bone and feet, 
similar in type, all typical movement. Jyväskylä KV 11.11. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-kasv. Hyvin kaunis 
hyvin tasokas ryhmä neljästä eri yhdistelmästä, erinomaisesti rakentuneita koiria, kaikilla erittäin hyvät päät, 
miellyttävät ilmeet, erinomaiset karvapeitteet, hyvät liikkeet ja luonteet, erinomaista kasvatustyötä mistä parhaim-
mat onnittelut. 
 
Kennel CRAB APPLE’S om. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kotka NORD 16.6. Des Manton, Irlanti KASV 1 KP ROP-kasv. Congratulations to breeder with dogs 
very much of similar type, well done. Porvoo RN 28.7. Dina Korna, Viro KASV 1 KP ROP-kasv. Group from 
four different combinations, all quite similar in type, all have typical heads, good movements and good 
temperaments. Porvoo KR 8.9. Yvonne Jaussi, Sveitsi KASV 1 KP ROP-kasv. 4 cocker spaniels of different 
colours but similar types, typical heads, correct size, very typical toplines and expressions. 
 
Kennel DAZZLINGTAILS om. Mari Hotti 



Näyttelyt: Kouvola RN 3.3. Pekka Teini KASV 1 KP ROP-kasv. Ryhmässä neljä urosta kolmesta eri yhdistel-
mästä, ryhmä on tasainen, kaikilla ryhmän koirilla on upeat päät ja ilmeet, myös rakenteet ovat kunnossa, 
kulmaukset tasapainossa ja mikä tärkeää koko ryhmä liikkuu spanielimaisen tasapainoisesti, kasvattajalle 
onnittelut. Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia KASV 2 KP. Very good quality group, including the BOB 
today, very unified group, each of them is an excellent individual. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä 
KASV 1 KP ROP-kasv. The dogs presented in this group have similar type, all dogs have nice expression, a bit 
small differences in construction of chest, all have free and balanced movement and excellent temperament. 
Pertunmaa RN 14.4. Reia Leikola-Walden KASV 1 KP ROP-kasv BIS1-kasv. Tasainen ryhmä hyvän tyyppisiä 
koiria, osalla hieman turhan paljon nahkaa, miellyttävästi liikkuvia cockereita joilla hyvät luonteet. Kouvola RN 
29.4. Juha Putkonen KASV 1 KP ROP-kasv BIS3-kasv.Neljästä eri pentueesta koostuva tasapainoinen ryhmä 
niin kooltaan kuin mittasuhteiltaan, yhdenmukaiset pään mallit, oikeat karvan laadut ja hyvin liikkuvia, onnittelut 
hyvästä kasvatustyöstä. 
 
Kennel DEBBIE’S om. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 13.1. Jari Partanen, Norja KASV 2 KP. Kiva rotutyyppi, oikeat ilmeet, tyypikkäät rungot, 
iloiset asenteet, paljon onnea tulevaisuuteen. Raahe RN 27.1. Irina Poletaeva KASV 1 KP ROP-kasv BIS1-
kasv. Erittäin tasainen ryhmä neljästä eri yhdistelmästä, hyvän kokoisia ja hyvin liikkuvia koiria, hyvät päät, 
oikeat mittasuhteet, onnea kasvattajalle.  
 
Kennel FENBROOK om. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia KASV 4 KP. Beautiful heads, good legs and 
feet, all short in body, very appealing, sound happy movers. 
 
Kennel FINEMOON om. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Sauvo RN 7.7. Arja Koskelo KASV 1 KP ROP-kasv BIS1-kasv. Hyvin korkealuokkainen ryhmä, 
oikean kokoisia ja mittasuhteisia, kaunispäisiä, erinomaiset karvat, trimmaukset ja näyttelykunnot, hyvät liikkeet. 
 
