
Koostanut Pirjo Peltonen – 19.4.2020 
Osa koeselostuksista puuttuu. 
 
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. Fi & Se(n) & Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva LvJV-16 Aamunkoiton Neiti Näky-
mätön kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Oulu KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, Ruotsi JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nät 
hane som ännu behöver bröstdjup och bredd, maskulint huvud, tillräcklig nosparti, bra pigment, mörka väl-
formade ögon, tillräcklig hals, bra rygg, välburen svans, passande benstomme, kunde vara något bättre vinklad, 
behöver utvecklas i förbröst. 
 
AAMUNKOITON HUGO THE BOSS 49892/17 s.11.9.2017 i. Merry Cocktail’s Up-And-Coming e. Aamunkoiton 
Princess kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Joensuu NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola NUO ERI 1 SA PU2 SERT NORD-VARA-
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, happy in the ring, long head, excellent ears, 
excellent topline, parallel front and rear, a little long fingers, quite fluent sidegait, nice coat. Kitee RN 14.4. Jes-
sie Borregaard Madsen, Tanska NUO ERI 1 SA PU4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Male with excellent size, nice overall impression, correct head, correct proportions, correct bite, very well 
developed forechest, well placed shoulder, well angulated front and rear, well set tail, good coat and coat 
structure, nice mover. 
 
AAMUNKOITON SHINING ARMOR 17194/17 s.28.1.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. Fi & 
Se(n) & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 Aamunkoiton Hurricane kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska AVO ERI 1 SA PU2 VARASERT VARA-CACIB. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, appealing male of good size, nice head with good proportions, correct 
bite, well set ears, strong neck and topline, well set tail, good depth of brisket, good ribcage, bones and feet, 
moves with good steps but needs to be handled better. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro AVO ERI 1. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type, 2 years old male, strong and elegant, correct bones, nice head and 
expression, correct earset and ear carriage, good reach of neck, enough withers, correct topline but a little short 
in croup, tail carriage in moving could be better, excellent angulations front and rear, deep enough ribcage, nice 
coat, nice temperament. Kangasniemi KR 30.5. Kalvo Kriisk, Viro AVO ERI 2 SA PU2 VARASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type and size, beautiful head, kind expression, correct bite, good length of 
neck, nice topline, well set tail, well developed forechest, strong bone, enough coat, beautiful colour, good 
movement, nice temperament, well presented. Alavus KR 9.6. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1 SA PU1 SERT 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan erinomainen, keskivahva, oikealinjainen uroksen 
pää jossa riittävä pituus, riittävä luusto, etuasentoinen lapa, vielä hieman kapea edestä, mistä syystä ulkokiertei-
set eturaajat, lupaava eturinta ja runko, kohtulliset tasapainoiset kulmaukset, hyvä leveä lanne, iloiset tehokkaat 
liikkeet, ihana väri ja turkki, iloinen luonne. Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, Puola AVO EH 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head, nice eyes, good earset, nice neck, needs more forechest, correct top-
line, bit straight in stifles, good tailset, needs more ringtraining. 
 
AAMUNKOITON SWEET CHILD O MINE 26302/19 s.3.4.2019 i.0 C.I.B C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lt 
& Lv & Balt Mva Fi Jva Lingonberry’s Emporio Armani e. Aamunkoiton Princess kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kotka PN 28.9. Perttu Ståhlberg BABY 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kokoon sopiva 
vahvuus, hieman pitkärunkoinen, voimakas otsapenger, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, saisi olla voimak-
kaammin kulmautunut edestä, pentukarvassa, hyvät käpälät, liikkuu riittävällä askelpituudella silloin kun haluaa, 
tarvitsee kehätottumusta ja pöytätreeniä. 
 
ALLERT’S UNDERCOVER BOSS SE52448/2018 s.29.9.2018 i. C.I.E Pohj Mva EuJV-11 MVV-18 Allert’s 
Emabla Evert e. Se(n) & Dk & No Mva Allert’s Number One kasv. Börje ja Theres Johansson, Ruotsi  
Näyttelyt: Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN ERI 2 SA PU4 VARASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, elegant välbalanserat huvud, bra öron, ögon och bett, fin front, utmärkt 
hals och skuldra, bra bröstkorgsdjup och längd, lite längre i länden, utmärkt vinklad bak, bra pälskvalitet, utmärkt 
parallellitet men ännu lite ostadig i fronten. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Bra storlek, maskulint uttryck, något avfallande nosparti, välansatta öron, mörka ögon, 
bra hals och rygg, något avfallande kors, rak överarm, välvälvd bröstkorg, normala vinklar bak, rör sig med till-
räckligt steg men önskar bättre flyt i rörelsen, trevlig och glad. 
 
ALLWAY’S CAILLOU 10244/18 s.17.11.2017 i. Allway’s Zumba Bumba e. Allway’s Tan Dooris kasv. Satu Utri-
ainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä suku-
puolileima, oikeat mittasuhteet, vahva luusto, oikea purenta, hieman takaluisu kallo, otsapenger voisi olla sel-
vempi, miellyttävä ilme, hyvä vahva kaula, riittävät etukulmaukset, hyvät takana, ikäisekseen riittävä eturinta ja 
rintakehä, vahva lanne, hyvä lantio, liikkuu tasapainoisesti, erinomainen karva, miellyttävä käytös. Kouvola RN 
2.3. Inga Siil, Viro NUO ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 months, masculine 
male, taller in size, excellent type and body proportions, very nice head and expression, well set ears, excellent 



neck, topline, tailset and carriage, needs more forechest, excellent ribcage, body, angulations, coat quality and 
condition, moves very well and typically from all sides. Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen JUN ERI 1 SA 
PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarakenteinen juniori, erinomaiset mittasuhteet, pitkä täyte-
läinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja eturinta, hyvä takaosa, hyvä karva, erinomainen sivuliike. 
Hirvensalmi RN 4.5. Paula Rekiranta JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 kk, kompakti, 
vankkaluustoinen nuori uros, hyvä pään pituus, vielä hieman takaluisu kallo, otsapenger saisi olla selvempi, kau-
niit tummat silmät, riittävä kaula, pysty lapa ja suora olkavarsi, hyvä tiivis runko, kauniisti kunnostettu oikean laa-
tuinen karvapeite, liikkuu kovin lyhyellä askeleella etenkin edestä. Kangasniemi KR 30.5. Kalvo Kriisk, Viro 
NUO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size, masculine male, would prefer a bit 
more stop, well set ears, enough long neck, good topline, well set tail, strong bones, excellent forechest, good 
coat quality, slightly close behind, nice temperament, well presented. Imatra RN 8.6. Goran Gladic NUO EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months, correct type, good size and proportions with excellent 
topline, quality coat, needs to be stronger in body and more flat in stop, also needs better movement, excellent 
ears and tail, well presented. Mikkeli KR 13.7. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO EH 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Vahva, lyhytrunkoinen uros, hyvä pään pituus, täyteläinen kuono mutta laskeva kuononselkä 
ja takaluisu kallo, matala otsapenger, hieman pysty lapa ja olkavarsi, tilava rintakehä, takakulmaukset saisivat 
olla voimakkaammat, erittäin kaunis turkki, hyvä hännän asento. Kouvola RN 31.8. Tanya Ahlman-Stockmari 
NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen uros, maskuliininen, 
tilava runko, liikkeessä toivoisin lanneosaltaan lyhyemmäksi, oikeailmeinen pää, hyvä täyteläinen kuono-osa, 
kokoon sopiva raajaluusto, kaunis karvapeite, hyvät ranteet ja käpälät, oikea hännän kanto ja käyttö liikkeessä. 
Kouvola RN 20.10. Anett Finnig KÄY ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 23 
kk, erinomainen tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, hyväilmeinen pää jossa otsapenger tulisi olla selvempi, purenta 
ok, hyvä kaula, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, eruturinnan tulee täyttyä, erinomainen rintakehä, hyvä lanne ja 
lantio, hyvät takakulmaukset, riittävä raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta hyvällä askel-
pituudella, erinomainen turkin laatu, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Pielavesi 14.9. Jukka Tuppurainen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Kaapo 
on rauhallinen nuori poika; se suhtautuu muihin koiriin ystävällisesti; ihmiseen suhtautuminen ystävällistä ja luot-
tavaa. Haku ja laukaus: hyväksytty. Riittävän laajaa, melko innokasta maavainuista hakua joka risteilee ohjaajan 
edessä ja sivuilla; Kaapo seuraa Sonjaa hyvin; laukauksesta innostuu ja haku tiivistyy ampuma-alueelle, hienoa. 
Jäljestys: hyväksytty. Ohjattu rauhallinen alku; innokasta, sopivavauhtista jäljen päällä maavainuisesti etenevää 
jäljestystä; kulma tarkasti jonka jälkeen jäljestys jatkuu varmasti kaadolle jonka Kaapo nuuskii. Vesityö: hyväk-
sytty. Pienen houkuttelun jälkeen Kaapo noutaa riistapukin Sonjalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Kaapo on totte-
levainen nuori koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Sonjan ja Kaapon päivää oli mukava seurata; parin yhteistyö 
sujui hienosti ja luottamusta löytyi molemmin puolin; hieno ja tasapainoinen suoritus. 
 
ALLWAY’S CARLOS 10242/18 s.17.11.2017 i. Allway’s Zumba Bumba e. Allway’s Tan Dooris kasv. Satu Utriai-
nen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi urosmai-
nen junioriuros joka voisi olla tasapainoisemmin kulmautunut, edessä niukat ja takana hyvin voimakkaat, oikea 
purenta, hieman takaluisu kallo, hyvä ilme, erinomainen kaula, eturinnan ja rintakehän tulee vielä kehittyä, hie-
man pitkä lanne, vahva luusto, liikkuu edestä löysästi, riittävä sivuaskel, lupaava karvapeite, miellyttävä käytös. 
Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas nuori uros, 
hyvä pää, riittävä kaula, eturinta saisi olla täyttyneempi, selkälinja elää vielä liikkeessä, tällä hetkellä vielä kovin 
kapea runko ja antaa hieman ilmavan vaikutelman, hieman kevyt luusto, liikkuu sivulta riittävällä askelpituudella 
mutta askel saisi olla kauttaaltaan tehokkaampi, hyvä karvan laatu rungossa mutta raajat vielä kovin pehmeät. 
 
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 12.1. Sanna Kavén KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen sukupuolileima, oikea purenta, tummat silmät, miellyttävä ilme, hieman loiva otsapenger, hieman takaluisu 
kallo, vahva kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanneosa, hyvä lantio, vah-
va luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelmitalla, riittävän tiivis runko liikkeessä, kaunis matala kinner, 
hyvä karva, miellyttävä käytös. Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen KÄY ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, rungon mittasuhteiltaan hieman pitkä, vahvapiirteinen urosmai-
nen pää, takaluisu kallo ja oikein kiinnittyneet korvat, hyvät silmät ja purenta, oikean mallinen rintakehä, riittävän 
viisto olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karvan laatu, hieman pitkä lanneosa, hyvä lantio ja hännän 
asento, takaa liikkuu huvin, etuaskel jää hieman lyhyeksi. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen KÄY ERI 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias voimakasrunkoinen oikealinjainen uros, vahva raajaluusto, tiiviit 
käpälät, kulmaukset tasapainossa, voimakas uroksen pää, hyvä ilme, purenta ja korvat, pään linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, hyvä karvan laatu, liikkuu varsin yhdensuuntaisesti, hieman löysästi edestä, voisi säilyttää 
ylälinjansa liikkeessä paremmin, hyvä luonne, hyvä askelpituus. Kitee RN 14.4. Jessie Borregaard Madsen, 
Tanska VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well built orange male, very masculine, nice 
head and expression, correct head proportions, correct eyes and teeth, well set ears, nice neck of correct length, 
well angulated but bit short upper arm, well sprung ribs, correct tail, very nicely angulated, moves well seen from 
all three sides. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type and excellent mover, good size, strong bones, good substance and typical head, pigmentation is 
good according to his colour, strong neck, correct topline and tailset, good turn of stifle, good feet, angulation in 
balance, could have a little bit better character. 



 
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: Mynämäki KR 19.5. Viveca Lahokoski AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masku-
liininen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, hieman ylimääräistä kaulanahkaa, hyvä viisto lapa, 
erinomainen eturinta, hyvä luusto, hieman liioitellut kinnerkulmaukset, saisi liikkua vakaammin takaa, selkälinja 
saisi olla kiinteämpi liikkeessä, saisi olla iloisempi ja ryhdikkäämpi liikkeessä. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-
Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well made male with lots of substance, well pro-
portioned head, good angulation front and rear, short and deep with big ribs, tight feet, level topline, sound 
mover. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO ERI 4. Nice expression, has a little stronger 
head that I’d prefer for balance, good neck, good forechest, carries a little bit too much weight over shoulders, 
good body and bone, moved ok, nice type, just a different type than I prefer. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 24.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Ystävällinen, 
luottavainen ja sopuisa koira. Haku ja laukaus: hyväksytty. Tessu aloittaa varaotteisesti työskennellen sopivalla 
etäisyydellä maa- ja ilmavainua käyttäen; laukausta säpsähtää, pysähtyy katselemaan ja kuuntelemaan ja jat-
kaa. Jäljestys: hyväksytty. Opastuksen jälkeen jäljestää pienen matkan jäljen sivulla; kulma löytyy ja kaatoa hais-
tellaan. Vesityö: hyväksytty. Etsii sopivaa veteenmenopaikkaa ja lopulta se löytyy; tuo pukin rantaan. Tottelevai-
suus: hyväksytty. Tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Tessun yhteys ohjaajaan säilyy hyvänä koko 
kokeen ajan. 
 
ALLWAY’S PHANTOM BLOT 24703/18 s.14.3.2018 i. Fi Mva Allway’s Heartbreaker e. Fi & Ee & Ru & By Mva 
RkfV Allway’s Surprise kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
good type, lovely young male, very well developed for his age, correct body proportions, nice long head, good 
muzzle, correct eye and ears, good reach of neck, typical topline, topline could be a bit better in move, nice 
tailset and tail carriage, correct front and rear, typical coat, nice mover. Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, Puola 
JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head, good eye, good earset, correct length of 
neck, I’d prefer more forechest, good deep chest, good topline, moves well with good tail action, a bit over-
angulated in rear, good tailset. 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 3.8. Virpi Väisänen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Hukka on reipas 
nuuskuttelija joka iloisesti höseltäen tutkii ympäristöä; Hukka on kaikkien kaveri. Haku ja laukaus: hyväksytty. 
Iloista pyörittävää hakua maa- ja ilmavainua käyttäen; maasto käydään läpi tarkkaan; laukauksesta Hukka 
säpsähtää ja pomppaa ilmaan mutta iloinen työntouhu jatkuu myös sen jälkeen; kivaa katsottavaa pikkumustalta 
kaverilta. Jäljestys: hyväksytty. Iloinen jälkityö joka lähtee alkumakaukselta määrätietoisesti reippaalla tahdilla 
kohti kulmaa; kulmalla pyöritään hivenen mutta oikea suunta löytyy sinnikkäällä työskentelyllä; vauhdilla matka 
jatkuu aina kaadolle asti, se kiinnostaa kovasti; lupaava jälkikoiran alku jonka työskentelyssä reipas ja iloinen 
ote. Vesityö: hyväksytty. Hukka solahtaa veteen reippaasti ja noutaa innokkaasti riistapukin ohjaajalle. Tottele-
vaisuus: hyväksytty. Hukka on hyvin ohjaajansa hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: pikku-Hukka Repolai-
nen teki tänään spanielin työn ja suoritti tyylillä kaikki osuudet; Hukan ja Sannan on hyvä jatkaa tästä eteenpäin; 
erityisesti jälkiharrastusta kannattaa jatkaa. 
 
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 
Taipumuskokeet: Kajaani 11.8. Janna Kekkonen SPA 1. 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs uros, 
oikea purenta, miellyttävä ilme, riittävä kuonon pituus, sopiva kaula, tasapainoiset kulmaukset, riittävä eturinta ja 
rintakehän substanssi, pitkä lanneosa, erinomainen lantio, riittävä luuston vahvuus, erinomainen karvan laatu, 
liikkuu yhdensuuntaisesti vetävällä askeleella, iloinen häntä. Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen VAL ERI 1 SA 
PU1 ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, oikeat mittasuhteet ja kokoon sopiva 
raajaluusto, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, luomet saisivat olla tiiviimmät, 
hyvä purenta, oikean mallinen rintakehä, riittävän viisto lapa, tasapainoiset kulmaukset, hyvä karva, lantio ja 
hännän asento, liikkuu hyvällä askelpituudella. 
Jäljestämiskokeet: Kontiolahti 9.6. Jyrki Rasinpää AVO 1 (a-6, b-10, c-10, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Sipsi tutkii 
tarkasti alkumakauksen ja ohjataan matkaan, jäljestetään reippaalla kävelyvauhdilla maavainua käyttäen; koko 
jälki edetään veretyksellä tehden vain toisella osuudella pienen tarkistuksen; ensimmäinen kulma pienellä tarkis-
tuksella ja makaus merkataan; toisella kulmalla tutkitaan kulman takamaasto ja makaus merkataan; kaadolle tul-
laan vähän sivusta ja sitä tutkitaan ottaen sorkan kantoon; hyvä suoritus lämpimässä säässä. Kontiolahti 11.8. 
Riikka Kärnä VOI 1 (43 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 12.1. Sanna Kavén AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen sukupuolileima ja tyyppi, oikea purenta, urosmainen kaunis pää jossa hyvä täyteläisyys, kaunis vahva kaula, 
erinomainen eturinta ja rintakehä, hieman pitkä mutta vahva lanne, hieman lyhyt olkavarsi, muutoin erinomaiset 



kulmaukset, vahva luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelmitalla, hieman korkea-asentoinen häntä liik-
kessä, kaunis karva, miellyttävä käytös. Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi AVO ERI 1 SA PU4. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket bra byggd hanhund, bra nosparti och stop, välkroppad, mycket bra vinklar, 
rör sig med god steglängd, god päls. Rauma KR 18.5. Jana Janek, Slovakia AVO ERI 1 SA PU2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, with very nice head, great bones, very good angulation, well developed 
chest, correct topline, fantastic presentation, in movement with good drive. Kemiönsaari RN 25.5. Tiina Illukka 
AVO ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin laadukas, kaunislinjainen, kaunis 
sukupuolileima, erittäin kaunis pää ja pään linjat, kauniit silmät, upea kaula ja ylälinja, erinomaiset kulmaukset 
edessä ja takana, oikea rintakehän muoto ja syvyys, kaunis karvapeite, liikkuu ja esiintyy erinomaisesti ja rodulle 
tyypillisesti. 
 
ASPENCREEK’S LET’S TALK ABOUT ME 15656/18 s.17.1.2018 i. C.I.E RigaW-18 V-18 HeW-19 V-19 Honey-
water’s Catch Of The Day e. Fi Mva Fenbrook Can’t Let You Go kasv. Marjo ja Anna-Maija Romppanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä sukupuoli-
leima, vankka luusto, hyvät rungon mittasuhteet, oikea purenta, hyvät tummat silmät, takaluisu kallo, riittävä kau-
lan mitta, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvät kulmaukset takana, eturinnan ja rintakehän tulee vielä 
kehittyä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, edestä vielä löysästi, etuaskel voisi olla pidempi, hyvä karva, miellyttä-
vä käytös. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 kk, erinomai-
nen tyyppi, purenta ok, erinomainen pää ja ilme, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, erinomainen rintakehä, hyvä 
lanne ja lantio, riittävä raajaluuston vahvuus, ikäisekseen hyvät takakulmaukset, liikkuu edestä ja takaa ok, 
sivusta takapotku voisi olla voimakkaampi, hyvä turkin laatu, kaipaa kehätottomusta ja valitettavasti tänään muri-
see käsiteltäessä, siksi palkintosija. 
 
ASPENCREEK’S LET THE WORLD KNOW 15658/18 s.17.1.2018 i. C.I.E RigaW-18 V-18 HeW-19 V-19 
Honeywater’s Catch Of The Day e. Fi Mva Fenbrook Can’t Let You Go kasv. Marjo ja Anna-Maija Romppanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN ERI 2 SA  VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Selvästi urosmainen, oikea purenta, hyväilmeinen pää, riittävä otsapenger, erinomainen kaula, riittävät etu-
kulmaukset, hyvin kulmautunut takaa, ikään sopiva eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne, kaunis matala kin-
ner, liikkuu yhdensuuntaisesti pitkällä voimakkaalla taka-askeleella, erinomainen karva, hyvä ylälinja ja häntä, 
miellyttävä käytös. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13 kk, jäntevä, hyvärunkoinen, oikealinjainen juniori, hyvä raajaluusto, tiiviit käpälät, etuosa voisi kulmautua 
paremmin, hyvä takaosa, oikealinjainen pitkä pää, hyvä ilme, purenta ja korvat, hieman pysty kaulan kiinnitys, 
muuten hyvä ylälinja, hyvä karvan laatu ja kunto, liikkuu hienolla luonteella, yhdensuuntainen sujuva askel. 
Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Änny något out-
vecklad junior, nospartiet är i tunnaste laget, goda proportioner, änny något outvecklat i kroppen, mycket bra 
vinklar och rörelser, bra päls. Joensuu NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola JUN ERI 2 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size, beautiful head, dark eyes, low earset, quite long neck, could have 
more withers and longer chest, a little narrow front, excellent feet, quite fluent movements. Kitee RN 14.4. 
Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Junior of excellent type, pleasing head with correct expression, lovely dark eye colour, good length of neck, well 
placed shoulder, good angulation in front and rear, well set tail, good bone, tight feet, acceptable coat structure, 
moves well. Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen NUO ERI 1 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Vankka uros jolla oikeat mittasuhteet, hyvä pään malli, täyteläinen kuono-osa, pitkä kaula ja hyvä 
ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, leveä reisi, tiivis lanne, hyvä karva, etuaskel saisi olla pidempi. Savon-
linna RN 25.5. Virpi Montonen NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan ja tyypiltään erinomainen uros, ihana rungon vankkuus, vielä kovin kevyt ja kapeahko pää jonka linjat 
voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja selkä, ok eturinta ja tasapainoiset kulmaukset, lantiossa hieman 
jyrkkyyttä, upea karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti ja säilyttää ryhtinsä liikkeessä, iloinen luonne. Tuusniemi 
RN 7.7. Riitta Niemelä NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, hyvä kompak-
ti kokonaisuus, samoin mittasuhteet, hyvä pään pituus, hieman syvä kallo-osa ja kuono voisi olla vahvempi, erit-
täin hyvä kaulan pituus, hyvä tilava runko, varsin tasapainoisesti kulmautunut, hyvin kiinnittynyt ja kauniisti kan-
nettu häntä, erinomainen turkin laatu, reippaat maatavoittavat tasapainoiset liikkeet, reipas käytös. Suonenjoki 
RN 28.7. Paavo Mattila NUO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori uros, kuono-
osa voisi olla aavistuksen täyteläisempi, erinomainen kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, kulmauksia voisi olla 
aavistus enemmän, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi 
NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Svart, medelstor hane, välsamlad proportioner, välplace-
rade mellanbruna ögon, långa öronläder, välansatta öron, korrekt i munnen, lagom halslängd, plan rygg, ganska 
bra längd i bröstkorg, samlade tassar, något fallande kors, underbenen kunde vara längre, tillräckligt vinklad 
bakställ, begränsar något i rörelsena bak på grund av sitt fallande kors, tar sig väl fram, trevligt temperament, 
korrekt silky päls. Kuopio RN 17.8. Tuula Savolainen NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 19 kk, tasapainoinen kokonaisuus, kaunis ylälinja, hyvät pään linjat, tummat silmät, pehmeä 
ilme, kuonossa sopiva vahvuus, hyvä eturinta, hyvä raajaluusto, tilava runko, rintalastassa riittävä pituus, hyvä-
asentoinen lantio, hyvin kulmautunut takaa, sopivasti edestä, yhdensuuntainen edestakaisliike, reipas sivuaskel, 
hyvä turkki, hapsut ja häntä. Kajaani RN 18.8. Maija Mäkinen NUO ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 19 kk, musta uros, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvä ylälinja, pään linjat saisi-
vat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät silmät ja purenta, hyvä kaula, hyvä eturinta, hieman lyhyet olkavarret, hyvin 
kulmautunut takaa, tilava runko, hyvä luusto, hyvä karvan laatu, liikkuu yhdensuuntaisesti, etuaskel saisi olla 
hieman pidempi, käyttää hyvin häntäänsä, miellyttävä käytös, uroksella voisi olla hieman enemmän huulia. 



Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
type, correct size, still looking young, wish more clean skull and deep muzzle, enough chest, quality bones and 
feet, enough ribcage, strong topline, excellent profile picture, excellent coat, moves parallel with excellent 
temperament. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Good size, head could be a little more masculine and could be broader in muzzle, good neck, a little straight 
in shoulder, good spring of the rib, good bone and feet, a little over angulated in rear, moves ok, enough tail 
action, plenty of coat, nice temperament. 
Taipumuskokeet: Kontiolahti 8.6. Jyrki Rasinpää SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen 
ja utelias; suhtautuu hyvin vieraisiin koiriin ja ihmisiin, antaa rapsutella. Haku ja laukaus: hyväksytty. Aluksi 
suppeahkoa etumaastossa tapahtuvaa maavainuista hakua; laukauksesta innostuu ja haku laajenee riittäväksi; 
pitää hyvin kontaktin ohjaajaan; tulee luo ja antaa kytkeä. Jäljestys: hylätty. Edetään maavainulla hyvin hitaasti ja 
pysähdellen; matka ei etene ja aika tulee täyteen; suoritus keskeytetään. Vesityö: hyväksytty. Halukkaasti ve-
teen, tuo pukin ohjaajalle rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee hyvin ohjaajaa. Yhteistyö ja yleisvaikutel-
ma: koiralla ja ohjaajalla hyvä yhteistyö; jäljestys vaatii vähän harjoitusta erilaisissa maastoissa. Juva 20.7. Pau-
la Valkonen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallisesti ja tarkkailevasti ympäristöön suhtautu-
va nuori poika; tulee hyvin kaikkien kanssa toimeen. Haku ja laukaus: hylätty. Alkuihmettelyn jälkeen Kasper ren-
toutuu ja haku lähtee hieman sujumaan; maavainuista rauhallista metsän tutkimista; laukausta säpsähtää; etäi-
syydeltään haku on liian suppeaa ja Kasperin haku on enemmän ulkoilua; metson hajut eivät tänään juuri innos-
ta Kasperia. Jäljestys: hyväksytty. Hyvä rauhallinen ohjaus; innokasta vauhdikasta jäljestystä lähes jälkitarkasti, 
kulma hieman oikaisten; kaato nuuhkitaan; jäljestys on selvästi Kasperin mieleen. Vesityö: hyväksytty. Varoen 
rantaveteen; rohkaistuu uimaan ja noutaa pukin rantaveteen mistä ohjaaja saa sen. Tottelevaisuus: hyväksytty. 
Kuuliainen ja hyväkäytöksinen koira; on erinomaisesti ohjaajan hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: rauhal-
linen parivaljakko; Anna-Maija ohjaa Kasperia kauniisti ja eleettömästi; lisää hakuharjoittelua riistarikkaassa 
maastossa niin hyvä tulee. 
 
ATHINA'S PRODUCT HEART THROB C.I.B C.I.E Fi & Se & Ee & Lt & Lv & Balt & Ru Mva Lv VMva RkfV 
TlnW-12 56466/08 s.24.4.2008 i. Gb Sh Ch Claramand Rock-N-Roll with Molkara e. Hu JCh Athina's Product 
Ela Incognito kasv. Rita ja Gabor Szakacs, Unkari 
Näyttelyt: Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Bra proportioner, vackert huvud, korrekta öron, bra kropp, goda vinklar, rör sig en aning bundet, pälsen är inte i 
toppform idag. Joensuu NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola VET ERI 1 SA PU4 ROP-VET. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Very happy in the ring, good structure, enough neck, excellent bodhy, parallel 
rear, excellent tail carriage, moves quite well from the side, coat is a little wavy and not in the best condition. 
Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
type, 11 years old male in excellent condition, excellent mover, excellent temperament, nice head, muzzle could 
be a bit longer, correct neck and topline, excellent tail carriage, enough angulations in front, very good in rear, 
nice temperament, very well shown. Iisalmi NORD 12.5. Anne Livo Buvik, Norja VET ERI 1 VSP-VET. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 years old, in lovely condition for his age, nice head and expression, lovely 
spring of ribs, lovely forechest, well angulated in front and rear, very happy and steady mover, happy tail, 
showing his age in coat and could have been better groomed. Suonenjoki RN 28.7. Paavo Mattila VET ERI 1 
VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis veteraani, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää 
joka voisi olla aavistuksen pidempi, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja takaosa, hieman kevyt etu-
rinta, karva vielä ikään nähden hyvässä kunnossa, liikkuu sivusta hyvin, miellyttävä käytös. 
 
AUGUST 40847/18 s.3.6.2018 i. Fi Jva Hunterfull Grace’n Glory e. Jenlin Awenita kasv. Sari Penttilä 
Näyttelyt: Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen JUN HYL. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koon ylärajalla, 
rungon mittasuhteiltaan hieman pitkä, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, hyvät silmät ja purenta 
mutta kapea alaleuka, oikea alakulmahammas poistettu (ei todistusta), ikäisekseen hyvä runko, riittävät mutta 
tasapainoiset kulmaukset, lyhyehkö karva, etuaskel epävakaa, nousee turhan korkealle, palkinto puuttuvasta 
alakulmahampaasta. 
 
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: Oulainen RN 11.5. Tuire Okkola NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 9 kk, koon 
ylärajoilla oleva uros jolla riittävä luusto, erinomainen rintakehä, vielä kapea edestä ja eturaajat kääntyvät ran-
teesta ulospäin, hyvä pää ja ilme, hyvä häntä, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä karvan laatu, liikkuu ja esite-
tään hyvin. Kauhajoki RN 26.5. Sanna Kavén NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
kookas mutta tasapainoinen uros, oikea purenta, kauniit silmät, hieman takaluisu kallo, erinomaiset etukulmauk-
set, kaunis vahva kaula, ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta, hieman pitkä lanneosa, erinomainen lantio, hyvä 
vahva luusto, erinomainen lihaskunto, liikkuu vielä löysästi edestä, turhan voimakkaat takakulmaukset näkyvät 
liikkeessä, ryhdikäs kokonaisuus, erinomainen karva, miellyttävä käytös. Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti 
NUO ERI 1 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good topline, good front and back, 
nice head with good neck and shoulders, moves well. Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara AVO ERI 4 SA 
VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin maskuliininen nuorikas, keskivahva raajaluusto, 
hyvän mallinen rintakehä, keskipitkä kaula, tarpeeksi leveyttä eturinnassa, voimakkaat takakulmaukset, tarpeek-
si matalat kintereet, hyvän mallinen pää, pään linjat voisivat olla yhteneväisemmät, keskiruskeat silmät, hyvä 
vakaa ylälinja liikkeessä, ok häntä, hieman kapea molemmista suunnista, esitetään kauniisti, hyvälaatuinen 
karva. 



 
BACKHILLS FIT AS A FIDDLE Fi & Se(n) & 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: Oulainen 18.5. Eino Jämsä AVO 2 (a-4, b-6, c-5, d-10, e-3, f-4 = 32 pist). Melvin haistaa 
lähtömakausta ja aloittaa suurpiirteisen jäljestyksen jäljen yli; etenee ensimmäisen osuuden sivussa yli kulman 
edeten sieltä toiselle osuudelle, makaus ohitetaan; toisella osuudella jäljestys vie jäljen sivuun, palataan kuiten-
kin jäljelle, Melvin aloittaa paluujäljen, hukka; Melvin aloittaa uudelleen jäljestyksen, toinen kulma yli, pyöräytys 
ja kolmannelle osuudelle, makaus haistellaan; kolmas osuus jäljestetään edelleen suurpiirteisesti, kaadolle pääs-
tään, pysähdytään ja haistellaan. 
 
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 HeVW-19 VV-19 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: Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET BIS1-VET. 
Lovely head and expression, good neck and shoulder line, good forechest and length of upper arm, well bodied, 
good width in quarters, sound happy mover. Pori KV 28.7. Lykourgos Zoumpoulidis, Kreikka VET ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 years old boy, excellent type, nice head, dark eyes, typical ears, 
excellent angulations in front, excellent topline, nice angulations behind, excellent movement. Seinäjoki KV 
26.10. Vibeke Paulsen, Norja VET ERI 1 SA PU2 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 år 
gammal veteran på den större sidan, maskulint huvud med utmärkta proportioner, bra hals, rygg, kors och 
svansansättning, välkroppad, bra benhög men något lång i sin rygg, rör sig harmoniskt sätt från alla håll, en 
veteran i tiptop kondition. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi VET ERI 1 HeVW-19 SA VSP-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, välbalanserat huvud, bra örön, 
ögon och bett, kunde vara lite torrare, fin front, bra hals, skuldra, bröstkorgsdjup och längd, utmärkt vinklad bak, i 
fin kondition, rör sig väl.  Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VET ERI 1 VV-19 SA PU4 VSP-VET. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Välkroppad, välgående, bra proportioner i kropp och huvud, utmärkt bröstkorg, 
välvinklad, rör sig väl från alla håll, mycket glad i ringen. 
 
BENCHMARK FIRST THINGS FIRST Fi Mva 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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 v 8 kk, 
vahvarunkoinen uros jolla hyvä raajaluusto, hyvä hännän asento, kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi ja 
täyteläisempi, sopivasti kulmautunut, turkki voisi olla paremmassa näyttelykunnossa, hieman rauhaton esiintyjä, 
tarvitsee kehäharjoitusta, voisi esittää liikkeitään paremmin. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hieman lyhytkuonoinen pää, 
hyvä kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, oikean mallinen rintakehä, leveä lanne, 
hyvä karvan laatu, olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, hyvä hännän kiinnitys, takaa liik-
kuu hyvin, etuaskel jää hieman lyhyeksi, vallaton käytös. Tampere NORD 4.5. Boris Pegan, Kroatia AVO EH 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct in type, shape and overall balance, needs to have a better 
head, nice length of neck, short in the upper arm which makes him difficult to stand and also impacts reach in 
front movement, doesn’t hold the topline, correct in hindquarters, correct coat texture, I’d like to see prettier feet. 
Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka AVO ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Blue roan male, 3 years old, well proportioned, good size, well boned, would prefer straighter legs, tight feet, 
good scissor bite, good head proportions, earset correct, cobby, full rib, good tailset, good angulations front and 
rear. Helsinki KV 11.5. Irina Poletaeva AVO ERI 2 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, luusto ja sukupuolileima, oikealinjainen pää, oikea hampaisto, hyvä 
korvien kiinnitys, hyvä kaula ja säkä, pehmeähkö selkä, hyvä häntä, rintakehä oikeassa muodossa, hyvin kul-
mautunut edestä ja takaa, hyvä liike, oikea karvan laatu. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia 
AVO ERI 1 SA. Nice expression, right type, I’d just prefer slightly more strength in foreface, good neck and 
shoulders, good bone and body, good width in quarters, good topline, moved soundly. Jämsä KR 16.6. Katja 
Korhonen AVO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, erinomainen tyyppi, 
koko ja mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvä pää, kuonon selkä voisi olla suorempi, rodunomainen ilme, 
purenta ok, hyvät korvat, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, oikea tiivis täyteläinen runko, tasapainoiset 
kulmaukset, vankka raajaluusto, oikean laatuinen turkki, hyvä häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti ja tasapainoisesti 
hyvällä askelpituudella, rodunomainen luonne. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja VAL EH. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 3½ år gammal hane, maskulint huvud, utmärkt uttryck, ok hals, ok rygg, bra kors 
och svansansättning, moderat vinklad fram, välvinklad bak, bra steglängd fram, ok bak, kommer idag i en för 
tung och tjock kondition, därav graden, bra päls och färg. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia VAL ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and size, masculine head with merry cocker eyes, 
excellent neck, deep chest, correct bones and feet, correct ribcage and topline, correct angulation in front and 
back, moves with happy tail and merry nature, coat could be better in champion class. Jyväskylä KV 10.11. 
Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Compact dog of nice type, head 
could be a little more masculine, good neck, strong body, good legs and feet, moves ok but could carry himself 
better in front, coat could have a better structure, happy wagging tail, a little stressed in temperament. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 14.7. Ville Lahtinen SPA 0. Hämeenlinna 24.8. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen 
käyttäytyminen: hyväksytty. Vilkas cockeri, tekee reippaasti tuttavuutta muiden kanssa. Haku ja laukaus: hyväk-
sytty. Irtoaa hyvään jonkin verran ohjausta vaativaan hakuun; tehokasta menoa ilmavainua käyttäen; laukauk-



sesta jatkaa samaan malliin. Jäljestys: hyväksytty. Vauhdikas tarkka jäljestys yhtä tarkistusta kulmalla lukuun-
ottamatta; siitä kaadolle nopeasti ja ilmaisee kaadon. Vesityö: hyväksytty. Ui innokkaasti, noutaa ja luovuttaa 
pukin. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvää menoa. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Kuhmo 21.7. Markku Hassinen AVO 0 (0 pist). Lähtömakaus tutkitaan ja siitä ohjattuna 
ensimmäiselle osuudelle; koira etenee noin 35 metriä veriuralla ja siitä oikealle suoraviivaisesti pois veriuralta 
eikä kehoituksinkaan saada takaisin, ensimmäinen hukka; uusi alku josta hyvää etenemistä hetki veriuralla, koh-
ta käy oikealla hakulenkin ja sieltä kaartaa veriuran ylitse vasemmalle edeten siellä toiseen hukkaan; uusi alku 
vie vain muutamia metrejä koiraa veriuralla ensin oikealle hakuun ja sieltä vasemmalle jäljen ylitse edetään kol-
manteen hukkaan; tänään tuomari keskeyttää kokeen; Velmu ulkoilutti tänään hetken ohjaajansa metsässä. 
 
BENCHMARK GOOD GUYS WEAR MUSK 44139/16 s.22.7.2016 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.E Benchmark Joval Musk kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Taipumuskokeet: Janakkala 30.5. Harry Vilkman SPA 1. 
 
BENCHMARK I’M ST LOUIS PROUD No & Lv & Lt Mva 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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, 
hyvärunkonen uros jolla kapea etuosa, miellyttävä pää ja ilme, hyvä turkki, kaunis kaula, sopivat kulmaukset, 
hyvä häntä, miellyttävä kehäkäytös, hieman pehmeät välikämmenet, liikkuu hyvin sivusta, esitetään hyvin. 
Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen AVO ERI 1 SA PU1 SERT NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunislinjainen uros, hyvä pään pituus, kuono voisi olla täyttyneempi, erinomainen ylälinja, erin-
omaiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä rintakehä mutta voisi olla tiiviimmässä kunnossa, hyvä karvan laatu, 
hieman jo liiankin runsas turkki, hyvä sivuliike, hieman raskas vaikutelma. Helsinki KV 11.5. Irina Poletaeva 
AVO ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis rodun edustaja, erinomainen 
koko, mittasuhteet ja sukupuolileima, kaunislinjainen pää, oikea hampaisto, oikeat korvat, rodunomainen ylälinja 
ja hännän asento, erinomainen rintakehä, hyvin kulmautunut, vapaa liike, oikea karvan laatu. Tuusula ER 8.6. 
Lin Parker, Iso-Britannia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typey dog, masculine head with 
no coarseness, good return of upper arm, big ribcage, well muscled quarters, level topline, tight feet, sound on 
the move. Mikkeli KR 13.7. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Tiivis hyvärakenteinen uros, hyvä pään pituus ja profiili, erinomainen lapakulmaus ja täyteläinen eturinta, 
tilava rintakehä, vahva takaosa, erinomaiset kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys ja asento, tarpeettoman runsaas-
ti karvaa mahan alla ja raajoissa, liikkuu hyvin. 
 
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. C.I.E No & Ee & Lv Mva HeW-18 Flushing Meadow’s Elsa Beskow kasv. 
Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin tyy-
likäs uros, selvä sukupuolileima, kaunislinjainen pää, tummat silmät ja miellyttävä ilme, oikea purenta, hyvä kau-
la, hyvät kulmaukset, erinomainen eturinta, rintakehän tulee vielä kehittyä, hieman pitkä lanneosa, kokoon sopi-
va luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti vetävällä askeleella, erinomainen käytös. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilai-
nen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, jäntevä hyvärunkoinen juniori, erinomainen 
raajaluusto, käpälät ja kulmaukset, hieman pitkä mutta vahva lanne, kaunis ylälinja, urosmainen vielä hieman 
syväkalloinen pää, hyvä ilme, purenta ja korvat, erinomainen karvan laatu ja kunto, liikkuu yhdensuuntaisesti, 
hyvä askelpituus sivukuvassa mutta ylälinja saisi säilyä paremmin, miellyttävä luonne. Joensuu KV 2.3. Nils 
Molin, Ruotsi JUN ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulint, vackert uttryck, 
utfyllt nosparti, välkroppad, mycket bra vinklar, rör mycket bra, goda proportioner, bra päls. Joensuu NORD 3.3. 
Malgorzata Supronowicz, Puola JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Not small, with great 
temperament and coat, masculine head, lovely neck, almost straight back, low tailset, moves very well from the 
side, nicely shown. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Well made dog, plenty of substance, well balanced head and good shoulder placement, well muscled 
quarters, level topline, sound on the move. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia NUO ERI 3. 
Nice expression, I’d like a little more smart in foreface, good reach of neck, good shoulder, I’d like a little deeper 
forechest, good topline, well muscled quarters, moves soundly but I’d like more width in movement. Tuusniemi 
RN 7.7. Riitta Niemelä NUO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, hyvä uroksen vahvuusaste ja mittasuhteet, erinomainen pään pituus, hieman syvä kallo-osa, hyvä kuo-
non vahvuus, kuonon ja kallon linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä etu-
rinta ja rungon tilavuus, sopusuhtainen raajaluusto, kohtuulliset ja tasapainoiset kulmaukset, aavistuksen lyhyt 
lantio, hyväasentoinen häntä, erinomainen turkin laatu, reippaat maatavoittavat liikkeet, iloinen käytös. Mikkeli 
KR 13.7. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, normaalisti kehittynyt, erinomainen rakenne, hyvä pään pituus mutta kuonon ja 



kallon ylälinjat eivät aivan yhdensuuntaiset, erinomainen lapakulmaus ja täyteläinen eturinta, hyvät takakulmauk-
set, hyvä hännän kiinnitys ja asento, häntä myös heiluu, hyvä karvan laatu. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 24.8. Paula Valkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen ja 
itsevarman oloinen nuori uros, tulee hyvin toimeen koirien kanssa, suhtautuu ihmisiin hiukan välinpitämättömästi. 
Haku ja laukaus: hyväksytty. Tutkii innokkaasti häntä heiluen maastoa ohjaajan ympärillä risteillen, maavainuista 
nuuskuttelua; laukausta säpsähtää ja haku suppenee, hetken kuluttua haku palautuu yhtä innokkaaksi ja erin-
omaiselle etäisyydelle; pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan. Jäljestys: hyväksytty. Innokasta maavainuista työtä tar-
kasti ”röhkien”, häntä heiluen etsii jälkeä ja seuraa sitä välilä palaten varmistelemaan reittiä; kulma hyvin, kaadon 
nuuhkii erittäin innokkaasti; alku hiukan epäröiden mutta kun työtehtävä selvisi koiralle tekee varmaa työtä. Vesi-
työ: hyväksytty. Innokkaasti veteen, ui suoraan pukille ja tuo sen ohjaajalle; hyvä uimari. Tottelevaisuus: hyväk-
sytty. Tottelee erinomaisesti ensi käskyin; Milo on erinomaisesti ohjaajan hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutel-
ma: toimivan parivaljakon työskentely on saumatonta ja sujuvaa; Milo haluaa työskennellä yhdessä ja parin 
menoa on mukava seurata; Milossa on hyvää energiaa ja toimintahalua moneen harrastukseen. 
 
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. C.I.E No & Ee & Lv Mva HeW-18 Flushing Meadow’s Elsa Beskow kasv. Mariann 
Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA VARASERT. Lovely type, good 
head and expression, godo forechest, well placed shoulder, well rounded ribs, level topline, moves soundly. 
Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva, erinomaiset mitta-
suhteet, kauniit silmät, turhan korostuneet ohimoluut, hyvä luono, erinomainen eturinta, tilava runko, suora olka-
varsi, hyvin kaareutuneet kyljet, hyvät takakulmaukset, erinomainen ylälinja, hyvä karva, liikkuu takaa ja sivusta 
hyvin, edestä vähän vallattomasti. Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hieman kookas, rungon mittasuhteiltaan pitkä, hieman takaluisu kallo, hyvin asettuneet korvat, silmät 
saisivat olla tummemmat, hyvä purenta, ikäisekseen hyvä rintakehä, lanneosa saisi olla lyhyempi, olkavarret 
tulisi olla viistommat ja eturinta täyttyneempi, hyvin kulmautunut takaa, hyvä lantio ja hännän asento, hieman 
pehmeä karvan laatu, saisi liikkua tehokkaammin, etuliikkeissä vielä löysyyttä. 
 
BENCHMARK NEED I SAY MORE 52064/18 s.9.10.2018 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. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv Mva 
TlnW-19 Benchmark Early Choice kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
months, nice dark eye and expression, short coupled, well anglated, sound and happy. 
 
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 12.1. Sanna Kavén VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, oikea sukupuolileima, hyvä purenta, oikealinjainen pää jossa riittävästi täytettä, kaunis kaula, tasapainoi-
set kulmaukset, sopiva eturinta, rintakehä voisi olla voimakkaampi, hieman pitkä lanne, hyvä lantio, erinomainen 
häntä, oikea karvan laatu, liikkuu yhdensuuntaisesti, riittävä etuaskeleen pituus, iloinen häntä. Ilomantsi RN 
20.1. Juha Putkonen VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, rungon mitta-
suhteiltaan hieman pitkä, kokoon sopiva luusto, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat 
silmät, hieman kevyt kuono-osa, hyvä purenta, oikean mallinen runko mutta turhan kapea vyötärö, lavat ja olka-
varret saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, lanneosaltaan saisi olla hieman lyhyempi, köyristää sel-
kää liikkeessä, hyvä karva ja hännän asento, liikkuu hyvällä askelpituudella. Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruot-
si VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra proportioner, maskulint uttryck, bra nosparti, väl-
kroppad, goda vinklar men en aning högställd bak, rör sig mycket bra. Kitee RN 14.4. Jessie Borregaard Mad-
sen, Tanska VAL ERI 2 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years old blue roan male, nice 
head, lovely eye colour, correct bite, well set ears, enough forechest, enough angulation in front, bit short upper 
arm, well sprung ribs, well set tail, moderate angulation behind, good coat quality, moves excellently from all 
three sides. Iisalmi NORD 12.5. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Correct size and proportions, head could have more parallel lines, eyes a bit too small, could have 
softer expression, correct length of neck, a bit straight in shoulders, well developed in ribs, nice bone and feet, 
normal angulations, moves steadily with happy wagging tail, correct amount of coat, needs better structure, a bit 
too woolly. Jämsä KR 16.6. Katja Korhonen VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet ja koko, hyvät pään linjat, miellyttävä ilme, purenta ok, hyvät korvat ja 
kaula, oikea selkälinja, hyvä eturinta, oikea tiivis täyteläinen runko, hieman avoimet tasapainoiset kulmaukset, 
kokonaisuuteen sopiva raajaluusto, hyvät käpälät, erinomainen turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti 
edestä, ahtaasti takaa, tasapainoinen sivuliike johon toivoisin hieman lisää pituutta, miellyttävä luonne. Tuus-
niemi RN 7.7. Riitta Niemelä VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen kom-
pakti kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, riittävä pään pituus, hieman korostunut otsa, hyväasentoinen kaula, tiivis 
selkä, aavistuksen lyhyt lantio, erinomainen rungon tilavuus, hyvä luuston vahvuus, erinomaiset takakulmaukset, 
hieman pysty olkavarsi, erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvällä taka-askeleella, etuaskel voisi olla ulottuvampi, 
miellyttävä avoin käytös, erityismaininta kauniista silmistä ja ripsistä. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi 



VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Välgående blue roan hane, presenterad i vacker 
päls, fina silky behäng, välansatta öron, korrekt i munnen, fin blick, kunde vara något torrare i halsen, kraftfull 
utan att vara för tung, harmonisk bakställ, kraftigt vinklade hasor, kunde vara mera vinklad i framställ, rör sig 
med tillräckligt steg, håller kvalitet i året. Kuopio RN 17.8. Tuula Savolainen VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 8-vuotias, erinomaiset mittasuhteet, kaula voisi liittyä hieman sulavammin lapoi-
hin, hyvä pää, tummat silmät, hyvä ilme, erinomainen eturinta, hyvä raajaluusto, erinomainen rungon tilavuus, 
tasapainoinen raajarakenne, kapeat takaliikkeet, sivuliikkeessä ylälinja saisi olla vakaampi, erinomainen häntä, 
hyvä turkki ja hapsut. Kajaani RN 18.8. Maija Mäkinen VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 8 vuotta nuori maskuliininen uros jolla hyvät mittasuhteet, urosmainen pää, linjat voisivat olla yhden-
suuntaisemmat, korkeat otsaluut, hyvät korvat, silmät, purenta ja huulet, hyvä kaula, pysty lapa, eturinta voisi 
olla selvempi, hyvä runko, sopivasti kulmautunut takaa, hyvä hännän kiinnitys, hyvä luusto ja käpälät, hyvä turk-
ki, liikkuu tasapainoisesti sivusta mutta askel voisi olla pidempi, ahdas takaa, miellyttävä käytös, käyttää hyvin 
häntäänsä, liikkeessä hieman pyöristyvä selkä. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia VET ERI 1 VSP-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size, excellent temperament and condition for veteran, 
prefer more chiselled skull, masculine and substance, enough chest, correct neck, excellent ribcage, a bit long 
loin, prefer better topline and more powerful rear, excellent coat. 
 
BENCHMARK YOU KNOW ME C.I.B C.I.E Fi & No & Ee & Lv & Lt & Balt & By Mva Fi & Se Jva TlnW-19 
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: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, hieman kevytkuonoinen urosmainen pää, hyvät 
korvat, keskiruskeat silmät, kaunis ylälinja, riittävän täyteläinen rintakehä, hieman kapea lanne, eturinta saa täyt-
tyä, hyvä hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, köyristää lanneosaansa hieman liikkeessä, liikkuu hyvällä 
askelpituudella, ristipurenta. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Compact dog, good proportions, masculine head, could have a better laid back shoulder, 
nice spring of rib, balanced in angulation, moves well with happy wagging tail, coat quality could be better. 
Jäljestämiskokeet: Jämsä 16.5. Kari Muje VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-9, e-3, f-3 = 34 pist). Ohjattu ja merkattu läh-
tö, Onni jäljestää ripeästi ja tarkasti maavainulla kolme ensimmäistä osuutta; ensimmäisellä kulmalla useita ren-
gastuksia, lopulta toinen osuus löytyy; katko varmasti yhdellä kaarrolla, kolmas kulma tarkasti; loppusuoralla 
Onni ajautuu sivulle alarinteeseen, hukka; palautus ja sorkalle suoraan, sitä jää tutkimaan; Onni merkkaa juuri 
havaittavasti pysähtyen kaikki makuut; hyvää yhteistyötä koirakolta. Jyväskylä 2.6. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-11, 
c-10, d-8, e-3, f-4 = 42 pist). Onni merkkaa makuun ja innokkaasti maavainulla matkaan; jälkiuraa seurataan 
hyvin kaikki suorat, vain pari pientä pyörähdystä alkuosuuksilla; katko nopeasti rengastaen, muut kulmat tarkasti; 
makuista Onni merkkaa kaksi nopeasti, kaksi yli tai ohi; sorkan Onni ohittaa melko läheltä saapasjälkeä seuraten 
ja poistumisjäljellä kehotus palauttaa tehtävän mieleen, ripeä paluu ja sorkka haltuun; tarkkaa työtä, makuissa 
tarkennettavaa. Jämsä 9.6. Mari Myllyneni VOI 1 (a-5, b-11, c-10, d-8, e-2, f-4 = 40 pist). Ohjaaja näyttää koiral-
le alkumakauksen jolta ohjattuna reipasvauhtiseen maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen; kaikki osuudet jäljellä 
tai sen tuntumassa kaarrellen, vain kolmannen osuuden alussa ja neljännen osuuden loppupuolella pienet tarkis-
telut; kaikki makuut yli tai ohi; kulmista ensimmäinen, jolla katko, ensiksi hakien, lopulta jäljentekijöiden jälkiin 
tukeutuen veretyksen lopusta uuden osuuden alkuun; toinen kulma tarkasti, kolmas kulma rengastaen; kaadolle 
suoraan ja sille jääden; tänään pisteisiin vaikuttaa merkkaamattomat makaukset, vähäiset tarkistelut ja kaato 
saisi kiinnostaa enemmän. Jämsä 14.7. Jyri Salmi VOI 1 (43 pist). Jyväskylä 11.8. Karla Sohlman VOI 1 (44 
pist). Jyväskylä 8.9. Kari Muje VOI 1 (44 pist). 
 
BIKMULLINA 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 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Stylish 
black dog, well balanced head, short compact body, well boned legs and feet, strong quarters, sound mover. 
Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VAL ERI. Lovely head and expression, good overall type, 
nice neck and shoulder placement, good length of upper arm, pasterns could be tighter, good body and topline, 
moved ok. 
 
BLACK LORD IN WHITE DISGUISE 31420/18 s.16.8.2017 i. Black Lord The Special One e. Doubtless 
Sparkling Freckles kasv. Maja Horvat, Kroatia 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 8.6. Jari Partanen, Norja NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Viehättävät raamit, riittävä koko, kauniit pehmeät linjat, toivoisin pidemmän pään, riittävän hyvät linjat, kaunis 
lämmin ilme, kaula voisi olla kuivempi, riittävä pituus, erittäin lupaava runko, hieman pitkä lanneosa mutta se on 
tiivis, hieman luisu lantio, käyttäytyy turhan ujosti pöydällä, kaunis karva, vaivaton sivuliike, tulisi käyttää hän-
täänsä paremmin. Tuusula NORD 6.7. Kresten Scheel, Tanska NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Nearly 2 years, nice dog, beautiful head, good arched skull, sufficiently broad, sufficiently developed 
foreface, nice dark eyes, nice low set ear, sufficient neck, nice topline, slightly exaggerated falling croup, well 
angulated front and hindquarters, nice coat, nice movement seen from all sides, coming and going parallel. 
 
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 3.2. Viveca Lahokoski PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ei normaalit 
kivekset. Tasapainoisesti kehittynyt, kaunis pää jossa hyvät linjat ja pituus, erinomainen kaula ja hyvä eturinta 



ikäisekseen, sopiva luusto, hyvin kehittynyt rintakehä, voimakkaat takakulmaukset, liikkuu hyvällä sivuaskeleella 
ja yhdensuuntaisesti takaa, saa vielä tasapainottua edestä, hieman jyrkkä lantio, runsas pentuturkki. Tuusula 
ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 months, well grown, 
pleasing head, big strong body, short coupled, well bent stifle, he was sound and happy but coat needs some 
attention. Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Huvud med mycket bra proportioner, vackert uttryck, utmärkt hals, mycket bra överlinje, utmärkt skuldra, något 
kort överarm, mycket bra vinklar fram, mycket bra kropp, stomme och päls, rör sig mycket bra i sidan, rör sig 
parallellt bak, lite slarvigt fram. Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia JUN EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good profile and shape, excellent head, correct eye shape and colour, good reach of 
neck, well placed shoulders, good bone, good forechest and brisket, short coupled, moderate bend of stifle, 
moves with good reach and drive. 
 
BREEZE XANTE AVEC Fi & Ee Mva Lv & Ee JMva 53557/12 s.29.8.2012 i. Hochachtungsvoll vom Schloss 
Hellenstein e. Lt Mva Francini’s Favola kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja VAL ERI 1 SA PU3 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 7 år gammal hane som har ett klassisk cocker huvud, utmärkt ögon form, något för låg-
ställda öron, ok hals, bra rygg, kors och svansansättning, saknar förbröst, bra välvd bröstkorg men något kort, 
något lätt benstomme, moderat vinklad fram, välvinklad bak, rör sig harmoniskt sätt från all håll, utmärkt färg, 
något grov pälsstruktur, hålles i utmärkt kondition för in åldern. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia VAL 
EVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size and type, masculine head with lovely expression, 
enough chest for age, correct bones and feet, compact body, would prefer more stronger rear, excellent coat 
and temperament, unfortunately one testicle is bigger than the other. 
 
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 5.5. Heikki Pirhonen VOI 2 (a-6, b-6, c-5, d-10, e-3, f-5 = 35 pist). Ohjattu lähtö, 
Saukki tutkii alkumakauksen ja aloittaa ohjausmatkan jälkeen jäljestyksen jossa pyöritään monesti jälkiuran 
molemmin puolin; toisen osuuden alussa kuljetaan jäljen vieressä; sen jälkeen mennään jälkitarkasti viimeisen 
osuuden lopulle jossa aloitetaan laaja rengastus joka toistuu ja kun ollaan lähdössä kolmannelle kierrokselle, 
tuomitaan hukka; loppusuora kaadolle hyvin; makauksista osoitti kolme ensimmäistä, viimeinen yli; katkokulma 
hyvin rengastaen, muut laajoin tarkastuslenkein; kaadon tutki ja jää viereen. Virolahti 26.5. Mari Tilles VOI 2 (a-
4, b-7, c-6, d-11, e-3, f-4 = 35 pist). Erinomainen ohjattu lähtö, koira jäljestää maavainulla mukavan reipasta 
vauhtia; koira tekee paljon tarkistuslenkkejä jäljen sivussa, tarkastukset vaikuttavat etenevyyteen; toisen osuu-
den lopulla laajaa tarkastamista hukan verran; toisella kulmalla, jossa katko, veretyksen loppuun ja laajenevilla 
renkailla uudelle osuudelle, muut kulmat jäljen mukaisesti; makuista kaksi koira merkkaa erinomaisesti, muut ohi 
ja yli; kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnostaa koiraa; tänään jäljessä oli paljon haastetta mutta koira selvisi siitä 
hyvin. Kouvola 2.6. Satu Koski VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Koira tutkii alkumakauksen, krepi-
tys ohjatusti, koira etenee maastoon sopivaa kävelyvauhtia ja jäljestää pääosin maavainulla; suorat osuudet 
edetään jälkitarkasti, pois lukien ensimmäisen osuuden alussa tarkastuspyörähdys jäljen sivuun jolta palataan 
jälkityöhön itsenäisesti; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää taustan tarkastuksilla sekä jäljentekijöiden jälkiin 
tukeutuen, toinen kulma tarkasti, kolmas kulma taustalenkillä; makauksista ensimmäinen ja kolmas osoitetaan 
hyvin pysähtyen ja makaus tutkien, toinen ja neljäs makaus osoitetaan aavistuksen nopeammin kuin aiemmat 
mutta edelleen hyväksytysti; kaadolle suoraan, koira jää tutkimaan sorkkaa. Kouvola 30.6. Esa Pekkarinen VOI 
2 (a-4, b-7, c-6, d-10, e-3, f-3 = 33 pist). Alkumakaukselta varmaan pääosin maavainuiseen jäljenmukaiseen 
jäljestykseen; juuri ennen kulmaa tarkistukset koneuralla uuden osuuden suuntaan ja kulma tarkasti; toinen 
osuus tarkasti, avoin rinne alarinteen puolelta, katkokulma rengastaen; kolmannella osuudella jälkiuskollisuutta 
koetellaan kun iso rusakko ylittää jäljen vajaan 20 metrin päästä, koira nopeasti tarkistaa riistan tulosuunnan ja 
itsenäisesti jatkaa jäljelle; kulman suunnanhaku vaatii useita rengastuksia ja uutta osuutta ei edetä kuin hetki 
ennen kuin koira ajautuu sivuun jäljestä aina tielle asti, josta hukka; uusi alku ja suoraviivaisesti kaadolle jota 
jäädään tutkimaan; makuista osoitetaan kolme riittävästi ja yksi lennosta hidastaen; harvoin koira saa tilaisuutta 
näin osoittaa uskollisuutta jäljelle. Pyhtää 14.7. Jukka Kuparinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). 
Rauhoitettu lähtö, koira jäljestää pääosin maavainulla pieniä tarkistuksia tehden; makuut ylitetään vain nopeasti 
nuuhkaisten; katkokulma selvitettiin rengastaen, normikulmat vaivatta; kaadolle tultiin sivusta ja se kiinnosti; 
makuiden huono merkkaus pudottaa tänään pisteitä hyvältä jäljestäjältä. Kouvola 27.7. Jyri Salmi VOI 2 (a-4, b-
7, c-7, d-12, e-3, f-4 = 37 pist). Saukki rauhoitetaan ennen alkumakausta ja saatellaan sen ääreen, sen nuus-
kaistuaan saatellaan lyhyellä narulla jäljelle kannustuksien siivittämänä; jäljestysvauhti on kävelyvauhtia ja haju 
poimitaan suurelta osin maasta, jäljen suorilta osuuksilta ei juuri poiketa; makuut merkataan erinomaisesti; 
ensimmäinen kulma pienellä lenkillä ulkoa, toisella katko ja veretyksen lopusta kahdesti rengastaen jatkoon, kol-
mas kulma jäljen mukaan mutta heti kulman jälkeen riistan jäljet saavat koiran poistumaan jäljeltä, hukka; osoite-
taan puhdas jälki josta hienosti kaadolle jonka nuolee; osaava jäljestäjä jolle treeni riistaisissa maastoissa tuo-
nee varmuuden. Luumäki 4.8. Leena Kähkönen VOI 1 (45 pist). Mäntsälä 8.9. Heikki Pirhonen VOI 1 (48 pist). 
Kouvola 29.9. Asko Kukkola VOI 3 (27 pist). 
 
BRYNMEINI SPIRIT OF SAIMAA 16445/19 s.16.8.2018 i. Gb Ft Ch Rollafields Redbud at Naxshivan e. Mill-
rowan Maree kasv. Julie Sheriff, Iso-Britannia 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 26.6. Paula Valkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Erittäin 
sosiaalinen, iloinen hännänheiluttaja, suhtautuu avoimesti koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus: hyväksytty. Inno-
kasta, itsenäistä, maaston kattavaa risteilevää maa- ja ilmavainuista hakua; laukauksesta innostuu lisää; pitää 



hyvin yhteyttä ohjaajaan; hirven makuujäljet saavat Lion syttymään, häntä kertoo kuinka kovasti Lio nauttii 
metsätyöstä; upea suoritus. Jäljestys: hyväksytty. Maavainuista itsenäistä jäljestystä; tarkistushyppyjä jäljen 
sivuilla, kulma hyvin; viisi metriä ennen kaatoa ohittaa sen ja etenee 15 metriä sivuun, kadottaa ajatuksen mitä 
on tekemässä; kehoituksesta löytää itsenäisesti takaisin jäljelle; pienen miettimisen jälkeen myös kaato löytyy ja 
sen nuuhkii. Vesityö: hyväksytty. Halukkaasti veteen, ui suoraan pukille, tuo sen rantaan. Tottelevaisuus: hyväk-
sytty. Toteuttaa innokkaasti annetut tehtävät; erittäin kuuliainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Lio on sym-
paattinen ja innokas koira jolla on paljon potentiaalia metsätyöskentelyyn; haluaa työskennellä ohjaajan kanssa; 
erityisesti Lion hakutyöskentelyä oli ilo seurata. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 14.7. Jarno Hynninen AVO 1 (a-6, b-10, c-7, d-14, e-3, f-4 = 44 pist). Lio paukkaa 
ensimmäiselle koejäljelleen 10 kk:n ikäisen pennun innolla joka sen kuin paranee matkan varrella; ohjaajalta 
kysytään paljon liian vauhdin jarruttamiseen tarvittavaa voimaa; ripeästi siis edetään, työskentelytapa on rynnivä 
ja jäljen molemmilta puolilta suuntaa tarkastava; jäljellä kuitenkin pysytään, sorkalle löydetään takaa; kulmilla 
suuntaa tarkastaen selvitetään jatkosuunta; makaukset maltetaan osoittaa hyvin; hyvää ja tarkkaa työtä koira 
teki vaikka se näyttikin vähän hosuvalta. 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi maskulii-
ninen uros, oikea purenta, hyvä ilme, hieman takaluisu kallo, päässä maksimi määrä nahkaa, vahva kaula, 
edessä riittävät, takana hyvät kulmaukset, niukka eturinta, rintakahän tulee vielä kehittyä, vahva luusto, hyvä 
lanne, erinomainen karvan laatu, liikkuu takaa yhdensuuntaisesti, edestä vielä pentumaisesti, riittävä sivuaskel, 
miellyttävä käytös. Orivesi KR 7.7. Marjo Jaakkola NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½-
vuotias, erinomaista tyyppiä, vahva selvästi urosmainen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, 
sopiva luusto, etuosan tulee vielä kehittyä, riittävät kulmaukset, hyvät rungon mittasuhteet, liikkuu riittävällä 
askelpituudella, etuliikkeiden tulee tasoittua, riittävä takapotku, hyvä karva, miellyttävä luonne. Vesilahti RN 3.8. 
Pirjo Aaltonen NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahvaluustoinen, selvän sukupuolileiman 
omaava uros, hyvärunkoinen mutta vielä kovin niukka eturinta, korostuneen löysät huulet ja hieman erisuuntaiset 
pään linjat, hyvä karvan laatu, riittävästi kulmautuneet raajat, liikkeessä laiska häntä, tänään malttamaton liikku-
maan, hyvät takaliikeet, vielä leveä etuliike. Ruovesi RN 31.8. Arja Koskelo NUO ERI 1 SA PU3 VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, maskuliininen kokonaisuus, hyvin kaunislinjainen 
pää, hyvä eturinta, vahva luusto, oikein kaareutuneet kylkiluut, pitkä rintakehä, kaunis ylälinja, tasapainoiset kul-
maukset, kaunis karva hyvässä näyttelykunnossa, erinomaiset liikkeet, joskin saisi kantaa häntänsä iloisemmin. 
 
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: Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice type of dog, compact with good proportions, masculine head, good neck, could have a better forechest, 
would like more balance in angulation between front and rear, good spring of ribs, moves well with enough tail 
action, good coat quality, nice temperament. 
 
COCKERRY AMADEUS 47753/19 s.5.2.2018 i. Cockerry Rock Symphony e. Cockerry Olala kasv. Maurer Erika 
KIncsö, Unkari 
Näyttelyt: Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Strong head, masculine, a bit too much lips, kind expression, short neck, upright shoulder, wish more chest, 
more ribcage and stronger hindquarters, compact body, strong topline, quality coat, dog needs to get motivated 
in the ring and wish to see merry cocker, that is why owner needs to train more. Jyväskylä KV 10.11. Anne 
Livo Buvik, Norja NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A little on the heavy side, a little strong 
in skull, nice neck and shoulder, good bone, a little flat feet, chest needs to develop, normal angulation, could 
carry himself better on the move and would like to see him happier, lovely type of coat. 
 
COPYCOCK’S CHIVAS REGAL 52779/18 s.9.10.2018 i. Willy Wonka Z Chalupecké Louky e. La Scale Golden 
Eye kasv. Anne Mattila 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 months, 
well balanced head, well angulated in shoulders, short compact body with well sprung ribs, nice hindquarters, 
little unsettled on the move. 
 
CRAB APPLE’S CAFÉ MOCHA Fi Jva 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: Hämeenlinna 19.5. Rauno Koskinen VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-11, e-2, f-3 = 35 pist). Koira oh-
jattuna jälkityöhön jota tehdään maavainulla ja edetään sopivaa vauhtia; kaikki osuudet jälkiuralla tai sen tuntu-
massa, tehden jokaisella osuudella yhden riistajälkien tarkastuslenkin ja kolmannen osuuden lopussa tarkastelu 
johtaa hukkaan; makauksista kolme ensimmäistä merkataan hyvin, viimeinen vauhdista nuuhkaisten; ensimmäi-
nen kulma, jolla katko, selviää ihmisjälkiin tukeutuen, toinen kulma lähes jäljen mukaisesti, kolmas kulma ohite-
taan hukalla; kaadolle ilmavainulla takakautta, nopea nuuhkaisu, saisi olla kiinnostuneempi. Orimattila 26.5. 
Satu Koski VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-10, e-3, f-4 = 42 pist). Alkumakaus tutkitaan, krepitys ohjatusti, koira jäljestää 
maavainuisesti, etenemisvauhti jarrutetaan sopivaksi; suorat osuudet edetään veriuran päällä tai sen välittömäs-
sä läheisyydessä; neljännellä osuudella yli narun mittainen pyörähdys jäljen sivuun piehtaroimaan, matka jatkuu 
ohjaajan oikea-aikaisen kehotuksen saattelemana; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää taustapyörähdyksel-



lä jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen, toinen ja kolmas kulma pienellä taustalenkillä; makauksista ensimmäinen, 
kolmas ja neljäs osoitetaan nopeasti, toinen makaus yli kävellen; kaadolle sivukautta pyörähtäen, koira jää tutki-
maan sorkkaa. Kouvola 30.6. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Ohjattu lähtö, 
jäljestämisvauhti on ihanteellinen ja jälkityö tarkkaa; viimeisen kulman jälkeen yksi isompi tarkistus; makauksista 
merkkaa kaksi erinomaisesti, kaksi ohittaa; kulmat hyvin ja toisella kulmalla oleva katko veretyksen lopusta kaar-
taen seuraavalle osuudelle; kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnosti. Heinola 22.7. Ilkka Niemi VOI 3 (23 pist). 
Hämeenlinna 4.8. Taina Ketola VOI 3 (26 pist). 
 
CRAB APPLE’S FERRIS WHEEL 31776/19 s.4.5.2019 i. Fi Mva Crab Apple’s Rock ‘N’ Roller e. Crab Apple’s 
Go-Go Girl kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Lahti PN 27.10. Reia Leikola-Walden BABY 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 5½ kk, hyvin kehittynyt, kaunisilmeinen oikealinjainen lupaava pää, hyvä kaula, erinomainen 
luusto, hyvin kulmautunut edestä, kaunis ylälinja, täyteläinen eturinta ja runko, hyvä leveä lanne, hyvin 
kulmautunut takaosa, tasapainoiset liikkeet, lupaava turkki, miellyttävä luonne. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 18.5. Mari Myllynen AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-14, e-3, f-5 = 41 pist). Koira ja 
ohjaaja tutkivat alkumakauksen ja siitä lähdetään ohjatusti maa- ja ilmavainuiseen jälkityöhön maastoon sopi-
valla vauhdilla; ensimmäinen osuus jäljellä tai välittömällä tuntumalla, ensimmäinen makaus merkaten, kulma 
suunnantarkistuksella; toisella osuudella riistanjäljet pyörittävät koiraa kunnolla lähes hukan rajaa hipoen mutta 
lopulta oikea jälki löytyy, toinen makaus merkaten, kulma takakaarteella; kolmannen osuuden alussa vielä hie-
man pyörimistä ja tarkastelua mutta loppuosuus rauhoitutaan tarkkaan jäljestykseen; kaadolle suoraan ja se kiin-
nosti; tänään pisteisiin vaikuttaa hukan rajoja hipova pyöritys ja tarkistelut; ensikertalaiselta kelpo suoritus, koke-
muksen karttuessa jäljestämisvarmuus paranee, koira kuitenkin näytti oikein mallikastakin jälkityöskentelyä. 
Kouvola 30.6. Esa Pekkarinen AVO 2 (a-3, b-6, c-5, d-10, e-3, f-3 = 30 pist). Alkumakuu tutkitaan ja liikkeelle, 
edetään miellyttävävauhtista aaltoilevaa ilmavainuista jäljestystä aivan jäljen tuntumassa; ensimmäisellä osuu-
della suurehko tarkistus jolta palataan jäljelle aivan hukan rajamailla, kulma tarkasti, makuu osoitetaan; toisella 
osuudella hyvää jäljestystä pienehkön kuusikon luo jossa hetken vieraiden jälkien tutkimisen jälkeen koira hak-
sahtaa paluujäljelle ja siitä hukka; uusi alku, kulma ja makuu oikaistaan; viimeisellä osuudella jokunen pienehkö 
tarkistus sivuun; koira vainuaa sorkan jo kaukaa ja tulee kaadolle sivusta kiertäen, kaato kiinnostaa; innokas ja 
osaava jäljestäjä jolla kokemuksen myötä tarkistukset vähenevät. 
 
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: Sodankylä RN 26.5. Hans Almgren, Ruotsi KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Dark blue, dark eye, masculine expression, strong jaws, correct bite, good reach of neck, could be dryer, strong  
bone, falling croup, should have more hock angulation, carries the tail as extension of the back, could have 
better reach in front movement. Rovaniemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja KÄY EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years old male, strongly built, very good head, ok angulation in front, very good in 
hindquarters, a bit steep croup, very good coat and temperament, rear movement too much under the body. 
 
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: Kouvola RN 28.4. Katja Korhonen JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 4 kk, hy-
vän tyyppinen uros, hieman kookas, ok mittasuhteet, pään linjat voisivat olla yhtenäisemmät ja ilme hieman peh-
meämpi, hyvät korvat, hyvä kaulan pituus, hieman löysää kaulanahkaa, hyvä eturinta, riittävä rungon vahvuus, 
hyvä lanne, avoimet etukulmaukset, hyvät takana, hyvä selkälinja ja häntä, kokonaisuuteen sopiva raajaluusto, 
hyvä turkin laatu, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, sivuliike voisi olla tasapainoisempaa. Hamina 
NORD 26.5. Lotte Jörgensen, Tanska JUN ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Masculine head, nice expression, enough of neck, body is well developed for his age, good topline, strong legs, 
he moves ok, nice coat and colour, nice temperament. Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua NUO ERI 1 SA 
PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, good bone, excellent head, strong typical topline, 
excellent set of tail, deep in chest, correct front, enough strong rear angulation, typical movement, excellent coat 
and temperament. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good type, well balanced head, in general a bit tall for my taste, I’d like better lay of shoulders and more fore-
chest, good legs and feet, could do with a bit more spring of ribs, excellent rear angulations, lovely coat, moved 
well. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Big 
male, very masculine, moves with good activity but could have stronger step in front, scissor bite, good skull, too 
open in eyes, too much loose skin, good ears, enough neck, good forechest, straight strong forelegs, good rib-
cage, slightly too long in loin, good croup, well angulated, good muscles and hindquarters, very nice coat and 
well presented. 
Taipumuskokeet: Kouvola 29.6. Taru Kalkkila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Vilkas, iloinen 
nuori uros, suhtautuu iloisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus: hyväksytty. Riittävän laajaa itsenäistä 
hakua, välillä jopa liiankin laajaa mutta pian palasi sopivalle etäisyydelle; Aatu käyttää maa- ja ilmavainua, pitää 
yhteyttä ohjaajaan; reipas nuori koira joka hyvin itsenäisesti toimi metsällä. Jäljestys: hyväksytty. Rauhallisesti 
opastettu jälki; Aatu jäljestää pääasiassa maavainua käyttäen, tehden muutaman pienen tarkistuksen; kulmalla 
pieni lenkki, jälki löytyi; tulee kaadolle, nuuhkii sitä; hyvä suoritus. Vesityö: hylätty. Useista kehotuksista 



huolimatta Aatu ei suostu hakemaan pukkia; heitetään toinen, ei suostunut hakemaan sitäkään. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Koira tottelee ohjaajaa ja kutsuttaessa antaa kytkeä itsensä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvä 
parivaljakko; tänään vain Aatu ei halunnutkaan uimaan joten harmiksi vesityö tänään epäonnistui mutta vielä 
Aatu varmasti suostuu uimaan pienen treenin jälkeen. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 18.5. Mari Myllynen AVO 3 (a-1, b-3, c-2, d-14, e-3, f-2 = 25 pist). Koira tutkii alku-
makauksen josta ohjattuna rauhalliseen maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen; ensimmäinen osuus jäljellä tai 
tuntumalla, vain yksi riistapolun tarkastus, ensimmäinen makaus merkaten, kulma suunnantarkistuksella; toisella 
osuudella tarkisteluja riistan jälkien perässä joista yksi aiheuttaa paluujäljen, ensimmäinen hukka; uusi alku, 
loppuosuus muutamin tarkisteluin, toinen makaus merkaten, kulma tarkasti mutta heti kulman jälkeen tarkastelu, 
mutta palaten; loppuosuus ilmavainulla jonka vuoksi kuljetaan jäljen sivussa, kaadosta ohi eikä palata, toinen 
hukka; uusi alku ennen sorkkaa, tuoksu pyörittää koiraa tosissaan mutta lopulta kaato löytyy ja se kiinnostaa; 
tänään pisteisiin vaikuttaa kaksi hukkaa, tarkistelut ja työläs kaadon löytyminen; ensikertalainen osoitti kuitenkin 
ajoittain oikein hienoa jälkityötä, kokemuksen karttuessa varmuus paranee ja tulokset varmasti paranevat. 
Pyhtää 14.7. Anu Härkönen AVO 1 (a-6, b-10, c-8, d-12, e-3, f-4 = 43 pist). Aatulle näytetään alkumakuu ja ohja-
ten matkaan, alkuinnostuksessa vauhtia on vähän liikaa ja se aiheuttaa pyörimistä ja tarkisteluita; ensimmäisellä 
osuudella pari määrätietoista poistumista pois jäljeltä mutta niiltä palataan kuitenkin itsenäisesti; toisella osuu-
della vain pari hihnanmitan pistoa, muuten tarkasti, kolmannella osuudella yksi isompi pyörähdys; ensimmäinen 
kulma vauhdilla yli jolloin makaus jää merkkaamatta, kulma takaa kiertäen; toinen makaus merkataan erin-
omaisesti ja tarkasti seuraavalle osuudelle; kaadolle suoraan ja se kiinnostaa; alun levottomuus vaihtui hyvin 
etenevään jäljestykseen. 
 
CRAB APPLE’S MOOMINTROLL 13453/18 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: Hamina NORD 26.5. Lotte Jörgensen, Tanska JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
The head is ok, correct bite, body is well developed for his age, he could show a little more neck, nice topline, 
normally angulated in front and in behind, he moves ok but could have a little more attitude. Imatra RN 8.6. 
Goran Gladic JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 months, in excellent show 
condition, good substance, quality coat, correct bite, excellent stop, well set ears and tail, correct backline, good 
forechest, excellent shoulders, correct angulation and movement, well presented. Kouvola KR 17.8. Carina 
Östman, Ruotsi NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä.  Maskulint vackert huvud med jättefin 
uttryck, mycket bra hals, bra överlinje, mycket bra vinklad fram, bra bak, mycket bra kropp för åldern, mycket bra 
päls och stomme, rör sig parallellt bak, lite slarvigt fram, rör sig bra i sidan. 
Taipumuskokeet: Luumäki 20.7. Kati Huovila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen. Haku ja 
laukaus: hyväksytty. Itsenäinen, hakee itsenäisesti enempi edestä; ravia ja laukkaa, välillä pysähtyy katsomaan 
takana tulevia; hakee maa- ja ilmavainulla; pysähtyy laukauksesta, istuu pitkään ja katselee, lähtee kutsusta liik-
keelle laajentaen hakua myös sivuille, reipastuu; kutsusta kytkettäväksi. Jäljestys: hyväksytty. Innolla makauk-
sella mistä itsevarmasti ja tarkasti maavainulla jäljelle; maa- ja ilmavainulla kulmalla mistä ilmavainulla vasta-
tuuleen; fasaania haisteli. Vesityö: hylätty. Pukin heitto järveen ei kiinnosta eikä toisenkaan; Dino kiertelee 
rannalla eikä mene uimaan. Tottelevaisuus: hylätty. Riistapukin noudossa ohjaajan merkit eivät kiinnostaneet. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: tänään muutoin onnistuneena päivänä Dinon päättäväisyys olla uimaton sai nopean 
harmistumisen ohjaajalle; uinti- ja noutoharjoituksia yhdessä lisää. 
 
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 
Tottelevaisuuskokeet: Kotka 2.3. Harri Laisi ALO 1 (172 pist). Kotka 13.4. Harri Laisi ALO 1 (174,50 pist) TK1. 
Kotka 9.11. Vesa Kallio AVO 1 (301,50 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: Kuusamo RN 9.6. Hilkka Salohalla KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko 
ja mittasuhteet, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta, silmät ja korvat, kaunis kaula, säkä 
saisi olla selkeämpi, hyvä lapa, pysty olkavarsi, niukat takakulmaukset, hyvä runko, riittävä luusto, hyvät käpälät, 
liikkuu riittävällä askeleella, takapotku voisi olla voimakkaampi. Suonenjoki RN 28.7. Paavo Mattila KÄY ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunispäinen uros, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja, lantio 
saisi olla hieman pidempi, kulmauksia voisi olla enemmän, erittäin hyvä karva, voisi liikkua pidemmällä aske-
leella, miellyttävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 26.5. Jukka Välitalo VOI 2 (a-4, b-9, c-8, d-8, e-3, f-3 = 35 pist). Nuuhkaistu ohjattu 
lähtö, aloittaa reippaan enimmäkseen maavainuisen jäljestyksen, ensimmäisen osuuden lopussa pieni pyöräh-
dys ja heti sen jälkeen oikaisee reilusti katkokulman, toinen kulma tarkasti ja kolmas pikkulenkillä; makuista 
ensimmäinen nopaten, toinen yli, kolmas ohi, neljännen pysähtyy ja nuuhkii; kolmannella osuudella rengastel-
laan laajasti ja hetki paluujälkeäkin, loppuosuus hyvin; kaadon ohittaa ja rengastaa parilla laajalla lenkillä kunnes 
löytää kaadon, jää kaadolle. Pyhäntä 18.8. Juha Pelttari VOI 3 (22 pist). 
 
CRAB APPLE’S ROCK ’N’ ROLLER Fi Mva 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: Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro KÄY ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
2 years, strong and masculine male, excellent type, typical head, a bit round in skull, a bit loose in eyelids, strong 
neck and topline, correct tailset and carriage, very well angulated and bodied, excellent coat quality but could be 



in better show condition, excellent on the move on all sides, a bit soft in topline. Kouvola RN 28.4. Katja Kor-
honen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 v 4 kk, keskikokoinen, hieman matalaraajaisen 
kokonaiskuvan antava vankkarakenteinen uros joka antaa itsestään myös hieman raskaan vaikutelman, vankka 
uroksen pää, hyvä kaula, hyvät korvat, riittävä kaulan pituus, hyvä eturinnan ja rungon vahvuus, pysty lapa ja 
olkavarsi, riittävät takakulmaukset, riittävä raajaluusto, hieman pehmeä turkin laatu, hyvä häntä, löysää kaula-
nahkaa, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, riittävä askelpituus sivusta, tarvitsee kehätottumusta. Sipoo 
RN 19.5. Hilkka Salohalla KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, 
hyvä kallo, kuono saisi olla hieman pidempi ja pään linjat yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, ylälinja ja hännän 
kiinnitys, riittävät etukulmaukset, samoin takakulmaukset, hyvä eturinta ja runko, hyvä karvapeite, liikkuu hyvin. 
Helsinki RN 8.6. Sanna Kavén KÄY ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 2½-vuotias, selvä sukupuolileima, erinomainen koko, vahva luusto, mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä vaiku-
telma, oikea purenta, kauniit silmät, riittävä kuonon vahvuus, hyvä etuosa, vahva kaula, hieman pysty olkavarsi, 
hyvin kulmautunut takaa, sopiva rintakehä, hieman pitkä lanne, erinomainen karva ja väri, liikkuu yhdensuuntai-
sesti, hyvä sivuaskel. Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro KÄY ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Suuri, kaunis pää ja ilme, elegantti kaula, erinomainen selkälinja, hyvin kehittynyt rintakehä, 
kauniit ja yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä temperamentti. Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua VAL ERI 1 SA 
PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and proportions, nice head and expression, enough 
strong topline, well set tail, little bit short upper arm, needs better rear angulation, excellent balance in 
movement, good coat and temperament. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska VAL EH 1. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. A bit low and heavy male, good skull, a bit too open in eye, too much loose skin, 
could be more clean in his skin in foreface and between his front legs, a bit short in neck, good forelegs but 
stands french, very good ribcage, good broad loin, a bit flat in croup, could be stronger in hindquarters and more 
angulated in knee, would need more strength in the hock, moves with good activity on the side, not in good coat 
and trim. Eckerö KV 29.9. Francisco Salvador Janeiro, Portugali VAL ERI 2 SA PU2 VARA-CACIB. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, long head, very good proportions, typical expression, lovely 
neck, excellent topline and croup, I’d like better movement in front. 
Jäljestämiskokeet: Loimaa 26.5. Minna Rissanen VOI 0 (0 pist). Bono ohjatusti matkaan, se jäljestää sopivaa 
vauhtia ja suurelta osin ilmavainulla mikä vie sen välillä kauaksi jäljestä; ensimmäisellä osuudella tehdään niin 
laaja lenkki että ensin makuu ohitetaan ja kun palataan jäljelle, se ylitetään ja edetään lopulta paluujäljelle saak-
ka, hukka; uuden alun jälkeen katkokulma jossa uudelle osuudelle suoraan, toinen kulma tarkistuslenkein, kol-
mas pienellä tarkistuksella; toinen ja kolmas makuu ohi, neljäs kävellen yli; viimeisellä osuudella toinen hukka 
kun ollaan taas kaukana jäljestä; kaadolle jää, sorkka kiinnostaa; ajan ylitys pudottaa pois palkintosijoilta; Bono 
osaa kyllä jäljestää mutta tänään häntä kiinnosti metsässä muutkin jutut kuin verijälki. Salo 28.7. Kari Grönman 
VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Koiralle osoitetaan lähtömakuu jonka se tutkii, tästä hyvä ohjaus 
jäljelle; koira aloittaa maastoon sopivaa vauhtia etenevän sekä maa- että ilmavainuisen jälkityön; koira etenee 
pääosin veriuralla tehden vain pari tarkistusta jäljen sivulle palaten itsenäisesti takaisin jälkityöhön; kertaalleen 
ohjaaja joutuu puuttumaan koiran työskentelyyn kanahaukan lähtiessä lentoon jäljeltä; toinen kulma, jolla katko, 
selviää kaartamalla uudelle osuudelle, muut kulmat jäljenmukaisesti; makuista koira osoittaa kaksi ensimmäistä 
nopeasti pysähtymällä, muut ohittaa; kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli. 
 
CRAB APPLE’S ROLLER COASTER 31777/19 s.4.5.2019 i. Fi Mva Crab Apple’s Rock ‘N’ Roller e. Crab 
Apple’s Go-Go Girl kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Lahti PN 27.10. Reia Leikola-Walden BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Miellyttävä 
kokonaisuus, hyvän pituinen pää joka vielä hieman kevyt, hieman pyöreät ja avoimet silmät, hyvä luusto, etu-
raajat voisivat olla suoremmat, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset, lupaava runko, erittäin tasapainoiset 
liikkeet, lupaava turkki, miellyttävä luonne. Helsinki PN 7.12. Reino Korpela PEN 2 KP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Lupaavasti kehittynyt, sopivan vahvuusasteen omaava urospentu jolla lähes oikean muotoi-
nen pää, hyvä kaula, suora ylälinja, sopiva rungon tilavuus, keskivahva raajaluusto, hyvät kulmaukset, hieman 
pehmeä turkki, liikkuu ja käyttäytyy tasapainoisesti. Helsinki PN 8.12. Tarja Löfman PEN 2 KP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, maskuliininen urospentu, hyvä purenta ja pigmentti, hyvät pään mittasuhteet, 
kallo-osan tulee täyttyä, hyvä runko ja vahvuus, ulospäin kääntyvät eturaajat, liikkuu sivulta hyvin, edestä löysäs-
ti, hyvä karvan laatu, mukava käytös. 
 
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 
Taipumuskokeet: Luumäki 20.7. Kati Huovila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Innokas. Haku ja 
laukaus: hyväksytty. Itsenäisesti, omaa työtä tekevä, hakien eri puolilta ryhmää maa- ja ilmavainua käyttäen; 
miellyttävää yhteistyötä; laukauksesta pysähtyy, jatkaa hakua ja menee katsomaan laukauksen suunnan; haku 
jatkuu ja kutsusta kiinni. Jäljestys: hyväksytty. Ohjattu lähtö, itsenäisesti jäljelle maa- ja ilmavainua käyttäen tuuli-
sessa maastossa; kulma tarkasti, ilmavainulla suoraan fasaanille, jäi haistelemaan; huippusuoritus. Vesityö: 
hyväksytty. Ui ja nouti riistapukin mutta pukin palautus mietitytti koiraa rannalletuloa hidastellessa; ohjaaja sai 
koiran ja pukin kiinni. Tottelevaisuus: hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: innokkaan itsevarman koiran 
kanssa yhteistyö toimii ajoissa ennakoiden. 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VAL ERI 2 SA PU2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen sukupuolileima ja mittasuhteet, päässä oikeat linjat ja vahvuus, kaunis ilme, edessä riittä-



vät, takana erinomaiset kulmaukset, sopiva eturinta ja rintakehä, hieman pitkä mutta vahva lanne, hyvä lantio, 
kaunis matala kinner, erinomainen karvan laatu, liikkuu yhdensuuntaisesti erinomaisella askelpituudella, kaunis 
ylälinja ja häntä, miellyttävä käytös. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 5-vuotias jäntevä uros jolla erinomainen pitkä rintakehä, hyvä raajaluusto, vahvat käpälät ja kinte-
reet, kaunisilmeinen uroksen pää, hieman syvä kallo, hyvä purenta, hieman pysty kaulan kiinnitys, erinomainen 
karvan laatu ja kunto, oikea iloinen cockerin luonne, liikkuu sujuvasti, säilyttää linjan ja hännän asennon. Joen-
suu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi VAL ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket bra byggd 
champion, maskulint vackert uttryck, välkroppad, mycket bra vinklar och rörelser. Lahti KV 30.3. Juha Putko-
nen VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koon ylärajalla, kokoon sopiva raajaluusto, rungon 
mittasuhteiltaan hieman pitkä, hyvä kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä täyteläinen kuono 
ja hyvä purenta, oikean mallinen runko, hyvä leveä lanne, oikein kiinnittynyt häntä, tasapainoiset kulmaukset, 
liikkuu kevein joustavin askelin. Kitee RN 14.4. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VAL ERI 3 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size, good proportions, a little heavy in head, little heavy in lips and too 
much stop, well set ears, good length of neck, very nice forechest and depth of body, well angulated, good bone 
and feet, good spring of ribs, well set tail, good low hocks, he carries himself very well around the ring. Imatra 
NORD 21.4. Jussi Liimatainen VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka uros jolla 
erinomaiset mittasuhteet, pää voisi olla tyylikkäämpi, syvät huulet, erinomainen kaula ja ylälinja, erinomainen 
etu- ja takaosa, vankka runko ja luusto, hyvä karva, erinomaiset liikkeet ja ryhti. Rautjärvi RN 18.5. Maija Mäki-
nen VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, kookas maskuliininen uros, 
hyvät mittasuhteet ja ylälinja, urosmainen pää, korkea otsa, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät 
silmät, korvat ja purenta, hyvä kaula ja säkä, tilava runko, tasapainoiset kulmaukset, kokoon sopiva luusto, 
vahva selkä, hyvä lantio ja häntä jota käyttää hyvin, liikkuu hyvällä askeleella varsin yhdensuuntaisesti, hyvä 
karva ja käytös. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very attractive dog with a well marked head, nothing overdone in him, good shoulder placement, good legs and 
feet, strong body with lots of substance, nice wide hindquarters, moves with a good drive, I’d like to see him 
carrying a little bit less weight. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VAL ERI. Good type and 
head placement and expression but slightly stronger in skull than I prefer, good forechest and neck, I’d prefer 
slightly better layback of shoulders, good body, topline and width in quarters, moved soundly. Kouvola KR 17.8. 
Carina Östman, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket vackert 
huvud och uttryck, härlig tjocka läppar, utmärkt hals och överlinje, mycket bra vinklar bak och fram, utmärkt 
kropp, päls och stomme, utmärkt temperament, rör sig mycket bra i sidled, rör sig parallellt fram och bak. Kou-
vola RN 20.10. Anett Finnig VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, erin-
omainen tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, komeailmeinen vahva pää, hyvä kaula, turhan pysty lapa, hyvä olka-
varsi, riittävä eturinta, erinomainen rintakehä, hyvä vahva lanne, erinomainen raajaluuston vahvuus ja taka-
kulmaukset, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta erinomaisella askelpituudella, erinomainen turkin laatu, miellyt-
tävä käytös. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Mestig hane av utmärkt typ, storlek och proportioner, balans mellan skalle och nosparti kunde vara bättre, 
kraftfullt huvud utan att vara grovt, bra öron, ögon och bett, något brant insatt hals, goda vinklar fram, bra börst-
korgsdjup och längd, välvinklad bak, rör sig med gott steg och fint parallellitet. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, 
Ruotsi VAL ERI 2 SA PU2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vacker helhet, maskulin men 
elegant, bra proportioner i huvudet, ett vänligt uttryck, utmärkt hals, rygg och benstomme, balanserade vinklar, 
parallellt drive och flyt i steget, bra päls och temperament. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 1.9. Hannu Palonen VOI 0 (0 pist). 
 
DAZZLINGTAILS GREAT EXPECTATIONS Fi Mva 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: Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, turhan syvä kallo ja runsaat huulet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, luusto voisi olla 
voimakkaampi, erinomainen karva, tehokas sivuliike. Imatra RN 8.6. Goran Gladic VAL ERI 1 SA PU1 VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years old, correct type with typical head, good size and proportions, 
good substance, quality coat, good bones, well set ears and tail, excellent stop, correct topline, correct in 
movement, well presented. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig KÄY ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 5-vuotias, erinomainen tyyppi, mittasuhteiltaan hieman pitkä, erinomainen pää jossa komea ilme, hyvä 
kaula, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, eturinnan tulisi olla täyteläisempi, hyvä rintakehän malli ja pituus, hyvä 
vahva lanne ja lantio, hyvät takakulmaukset, erinomainen luuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivu-
liikkeessä antaa erittäin matalaraajaisen vaikutelman, hyvä turkki, miellyttävä käytös.  
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 26.5. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-10, e-3, f-4 = 41 pist). 
Ohjattu lähtö, Otto jäljestää reipasta kävelyvauhtia; ensimmäisellä osuudella yksi isompi tarkistus jäljen sivuun, 
muutoin melko jälkitarkasti, kulmalla oleva katko ratkeaa hakemalla; toisella osuudella pari pientä tarkistus-
lenkkiä ja kulma laajalla lenkillä; kolmannen osuuden lopussa kulmalla ja neljännen osuuden alussa runsaasti 
tarkistuksia jäljen sivussa mutta jäljestys jatkuu itsenäisesti; kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnosti; makauksista 
Otto merkkaa kaksi erinomaisesti, yhden hyvin ja yksi ohitetaan; ohjaajan kannattaisi jarruttaa koiraa jolloin jälki-
työ tarkentuisi. Lappeenranta 28.7. Esa Pekkarinen VOI 2 (a-4, b-7, c-7, d-10, e-2, f-3 = 33 pist). Alkumakuu 
tutkitaan ja liikkeelle, edetään hyvin aivan jäljen päällä tehden vain aivan pieniä tarkistuksia; katkokulmalla vere-
tyksen päähän ja siitä eteenpäin polkua pitkin, jatkoa etsitään etäällä kulmalta ja se ei löydy, hukka; palautetaan 
uudelle jäljelle ja loppujälki edetäänkin hyvin jäljen mukaisesti; normikulmilla pienet takalenkit; makuista kolme 
osoitetaan mutta kaksi vähän hätäisesti ja yksi ohitetaan; kaato nuuhkitaan nopeasti minkä jälkeen se ei enää 



kiinnosta; hyvää jälkityötä katkokulman hairahduksesta huolimatta. Lappeenranta 1.9. Hannu Palonen VOI 1 
(45 pist). 
 
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: Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utfyllt nos-
parti, korrekta öron, välformat bröstkorg, mycket bra vinklar, kunde haft en bättre avstamp på rörelser. Lahti KV 
30.3. Juha Putkonen KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, kokoon sopiva luus-
to, rungon mittasuhteiltaan pitkä, hyvä kallo ja oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, sopi-
van täyteläinen kuono, rintakehä saisi olla täyteläisempi, lanneosa lyhyempi ja leveämpi ja olkavarret viistommat, 
hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva ja oikein kiinnittynyt häntä, saisi liikkua tehokkaammin. Imatra NORD 21.4. 
Jussi Liimatainen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen uros, turhan syvät 
huulet ja voimakas otsapenger, silmät voisivat olla tiiviimmät, hyvä kaula ja ylälinja, kapea eturinta, muuten hyvä 
runko, hyvä takaosa ja erinomainen karva, saisi liikkua ryhdikkäämmin, riittävä sivuaskel. Kouvola KR 17.8. 
Carina Östman, Ruotsi KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulint huvud med 
mycket bra uttryck, något hängande ögon, utmärkt hals, överlinje och hals, utmärkta vinklar bak, något korta 
överarm, mycket bra kropp, rör sig mycket bra i sidled, rör sig parallellt bak, lite slarvigt fram. Kouvola RN 20.10. 
Anett Finnig VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, erinomainen tyyppi, komea-
ilmeinen pää jossa hyvät mittasuhteet, hyvä kaula, turhan pysty lapa, erinomainen olkavarsi, riittävä eturinta, 
erinomainen rintakehän pituus, hyvä vahva lanne, hyvä lantio, erinomaiset takakulmaukset ja raajaluuston vah-
vuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta hyvällä askelpituudella mutta painuu hieman edestä, erinomainen 
turkin laatu, miellyttävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 26.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 2 (a-3, b-8, c-5, d-13, e-3, f-3 = 35 pist). 
Ohjaten lähtö, Pepe pyörii hetken jäljen päällä kunnes jäljestysvaihde löytyy, jälkeä edetään rauhallista kävely-
vauhtia; ensimmäisellä osuudella tehdään muutama tarkistus jäljen sivuun, toisella osuudella vähän enemmän ja 
kolmannella osuudella vähän enemmän; kolmannella osuudella koira poistuu jäljeltä määrätietoisesti, hukka; en-
simmäinen makaus merkataan erinomaisesti ja kulma hyvin; toinen kulma oikaistaan ensin kolmannelle osuudel-
le mutta koira palaa makaukselle merkkaamaan sen, kulma teettää runsaasti työtä; kaadolle suoraan ja se kiin-
nosti. Ruokolahti 21.7. Anu Härkönen AVO 1 (a-5, b-11, c-8, d-14, e-3, f-5 = 46 pist). Alkumakuu nuuhkaistaan 
ja lyhyellä ohjaten innokkaaseen jälkityöhön; jäljestys on ensimmäisellä osuudella vähän turhan reipasta mikä 
aiheuttaa tarkisteluita ja pyörimistä, itsenäisesti kuitenkin palataan jälkityöhön; toisen osuuden alku erinomai-
sesti, osuuden puolivälin jälkeen tarkastellaan riistanjälkiä mutta näiltäkin palataan itsenäisesti; kolmas osuus ai-
van jäljen päällä suoraan sorkalle jonka nuuhkii; ensimmäinen makaus erinomaisesti merkaten makuuta haistel-
len, toinen kulma ensin yli mutta narunmitan lenkiltä palataan tarkistamaan se; hyvä, loppua kohden paraneva 
äänetön suoritus. Lappeenranta 28.7. Pasi Kemppainen VOI – (0 pist). Tarkka alun tutkinta ja hyvä jäljelle oh-
jaus; maa- ja ilmavainuinen koira tekee heti ohjausmatkan loputtua tarkistuslenkin, sitten suunta varmistuu ja al-
kaa sopivaa vauhtia etenevä jälkityö; ensimmäisellä osuudella koira tekee useita pieniä, pari suurempaa ja yh-
den hukan rajoilla käyneen tarkistuksen jotka kuluttavat aikaa ja koiran voimia; ensimmäisellä kulmalla jatkaa 
suoraan, palaa kulmalle mutta suunta ei selviä, ensimmäinen hukka; uusi alku toiselta osuudelta ja hetki jälkeä, 
koira asettuu rahkasammaleeseen hengähtämään ja ohjaaja keskeyttää kokeen koiran parasta ajatellen; osaava 
jäljestäjä jolle lämpö oli tänään liikaa. Lappeenranta 1.9. Hannu Palonen VOI 3 (24 pist). 
 
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 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Dazzlingtails Hotti 
Hotimpi Hottis kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkärunkoi-
nen, hyvä raajaluusto, koon ylärajalla, kapeakuonoinen pää, hyvät korvat, tummat silmät, hyvä purenta, rinta-
kehä tarvitsee lisää lihasmassaa ja eturinnan tulee täyttyä, lanneosaltaan hieman pitkä ja kovin kapea vyötärö, 
hyvä hännän kiinnitys, iän mukainen karva, olkavarret voisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, takaa 
liikkuu hyvin ja hieman epävakaasti edesti, palkintosija yleiskunnosta. Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen 
NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, pyöreät silmät ja turhan voima-
kas otsapenger, riittävä kaula, etuosa saisi olla kulmautuneempi, erinomainen runko ja takaosa, karva on peh-
meä ja kihara, erinomainen sivuliike. Rautjärvi RN 18.5. Maija Mäkinen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Iloisesti esiintyvä nuori uros, hyvä ylälinja, tiivis runko, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisem-
mat, hyvät korvat ja ylälinja, tummat silmät, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä kaula, lyhyt rintalasta, 
vielä kapea edestä, kääntää etutassuja ulospäin, yhden kylkiluun kärki ’törröttää’, sopivasti kulmautunut takaa, 
hyvä lantio ja hännän kiinnitys, käyttää hyvin häntäänsä, liikkuu tasapainoisesti sivusta, löysästi edestä, hyvä 
käytös. 
 
DEBBIE'S HEART OF CHAMPION Fi Mva 11244/12 s.26.11.2011 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Bench-
mark Corazon e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years 
old male, still in excellent condition, excellent type, very nice proportions of body, nice masculine head, correct 
topline and tailset, angulations in front and rear in balance, deep chest, correct rear, good mover but could move 
a bit more freely. 
 
DEBBIE'S TALISKER DARK STORM Fi Jva 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 12.1. Sanna Kavén KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä suku-
puolileima, riittävä luuston vahvuus, oikea purenta, tummat hieman pyöreät silmät, oikealinjainen pää jossa riittä-
vä täyteläisyys, kaunis vahva kaula, hieman etuasentoiset lavat, muuten hyvin kulmautunut, riittävä eturinta ja 
rintakehä, köyristää lannettaan, hieman jyrkkä lantio, hyvä matala kinner, liikkuu hieman leveästi edestä, hyvä 
häntä, erinomainen karva, miellyttävä käytös. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen AVO ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias oikealinjainen uros, hyvä rungon syvyys mutta rintakehä voisi olla vähän 
pidempi, sopivasti luustoa, hyvät käpälät, sopivat kulmaukset, urosmainen pää, hyvä ilme ja korvat, hyvin hoidet-
tu purenta, erinomainen karvan laatu, liikkuu hieman kapeasti, sopiva askelpituus sivusta mutta köyristää hie-
man lanneosaa, mukava luonne. Tervola RN 20.4. Marja Talvitie KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Hyvä tyyppi, hyvä pään malli ja ilme, pysty olkavarsi, hieman kevyt runko, kovin lyhyt ja laskeva lantio, köy-
ristää lanneosaa seistessä ja liikkeessä, alas kiinnittynyt häntä, voimakkaat takakulmaukset, kovin epävakaat 
takaliikkeet mutta ei varsinaisesti onnu, hyvä karvan laatu. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia KÄY H. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice dark eye and gentle expression, well angulated front with plenty of 
heart room, well bent stifle, good topline, sound on the move. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-
Britannia KÄY ERI 3. Good expression, dark eye, I’d prefer more better layback of shoulder and more forechest, 
well bodied, good width in quarters, moved ok. Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti AVO ERI 1 SA. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Very well moving dog, good front and back, nice head, good length of neck, 
moves well. Kemi KR 21.7. Juha Palosaari KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, hyvä pään malli edestä katsottuna, kuono ja kallo saisivat olla yhdensuuntaisemmat, riittävä kaula, lapa 
saisi olla viistompi, eturinta saisi olla selvempi, muuten hyvä runko, kaareutuva selkälinja häiritsee, hyvät taka-
kulmaukset, erinomainen turkin laatu, liikkuu pitkällä vetävällä askeleella mutta pää painuu liikkeessä. 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 30.6. Juha Pelttari VOI 3 (a-2, b-2, c-3, d-13, e-3, f-2 = 25 pist). Ohjaten jäljelle; 
pian suuntakrepin jälkeen koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä, hukka; puhdas jälki, koira meinaa uudestaan 
poistua samaan paikkaan, kehoituksella palaa takaisin, tarkasti melkein kulmalle ja taas määrätietoisesti poistuu 
jäljeltä josta toinen hukka; sitten koiralla palikat loksahtaa ja alkaa jälkitarkka työskentely, pari kertaa vielä koitte-
lee ohjaajan hermoja tarkistuspistoilla; kaikki makaukset merkkaa; ensimmäinen kulma reilulla takalenkillä, 
katkokulma saappaita pitkin ja kolmas kulma tarkasti; kaatoa nuuhkii iloisena; koira osaa jäljestää vaikka välillä 
koettelee ohjaajan hermoja. Kolari 18.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (44 pist). Siikalatva 4.8. Piia Juntunen VOI 1 
(42 pist). Ylitornio 8.9. Marika Ahola VOI 2 (34 pist). 
 
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 5.5. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Hyvin ohjattu 
lähtö, maavainuinen koira etenee sopivaa vauhtia jälkiuralla tehden ensimmäisen ja neljännen osuuden lopulla 
reilut tarkistuspyörähdykset; kaadolle suoraan se omien; makuista osoitti muut hyvin mutta kolmas nopattiin 
vauhtia hidastaen ja nuuhkaisten; ensimmäinen kulma jäljen mukaisesti, toisen kulman katkolla nopeasti hakien 
jatkoon mutta palasi vielä varmistamaan katkon uudelleen, kolmas kulma pienellä takalenkillä; varma täysin itse-
näinen jälkityö. Hämeenlinna 19.5. Rauno Koskinen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö, ohjausmatkan jälkeen alkaa maavainuinen ja sopivaa vauhtia etenevä jälkityö joka jatkuu aina kaadolle 
asti pysytellen jälkiuralla tai sen tuntumassa; toisella ja neljännellä osuudella tehdään ainoat mainittavat poikkeu-
det jälkiuralta; kolme makausta merkataan hyvin ja viimeinen ohitetaan; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää 
ihmisjälkiin tukeutuen, toinen kulma laajoilla rengastuksilla ja kolmas oikaistaan hieman; kaadolle suoraan, se 
kiinnosti; pisteisiin vaikuttaa tänään yksi makaus, toinen kulma ja muutamat riistanjälkien tarkastukset. Virolahti 
26.5. Mari Tilles VOI 3 (a-4, b-2, c-3, d-11, e-3, f-2 = 25 pist). Rauhallinen ohjattu lähtö, koira jäljestää jälki-
tarkasti miellyttävän rauhallista vauhtia, kolme ensimmäistä osuutta erinomaisesti; ensimmäinen kulma loivasti 
kaartaen toiselle osuudelle, toisella kulmalla, jolla katko, veretyksen loppuun ja loivalla kaarroksella uudelle 
osuudelle, kuitenkin uuden veretyksen jälkeen uutteraa tarkastamista jonka kesto vaikuttaa etenevyyteen; kol-
mas osuus jälleen hyvin, kolmannella kulmalla pyöritään kauan ja uuden veretyksen jälkeen matka jatkuu paluu-
jälkeä, josta hukka; viimeisellä osuudella juuri ennen kaatoa määrätietoinen poistuminen jäljeltä ja joudutaan 
palauttamaan, minkä jälkeen suoraan kaadolle joka kiinnostaa koiraa; koira merkkaa kaikki makuut koko skaa-
lalla: erinomaisesti, hyvin ja pikaisesti; hyvää jäljestystä jossa ohjaaja antoi koiralle työrauhan ja mahdollisuuden 
tehdä omat päätöksensä; tänään ei ollut onni täysin matkassa. Tammela 9.6. Johanna Lindfors VOI 1 (a-6, b-12, 
c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjattu lähtö, koira jäljestää pääosin maavainulla, vain muutama pieni tarkistus 
tarvitaan koko matkan aikana, vauhti on sopivaa; makauksista merkkaa toisen ja kolmannen hyvin, ensimmäisel-
lä ja viimeisellä voisi olla huolellisempi; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää jäljentekijöiden jalanjälkiä apuna 
käyttäen, toinen kulma hyvin ja kolmas tarkistuksella takamaastossa; tulee sorkalle ja jää siihen; hieno äänetön 
yhteistyö. Kouvola 30.6. Satu Savolainen-Pulli VOI 3 (a-2, b-3, c-2, d-10, e-3, f-2 = 22 pist). Ohjattu lähtö, Briio 
jäljestää rauhallista kävelyvauhtia tehden runsaasti tarkistuksia kaikilla osuuksilla; makauksista merkitään kaikki 
erinomaisesti pysähtyen; ensimmäinen kulma pienellä taustan tarkistamisella, toisella kulmalla katkolla veretyk-
sen loppuun ja siitä reilusti yli ja kaartaen takaisin seuraavalle osuudelle, hieman ennen kolmatta kulmaa metsä-
autotie vie koiran hukkaan; palautus noin 20 metriä ennen kulmaa, kulma rengastaen; kaadolle tullaan suoraan 
ja se kiinnosti; palkintosijaa laskee tänään hukan lisäksi runsaista tarkistuksista johtuva jäljestysajan ylitys (50 
min). Pyhtää 14.7. Jukka Kuparinen VOI 2 (a-3, b-4, c-6, d-11, e-2, f-2 = 28 pist). Hyvä ohjattu lähtö, koira 
etenee maavainulla mukavaa vauhtia; kaikki makuut osoitetaan hienosti; makuiden jälkeen pienet tarkistuslenkit 
joista ensimmäinen johtaa hukkaan, muuten hyvin jäljen päällä edeten; katkokulma vaivatta, samoin normikulmat 
vain pienillä tarkistuksilla; kaadon ohittaa kun kiertää ison kiven väärältä puolelta, toinen hukka; kaato lopulta 
löytyy ja se kiinnosti; hyvällä jäljestäjällä ei ollut tänään onnea mukana. Luumäki 4.8. Asko Kukkola VOI 1 (48 
pist). Hämeenlinna 25.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 2 (35 pist). 



 
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 4.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-5, b-10, c-7, d-12, e-3, f-5 = 42 pist). Hyvin ohjattu 
lähtö, Jukkis tutkii alkumakauksen ja merkkaa sen miehekkäästi, ohjausmatkan jälkeen alkaa itsenäinen sopiva-
vauhtinen jäljestys; ensimmäisen osuuden lopulla tehdään laajat tarkistukset jäljen molemmin puolin mutta palaa 
itsenäisesti ja jatketaan toiselle osuudelle jossa loppusuoralla sama toistuu; kolmannella ja neljännellä osuudella 
vain muutama pieni pisto ja pyörähdys jäljen sivuun; makauksista ensimmäinen ohi, muut osoitetaan hyvin 
pysähtyen; katkokulma selvitetään rengastaen ja muut kulmat jälkitarkasti; kaadolle tullaan suoraan, sorkka kiin-
nostaa ja jää viereen. Ruokolahti 9.6. Riitta Helle VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-13, e-3, f-4 = 44 pist). Koira rauhoite-
taan ennen alkumakuuta, luvalla se tutkitaan ja rauhallisesti ohjaten matkaan; ensimmäisellä osuudella tarkistel-
laan sorkan jälkiä molemmin puolin jälkeä ja lopulta jatketaan matkaa, muut osuudet hyvin; jälki kuljettiin aivan 
jäljellä tai sen välittömässä läheisyydessä; kaadolle suoraan sen hyvin osoittaen; ensimmäinen kulma, jolla 
katko, selviää haarukoimalla uudelle osuudelle, toinen kulma lähes kulman mukaisesti, kolmas kulma hiukan laa-
jemmalla taustalenkillä; kaikki makaukset merkataan hyvin, kaksi ensimmäistä myös miehekkäästi jalkaa nos-
taen; hyvä rauhallinen suoritus konkareilta. Ruokolahti 15.6. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-13, e-3, f-5 
= 46 pist). Alkumakaus tutkitaan, koira jäljestää pääosin ilmavainulla jäljen suuntaisesti, sopivalla vauhdilla ede-
ten, tekee laajoja tarkistuksia jäljen sivuille; ensimmäinen kulma tarkasti, katkokulma selviää laajahkosti rengas-
tellen, kolmas kulma pienellä tarkistuksella; makaukset merkkaa selvästi; ennen sorkkaa laaja tarkistus mutta 
palaa jäljelle ja jatkaa sorkalle jota nuuhkitaan. Kouvola 30.6. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, 
e-3, f-5 = 49 pist). Ohjattu lähtö, Jukkis jäljestää maastoon sopivaa vauhtia jälkitarkasti, lähinnä hakien vain 
parempaa reittiä harvennushakkuulla; kaikki makaukset merkataan erinomaisesti ja katkokulma ihmisjälkeen 
tukeutuen, muut kulmat hyvin; toisella osuudella lentoon pyrähtävä lintu ei saa koiralta kahden askeleen perään-
menoa pidempää huomiota; ainoa kauneusvirhe tämän päivän jälkityössä on pari pientä tarkistusta jäljen sivuun; 
kaadolle tulee suoraan ja se kiinnosti. Mäntsälä 8.9. Mari Myllynen VOI 1 (45 pist). 
 
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: Luumäki 4.8. Asko Kukkola AVO 0 (0 pist). 
 
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 5.5. Pasi Kemppainen VOI 0 (0 pist). Hyvin ohjattu lähtö, maavainuinen koira ete-
nee rauhallista vauhtia mutta luminen maasto aiheuttaa useita tarkistuspyörähdyksiä joista aiheutuu hukat; 
ensimmäisen osuuden makuun jälkeen ja toinen ensimmäisen kulman tuntumassa, jonka jälkeen uusi alku 
ensimmäiseltä kulmalta; toisella osuudella pieniä tarkisteluja, toinen kulma katkoineen selviää osin verettäjien 
jälkiin tukeutuen; kolmannella osuudella runsaasti tarkisteluja ja koeaika täyttyy makuun kohdalla ja tuomari kes-
keyttää kokeen; harjoitellen kaadolle joka omittiin; makuista osoitti ensimmäisen ja kolmannen, toisen ylitti; jäl-
jestys oli tänään kelistä johtuen haastavaa muutoin osaavalla koiralle. Virolahti 26.5. Mari Tilles VOI 1 (a-6, b-
11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Erinomainen ohjattu lähtö, koira etenee hyvin jäljellä maavainulla reipasta 
kävelyvauhtia; matkan aikana tehdään muutama merkittävä tarkastuslenkki ja havainnoidaan jäljen ympäristöä 
pikku tarkistuksin, ohjaaja antaa koiran työskennellä täysin itsenäisesti; ensimmäisellä kulmalla, jossa katko, 
veretyksen loppuun ja muutamalla laajenevalla renkaalla uudelle osuudelle, toinen kulma oikaisten ja kolmas jäl-
jen mukaisesti; makaukset koira noteeraa joko erinomaisesti tai vähintään erittäin hyvin; kaadolle tullaan tuulen 
alta sivusta ja se kiinnostaa koiraa; erinomaista jäljestystä riistarikkaassa maastossa. Kouvola 2.6. Satu Koski 
VOI 2 (a-4, b-8, c-6, d-14, e-3, f-4 = 39 pist). Koira tutkii alkumakauksen ja syö siitä veret, krepitys ohjatusti; koira 
jäljestää pääosin maavainulla, etenemisvauhti aluksi jarrutetaan sopivaksi, jäljen edetessä koiran vauhti tasaan-
tuu itsekseen; ensimmäistä osuutta edetään jälkitarkasti; toisella osuudella on avoimempaa maastoa ja koira 
pyörii tarkastellen veriuran molemmin puolin, yhdeltä näistä retkistä päädytään hukkaan asti; kolmannella osuu-
della muutamia pyörähdyksiä jäljen sivuun, näiltä palataan itsenäisesti; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää 
taustan tarkistuksella ja jäljentekijöiden jälkiä pitkin, toinen kulma taustapyörähdyksellä ja kolmas kulma tarkasti, 
makauksista ensimmäisellä ja toisella koira syö veret, kolmas ja neljäs makaus osoitetaan hieman nopeammin 
kuin aiemmat mutta edelleen hyväksyttävästi; kaadolle suoraan, koira nappaa sorkan suuhunsa ja yrittää piilot-
taa sen. Kouvola 30.6. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Keke syö lähtö-
makauksen ja siitä ohjattuna jäljelle, koira etenee mukavaa kävelyvauhtia jälkitarkasti; ensimmäisellä osuudella 
tehdään yksi tarkistuslenkki, muilla osuuksilla muutama hyvin pieni tarkistus ja lähinnä kulkureitin hakemista 
harvennushakkuulla; makauksista merkkaa kolme erinomaisesti, yhden aavistuksen verran nopeasti; ensimmäi-
sellä kulmalla oleva katko hakien ja ihmisjälkeä hyödyntäen, muut kulmat tarkasti mutta kolmannella kulmalla 
muutama ylimääräinen tarkistuslenkki, kaadolle tullaan sivusta ja koira piilottaa sen. Pyhtää 14.7. Anu Härkönen 
VOI 0 (0 pist). Keke rauhoitetaan alkumakuulle ja kerrataan päivän tehtävä ohjaajan kanssa; Kekelle taisi jäädä 
jotain epäselväksi koska alkaa runsaasti tarkisteluja sisältävä jäljestys; ensimmäisellä ja toisella osuudella riista 
pyörittää ja aikaa kuluu, kolmas ja neljäs osuus paremmin; ennen sorkkaa alkaa taas pyöritys ja sorkka ohite-
taan, hukka; uusi alku, sorkka löytyy ja sitä nuuhkitaan; ensimmäinen kulma, jolla katko, neljällä isolla renkaalla 
uudelle osuudelle, toinen ja kolmas kulma taustatarkistuksella; makuut merkataan kaikki mutta turhan nopeasti; 
valitettavasti tänään hukan lisäksi aika ei riittänyt palkintosijoille; ajoittain jäljestys oli hyvää ja energistä. Sasta-
mala 21.7. Johanna Lindfors VOI 3 (28 pist). Luumäki 4.8. Esa Pekkarinen VOI 1 (42 pist). Karvia 8.9. Jyrki 
Rasinpää VOI 1 (44 pist). Kouvola 29.9. Marko Saarni VOI 1 (45 pist). 
 



DELICHON GOLDCREST Fi Jva 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. Fi & Ee & Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Delichon Flying Adder kasv. Kati 
Härkönen 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koon alarajalla, 
matalaraajainen, pitkärunkoisen vaikutelman antava, hoikassa kunnossa, hyvä kallo, oikein kiinnittyneet korvat, 
hieman korostonut otsa, turkin väriin sointuvat silmät, hyvä purenta, rintakehä tarvitsee lisää lihasmassaa ja etu-
rinnan tulee täyttyä, hyvä hännän kiinnitys, hyvät kulmaukset, köyristää lanneosaa liikkeessä, liikkuu hyvällä 
askelpituudella. Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 22 
kk, kauniisti kehittynyt nuori uros jolla hyvä pitkä rintakehä hyvä etuosa, raajaluusto ja käpälät, hyvässä jänteväs-
sä kunnossa, kulmaukset tasapainoiset, hyvät pään linjat, ilme, purenta ja korvat, paljon löysää kaulanahkaa, 
hyvä niska, jäntevät vielä kovin ahtaat liikkeet, etuosa saa tiivistyä, hyvä karvan laatu, hyvä hännän asento, suju-
va sivuaskel mutta vielä kovin ahdas edestakaisin. 
Jäljestämiskokeet: Padasjoki 30.5. Mari Tilles AVO 1 (a-6, b-9, c-7, d-10, e-3, f-5 = 40 pist). Koirakko tutkii 
alkumakauksen ja ohjatusti jäljelle; alkaa maavainuinen reippaasti etenevä jäljestys jonka aikana tehdään paljon 
pieniä tarkastuksia jäljen välittömässä läheisyydessä; ensimmäinen osuus hyvin, yksi laaja tarkistuslenkki jolta 
koira palaa oikea-aikaisilla kehoituksilla jäljelle; ensimmäinen kulma jäljen mukaisesti, makaus erinomaisesti 
merkaten; toinen osuus tarkkaa jäljestämistä melkein kulmalle asti jolloin poistutaan tarkistamaan riistan jälkiä, 
toinen kulma tulee reilusti ohitetuksi ja makaus huomioimatta, ohjaajan kehoituksilla matka jatkuu; kolmas osuus 
erinomaisesti; kaadolle suoraan ja se kiinnosti koiraa; tämä nuori innokas koira jälkjestää oikein hyvin ja ohjaaja 
voisi huoletta luottaa sen työskentelyyn. Kouvola 8.6. Esa Pekkarinen AVO 1 (a-6, b-10, c-10, d-14, e-3, f-5 = 
48 pist). Alkumakuu tutkitaan ja alkaa sopivavauhtinen tarkka hyvin jälkeä pitkin etenevä jäljestys; kulmat tarkas-
ti; makuut osoitettiin hyvin; toisella osuudella pienehkö kaarros ja tarkistus riistapolulle; viimeisellä osuudella koi-
ra välillä tarkistaa perässä kulkijat; kaadolle jäädään tutkimaan sorkkaa; vakuuttava suoritus. Heinola 22.7. Ilkka 
Niemi VOI 1 (43 pist). Kouvola 25.8. Jarno Hynninen VOI 1 (45 pist). Pertunmaa 29.8. Karoliina Viitamäki VOI 2 
(32 pist). Asikkala 29.9. Kari Muje VOI 1 (48 pist). 
 
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. Fi & Ee & Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Delichon Flying Adder kasv. Kati Härkö-
nen  
Näyttelyt: Kouvola RN 28.4. Katja Korhonen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 4 kk, 
erittäin hyvän tyyppinen, vankkarakenteinen, keskikokoa kookkaampi ja mittasuhteiltaan pitkähkö uros, vahva 
uroksen pää, miellyttävä ilme, hieman alas kiinnittyneet korvat, hyvä kaulan pituus, löysää kaulanahkaa, hyvä 
eturinta ja rungon vahvuus, avoimet mutta tasapainoiset kulmaukset, vahva raajaluusto, hyvä karvan laatu, liik-
kuu yhdensuuntaisesti takaa, löysästi edestä, hieman lyhytaskelinen sivuliike. Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen 
JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 16 kk, hieman kookas, hyvin kehittynyt, hyvät mittasuhteet, 
vahva pää jossa hieman liikaa kaulanahkaa ja huulia, silmäluomet hieman avoimet, oikea purenta, hyvä kaula ja 
eturinta, ikään nähden hyvä runko, hieman pitkä lanne, oikein kulmautunut, lupaava karvan laatu, tyypilliset liik-
keet. Rautjärvi RN 18.5. Maija Mäkinen NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva maskulii-
ninen uros, mittasuhteiltaan pitkä, urosmainen pää, linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, syvä kallo, löysää 
kaulanalusnahkaa, hyvä kaula ja eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, erinomainen pitkä rintakehä mutta myös pitkä 
lanne, vahva luusto, sopivasti kulmautunut takaa, hyvä hännän kiinnitys, hyvä karva, liikkuu hyvin sivusta, venyy 
pituutta vielä liikkeessä, hyvä käytös. 
Taipumuskokeet: Janakkala 30.5. Harry Vilkman SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 4.8. Asko Kukkola AVO 2 (33 pist). 
 
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. Fi & Ee & Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Delichon Flying Adder kasv. Kati Härkönen  
Näyttelyt: Rovaniemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
18 months old male, excellent type, beautiful head, very good body, a little bit steep croup, good paws, good 
angulation in hindquarters, a little steep shoulder and upper arm. Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä NUO EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lanneosaltaan hieman pitkä, hyvän kokoinen, riittäväluustoinen uros 
jolla hyvä rintakehä, ylälinja ja häntä, lupaava karva, lavat voisivat olla viistommat, hyvät takaraajat, maskuliini-
nen riittävälinjainen pää, vahva purenta, hyvät korvat ja silmät, askellus saa tasapainottua. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 29.6. Nina Janné SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Nuutti on iloinen 
touhukas nuori cockeri joka suhtautuu iloisesti ja uteliaasti toisiin koiriin ja erittäin avoimesti ihmisiin. Haku ja lau-
kaus: hyväksytty. Sopivalla etäisyydellä tapahtuvaa pentumaisen innokasta työskentelyä; vainun käyttö toimii ja 
se tehostuu vielä kokemuksen myötä; Nuutti tarvitsee ohjaajalta vielä pieniä kehoituksia; laukauksesta Nuutti 
kääntää suuntaa ja jatkaa tomerana työtä. Jäljestys: hyväksytty. Nuutti jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen erit-
täin varmasti ja työhaluisesti alusta loppuun; kaato löytyy ja se kiinnostaa kovin. Vesityö: hylätty. Nuutti osoittaa 
olevansa kiinnostunut veteen heitetystä riistapukista mutta ei rohkene mennä veteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. 
Nuutti tottelee hyvin ohjaajaansa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Nuutti on vartsin pirteä vipeltäjä; nuori cockeri-
poika jolla on taipumuksia kaikkiin spanielimaisiin metsätöihin; harjoituksen myötä myös vesityö sujuu varmasti. 
Kolari 16.8. Anitta Kauppila SPA 1. 
 
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 RN 1.5. Jetta Tschokkinen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 kk, hyvän 
kokoinen hyvin kehittynyt uros, miellyttävä pää ja ilme, hieman korkea otsapenger, tummat silmät, oikea purenta, 



hyvä kaula ja runko, eturinnan tulee kehittyä, hyvä takaosa, etuosa niukemmin kulmautunut, lupaava karvan 
laatu, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, avoin käytös. Hirvensalmi RN 4.5. Paula Rekiranta JUN ERI 1 SA 
PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 kk, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen nuori 
uros, hyvä pään pituus, pään linjat voisivat olla vähän yhdensuuntaisemmat, hyvät tummat silmät, hyvä kaula, 
aavistuksen niukat mutta tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen hyvä runko, hyvä raajaluusto ja käpälät, kaunis 
karvapeite, yhdensuuntaiset liikkeet joihin toivoisin hieman lisää pituutta. Sipoo RN 19.5. Hilkka Salohalla JUN 
ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, erinomaiset kal-
lon ja kuonon mittasuhteet, hyvät juniorin päälinjat, kauniit silmät, hyvät korvat, erinomainen rinta, ylälinja ja hän-
nän kiinnitys, hyvä vahva runko, hyvä luusto ja käpälät, oikein kulmautunut, hyvä karvapeite, erinomaiset liikkeet. 
Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, 
masculine, very nice cocker expression, good skull and foreface, enough stop, good ears, a bit too much loose 
skin in neck, strong forelegs and good front, very good ribcage, correct tailset, well angulated rear but could be 
more parallel and much stronger in hock, super coat, good cocker temperament, should be more stable in top-
line in movement. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig NUO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 20 kk, erinomainen tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, erinomainen vahva uroksen pää jossa hyvä ilme, 
hyvä kaula, turhan pysty lapa, olkavarsi ok, erinomainen pitkä rintakehä, hyvä lyhyt lanne, erinomainen raaja-
luuston vahvuus, hyvät takakulmaukset, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta riittävällä askelpituudella, hyvä tur-
kin laatu, erinomainen luonne. 
 
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: Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä AVO ERI 2 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hieman kookas, linjakas kokonaisuus, kaunis pää ja ilme, purenta ok, matalalle kiinnittyneet korvat, 
hieno ylälinja ja eturinta, muutenkin hyvä etuosa, tiiviit kyynärpäät, erinomainen rintakehä, vahva runko, hyvät 
takakulmat ja häntä, rungon karva voisi olla kiiltävämpi, kaunis trimmaus, kauniit liikkeet, reipas käytös. Espoo 
KR 27.7. Jussi Liimatainen AVO ERI 2 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset 
mittasuhteet, päässä hyvä pituus mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen 
rintakehä, hieman kapea eturinta, hyvä takaosa ja hännän kiinnitys, hyvä karva, liikkuu tasapainoisesti. Porvoo 
RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP1 BIS1. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Excellent type, size, proportions and bones, very typical head, strong topline, excellent set of tail, deep 
in chest, excellent front, strong rear angulation, excellent balance in movement, excellent coat and temperament. 
Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen spanieli-
temperamentti, vahva luusto, kookas uros, huulet saisivat olla täyteläisemmät, tummat silmät, hieman avoimet 
luomet, tilava runko, riittävä eturinta, lavat voisivat olla viistommat, hyvä ylälinja ja hännän asento, hyvin kulmau-
tunut takaosa, erinomainen karva, liikkuu hyvällä askeleella sivulta ja takaa. Porvoo KR 14.9. Svend Loven-
kjär, Tanska AVO ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, good cocker type, 
masculine, scissor bite, good expression, good proportions in skull and foreface, good ears, enough neck, a bit 
weak in pasterns, enough ribcage for his age, correct tailset, could be more parallel in hindquarters and stronger 
in hock, moves truly from side but could be more parallel, very nice coat and trim, super cocker attitude. Hyvin-
kää RN 22.9. Saija Juutilainen AVO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, kaunis-
linjainen nuori uros jolla erinomaisen pitkä rintakehä, hyvä raajaluusto ja käpälät, kulmaukset tasapainossa, 
oikealinjainen ja -ilmeinen pää, hyvä purenta, huulet ja korvat, hieman löysää kaulanahkaa, hyvä karvan laatu ja 
kunto, erinomainen jäntevyys, etuliike saa tiivistyä, hyvin kaunis sivukuva, liikkuu hyvällä luonteella. 
 
DELLA FIUMANA SMILE BaltJV-19 HR14050 s.20.1.2019 i. Della Fiumana Largo Al Factotum e. C.I.E Hr Mva 
Della Fiumana Cosi’ Celeste kasv. Daila Rocchi, Kroatia 
Näyttelyt: Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, tällä het-
kellä kovin raajakkaan vaikutelman antava pentu, erisuuntaiset pään linjat, vähän avoimet silmäluomet, suora 
olkavarsi, eturinta saa kehittyä, hyvä rungon tilavuus ja takakulmaukset, vielä pentukarva, saisi liikkua tehok-
kaammin. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 
months old, large male, very masculine, moves truly from the side but bit close in the front, good skull and fore-
face, bit too much loose skin, too open in eye, strong forelegs but could be more straight, good ribcage, needs 
more chest, nice topline, good tailset, very well muscled, needs more stability in his hocks, super cocker 
temperament with happy tail, good coat structure. Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen PEN 1 KP ROP-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, kauniisti kehittynyt, hyvän kokoinen ja hyvärunkoinen uros, kaunis 
pään profiili, varsin yhdensuuntaiset linjat, hyvä ilme, korvat ja purenta, lupaava oikean laatuinen karva, hyvä 
häntä, liikkuu varsin yhdensuuntaisesti, etuosa saa täyttyä, mukava luonne. 
 
DISKATIA NIGHTKNIGHT Ee JMva Ee & Lv & Lt & Balt VMva 39026/10 s.11.11.2009 i. C.I.B Rs Mva 
Gallinagos Smooth Operator e. Diskatia Nightfall kasv. Ivan Ciric, Serbia 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia VET EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 
years old, really good coat and condition, well balanced head, no coarseness, reachy neck, good shoulder 
placement, well boned legs with tight feet, strong well angulated quarters, enthusiastic mover. Kouvola KR 17.8. 
Carina Östman, Ruotsi VET ERI 1 SA PU3 SERT VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masku-
lint jättevackert huvud och uttryck, utmärkta proportioner, fantastiskt vacker överlinje och svans, utmärkt skuldra, 
något kort överarm, utmärkta vinklar bak, utmärkt kropp, päls och stomme, rör sig mycket bra i sidled, rör sig 
parallell fram och bak. Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia VET EH 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Good profile, good quality head with dark eyes and low set ears, good reach of neck, well 



placed shoulders, quality bone, feet stand out sometimes, good spring of rib, short coupled, strong quarters, well 
muscled, moves with good reach and drive. 
 
DREAM BELL’S DREAMER 38201/18 s.18.6.2018 i. Aamunkoiton Thunderstorm e. Dream Bell’s Amanda kasv. 
Jaana Räisänen 
Näyttelyt: Iisalmi NORD 12.5. Anne Livo Buvik, Norja JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice type of dog, correct size and proportions, typical head with sweet expression, good neck and shoulders, 
nice legs and feet, well angulated behind, little long in loin, moves very undisciplined, will not show to his 
advantage, coat still too soft and needs a lot of attention, a dog for potential 
 
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 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond 
kasv. Marita Ojanen 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 14.7. Hannu Palonen AVO 1 (40 pist). Miehikkälä 28.7. Mari Tilles AVO 1 (44 
pist). 
 
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: Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VAL ERI. Lovely head and expression, good 
neck and shoulder line, has enough forechest, good depth of ribs, firm topline, well muscled in quarters, moved 
soundly, I’d like lower tailset and firmer all over. 
 
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 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Olle Johannisson AVO – (0 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Paimio 3.8. Ralf Björklund ALO 1 (161,34 pist). Helsinki 31.8. Leena Välimäki ALO 2 
(151,50 pist). Lahti 7.9. Mari Väänänen ALO 2 (149 pist). Janakkala 9.11. Pernilla Tallberg ALO 1 (161 pist) 
TK1. 
Koiratanssi: Helsinki 8.12. Mari Väänänen ALO H (153,34 pist). 
Koiratanssi-vapaaohjelma: Salo 13.4. Hanna Maines AVO EH (162,34 pist). Jyväskylä 2.6. Maija Asp AVO 
EH (165,33 pist) KM. Lieto 29.6. Mari Väänänen AVO H (158,34 pist). Janakkala 22.9. Hannele Parviainen 
AVO EH (169,34 pist) KM. Helsinki 8.12. Maija Asp AVO H (159,34 pist). 
 
ELMERS GOLDMINE OLIVER TWIST 40048/18 s.23.6.2018 i. Elmers Goldmine Mr Lee e. Elmers Goldmine 
Twistin Kenza kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Mikkeli KR 13.7. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vielä kevyt ja korkeajalkainen nuori uros, rintakehä kaipaa lisää syvyyttä ja tilavuutta, hyvä pään pituus, hieman 
pyöreä kallo, tummat silmät, eturinta kaipaa lisää täytettä, hyvä kaula, hyvä selkälinja, takaosa kaipaa lisää lihak-
sia, hyvä hännän kiinnitys, hyvä karvan laatu. 
 
FENBROOK ANOTHER ONE BITES THE DUST 12977/19 s.8.12.2018 i. Sunset D’Hell Night Day e. C.I.B Fi & 
Lt Mva Fenbrook Now I’m Here kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia BABY 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 
months, well grown puppy, pleasing head with a nice arching, short and compact, nice rounded quarters, sound 
and happy. 
 
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 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very well made dog, masculine head but not coarse in any way, good shoulder placement and return of the 
upper arm, good and tight in elbows, short and compact, well muscled quarters, enthusiastic mover. Tampere 
ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI 4. Lovely head and expression, well balanced shoulders, 
good forechest, big ribs, short compact body, good width in quarters, sound mover, just slightly high tail carriage, 
lovely type. 
 
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 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Well presented dog in lovely coat and condition, well balanced head, reachy neck, good shoulder place-
ment and return of upper arm, short deep body, strong well angulated quarters, used his hocks to move around 
the ring with drive. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PU1 VSP BIS2-VSP. 
Lovely head and expression, lovely overall type, well balanced throughout, good forechest, has good bone and 
body, well rounded in quarters, moved soundly, tailset just a little too high. Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen 
VAL ERI 1 SA PU1 ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Korkealuokkainen uros jolla hyvät 
mittasuhteet, kaunis pitkä pää, täyteläinen kuono-osa, hyvin kaunis ylälinja, erinomaisesti kulmautunut edestä ja 



takaa, vahva runko ja tiivis lanne, huippuluokan karva, erinomaiset liikkeet, hyvin kaunis uros. Kuopio KV 3.8. 
Hans Almgren, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Djupsvart 
hane som är välsamlad i kroppen, mycket vackert huvud med mild blick, korrekt i munnen, kan vara något 
torrare i halsen, stark rygg, flet över skuldrorna, bra kors, harmoniska bakbensvinklar, harmony mellan fram och 
bakställ, goda rörelser, trevligt temperament, välvisad. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia VAL ERI 1 SA 
PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pleasing type and outline, beautiful head and 
expression, excellent neck and shoulder, good bone and substance, short strong loin, well angulated behind, in 
lovely coat and condition, moved very well. Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis valiouros jolla erinomaiset mittasuhteet, vahva luusto, kaunis 
ilme, hyvät pään linjat, erinomainen eturinta, huulissa voisi olla enemmän täyteläisyyttä, tiivis runko, kaarevat 
kyljet, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen karva, liikkuu hyvin. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Nor-
ja VAL ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 år gammal hane, ett klassiskt vackert huvud, 
utmärkt uttryck, något lågt ansatta öron, bra hals, rygg, kors och svansansättning, välkroppad, utmärkt ben-
stomme och tassar, utmärkta proportioner, moderat vinklad fram och bak, kunde med fördel ta ut steget bättre 
fram, ok bak, super färg och groomed to perfection. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia VAL ERI 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and type, masculine head, would prefer more chiselled 
skull and more full eyes, correct neck, enough angulation in front, quality bones and feet, excellent ribcage, 
excellent muscles, moves with excellent drive and lovely temperament, prefer better croup for better tailset, 
excellent coat. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Compact dog, nice type, masculine head but could have more parallel lines, good neck 
and shoulder, excellent spring of ribs, very good forechest, balanced in angulation, moves soundly with happy 
wagging tail, carrying his tail too high, lovely coat and presentation. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, 
Ruotsi VAL ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, 
elegant välbalanserat huvud, lite högt stop, bra ögon, öron och bett, utmärkt front, stark välmusklad hals, väl-
vinklad fram, utmärkt bröstkorg i djup och längd, välansatt svans, välvinklad bak, utmärkt parallellitet och steg. 
Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulin, bra 
proportioner, mycket vackert uttryck, något avfallande nosparti, stark överlinje, förbröst, bröstkorg och stomme, 
välvinklad, balanserade rörelser, tillräcklig steg längd, mycket vacker päls. 
 
FENBROOK TIE YOUR MOTHER DOWN 12976/19 s.8.12.2018 i. Sunset D’Hell Night Day e. C.I.B Fi & Lt Mva 
Fenbrook Now I’m Here kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia BABY 1 KP VSP-pentu. Lovely expression, 
well ribbed body, good topline, needs to tighten a little in front, carries tail a bit high this time, moved well. 
Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, 
storlek och proportioner, balanserat huvud men lite för högt stop, bra ögon och öron, mer tång än saxbett, fin 
front, bra hals, skuldra och bröstkorgsdjup och längd, utmärkt vinklad bak, rör sig parallell bak, bred fram. Hel-
sinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hanhund i utveckling, 
ett långt något avfallande nosparti, utmärkta ögon, bra hals och rygg, balanserade vinklar, bröstkorgen saknar 
ännu djup, för det utötta armbågarna, lös fram i rörelse, tillräcklig steg längd, något hög svans i rörelse, bra päls-
kvalitet. 
 
FIELD’S END T-BONE 25975/15 s.1.4.2015 i. Ladecourt Bevis e. Windmillwood Nina kasv. Juha Lindroth 
Näyttelyt: Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KÄY H. Nice expression, good forechest, well 
placed shoulders, needs more length of leg, needs straighter front legs, good ribs, in hard condition, good 
topline, happy mover, good hind movement but out with elbows. 
 
FINEMOON BRING IT ON TlnW-15 28175/12 s.31.3.2012 i. Allert’s Exiting News e. Finemoon Truth Of Sight 
kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Ruovesi RN 31.8. Arja Koskelo AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvin kaunispäinen, maskuliininen, kauttaaltaan tasapainoinen uros, erinomainen eturinta, tiiviit 
tassut, sopusuhtaiset kulmaukset, kaunis matala kinner, hieman turhan luisu lantio, erittäin hyvä rintakehän mal-
li, kaunis karva, tip-top näyttelykunnossa, aavistuksen kapeat etuliikkeet, erinomaiset sivu- ja takaliikkeet, miel-
lyttävä luonne. 
 
FINEMOON LET’S TWIST AGAIN 53047/14 s.27.9.2014 i. Cassom Twist’N’Shout e. Finemoon Truth Of Sight 
kasv. Hanna Nyman 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 17.8. Liisa Pajala SPA 1. 
 
FINEMOON MR BEAN 51986/16 s.11.10.2016 i. Lv & Lt Mva I’m Yours vom Wulfekamp e. Ee JMva HeW-14 
Finemoon Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, 
tilavarunkoinen nuori uros jolla hyvä luuston vahvuus ja käpälät, lavat voisivat olla viistommat, muuten hyvät 
kulmaukset, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta ja huulilinja, hieman syvä kallo, kauniit korvat, hyvä karvan laatu 
ja kunto, liikkuu hyvällä luonteella, etuosa saa tiivistyä, hyvä sivuaskel, riittävästi jäntevyyttä. Jyväskylä KV 
10.11. Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine dog, a little long 
for perfect balance, head could have more parallel lines, good neck and shoulder, nice spring of ribs, a little 
straight in upper arm, moves well, could have more reach in front, acceptable coat quality, nice temperament. 
Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Stor 



hane av utmärkt typ och proportioner, välbalanserat huvud, kraftfullt utan grovhet, bra öron, ögon och bett, 
utmärkt front, stark välmusklad elegant hals, bra bröstkorgsdjup och längd, bra svansansättning samt välvinklad 
bak, låga fina hasar, utmärkta rörelser. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 24.8. Tuija Sällylä SPA 0. 
 
FINEMOON WILD THING Fi & Se & No & Pohj Jva 42028/15 s.18.5.2015 i. Se(n) Dk(n) Mva Se Jva Manaca’s 
Gust Of Wind e. Ee JMva HeW-14 Finemoon Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen AVO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvä koko, kokoon sopiva raajaluusto, rungon mittasuhteiltaan oikea, hieman takaluisu kallo, oikein kiin-
nittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hieman huulipussia, oikean mallinen rintakehä, lavat ja olka-
varret saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, hyvä nuoren koiran karva, hieman pysty lantio ja korkea 
hännän asento, liikkuu riittävällä askelpituudella. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen AVO ERI 1 SA PU2 
VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½ vuotias, erinomainen rungon malli, hyvin urosmainen 
kokonaisuus, hyvät kulmaukset, raajaluusto ja käpälät, hyvin kaunis ylälinja, urosmainen pää, hieman syvä kallo, 
kauniit silmät ja korvat, hyvä purenta, oikea karvan laatu ja kunto, liikkuu varsin yhdensuuntaisesti, hyvä sivu-
askel, mukava luonne. Kitee RN 14.4. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Male of correct size, nice head, typical expression, correct bite, correct length of neck, well 
angulated front and rear, a bit round in croup, good spring of ribs, very nice coat, moves well but the carriage of 
tail disturbs. Oulainen RN 11.5. Tuire Okkola AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 4-vuotias, hyvän kokoinen, erinomainen luusto, hyvä rintakehä, lyhyt olkavarsi, kyynärpäät voisivat 
olla kiinteämmät, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä pää ja kaunis ilme, kauniisti näyttelyyn kunnostettu, liikkuu 
hieman löysästi edestä, hyvin sivulta, esitetään hyvin. Rautjärvi RN 18.5. Maija Mäkinen AVO H. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, pään linjat saisivat olla yhden-
suuntaisemmat, kauniit tummat silmät, hyvä purenta, hiukan pysty lapa, hyvä eturinta ja eturaajat, tiivis runko, 
saisi olla voimakkaammin kulmautunut takaa, kapea reisi, jyrkkä lantio, turhan korkea häntä, liikkuu hyvin 
edestä, takaliikkeet jäävät rungon alle, häntä nousee liikkeessä, hyvä karva, iloinen esiintyjä, peitsaa herkästi. 
Jäljestämiskokeet: Kontiolahti 9.6. Heikki Ryynänen VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-12, e-3, f-5 = 44 pist). Lähtö-
makaus tutkittiin ja sitten ohjaus suuntamerkille; sopivaa kävelyvauhtia etenevää maa- ja ilmavainuista jäljestys-
tä; ensimmäinen kulma selviää pienellä tarkistuslenkillä, katkokulmalle heittää pientä lenkkiä ja hyödyntää sitten 
jäljentekijän jälkiä verityksen alkuuun, kolmas kulma aukeaa pienellä tarkistuksella; makauksista kaksi osoittaa 
pysähtyen haistamaan, kahdella pikainen pysähdys; toisella osuudella kahdessa kohtaa jäljen sivulla pyörintää; 
kaikissa ojissa vilvoittelee ja juo vettä, kaadon löytää ja pysähtyy sorkan luo. Kouvola 16.6. Jyri Salmi VOI 1 (a-
6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-4 = 44 pist). Koiralle osoitetaan alkumakuu ja sen tutkittuaan saatellaan kannustuksin 
matkaan; maa- ja ilmavainulla edetään jälkeä aaltoillen varsin mukavaa kävelyvauhtia, muutamaa tarkistus-
silmukkaa lukuun ottamatta kaikki liike vie työtä eteenpäin; normikulmat jäljen mukaan, katko takaa rengastaen; 
makuista kaksi ensimmäistä erinomaisesti, kolmas hyvin ja neljäs vauhdista nopaten; sorkalle suoraan; hieno ja 
tarkka suoritus, pari naksua lisää itseluottamusta ja huippupisteet on siinä. Ilomantsi 23.6. Markku Hassinen 
VOI 2 (a-4, b-7, c-6, d-8, e-3, f-4 = 32 pist). Lähtömakauksella pikainen nuuhkaisu ja siitä Masi ohjataan ensim-
mäiselle osuudelle; alku edetään hyvin kunnes vasemmalle jäljestä heinän syöntiin ja sen jälkeen useita tarkis-
tuksia molemmin puolin jälkeä; hetken päästä uusi tarkistus josta sitten loppu edetään hyvin ensimmäiselle kul-
malle, jossa katkos; veretys loppuun, Masi etenee suoraan ylitse ja hakee jäljen jatkoa mutta lopulta päätyy ete-
nemään kauemmas vettä etsiessään, josta sitten ensimmäinen hukka; uusi alku toisen osuuden alusta josta jo 
parempaa jäljestystä, parilla tarkistuspistolla mennään toiselle kulmalle, kulmasta edetään ylitse noin 25 metriä 
ja sieltä takaisin löytäen kolmannelle osuudelle; kolmannen osuuden alku hyvää etenemistä ja puolen välin laajat 
tarkistuslenkit molemmin puolin veriuran, loppu hyvää etenemistä kolmannelle kulmalle, josta tarkasti neljännelle 
osuudelle; neljäs osuus edetään veriuran tuntumassa, loppuosalla tarkistusta molemmin puolin jälkeä; kaadolle 
etenee veriuraa seuraten ja sorkalle jää nuuhkimaan; makauksista ensimmäinen nopeasti, toinen ja neljäs mer-
kataan, kolmas yli vauhdissa; tänään selvittiin juuri jäljestysajan puitteissa kaadolle. Kontiolahti 11.8. Markku 
Hassinen VOI 1 (48 pist). Outokumpu 1.9. Mari Myllynen VOI – (0 pist). 
 
FINEMOON WIND OF POWER 42029/15 s.18.5.2015 i. Se(n) & Dk(n) Mva Se Jva Manaca’s Gust Of Wind e. 
Ee JMva HeW-14 Finemoon Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Pöytyä RN 11.5. Åsa Fröding Andersson, Ruotsi AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Utmärkta proportioner, välmejslat huvud, önskar starkare könsprägel, brett kors, ok vinklar, smal bröst-
korg, rör sig med lite kort steg, fin svansaktivitet, bra päls, för dagen i alttför högt hull. Vesilahti RN 3.8. Pirjo 
Aaltonen AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvärunkoinen, sopu-
suhtaisesti rakentunut, mittasuhteiltaan tyypillinen uros, tänään rungoltaan hieman tuhti, kauniit pään linjat, 
kaunis ilme, erinomainen eturinta, seistessä riittävän mallikas, liikkeessä riittävän tiivis ylälinja, hyvät takaliikkeet, 
hieman löysät etuliikkeet, hieman pehmeä karva. 
 
FIRESTREAMS ROAD RUNNER 40375/18 s.22.6.2018 i. Fi & Ee & Lt Mva Lecibsin Blue Renny e. Shavian Girl 
On Fire Love kasv. Sari Nieminen 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 8.6. Jari Partanen, Norja JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lu-
paavat raamit, lupaavat mittasuhteet, hyvä koko, mallikas pää, varsin hyvät linjat, hyvä ilme, riittävän pitkä ja kui-
va kaula, eturinta saa vielä kasvaa, riittävät etukulmaukset, vielä kapea runko, riittävän tiivis lanne, lupaava rei-
den leveys, hieman kapea takaa, ei vielä aikuisen karva, lupaava sivuliike, ihana iloinen cockerin asenne. Ruo-
vesi RN 31.8. Arja Koskelo JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, jalo 
vankkaluinen maskuliininen uros, oikeat pään linjat, hieman liikaa kaulanahkaa, kapea eturinta, kaunis ylälinja, 



hieman suora olkavarsi, erinomaiset takakulmaukset, aavistuksen liian luisu lantio, upea karva, toivoisin hieman 
kaareutuneemmat kylkiluut, tip-top näyttelykunnossa, hyvin näyttävä kokonaisuus, liikkeet vielä kovin epätasa-
painoiset. 
 
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: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
attractive dog, beautifully presented in good coat, well balanced head, excellent bone and feet, short strong 
body, strong quarters which he uses on the move, very happy. 
Luonnetesti: Mäntsälä 28.4. Johanna Cederlöf ja Tuija Kardin-Lankinen LTE (160 pist).  
 
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 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sound 
moving dog, very happy, well proportioned head, well boned legs and feet, well angulated quarters, good topline. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 5.5. Heikki Pirhonen VOI 0 (0 pist). Pandalle osoitetaan alkumakaus ja se aloittaa 
vauhdikkaan jäljestyksen aivan jälkiuran päällä; kulma tarkasti ja toiselle osuudelle ja heti alussa poistuminen 
vasemmalle puolelle tiheikköön, palaa sieltä jäljelle ja heti kohta jäljen oikealle puolelle, josta ei palaa; palaute-
taan, aloitetaan puhtaalta jäljeltä ja taas samalla mäelle jossa runsaasti riistan jälkiä ja jätöksiä; palautetaan ja 
taas harhaudutaan, nyt ojan ylityksen jälkeen, koe keskeytetään; harjoitellen kaadolle, sorkka kiinnostaa; tänään 
hirvien kevätleiri vei voiton jäljestäjästä. Heinola 4.8. Mari Tilles VOI 2 (31 pist). 
 
FLYERS ABRAKADABRA Fi Mva 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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea suku-
puolileima, vahva pää jossa riittävästi jaloutta, tummat silmät, oikea purenta, riittävä kaulan pituus, voisi olla 
edestä paremmin kulmautunut, hyvin kulmautunut takaa, hyvä eturinta ja rintakehä, vahva lanne, erinomainen 
luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti, etuaskeleen tulisi olla pidempi, hyvä taka-askel, korkea-asentoinen häntä, hyvä 
karva, miellyttävä käytös. Sulkava RN 11.5. Virpi Montonen AVO ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, vankkuus ja mittasuhteet, upea karva ja kunnostus, hyvä pitkä pää, otsa-
penger voisi olla selvempi, mussu ilme, hyvä kaula, vahva selkä, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu erinomai-
sesti. Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro AVO ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pää, riittävä kaula, erinomainen selkälinja, kauniit yhdensuuntaiset liikkeet, erin-
omainen temperamentti, erinomainen turkin laatu. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Svart hane, välsamlad i proportionerna, vacker läpplinje, kan torra upp 
något i halsen, mörkbruna ögon, komplett bett, något kort hals, kraftfull rejäl kropped, något fallande kors, 
samlade tassar, utmärkt päls som är tät, ville se mera harmony i rörelserna. 
Taipumuskokeet: Heinola 30.8. Paula Valkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Avoin, vilkas, 
reipas ja ystävällinen; tulee syliin ja tykkää ihmisistä; tulee toisten koirien kanssa hyvin toimeen. Haku ja lau-
kaus: hyväksytty. Innokasta maaston tutkimista maa- ja ilmavainulla erinomaisella vauhdilla, välillä etäisyys kas-
vaa laajaksi; laukausta säpsähtää ja tulee ohjaajan viereen, lopulta koira rentoutuu ja ottaa myös etäisyyttä 
ohjaajaan; haku on hieman tiiviimpää kuin ennen laukausta. Jäljestys: hyväksytty. Rauhallista, lähes jälkitarkkaa 
maavainuista työtä; kulma erinomaisesti ja itsenäisesti; jäljestää innokkaasti ja halukkaasti hyvällä vauhdilla; 
kaadon nuuhkii häntä heiluen. Vesityö: hyväksytty. Innokkaasti veteen, ui suoraan pukille, tuo sen ohjaajalle kä-
teen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Abbe on varsin itsenäinen työsken-
telijä ja paikoin yhteistyö rakoilee kun Abbe jättää käskyt huomiotta; ohjaaja tukee koiraa hienosti ja antaa koiral-
le tarvittaessa työskentelyrauhan. 
 
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: Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
år gammal hane, maskulin helhet, utmärkta proportioner i huvudet, något för mycket stop, utmärkt uttryck och 
ögon form, bra hals, rygg, kors och svansansättning, välkroppad, utmärkt benstomme och tassar, moderat vink-
lad fram, välvinklad bak, rör sig med härlig attityd men blir något lågställd och lång i rörelse, fantastisk färg och 
pälsstruktur. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia AVO ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type, beautiful masculine head, correct strong muzzle, deep chest, quality bones and 
feet, wish more angulation in shoulder, excellent ribcage, excellent hindquarters, moves with drive, enough 
action in front, excellent profile picture and coat. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 1 SA 
PU2 SERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice type of dog, compact with good 
proportions, lovely head with sweet expression, excellent ribs and forechest, balanced in angulation, moves well 
with enough tail action, very nice coat quality, steady temperament. 
 
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: Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua AVO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, size and proportions, typical head and expression, excellent set of ears, 
very strong topline, excellent set of tail, a little bit weak pasterns, strong rear and angulation, excellent balanced 



movement, good coat and temperament. Laitila RN 27.4. Tanya Ahlman-Stockmari AVO ERI 1 SA PU1 SERT 
ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen rotutyyppiä edustava kaunislinjainen uros jolla hyvä 
kokonaisuus kaikkine yksityiskohtineen, erinomainen pää ja ilme, kokoon sopiva runko ja raajaluusto, terve ana-
tomia, oikea käytös ja temperamentti, viimeistelty näyttelykunnostus, liikkuu erinomaisesti. Tampere NORD 4.5. 
Boris Pegan, Kroatia AVO ERI 1 SA PU2 SERT NORD-VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
In beautiful condition, well presented, correct coat texture, decent head but I’d like to see a bit longer muzzle, 
just enough neck, good chest, excellent long ribcage, correct hindquarters and tailset, correct rear movement. 
Pöytyä RN 5.5. Helin Tenson AVO ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunis-
linjainen uros, upea pää, pitkät korvat, erittäin kaunis ylälinja, kauniiisti kannettu häntä, erinomainen eturinta, 
rintakehä ja kulmaukset, tiiviit käpälät, upea turkki, erinomainen temperamentti, liikkuu pitkällä maatavoittavalla 
askeleella. Pöytyä RN 11.5. Åsa Fröding Andersson, Ruotsi AVO ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Utmärkta proportioner, vackert välmejslat huvud, mycket maskulint, bra kropp och vinklar, rör sig 
med fin steglängd, brett fint kors, utmärkt svansaktivitet, fin päls. Rauma KR 18.5. Jana Janek, Slovakia AVO 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size with nice head, good bones, well developed chest, 
good angulation, correct topine, nicely presented in movement with good drive. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, 
Iso-Britannia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very attractive golden male, classic head 
with a melting expression, good return of upper arm, very short coupled and well ribbed, well muscled quarters, 
stylish mover, keeping a level topline in move. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO ERI 2. 
Nice type, good expression, a little stronger in skull than I prefer, good forechest, I’d prefer slightly more layback 
of shoulder, firm topline, good ribs, well angulated quarters, moves soundly. Pori KV 28.7. Lykourgos Zoum-
poulidis, Kreikka AVO ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old male, 
dark eyes, strong head, good bite, very nice head, very good angulations, good topline, nice set of tail, typical 
texture of hair, excellent movement. Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Täyteläinen, tasapainoisesti maskuliininen kokonaisuus, hyvä rintakehä, hyvin 
rakentunut takaosa, kauniisti ylälinjaan liittyvä kaula, erinomaisesti rakentunut etuosa, vahva uroksen pää, 
leppoisa ilme, täyteläiset huulet, keskivahva raajaluusto, erinomainen ylälinja myös liikkuessa, oikea-asentoinen 
häntä, sujuvat reippaat terveet liikkeet, esiintyy hienolla asenteella, erinomainen karvan laatu. Rauma RN 15.9. 
Pekka Teini AVO ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen uros 
jolla oikealinjainen pää, hieno vahva kuono, hyvät pään linjat, hyvä eturinta, hieman liikaa laskeva ylälinja, oikea 
hännän kiinnitys, hyvät käpälät, hieman kuiva karvapeite, reipas käytös, hyvät liikkeet. Jyväskylä NORD 9.11. 
Roxana Birk, Italia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine head, a bit too broad skull, 
beautiful expression, correct neck, a bit upright shoulder, correct bones and feet, enough chest and ribcage, a bit 
long loin and wish to see more size on legs, a bit round croup, excellent temperament. Jyväskylä KV 10.11. 
Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Compact dog, a little low in legs, 
head a little heavy with too much skin, would like a better laid back shoulder, good spring of ribs, well angulated 
behind, sloping topline, excellent coat quality and enough feathering for me, merry cocker temperament. Helsin-
ki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra storlek, kunde vara 
mera ädel i sitt huvud, lite kort nosparti, lite halsskinn, bra resning, sluttar lite i rygglinjen, bra förbröst, lös arm-
bågar, kraftig stomme, vacker päls, härligt temperament. 
 
FLYERS JUST FANCY TAN 53391/17 s.30.7.2017 i. HeJW-16 Merry Cocktails Morrissay e. Flyers Rihanna 
kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi uros-
mainen, kaunisilmeinen pää, tummat silmät, hyvät pään linjat, oikea purenta, kaunis vahva kaula, lyhyt olkavarsi, 
vahvat takakulmaukset, ikäisekseen riittävä eturinta, hieman lyhyt rintakehä ja pitkä lanne, erinomainen karvan 
laatu ja todella iloinen luonne, liikkuu hyvin malttaessaan. Iisalmi NORD 12.5. Anne Livo Buvik, Norja NUO 
ERI 1 SA PU4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced dog, good proportions, 
lovely head and expression, correct neck, excellent ribcage and forechest, I’d like more balance in angulations, 
little straight in front, moves ok but could have better reach in front, happy tail in movement, carried too high, too 
much coat spoils the balance. Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen NUO ERI 1 SA PU2 VARASERT. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää mutta linjat saisivat olla yhdensuuntaisem-
mat, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä runko, hieman lyhyt rintalasta, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä kaula ja 
ylälinja, liikkuu tasapainoisella askeleella mutta liike voisi olla tehokkaampi, hyvä karvan laatu, miellyttävä luon-
ne. Tuusniemi RN 7.7. Riitta Niemelä NUO ERI 2 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, maskuliininen pää jossa riittävä pituus ja kuonon vahvuus, miellyttävä 
ilme, kaunis kaulan kaari, vahva selkä, erinomainen eturinta ja rungon tilavuus, tiivis lanneosa, riittävä luuston 
vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, hyvä turkin laatu, kevyet liikkeet, erinomainen takapotku, etuaskelta voisi 
olla enemmän, erinomainen käytös, liikkeessä hieman korkea-asentoinen häntä. 
 
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: Laitila RN 27.4. Tanya Ahlman-Stockmari JUN ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kaunislinjainen maskuliininen uros jolla erinomaiset rungon mittasuhteet, erityisesti raajakorkeus, oikeat 
pään linjat, lempeä ilme, hyvin rakentunut edestä, tasapainoiset kulmaukset, kaunis oikeanlainen karvapeite, 
merry cockeri -temperamentti, liikkuu tasapainoisesti, viimeistelty näyttelykunnostus. Rauma KR 18.5. Jana 
Janek, Slovakia JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good size with 
very nice head, good bones, good angulation, happy cocker, very good topline, very nice forechest. Tuusula ER 
8.6. Lin Parker, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. I love this 



boy, full of breed type, classic head, good angulation in front and rear, short deep body, lovely legs and feet, 
good tailset, sound and stylish on the move. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia JUN ERI 1 
SA. Good head and soft expression, lovely overall type, moderate reach of neck, I’d prefer slightly better layback 
of shoulders, good topline, well bodied, sound happy mover. Pori KV 28.7. Lykourgos Zoumpoulidis, Kreikka 
NUO ERI 1 SA PU2 SERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months old boy, very 
good head, dark eyes, typical head, strong correct bite, excellent neck, very good topline, good bones, excellent 
angulations, nice set of tail, nice movement. 
 
FLYERS KING OF WHISKY 45207/07 s.1.4.2007 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. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua VET ERI 1 SA PU2 VARASERT VSP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, very nice old dog, twelve years, excellent head, very strong body, 
strong limbs, excellent movement, good coat and temperament, very sweet dog. Laitila RN 27.4. Tanya 
Ahlman-Stockmari VET ERI 1 SA PU2 VARASERT ROP-VET BIS2-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 12-vuotias, hyväkuntoinen veteraani jolla erinomainen koko ja rungon mittasuhteet, oikea pään linjat ja 
ilme, tilava runko, tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen erinomainen karvapeitteen laatu, liikkuu riittävän 
pirteästi ikä huomioiden, edelleen kauniit sivuliikkeet. Pöytyä RN 5.5. Helin Tenson VET ERI 1 SA PU1 SERT 
ROP ROP-VET BIS3-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunislinjainen uros, upeat maa-
tavoittavat liikkeet, erittäin kaunis jalo pää, pitkät korvat, upea ylälinja, kauniisti kannettu häntä, erinomainen 
eturinta, rintakehä ja kulmaukset, tiiviit käpälät, kaunis turkki, erinomainen temperamentti. Pöytyä RN 11.5. Åsa 
Fröding Andersson, Ruotsi VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 årig 
veteran med utmärkta proportioner och fin kondition, härlig substansfull kropp, vackert välmejslat huvud, milt fint 
uttryck, utmärkt kropp och vinklar, fin svansaktivitet, rör sig mycket väl, välmusklad, vacker päls, en mycket 
vacker veteran. Rauma KR 18.5. Jana Janek, Slovakia VET ERI 1 SA PU3 VSP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Presented in good condition, very nice head, with great movement, with good substance, 
really nice mover. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 12 years old male in excellent coat and condition, refined head with a dark eye, reachy neck, 
well set on shoulders, very short and compact, excellent rear angulations, moves very soundly. Tampere ER 
9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI. Lovely expression, good reach of neck, I’d prefer a little more 
forechest, good bone, firm topline, moved soundly and happily. Pori KV 28.7. Lykourgos Zoumpoulidis, 
Kreikka VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 years, typical, correct bite, 
excellent head, correct ears, very strong body for age, good angulations in front, excellent behind, strong move-
ment behind, straight in front. Rauma RN 15.9. Pekka Teini VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 12-vuotias veteraani joka esiintyy pirteänä ja ryhdikkäänä, oikealinjainen pää ja upea vete-
raanin ilme, edelleen hyvä lihaskunto, hyvä ylälinja, sopivat kulmaukset, hieman kuiva karvapeite, upeat liikkeet, 
miellyttäväluonteinen ja huippukuntoinen veteraani. 
 
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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, hyvin kaunis 
pää ja ilme, hyvä luusto, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko, hyvä eturinta, hyvä karvapeite ja kulmauk-
set, valitettavasti pentu ontuu oikeaa takaraajaansa. 
 
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 
Taipumuskokeet: Laitila 29.6. Tuija Sällylä SPA 0. 
 
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 14.4. Jeanette Balkan, Tanska AVO ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 3 years, beautiful male, good proportions all over, strong head, well set ears, good neck and topline, well 
set tail, good depth of brisket, could be a little longer, he moves nicely but needs to put up his tail. Seinäjoki RN 
19.5. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvät 
rungon mittasuhteet, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, hyvä turkki, liikkuu hyvin mutta voisi olla iloisempi ja käyttää häntäänsä. Kauhajoki RN 26.5. 
Sanna Kavén AVO ERI 2 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvä koko ja 
sukupuolileima, oikea purenta, miellyttävä ilme, hyvä täyteläinen kuono, kaunis kaula, tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä matala kinner, hyvä eturinta ja rintakehä, vahva lanne, erinomainen lantio, liikkuu yhdensuuntaisesti, tasa-
painoinen askel, hyvä ylälinja, hyvä häntä ja karva, miellyttävä käytös. Maalahti RN 3.8. Maija Mäkinen AVO 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias tyylikäs uros, hyvä ylälinja, tiivis runko, pää saisi olla 
urosmaisempi, hyvät silmät ja purenta, kaunis kaula, hyvät lavat, kevyt eturinta, hyvät kulmaukset, hyvin käytetty 
häntä, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä turkki, hyvä käytös. Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara AVO ERI 3 SA 
PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Linjakas, tyypikäs komea uros, tarpeeksi vahva raajaluusto, hyvä 
runko, tasapainoinen raajarakenne, keskipitkä kaula, tummat silmät, sopivasti huulia, ok karva, oikea-asentoinen 
häntä, yhdensuuntaiset liikkeet, tarpeeksi vakaa ylälinja, hyvät sivuaskeleet ja esiintyminen. Seinäjoki KV 26.10. 
Vibeke Paulsen, Norja AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 år gammal hane, något feminin i 
huvudet som med fördel kunde ha haft mera drag, utmärkt uttryck, lång hals, bra rygg, kors och svans-



ansättning, önskar en bättre välvd och längre bröstkorg, fina proportioner, moderat vinklad fram, övervinklad 
bak, blir något lång och låg i rörelse, utmärkt färg, ok pälsstruktur. 
 
FOREST CLOWN’S FAITHFUL JOHN 39910/18 s.21.6.2018 i. Fi Mva Fi Jva Triplet Finlandia e. Allway’s Selfie 
kasv. Susanna ja Sanni Sonny 
Näyttelyt: Alavus KR 9.6. Reia Leikola-Walden JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan erinomainen, hyvin kehittynyt juniori, pitkä oikealinjainen vielä hieman kevyt pää, loiva otsapenger, 
sopiva luusto, riittävä kaula, hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, lupaava eturinta ja runko, rodunomaiset liik-
keet, kaipaa vain aikaa miehistyäkseen, lupaava turkki, miellyttävä luonne. Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä 
JUN ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä ylä-
linja ja häntä, vahva runko, hyvät takakulmaukset, lavat saisivat olla viistommat, hyvä raajaluusto, riittävä kaula, 
hyvät pään linjat, kaunis ilme, vahva hyvä purenta, lupaava karva, miellyttävä luonne, riittävä askellus. Oulu KV 
14.7. Eva Liljekvist Borg, Ruotsi JUN ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Välutvecklad maskulin hane, välskuret huvud, tillräcklig strama ögonkant, härlig nostryffel med bra pigment, 
utmärkt överlinje, välburen svans, på åldern tillräcklig utvecklad bröstkorg och förbröst, välvinklad, rör sig med 
bra steglängd, bra päls. Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, Puola JUN ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Very nice head, correct eye, correct neck, enough forechest, deep chest, good topline, 
moves well, good set of tail. 
 
FRIISIN ARMAS GARBI 19604/15 s.14.2.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Småviltjägarens Cts 
Marrone kasv. Aija Manelius 
Metsästyskokeet: Nurmes 7.9. Pekka Eskola VOI 2 (64 pist). Nurmes 8.9. Pekka Eskola VOI 2 (66 pist). 
 
FRIISIN BAIKAL 19466/18 s.23.2.2018 i. Prännin Moottoritie On Kuuma e. Friisin Armsan kasv. Aija Manelius 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 17.8. Olavi Nurmiranta SPA 1. 
Metsästyskokeen vesityö: Laukaa 18.8. Mauri Koivuporras Hyväksytty. 
 
FRIISIN ELROND 25376/17 s.3.4.2017 i. Ladecourt Bevis e. Fi Kva Friisin Aya kasv. Aija Manelius 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Torbjörn Augustinsson AVO 2 (74 pist). 
Metsästyskokeen vesityö: Ylitornio 10.8. Pertti Sinkkonen Hyväksytty. 
 
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: Seinäjoki 2.5. Jarmo Nummijärvi AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-14, e-3, f-3 = 39 pist). Innostunut 
makauksen tutkinta; ensimmäinen osuus edettiin ilmavainuisesti, laajoja rengastuksia jäljen sivussa, puolivälissä 
osuutta hukka, lintuja, makaus merkattiin, kulma tarkasti; toinen osuus räväkästi siksakaten, lähellä jälkiuraa, 
makaus merkattiin, kulma tarkasti; kolmas osuus maavainuisesti ja paremmin jälkiuralla pysyen; ohjaaja jarrutti 
oikeaoppisesti koiran vauhtia; kaadolle pysähtyi. Ilmajoki 7.7. Aila Hauskamaa AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-
3, f-5 = 48 pist). Erkille näytetään lähtömakaus, siitä alkaa reipasvauhtinen aaltoillen etenevä molempivainuinen 
jäljestys, jälkiuralta tehdään muutama tarkistuspisto; makauksista ensimmäinen merkataan hyvin pysähtyen, 
toisen olisi saanut merkata vähän paremmin; kulmat jäljen mukaisesti; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; varmaa 
työtä tänään molemmilta. 
 
FRIISIN METSÄNELÄIN 45790/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Fi Jva Stawaskogens Qilla 
kasv. Aija Manelius 
Jäljestämiskokeet: Hailuoto 30.6. Marja-Maija Pyykkönen AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). 
Rauhoitettu ohjattu lähtö, alku otetaan dieselimäisesti edeten ja emäntä kerkeää kehottaa, hetken mietittyään 
Taito lähtee etenemään jälkiuraa häntä ihanasti tahtia näyttäen; kaksi ensimmäistä osuutta jälkitarkasti, kolman-
nen osuuden loppupuolella pari tarkistusta jäljen sivusta pyörähtäen, loppu suoraan sorkalle jonka osoittaa; 
makaukset ja kulmat tarkasti; hieno suoritus aloittelevalta koiralta. Pyhäntä 7.7. Lea Foudilainen AVO 2 (a-4, b-
8, c-7, d-14, e-3, f-3 = 39 pist). Rauhallinen lähtö, Taito etenee sopivaa vauhtia, käyttäen maa- sekä ilmavainua; 
ensimmäinen ja kolmas osuus sujuvaa työtä; toisella osuudella vastaan tullut oja aiheuttaa ongelman ja vielä 
kun samalta paikalta lähtee lintu niin Taito unohtaa päivän tehtävänsä, palautus; makaukset merkataan selvästi 
ja kulmat hyvin; kaato löytyy ja sorkka kiinnostaa kovasti; hienoa työtä, tänään vain valitettava työtapaturma lin-
nun hajulle. Siikalatva 4.8. Marika Ahola AVO 2 (32 pist). 
Metsästyskokeet: Nokia 24.11. Jouni Lamminmäki AVO 1 (77 pist). 
 
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: Soini 26.10. Olle Johannisson VOI 3 (53 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Vesilahti 8.9. Arto Kurvinen VOI 3 (58 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Tampere 14.7. Vesa Kallio ALO 3 (139,50 pist). 
Luonnetesti: Lapua 29.6. Reijo Hynynen ja Jorma Kerkkä LTE (176 pist). 
 
FRIISIN METSÄNUKKO 45788/15 s.4.8.2015 i. Fi Kva Fi Jva Ladysplit’s Deagol e. Fi Jva Stawaskogens Qilla 
kasv. Aija Manelius 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hyväksytty.  
 



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 16.2. Kaarina Pirilä ALO 3 (125 pist). 
Rallytoko: Porvoo 7.4. Taru Leskinen ALO 0 (0 pist). Porvoo 2.7. Hannele Pirttimaa ALO HYV (89 pist). 
Kuopio 17.8. Taru Leskinen ALO 0 (0 pist). Porvoo 3.9. Hannele Pirttimaa ALO – (0 pist). Loviisa 29.9. Anna 
Klingenberg ALO HYV (88 pist). Porvoo 23.11. Kirsi Petäjä ALO HYV (94 pist) RTK1. 
 
FÜZBERKI GOLD PRESENT 43877/19 s.17.10.2018 i. Pl & Lu & Lt JMva EuJV-16 BeneluxJV-16 Withiflor 
Paperback Writer e. EnciW-18 Bogarhazi Lilly kasv. X, Unkari 
Näyttelyt: Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice type, well chiselled skull, sweet and kind expression, excellent neck, enough chest, well built bones and 
feet, compact body, strong loin, strong topline, excellent pigment and coat, moves with action and drive, 
excellent temperament, needs more time to develop and get confidence in the ring. 
Taipumuskokeet: Vieremä 1.9. Jaana Heiskari SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen hännän-
heiluttaja Kusti suhtautuu hyvin muihin koiriin ja tutkii innokkaasti vieraammat ihmiset. Haku ja laukaus: hyväk-
sytty. Välllä laajahkoin innokkaasti maa-ilmavainua käyttäen etenevä Kusti; laukauksesta innostuu jatkaen hakua 
häntä heiluen. Jäljestys: hyväksytty. Etenee jälkeä maavainua käyttäen siksak-kuviolla; kaato kiinnosti; jälki oli 
varma ja upea suoritus. Vesityö: hyväksytty. Noutaa ja tuo riistapukin käteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Kusti 
tottelee hienosti Leenaa ja hakuosuudellakin antoi kytkeä ensimmäisestä käskystä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
nuori Kusti toimii saumattomasti ohjaajansa Leenan kanssa; jälki oli hienoa, tasaista ja eleetöntä menoa; miten 
olisi mejä? 
 
GLOBAL BANG SUNFOREST SOUL UKU.0364415 s.25.12.2017 i. Ua Mva Courtmaster Musicman e. Ua 
JMva Bis Epic Win Sunforest Soul kasv. Galyna Chernichko, Ukraina 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen JUN ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Run-
gon mittasuhteiltaan hieman pitkä, kokoon sopiva luusto, vielä takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keski-
ruskeat silmät, hyvä kuonon pituus, hyvä purenta, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, riittävästi eturintaa, hie-
man pitkä lanneosa, oikea karvan laatu, hyvä hännän kiinnitys, olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin kulmau-
tunut takaa, liikkuu hyvin, etuaskel jää hieman lyhyeksi. Tuusula NORD 6.7. Kresten Scheel, Tanska NUO ERI 
1 SA PU1 SERT NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½ years, beautiful male, good 
size, excellent head and expression, sufficiently arched skull, correct bite, well set ears of good length and soft 
quality, good neck and topline, well angulated front and hindquarters, nice coat, excellent movement seen from 
all sides, good length of step, coming and going parallel. Riihimäki NORD 31.8. Tino Pehar, Kroatia NUO ERI 
1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 months, nice strong boy, very nice head 
with nice eye and expression, nice topline and tailset, could have little better lay-back in shoulders, could have a 
little more reach in front movement. Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Koon ylärajalla, vahva uros jonka kuono-osa saisi olla täyttyneempi, kovin korostuneet otsaluut, lyhyt 
kaula, etuasentoiset lavat, eturinta saa täyttyä, hyvät polvikulmat mutta välillä seisoo takaraajat pihdissä, tilava 
runko, haluaisin enemmän spanielimaista iloisuutta, paikoitellen laskeva ylälinja. 
 
GOLDBIRD’S CUPIDO 45613/06 s.6.8.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Goldbird’s Ancelique kasv. 
Sinikka Granström  
Näyttelyt: Mynämäki KR 19.5. Viveca Lahokoski VET EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13-vuo-
tias hyväkuntoinen herrasmies, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, hieman raskaat lavat, hieman litteät käpälät, hy-
vä täyteläinen runko, riittävät takakulmaukset, hyvä hännän kiinnitys ja käyttö, ikään nähden joustavat reippaat 
liikkeet, pehmeyttä selässä, miellyttävä käytös. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia VET EH 3. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. I was impressed with this 13 year old, looking really well and in excellent coat 
and condition, lovely clean teeth for the age, good legs and feet, strong quarters, he moved out soundly. Tampe-
re ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI 3. Lovely head and expression, lovely type, good 
shoulder placement, a little heavy over shoulder but this can be expected in his age, good forechest, good body, 
muscle and condition, sound happy mover. 
 
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 30.3. Juha Putkonen AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, 
rungon mittasuhteiltaan pitkä, kokoon sopiva luusto, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keski-
ruskeat silmät, hieman lyhyt kuono, hyvä purenta, rintakehä saisi olla täyteläisempi, samoin eturinta, vielä kovin 
kapea edestä ja ulkokierteiset etukäpälät, lanneosa saisi olla leveämpi ja lyhyempi, hyvä karva, hyvä hännän 
kiinnitys, olkavarsien tulisi olla viistommat, voimakas kinnerkulma, liikkuu lyhyellä askeleella. 
 
GOLDBIRD’S TASMANIAN DEVIL 54710/17 s.18.10.2017 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt 
& Balt Mva Fi Jva Lingonberry’s Emporio Armani e. By Mva Benchmark Queen Of The Night kasv. Sinikka Gran-
ström  
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
type, attractive head with a dark eye and nice expression, well boned legs, well sprung rib, nicely turned stifle, 
level topline, sound mover. 
 



GOLDBIRD’S TRUE FRIENDSHIP Fi & Se(n) & No & Pohj Mva Ee & Lv & Lt & Balt JMva 54713/17 
s.18.10.2017 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Jva Lingonberry’s Emporio 
Armani e. By Mva Benchmark Queen Of The Night kasv. Sinikka Granström  
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN ERI 1 SA PU4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tyylikäs uros jolla kuitenkin selvä sukupuolileima, tässä vaiheessa antaa vielä ilmavan vaikutelman, eturinta ja 
rintakehä tarvitsevat aikaa, erittäin kaunisilmeinen pää jossa sopivasti täyteläisyyttä, vahva kaunis kaula, pysty 
olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, pitkä lanne, liikkuu yhdensuuntaisesti sopivalla askelpituudella, erinomainen 
karva, iloinen häntä. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro NUO ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, excellent body proportions, nice length of head, correct muzzle, 
excellent pigmentation, correct earset and ear carriage, excellent topline and tailset, angulations in rear and front 
in balance, good length of ribcage, nice coat, nice mover. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia KÄY EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced dog, well angulated front, well boned legs and feet, short 
coupled, well sprung ribcage, strong hindquarters, neat feet, moves soundly. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-
Jones, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA PU4 SERT. Nice expression, well balanced head, I’d prefer more depth 
and strength in foreface, good neck and shoulder, firm topline, good quarters, moves soundly, nice type overall. 
Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä KÄY ERI 1 SA PU1 SERT NORD-SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen, tasapainoisesti rakentunut uros jolla hyvä ylälinja ja häntä, lavat voisivat 
olla hieman viistommat, hyvät pään linjat, ilme ja purenta, erinomainen karva, hyvä luonne, ikäisekseen riittävä 
runko, liikkuu reippaasti riittävällä askelluksella. Oulu KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, Ruotsi NUO ERI 1 SA PU2 
SERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vältypad maskulin hane med tillräckligt utfyllt 
nosparti, bra ögon och öron, utmärkt överlinje, välburen svans, tillräcklig bred och djup i bröstkorg, bra förbröst 
för åldern, goda vinklar, rör sig med energi och bra steglängd, utmärkt päls. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, 
Ruotsi NUO ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vackert huvud på denna medel-
stora hanen med mild blick, strama läpper, korrekt bett, torr hals som är kraftful, stark rygg, korrekta vinklar i 
bakställ, samlade tassar, bra struktur på pälsen, balanserade rörelser. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, 
Norja KÄY ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år gammal 
hane, utmärkt huvud i utmärkta proportioner, bra uttryck, något för lågt ansatta öron, utmärkt hals, rygg, kors och 
svansansättning, kunde med fördel ha haft mera förbröst, bra substans för sin unge åldern, fina proportioner, rör 
sig harmoniskt sätt från alla håll, bra päls, struktur och färg. 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 30.6. Niina Lukkariniemi AVO 0 (0 pist). Rauhallinen ohjattu lähtö, koira käyttää 
sekä maa- että ilmavainua, vauhti on maastoon sopivaa; työskentelyä leimaa kauttaaltaan epävarmuus, ensim-
mäinen hukka annetaan pian lähdön jälkeen kun koira kieltäytyy etenemästä jäljellä; uudesta alusta tarkasti 
toisen osuuden puoliväliin missä paluujälki, hukka; vielä yksi yritys mutta epävarmuus lisääntyy ja lopulta kolmas 
hukka annetaan pian toisen kulman jälkeen ja koe keskeytyy; kulmat ratkaisee pienillä suunnanvarmistuksilla ja 
molemmat makuut merkkaa; paikoin mallikasta työtä, itsevarmuutta lisää niin hyvä tulee. Kolari 18.8. Heikki 
Pirhonen AVO 3 (26 pist). 
 
GOLDBIRD’S VALENTINES SOUVENIR 30125/18 s.15.4.2018 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lv 
& Lt & Balt Mva Fi Jva Lingonberry’s Emporio Armani e. Goldbird’s Lovely Blue Becky kasv. Sinikka Granström  
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
balanced, good head proportions, short and cobby, he was sound. 
 
HALENNEST HIGH CLASS Fi & Ee & Ru Mva 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 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
balanced, presented a nice picture, pleasing head with a dark eye, good front, nicely angulated stifle, deep body, 
level topline, sound mover. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Typey and well balanced dog, well proportioned head, kind expression, excellent legs and feet, well 
ribbed up body, good angulations in front and rear, lovely coat quality, moved happily. Helsinki KV 8.12. Lena 
Rollmar, Ruotsi VAL ERI SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hanhund på mindre sidan, vackert 
uttryck, tillräcklig hals, bra bröstkorg, något framskjuten skuldra, välvinklad bak, rör sig ok från sidan, fin päls, 
glad i ringen.  
Taipumuskokeet: Ruovesi 31.8. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
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: Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia AVO ERI 1 SA PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely type and outline, nice head but lines could be more parallel, kind expression, good bone 
and substance, deep body, well angulated front and rear, moved very well with reach and drive. Helsinki KV 
8.12. Lena Rollmar, Ruotsi AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulin, vackert uttryck, 
mörka ögon, välansatta öron, lagom hals, något framskjuten skuldra, lösa armbågar, normala vinklar bak, 
balanserad i rörelse, normal päls, trevligt temperament. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 31.8. Ville Lahtinen SPA 0. 
 
HARADWATER ITS SHOW TIME LOP567325 s.10.2.2019 i. Haradwater Night In Heaven e. Haradwater Looks 
Like Heaven kasv. Mario ja Sonia Marques, Portugali 



Näyttelyt: Espoo PN 21.7. Hilkka Salohalla BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu RYP2-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin kehittynyt pentu jolla erinomainen kallo ja kuono, varsin hyvät pään linjat, 
hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen vahva runko ja luusto, oikein kulmautunut, erinomaiset liikkeet. Kouvola PN 
27.7. Lotta Vuorinen BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista 
tyyppiä oleva kaunislinjainen urospentu, kaunis pää ja ilme, hieman avoimet silmäluomet, kaunis kaula, erittäin 
hyvä eturinta ja rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut, ylälinja saa vielä tiivistyä, lupaava karvapeite, liikkuu ikäi-
sekseen erittäin hyvin, hurmaava kehäkäytös. Hausjärvi PN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria BABY 1 KP 
PU1-pentu ROP-pentu RYP2-pentu. 6 kk, tasapainoinen uros, rodunomainen pää, oikea purenta, kaunis kaula ja 
ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautunut edestä mutta niukasti takaa, hyvät 
liikkeet, hyvä turkki. Helsinki PN 25.8. Helin Tenson BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu RYP2-pentu. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen temperamentti, upea luonne, erinomaiset mittasuhteet, erinomai-
nen luusto, erittäin kaunis pää, pitkät korvat, upea ylälinja ja häntä, erinomaisesti kehittynyt runko, erinomaiset 
kulmaukset, tiiviit käpälät, kaunis turkki, ihastuttava luonne. Lahti PN 21.9. Reia Leikola-Walden PEN 1 KP 
PU2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen hyvin kehittynyt urospentu, miellyttävä-
ilmeinen pää, vielä hieman takaluisu kallo, vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset, hyvä kaula ja ylälinja, tilava 
runko ja leveä lanne, sujuvat liikkeet, vielä hieman epävakaat edestä, erinomainen karva, iloinen luonne. Tam-
pere RN 6.12. Tarmo Viirtelä JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, hieno pää ja 
ilme, purenta ok, näyttävä ylälinja ja eturinta, hyvät etukulmat, riittävän suorat eturaajat, tiiviit tassut, erinomainen 
runko, hyvin kannettu häntä ja vahva takaosa, kaunis karva, etuliikkeiden tulee vielä hieman vakiintua, hyvä 
taka-askel, reipas käytös. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN ERI 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, välbalanserat huvud, bra öron, ögon och bett, lite 
mycket skinn, utmärkt front, hals och skuldra, stark rygg, utmärkt bröstkorgsdjup och längd, välvinklad bak, lite 
högt på has, utmärkta rörelser. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Maskulin, bra proportioner i höjd/längd, välformat huvud, vackert nosparti, välansatta öron, snygg 
överlinje fram till korset som sluttar, utmärkt stomme, rör sig med bra steglängd men önskar mer flyt i stegen, 
vacker päls, väl presenterad. 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä sukupuoli-
leima, hieman pitkän vaikutelman antava uros jolla kaunislinjainen pää, oikea purenta, aristaa hieman oikeaa 
silmää, vahva kaunis kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta ja rintakehä, pitkä ja vahva lanneosa, oikea-
asentoinen lantio, liikkuu hieman leveästi edestä, hyvin takaa, sopiva askelmitta, erinomainen häntä, kaunis 
karvapeite, miellyttävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 21.7. Juhani Heikniemi AVO 0 (0 pist). Kolari 18.8. Juhani Heikniemi AVO 1 (44 
pist). Ruovesi 25.8. Merja Kajander AVO 1 (44 pist). 
 
HONEYWATER’S CATCH OF THE DAY C.I.E V-18 RigaW-18 HeW-19 V-19 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 20.1. Matti Tuominen AVO ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 3½-vuotias, erinomaisen tyyppinen uros jolla erinomainen luusto, erinomainen runko ja kulmaukset, 
kaunismuotoinen pää, hieman pienet silmät, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä karva, liikkuu hyvin, esitetään hyvin. 
Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, a little 
bit long format, enough correct head, well set neck and small dewlap, a little bit soft topline, well set tail, long 
loin, deep chest, needs better front, a little bit straight rear angulation, balanced movement, heavy body. Tampe-
re NORD 4.5. Boris Pegan, Kroatia VAL ERI 1 SA PU1 NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Outstanding dog, full of type and quality, pretty head, lovely neck smooth to the withers, good front, 
beautiful bone, good topline, short coupled, correct tailset, good hindquarters, moves well when he gets the right 
speed. Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 4 years old golden cocker male, full of substance, cobby, good body proportions, very good 
angulation front and rear, very large big teeth, scissor bite, good head proportions, well chiselled, good eye 
shape and good earset, good straight legs, tight feet, good tailset, very nice movement, free and efficient. 
Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. I 
really like this red dog, totally male but without any exaggeration, classic head, full of breed type, well boned legs 
and nice neat feet, short coupled, big rib, lovely reach of neck, well placed shoulders, well balanced quarters, 
excellent topline, very sound. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA PU2. Lovely 
head and expression, lovely overall type, good reach of neck, well placed shoulder, good quarters, moves 
soundly, tailset just slightly too high. Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Keskikokoa suurempi, erinomainen uros, kaunis pää, erinomainen kaula ja 
selkälinja, tasapainoisesti kulmautunut, kauniit yhdensuuntaiset liikkeet, kauniit sivuliikkeet. Orivesi KR 7.7. 
Marjo Jaakkola VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, erinomaista tyyp-
piä, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, erinomainen runko, sopiva luusto, tasapainoisesti kulmau-
tunut, liikkuu hyvällä askeleella, erinomainen hännän kanto, kauniit rungon ääriviivat seistessä. Raisio KR 11.8. 
Kari Salminen VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Komea, ryhdikäs, huippu-
kaunis pää, hieno ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä takaosa, vähän pysty lapa, kauniissa kunnossa, esiintyy 
hienosti, hyvät liikkeet. Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos VAL ERI 2 SA PU2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Tyylikäs vahva uros jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvät pään linjat, voimakas kallo, erit-



täin kaunis kaula ja viisto lapa, hyvä eturinta, kauniisti pyöristynyt runko, hyvä hännän kiinnitys, kauniisti kulmau-
tunut takaosa, erinomainen karva, liikkuu hyvällä askeleella, kovin voimakas hengitysääni. Eckerö KV 29.9. 
Francisco Salvador Janeiro, Portugali VAL ERI 1 SA PU1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Excellent type, typical expression, excellent earset, I’d like less dewlap, excellent neck and ribcage, excellent 
topline and croup, excellent movement. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia VAL ERI 3 SA PU3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent temperament, merry nature, merry cocker, masculine head, a bit 
too broad skull, excellent kind expression, deep muzzle, excellent neck, deep chest, quality bones and feet, 
compact body, excellent ribcage, strong topline, excellent hindquarters, moves with action and drive, excellent 
pigment, coat and temperament. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU1 HeW-19 
NORD-SERT ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, väl-
balanserat huvud med vackert uttryck, utmärkt ögon, öron och bett, stark välmusklad hals av utmärkt längd, 
utmärkt bröstkorgsdjup och längd, korrekt ansatt svans, utmärkt parallellitet och steg. Helsinki KV 8.12. Lena 
Rollmar, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU1 V-19 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulin, bra 
proportioner, välutvecklat nosparti, mörka ögon, lite halsskinn, härligt förbröst, välformad bröstkorg, kort stark 
länd, välvinklad, rör sig med kraft och drive, fint flyt i steget, utmärkt päls, trevligt temperament. 
 