Kennel FLYERS om. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Tampere NORD 5.5. Arja Koskelo KASV 1 KP ROP-kasv. Erinomainen ryhmä hyvin tasaisia, oikean 
tyyppisiä, kaunispäisiä ja erittäin hyvin liikkuvia nuoria koiria, kaikilla upeat karvat ja miellyttävät luonteet, hyvää 
kasvatustyötä. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia KASV 1 KP ROP-kasv. Nice group of four black dogs, all 
have nice expressions, nice contructions and it is really nice to see them in movement together. Kellokoski ER 
9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-kasv. Gorgeous heads, clean necks, good bodies, 
excellent angulations, happy merry sound movers. Pori KV 29.7. Clodagh Fallon, Irlanti KASV 1 KP ROP-
kasv. Nice type, all lovely heads, excellent eyes, correct earset, excellent movers, good bone, lovely feet, 
congrats to the breeder. 
 
Kennel GOLDBIRD’S om. Sinikka Granström 
Näyttelyt: Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja KASV 2 KP. A group of three combinations, three of them 
are very similar in head type, the fourth one is a bit challenging for the group, all are presented in excellent 
condition, all are nice movers. 
 
Kennel HEART ROCK om. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Imatra KR 1.4. Jadranka Mijatovic, Kroatia KASV 1 KP ROP-kasv. Quality breeder’s group, all from 
different combination, high quality dogs, close to each other in type. Imatra KV 2.4. Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä 
KASV 2 KP. The dogs presented in this group have similar type and similar expression, all dogs have enough 
balaned and free movement, two dogs have a bit narrow front movements, all dogs have excellent 
temperaments. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro KASV 2. Neljästä eri pentueesta jälkeläiset joilla hyvät 
rodunomaiset päät, hyvät luustot, hyvin liikkuvat. Akaa RN 10.5. Tiina Illukka KASV 1 KP ROP-kasv BIS2-kasv. 
Vahva yhtenäinen rotutyyppi, selvät sukupuolileimat, rakenne käyttötarkoitukseen soveltuva, tasalaatuista 
kasvatustyötä. 
 
Kennel JENLIN om. Merja Harjula 
Näyttelyt: Tampere KV 6.5. Tiina Illukka KASV 1 KP ROP-kasv. Hyvin saman tyyppisiä, vahvarakenteisia, 
kauniit päät, hyvät sukupuolileimat, vaikka koirien ikä vaihtelee ryhmä on silti hyvin tasainen mikä on merkki 
hyvästä kasvatustyöstä. Kurikka RN 19.5. Juha Putkonen KASV 1 KP ROP-kasv BIS1-kasv. Kolmesta eri 
pentueesta koostuva tasalaatuinen ryhmä niin kooltaan kuin rungon mittasuhteiltaan, yhdenmukaiset pään mallit 
ja karvan laatu, hyvää kasvatustyötä. 
 
Kennel LEPÄNOJAN om. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 23.9. Jan-Erik Ek, Ruotsi KASV 1 KP ROP-kasv BIS1-kasv. Nice group of cockers, 
good conformation, good breed type, nice temperaments throughout. 
 
Kennel LYRICALS om. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Joensuu KV 26.5. Jose Homem de Mello, Portugali KASV 1 KP ROP-kasv. Nice type, correct 
heads, excellent coats, moving with nice reach. Joensuu KR 27.5. Ferdinando Asnaghi, Italia KASV 1 KP 
ROP-kasv. Good homogenity. 
 



Kennel NORTHWORTH om. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Lahti KV 25.3. Markku Mähönen KASV 1 KP ROP-kasv. Ryhmä oikean tyyppisiä koiria joilla oikean 
tyyppiset rakenteet, selvät sukupuolileimat, tasapainoiset kulmaukset, oikean malliset käpälät, liikkuvat erittäin 
hyvällä askeleella. Helsinki NORD 15.12. Jan Hereid, Norja KASV 1 KP ROP-kasv. Very nice cocker spaniels, 
beautiful heads, very nice in size, all could have a little better croups and tailsets, all are very nice movers. 
Helsinki KV 16.12. Virpi Montonen KASV 1 KP ROP-kasv. Neljästä yhdistelmästä koostuva hyvin laadukas 
ryhmä jossa näkyy hyvin vahvasti erinomainen rotutyyppi, hienot mittasuhteet, rungot ja kauniit ääriviivat, upeaa 
kasvatustyötä, onnittelut kasvattajalle. 
 
Kennel PRETTY FLOWER’S om. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Järvenpää KR 12.5. Kresten Scheel, Tanska KASV 1 KP ROP-kasv. Nice group, very equal in type 
and quality, nice heads, good toplines, moving nicely, congratulations for breeding group. Kellokoski ER 9.6. 
Glynis Goodwin, Iso-Britannia KASV 3 KP. All short and square in profile, balanced, good heads with square 
muzzles, happy sound movers. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen KASV 1 KP ROP-kasv. Kaunis hyvin 
tasalaatuinen ryhmä erinomaisia koiria, erinomaiset mittasuhteet ja rungot. 
 
Kennel PÄHKINÄMÄEN om. Sanna Theqvist 
Näyttelyt: Loviisa PN 5.8. Eeva Resko KASV 1 KP ROP-kasv BIS3-kasv. Ryhmä koostuu yhdestä yhdistel-
mästä, hyvin kehittyneitä pentuja joilla hyvät mittasuhteet ja ilme, vähemmän otsapengertä riittäisi, tasainen 
ryhmä. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen KASV 3 KP. Ryhmä tyypiltään hieman epäyhteneväisiä koiria, 
kaikilla hyvin kauniit päät, rungot vielä keskeneräisiä, hyvät liikkeet. 
 
Kennel RASSEL’S om. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Forssa KR 9.6. Igor Selimovic, Kroatia KASV 1 KP ROP-kasv. Correct type of dogs, good type of 
heads, well shaped bodies, enough balanced in movement, with good temperaments. Raisio KR 12.8. Kari 
Granaas Hansen, Norja KASV 1 KP ROP-kasv. 3 kombinationer, mycket homogen grupp som utmärker sig 
med sina vackra huvuden och korrekta pälsar, mycket bra rörelser, grattis till uppfödaren. 
 
Kennel RIGRETA’S om. Riikka Ahtila 
Näyttelyt: Lempäälä PN 17.11. Tarja Löfman KASV 1 KP ROP-kasv. Hyvän laatuinen kasvattajaluokka jossa 
tyypillisiä cockereita, oikeailmeiset päät, osa tässä vaiheessa hieman korkearunkoisia, tyypilliset karvapeitteet. 
 