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: Rovaniemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 years old male, excellent type, very good head, strongly built body, steep croup especially when he moves, 
steep shoulder, good angulation in hindquarters, very good bone and paws, good coat for summer, very good 
temperament. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 19.5. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Koira merkkaa 
alkumakuun ja lähtee etenemään tasaisen varmasti ja tämä jatkuu aina kaadolle asti samana; katkokulma sel-
viää kengänjälkiin tukeutuen, muut kulmat tarkasti pienellä suunnantarkistuksella; makaukset merkkaa kaikki, 
kaksi erinomaisesti, yksi hyvin ja yksi pysähtyen pieneksi hetkeksi; kaadolle rauhallisen varmasti ja osoittaa sen 
jääden nuuhkimaan sorkkaa. Isokyrö 14.7. Merja Kajander VOI 1 (a-6, b-12, c-8, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Hyvä 
ohjattu lähtö ja tästä alkaa erittäin sopivavauhtinen maavainuinen jälkityö; ensimmäinen makaus nuuhkaisten, 
katkokulma liinan mittaisella lenkillä toiselle osuudelle, toinen makaus nuuhkaisten; toisella osuudella yksi liinan 
mittainen tarkistuslenkki, toinen kulma hyvin, kolmas makaus nuuhkaisten; kolmannella osuudella kaksi liinan 
mittaista tarkistuslenkkiä, kolmas kulma hyvin, neljäs makaus nuuhkaisten; neljännellä osuudella kaksi liinan mit-
taista tarkistuslenkkiä ja yksi tarkistuslenkki; tullaan kaadolle joka kiinnosti; kokenut koiranohjaaja luottaa koi-
raansa. 
 
I’M YOURS VOM WULFEKAMP Lv & Lt Mva 50460/15 s.24.1.2015 i. Nl Mva De JMva United Kingdom vom 
Schlehdorn e. De & VDH Mva De & VDH JMva Casey Black Petrs kasv. Marion Steffen Merzen, Saksa 
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen AVO ERI 2 SA PU2 SERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 4-vuotias, tyylikäs uros jolla hyvä luusto, runko ja karva, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä hännän 
asento, miellyttävä pää ja ilme, voisi olla edestä paremmin kulmautunut ja liikkua pidemmällä askeleella, esiintyy 
ja esitetään hyvin. Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good size and format, enough correct head, well set ears, well set neck, strong topline, well set tail, deep 
in chest, a little bit straight upper arm, strong rear and angulation, movement is balanced but the dog has a little 
bit too much weight. Vesilahti RN 3.8. Pirjo Aaltonen VAL ERI 1 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Selvän sukupuolileiman omaava, mittasuhteiltaan tyypillinen uros, hyvät pään linjat, kaunis il-
me, riittävä eturinta, hyvät kulmaukset ja ylälinja, hyvä häntä, ei aivan parhaassa karvapeitteessä tänään, liikkuu 
hyvin takaa, edestä hieman epävakaasti. 
 
ITÄPIIPPARIN KATAPULTTI Fi Mva Fi & No Jva 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: Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen VAL EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hoikassa 
kunnossa, hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, takaluisu kallo ja hieman kapea kuono, hyvä korvien kiinnitys, 
keskiruskeat silmät, hyvä purenta, rintakehä tarvitsee lisää lihasmassaa, liian kapea vyötärö, hyvä karvan laatu, 
hyvä lantio ja hännän asento, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu takaa hyvin, edestä hieman lyhyesti. Mikkeli 3.8. 
Jetta Tschokkinen VAL EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, hyvän kokoinen, oikeat mitta-
suhteet, hieman korkea kallo, hyvät silmät ja purenta, hyvä kaula, tyhjä eturinta, lyhyt kuroutuva rintakehä, nor-
maalit kulmaukset, hyvä häntä, kaunis turkki, hyvät liikkeet. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig KÄY ERI 4. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½-vuotias, erinomainen tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, miellyttäväilmeinen 
pää jossa turhan korostunut otsapenger, hyvä kaula, turhan pysty lapa ja olkavarsi, hyvä rintakehän malli, hyvä 
leveä lanne, hyvät takakulmaukset, riittävä raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta riittävä 
askelpituus, erinomainen turkin laatu, miellyttävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 12.5. Jarno Hynninen VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-14, e-3, f-5 = 46 pist). Kahdesti oh-
jattu alku, rauhallista hyvin etenevää vauhtia matkaan; Jeti jäljestää jäljen päällä kaikki osuudet tehden joitakin 
suuntaa tarkastavia pyörähdyksiä; yksi vaikeampi paikka ensimmäisellä osuudella, ilmeisesti riista aiheutti pai-
kallaan pyörimistä, itsenäisesti kuitenkin verijälki löytyi; samaten sorkka löytyi suoraan, makauksista koira osoitti 



kolme; kulmat selvisivät käännöksellä, suuntaa tarkastamalla ja katko aluksi jäljentekijöiden jälkiä hyödyntäen ja 
veretyksen jatko ilmasta; yksi vaikeampi kohta verotti pisteitä, muuten suoritus oli virheetön. Ruokolahti 21.7. 
Leena Kähkönen VOI 1 (a-5, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Ohjattu lähtö, rauhallista kävelyvauhtia jäljen 
päällä aaltoillen etenevä jäljestys ja koira käyttää pääasiassa maavainua; makauksista kaikki paitsi viimeinen 
osoitetaan hyvin pysähtyen ja viimeinen aavistuksen nopeammin; ensimmäinen ja kolmas normikulma hyvin 
suunnan mukaan, toisella oleva katko haarukoidaan saapasuraan tukeutuen, veren lopusta uuden alkuun; sor-
kalle pysähtyy ja osoittaa sen; päivän pistesaldoa himmentää lopun ohjaajan antama kehotus ja aavistuksen tur-
han ripeä viimeisen makauksen osoitus, muutoin hieno suoritus. Outokumpu 1.9. Mari Myllynen VOI 1 (45 pist). 
 
JALABELLE HE WALKS BY AND WINKS AN EYE 21201/18 s.22.2.2018 i. Cassom Twist’N’Shout e. Jalabelle 
Ragtime Beauty kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 kk, hyvän 
kokoinen, vielä hyvin pentumainen, oikeat mittasuhteet, hyvät pään linjat, oikea purenta, silmät saavat tummua 
iän myötä, kaunis kaula, eturinnan tulee kehittyä, samoin rungon, hyvät takakulmaukset, hieman pyöreä lantio, 
kesken karvan vaihdon, liikkuu vielä pentumaisesti, avoin käytös. 
 
JALABELLE ONE MAN CAN CHANGE THE WORLD 43443/18 s.14.7.2018 i. Jalabelle Stevie G e. Silk N’ 
Shine Forever Blushing kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Tuusula NORD 6.7. Kresten Scheel, Tanska JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 
months old, nice build and type, he needs to be more heavy and outgoing, needs more ring training, nice 
masculine head, well developed foreface, good expression, correct bite, sufficiently broad arched skull, nice 
earset, good neck and topline, correct low tailset, well angulated front and hindquarters, good coat, sound in 
movement seen from all sides but temperament not correct for cocker spaniel, should be happy and merry, hope 
he will be better in time when he gets used to coming to ring. 
 
JENLIN ADAHY 43836/15 s.19.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Nickel And Dime Blind Date kasv. Merja 
Harjula 
Jäljestämiskokeet: Siikalatva 4.8. Piia Juntunen VOI 0 (0 pist). 
 
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 14.4. Jeanette Balkan, Tanska AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 
years, male in excellent condition and coat, masculine head of good proportions, strong neck and topline, well 
set tail, good depth of brisket, long ribcage, strong loin, well angulated, moves with good long steps, acceptable 
mouth for age. Seinäjoki RN 19.5. Annaliisa Heikkinen AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kookas pitkärunkoinen uros, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, hyvä ylälinja, riittävät 
kulmaukset edessä, vankka runko, lanneosa saisi olla lyhyempi, riittävät takakulmaukset, liikkuu hieman ahtaasti 
takaa. Kauhajoki RN 26.5. Sanna Kavén AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, hyvä sukupuolileima, lievä yläpurenta, miellyttäväilmeinen pää, hieman vahva kallo-osa, kaunis kaula, 
erinomainen luusto, tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä mutta vahva lanne, hyvä 
lantio, liikkuu yhdensuuntaisesti, askel voisi olla pidempi, kaunis kaula, iloinen häntä. Alavus KR 9.6. Reia 
Leikola-Walden AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva uros joka aavistuksen pitkärunkoi-
nen, voimakas uroksen pää, purenta ei parhaasta päästä, hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, riittävät tasa-
painoiset kulmaukset, riittävä eturinta, tilava runko mutta turhan pitkä lanneosa, hyvä leveys lanteessa, liikkuu 
hieman kapeasti takaa ja saisi olla ryhdikkäämpi, vetävä sivuliike, kaunis karva, iloinen luonne, palkintosija pu-
rennan takia erittäin hyvä. Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Very good coat, good length of neck, nice topline, nice head, big gap in his teeth. 
 
JENLIN LOVEDRIVE 21170/17 s.23.2.2017 i. Fi Mva Jenlin Summer Night e. Nickel And Dimes Blind Date 
kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Aika koo-
kas, kaunis pää, tummat mutta aika pienet silmät, purenta ok, matalalle kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja malli-
kas etuosa, riittävä eturinta, vahvat eturaajat, syvä hyvin kehittynyt rintakehä, vahva runko, hieman jyrkkä lantio 
ja korkea häntä, kapeahko reisi, riittävän matala kinner, kaunis karva ja trimmaus, hieman leveät etuliikkeet, 
hyvä taka-askel, reipas käytös. Jämsä RN 11.5. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kookas, urosmainen kokonaisuus, oikealinjainen uroksen pää, hieman pienet silmät, tiukka 
purenta, hyvä luusto, hieman ulkokierteiset eturaajat, riittävät kulmaukset edessä, paremmat takana, hyvä runko, 
yhdensuuntaiset liikkeet, tänään liikkuu hieman jäykästi takaa, erinomainen karvapeite ja luonne. Mikkeli KR 
13.7. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas hieman korkea-
raajainen uros, hyvä pään pituus ja profiili, pysty lapa ja olkavarsi, hyvä selkälinja, hyvä rintakehän tilavuus, hyvä 
hännän kiinnitys, erinomainen karvan laatu, hyvät takakulmaukset. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, 
Norja AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rather big dog that could have been more compact, a 
little heavy in head but nice expression, could have a better rib and shoulder, good spring of ribs, nice bone and 
feet, a little straight upper arm, well angulated behind, moves steadily but could have carried himself better in 
front, lovely coat and presentation, happy temperament. 
 
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: Kontiolahti 9.6. Jyrki Rasinpää VOI 2 (a-6, b-4, c-8, d-12, e-3, f-3 = 36 pist). Enska tutkii 
tarkasti alkumakauksen ja ohjataan matkaan, jäljestetään sopivalla kävelyvauhdilla pääasiassa maavainua käyt-
täen; kolmas osuus tarkkaa jäljestystä, muilla osuuksilla pieniä tarkistuksia; ensimmäinen kulma, joka on katko, 
selvitetään rengastuksin, toinen ja kolmas kulma tarkasti; makauksista ensimmäisellä pysähdytään vähän nuuh-
kaisten, toinen ja kolmas merkataan, neljäs ylitetään; vähän ennen kaatoa mennään jäljen sivuun ja kaato ohite-
taan, tuomitaan hukka; uusi alku puhtaalta veritykseltä ja siitä suoraan kaadolle jota jää tutkimaan. 

 
JENLIN SUMMER NIGHT Fi Mva 44192/11 s.29.6.2011 i. JV-10 LtJV-11 Leading-Light Spirit In The Sky e. 
C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin Phi Phi kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti VET ERI 1 SA PU4 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Very well presented, very good coat, in beautiful condition for his age, nice head, good neck and 
shoulders, nice topline, good front and back in move. Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara VET ERI1 SA PU4 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen, oikean tyyppinen, hyväluustoinen uros, tilava 
runko, lanne voisi olla tiiviimpi, hyvä kaula, jäntevä ylälinja, korrekti takaosa ja häntä, leppoisa ilme, hyvän malli-
nen pää, silmien alla voisi olla enemmän täytettä, hyvälaatuinen karva, vähän laiskat mutta hyvän mittaiset liik-
keet, erinomainen rauhallinen käytös. Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen VET ERI 1 SA PU3 ROP-VET. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 8-vuotias, hyvässä kunnossa esitetty veteraani, hyvä raajaluusto, rungon mitta-
suhteiltaan hieman pitkä, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo ja oikein asettuneet korvat, tummat silmät, 
hyvä huulilinja, hyvä rintakehä, hieman pitkä ja kapea lanne, iän mukainen karva, hyvä lantio ja hännän asento, 
riittävästi kulmautunut edestä, kovin voimakkaasti kulmautunut takaa, liikkuu riittävällä askeleella. 
 
JENLIN VINTAGE YEAR 11333/15 s.23.11.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Fi Mva 
Jenlin Summer Dream kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 19.5. Annaliisa Heikkinen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
tyyppinen uros joka on hieman löysässä kunnossa, kuono-osa voisi olla täyteläisempi ja pään ylälinjat yhden-
suuntaisemmat, lyhyt kaula, hieman etuasentoiset lavat, vankka runko, hieman pysty lantio, riittävät taka-
kulmaukset, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, esiintyy hyvin. Maalahti RN 3.8. Maija Mäkinen AVO ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias maskuliininen uros, aavistuksen pitkä lanneosaltaan, hyvä 
ylälinja, hyvä urosmainen pää, hyvät korvat, silmät ja purenta, hieman löysää kaulanahkaa, etuosa voisi olla hie-
man paremmin kulmautunut, takaa hyvin kulmautunut, hyvä häntä, laadultaan erinomainen karvan laatu, liikkuu 
tasapainoisesti, aavistuksen löysästi edestä, käyttää hyvin häntäänsä, hyvä luonne. Maalahti RN 4.8. Elena 
Ruskovaara AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea tyyppi, selvä sukupuolileima, sopivan 
pituinen rintakehä, tyypilliset takakulmaukset, keskivahva raajaluusto, vähän etuasentoinen lapa, kaula voisi olla 
ulottuvampi, vähän turhaa kaulanalusnahkaa, hyvät pään linjat, hyvät silmät, kuonon tyvi ja ohimot voisivat olla 
täyttyneemmät, ok karva, hyvä ylälinja ja häntä, liikkeet voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät sivuaskeleet. 
Taipumuskokeet: Pedersöre 17.8. Virpi Väisänen SPA 1. 
 
JEPPE 50279/17 s.12.9.2017 i. Shimmerian Double Dude e. Silessia’s All About Me kasv.  
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä sukupuoli-
leima, hyvät rungon mittasuhteet, maskuliininen pää, tummat hieman pyöreät silmät, hyvä purenta, riittävä kau-
lan mitta, etuasentoiset lavat ja lyhyt olkavarsi, riittävä eturinta, rintakehän tulee vielä kehittyä, vahva lanne, erin-
omainen luusto, liikkuu edestä lyhyellä askeleella, takaa hyvin, miellyttävä käytös, erinomainen karva. Raahe RN 
5.5. Jelena Kruus, Viro NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong 1 year-old male, good 
bones, typical head and expression, enough length of neck, enough withers, typical topline and tailset, typical 
mover, moves a little bit like a puppy, good coat. Taivalkoski RN 18.5. Katja Korhonen NUO ERI 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 16 kk, erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, hyvät pään linjat, rodunomainen 
ilme, purenta ok, hyvät korvat, kaunis ylälinja, eturinnan tulee vielä täyttyä, sopiva rungon täyteläisyys, kulmautu-
nut voimakkaammin takaa, vankka raajaluusto, hyvä turkki ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, tasapainoi-
nen sivuliike ja yhdensuuntainen etuliike, hieman löysää kaulanahkaa, miellyttävä luonne. Oulu KV 14.7. Eva 
Liljekvist Borg, Ruotsi NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kraftfull maskulin hane, välutfyllt 
nosparti, mörka ögon, tillräcklig stop, bra överlinje, något brant kors, välformad bröstkorg, tillräcklig bred, 
passande benstomme, kunde röra sig med något längre steg, bra päls. Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä NUO 
ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, hyvä koko ja mittasuhteet, maskuliininen 
pää, aavistuksen leveä kallo-osa, kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta ja runko saavat vielä iän myötä 
täyttyä, hyvä luuston vahvuus, hyvin kulmautunut takaa, edestä niukasti, kaunis turkki, hyvin kiinnittynyt ja 
kauniisti kannettu häntä, liikkuu erinomaisella taka-askeleella, etuaskel saisi olla ulottuvampi, miellyttävä käytös. 
 
KANTELETTAREN BUBBLES 17336/19 s.5.2.2019 i. Wonder Luck Skar-Line Colour Range e. Kantelettaren 
Lempilintu kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Lahti PN 27.10. Reia Leikola-Walden PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteil-
taan oikea, melko elegantti, oikealinjainen vielä hieman kapea pää, valitettavasti lievä alapurenta, kaunis kaula 
ja ylälinja, riittävä luusto, voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä, toivoisin hieman pidemmän rinta-
kehän, oikein kiinnittynyt häntä, tasapainoiset liikkeet, etuaskel voisi olla pidempi, erinomainen karvan laatu, 
miellyttävä luonne. 
 
KANTELETTAREN TEMMINKÄINEN 49206/16 s.18.9.2016 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Kante-
lettaren Mielikki kasv. Sanna Unkila 



Taipumuskokeet: Heinola 30.8. Paula Valkonen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Avoimesti 
ihmisiin suhtautuva, vahvaluonteisen oloinen aikuinen uros; toisiin koiriin suhtautuu komentelevasti; rohkean ja 
omapäisen oloinen. Haku ja laukaus: hyväksytty. Maa- ja ilmavainuista hakua ohjaajan etumaastossa ja sivuilla 
risteillen, tutkii maastoa rohkeasti ja itsenäisesti; laukausta pysähtyy kuuntelemaan, haku jatkuu hyvävauhtisena 
hyvällä etäisyydellä; kuuntelee ohjausta mutta hakee varsin itsenäisesti ja omatoimisesti; Pontus on aivan met-
sän hajujen lumoissa ja sen menoa on nautinto seurata. Jäljestys: hyväksytty. Vauhdikasta innokasta maa-
vainuista työtä; kulma erinomaisesti, pieniä tarkistuksia jäljen sivuun; määrätietoisesti jäljestää kaadolle asti ja 
nuuhkaisee kaadon nopeasti; hieno varma suoritus. Vesityö: hylätty. Ei noteeraa ensimmäistä heitettyä pukkia, 
plutaa rantavedessä; lopulta lähtee uimaan ja käy lähellä pukkia, ei nouda; heitetään toinen pukki, ui pitkään 
pukkien välillä ja nauttii uimisesta; ei nouda eikä ota pukkia suuhunsa. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee hyvin 
mutta paikoin hakuosuudella kyseenalaistaa käskyjä ja ohjaaja joutuu korottamaan ääntään. Yhteistyö ja yleis-
vaikutelma: Pontusta ohjataan varmoin ottein ja ohjaaja pärjää vahvaluonteisen koiran kanssa erinomaisesti; 
Pontus on metsässä kuin kotonaan ja se nauttii metsässä olemisesta; Pontuksessa on paljon potentiaalia 
harrastuskoiraksi, tarvitsee kuitenkin noutoon harjoitusta ja riistakokemuksia. 
 
KARHURUMMUN BEAIVVAS 22331/16 s.18.3.2016 i. Miklaus Onpa Metka e. Dakota Pink kasv. Eeva-Marja 
Jokinen 
Metsästyskokeet: Ii 1.9. Jouni Klaar AVO 0 (47 pist). Inari 12.10. Tiina Karlström AVO – (48 pist). Inari 13.10. 
Juha Karlström AVO – (31 pist). Soini 26.10. Olle Johannisson AVO 2 (62 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Ylitornio 25.8. Pertti Sinkkonen AVO – (34 pist).  
 
KARHURUMMUN HELMENKANTAJA 26524/17 s.6.4.2017 i. Fi Kva Meryl Black Ring-Ouzel e. Dakota Pink 
kasv. Eeva-Marja Jokinen 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hyväksytty. 
 
KARHURUMMUN HERRASMIES 26525/17 s.6.4.2017 i. Fi Kva Meryl Black Ring-Ouzel e. Dakota Pink kasv. 
Eeva-Marja Jokinen 
Taipumuskokeet: Kittilä 24.8. Nina Janné SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Piki on erittäin 
avoin, kaikista ja kaikesta kiinnostunut cockeripoika; Piki suhtautuu ystävällisesti toisiin koiriin ja erittäin avoimes-
ti vieraisiin. Haku ja laukaus: hyväksytty. Sopivalla etäisyydellä tapahtuvaa innokasta työskentelyä; Piki käyttää 
hyvin nenäänsä ja työskentelee itsenäisesti pitäen koko ajan yhteyttä ohjaajaan; kun Piki huomaa että aletaan 
ampumaan, se asettuu ampujan viereen odottamaan ampumista; laukaus suoritetaan kuitenkin oikealta etäisyy-
deltä ja sen sekä riistatilanteen jälkeen haku vielä innostuu. Jäljestys: hyväksytty. Piki jäljestää kuin pikajuna 
maa- ja ilmavainua käyttäen erittäin varmasti ja määrätietoisesti kaadolle joka kiinnostaa kovasti. Vesityö: 
hyväksytty. Piki menee käskystä uimaan ja tuo linnun ohjaajalle; hieno suoritus. Tottelevaisuus: hyväksytty. Piki 
on varsin tottelevainen nuori cockeripoika ja on hyvin ohjaajan hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Piki on 
hyvin työhaluinen koira ja innokas metsäkaveri; ohjaaja antaa koiran hyvin tehdä töitä ja yhteistyö toimii näin 
hyvin; pari voi hyvillä mielin jatkaa harrastuksia yhdessä. 
Metsästyskokeen vesityö: Ylitornio 10.8. Pertti Sinkkonen Hyväksytty. 
 
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: Helsinki KV 11.5. Irina Poletaeva AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä 
tyyppi, oikean kokoinen, pitäisi olla kompaktimpi lanneosaltaan, melko hyvä pää, silmien luomet voisivat olla 
tiiviimmät, saksipurenta, hyvä kaula, lantio voisi olla parempi, riittävän syvä rintakehä, eturinta voisi olla parem-
min kehittynyt ikäisekseen, riittävät etukulmaukset, liian ylikulmautunut takaa, ahtaat ja eivät riittävän vahvat 
kintereet, oikea karvan laatu, rodunomainen luonne. Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä AVO EH 1. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, hieman matalaraajainen, voimakas pää, tummat silmät jotka ovat hie-
man tulehtuneet, purenta ok, riittävä kaula, hyvä eturinta, hyvä lapakulma, riittävän suorat eturaajat, hieman pit-
kä runko, ylälinjan tulisi olla tasaisempi, hyvä häntä ja reilut takakulmat, kintereet hieman pihdissä, kaunis karva, 
tasainen liike, hieman hermostunut käytös. 
 
KELADITY WAIT TAN SEE C.I.B Fi Mva 21176/12 s.6.9.2010 i. Gb Sh Ch Asquanne Gillespie e. Lujesa Dolce 
Fiore for Keladity kasv. Kelly Renault, Iso-Britannia 
Näyttelyt: Kouvola RN 20.10. Anett Finnig VET ERI 1 SA PU4 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 9-vuotias, erinomainen tyyppi jolla oikeat mittasuhteet, komeailmeinen pää jossa hyvät linjat, erinomainen 
kaula, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, hyvä eturinta, erinomainen rintakehä, hyvä vahva lanne, erinomainen 
lantio ja hännän kiinnitys, erinomaiset takakulmaukset ja raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, 
sivusta erinomaisella askelpituudella, erittäin hyvä turkin laatu, upea iloinen luonne. 
 
LADYSPLIT'S ERLING 57994/10 s.18.10.2010 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Whauplen Anniken kasv. Ulla 
Ruistola 
Rallytoko: Lahti 20.1. Heikki Palosaari MES 0 (0 pist). Lahti 23.2. Taru Leskinen MESH HYV (87 pist) RTK4. 
 
LADYSPLIT'S JAGO 38918/17 s.11.6.2017 i. Fi Kva Lahjakas Copper e. Fi Kva Ladysplit’s Goldielocks kasv. 
Ulla Ruistola 
Metsästyskokeen vesityö: Orivesi 26.8. Lauri Kanerva Hylätty. 
 



LAHJAKAS AAMEN Fi Jva 23065/14 s.15.3.2014 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s Mireia kasv. 
Petteri Väinänen 
Jäljestämiskokeet: Salo 19.5. Timo Saario VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-9, e-3, f-4 = 41 pist). Koira tutkii alkumakuun 
josta ohjatusti jälkityöhön; ensimmäisen osuuden suuri into meinaa kostautua helteisessä säässä, ensimmäisellä 
osuudella pieniä tarkistuslenkkejä; toinen osuus jäljen päällä; kolmas ja neljäs osuus jäljen mukaan pienillä tar-
kastuksilla, neljännen osuuden loppupuolella pyörimistä josta kehoituksin jatkoon; makauksista ensimmäisen 
merkkaa nopeasti vauhdista, toinen ja neljäs kävellään yli, kolmas nopeasti pysähtyen ja nuuhkaisten, kulmista 
ensimmäinen, jolla katko, ensin veretyksen loppuun josta suo-