Kennel SUGARVALLEY om. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Satu Ylä-Mononen KASV 1 KP ROP-kasv BIS4-kasv. 1 uros, 3 narttua, erinomaiset 
sukupuolileimat, tasapainoiset rakenteet, hyvät vahvat rungot, kaikilla erinomaiset hännät ja liikkeet, tasainen 
ryhmä. Ruovesi RN 29.4. Juta Haranen, Viro KASV 1 KP ROP-kasv BIS3-kasv. Kolmesta eri pentueesta, 
erinomaisia saman tyyppisiä, hyviä rodun edustajia, selkeä sukupuolileima, hyvä luusto. Lahti RN 1.5. Tuula 
Savolainen KASV 1 KP ROP-kasv BIS3-kasv. Neljä eri yhdistelmää, sukulaisuussuhde hyvin havaittavissa, 
hyvät mittasuhteet, tasapainoiset raajarakenteet, melko hyvät pään linjat, hyvät tummat silmät, silmäluomet 
voisivat olla tiiviimmät, hyvä turkit ja hännät, reippaat liikkeet. Rauma KR 27.5. Tino Pehar, Kroatia KASV 2 KP. 
Good group, I would like better body balance because some are a bit long, generally they have nice heads and 
expressions but some of them could be little better in movement, all same colour, it is nice to see them together 
in movement. Mänttä-Vilppula KR 3.6. Pekka Teini KASV 1 KP ROP-kasv. Ryhmässä kaksi urosta ja kaksi 
narttua kolmesta eri yhdistelmästä, ryhmä on tasainen, ryhmän koirilla on hyvät sukupuolileimat, kauniit liikkeet 
ja ryhmän koirilla on tänään karvapeitteet kunnossa, myös rakenteet ovat kunnossa, ryhmä myös esiintyy 
kokonaisuutena tasapainoisesti. Kouvola KR 18.8. Harto Stockmari KASV 1 KP ROP-kasv. Kasvattajaryhmä 
joka koostuu kahdesta yhdistelmästä, oikeat sukupuolileimat, vähän vaihtelua mittasuhteissa, oikeat pään mitta-
suhteet, osalla vähän avoimet ilmeet, oikean muotoiset rungot, hyvät sivuliikkeet. Jyväskylä KV 11.11. Paavo 
Mattila KASV 2 KP. Kaunis tasalaatuinen ryhmä kolmesta eri yhdistelmästä, kaikilla erittäin hyvä rakenne, hyvän 
malliset päät, miellyttävät ilmeet, hyvälaatuiset karvapeitteet, miellyttävät luonteet, erittäin hyvää kasvatustyötä 
josta parhaimmat onnittelut. Tampere RN 6.12. Satu Ylä-Mononen KASV 2 KP. Vankkarakenteisia koiria joilla 
erinomainen vahvuus, hyvät rakenteet ja liikkeet, tasalaatuista kasvatusta. 
 
Kennel TRIPLET om. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Helsinki KV 20.5. Saija Juutilainen KASV 1 KP ROP-kasv. Ryhmä oikealinjaisia iloisia cockereita, 
kaikki eri yhdistelmästä, hyvät rakenteet ja rungon tilavuudet, hyvin kauniit niskalinjat, säilyttävät linjansa myös 
vapaissa sujuvissa liikkeissä, onnittelut kasvattajalle. Kellokoski ER 9.6. Glynis Goodwin, Iso-Britannia KASV 
2 KP. Great heads, very appealing, good necks, nice feet sound stylish movements. Seinäjoki RN 21.7. Tuula 
Savolainen KASV 1 KP ROP-kasv. Ryhmän koirat neljästä eri yhdistelmästä, iät 10 kuukaudesta 11 vuotiaa-
seen, ryhmä ei tänään ihan täysin yhtenäinen, pieniä poikkeavuuksia esiintyy, kolme hyvin kaunislinjaista päätä, 
kolmella erinomaiset rungot, pääsääntöisesti hyvät karvan laadut, tasapainoiset raajarakenteet, muutama 
hieman korkealla kannettu häntä, kaikilla iloinen käytös ja esiintyvät reippaasti. Helsinki NORD 15.12. Jan 
Hereid, Norja KASV 3 KP. Cocker spaniels that are all in upper size, nice heads, nice coats, they all move very 
well, lovely temperaments. 
 
 
 
 



JÄLKELÄISLUOKAT 
 
COASTLINE JOHNNY B.GOOD C.I.E Pohj & Dk & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Nl & Balt Mva Ee & Lt & 
Balt VMva HeJW-10 LtV-12 EeV-12 HeW-12 V-12 HeW-14 V-14 VV-17 V-17 HeW-17 HeVW-17 PMV-17 
PMVV-17 57523/09 s.14.10.2009 i. Gb Sh Ch Bitcon Lets Dance e. Fin Mva Coastline Hippie Girl kasv. Taina 
Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Carol West, Iso-Britannia JÄLK 1 KP ROP-jälk. Beautiful even types, dogs are 
real dogs and bitches very feminine, very much of a type lovely set of progeny. 
 
 


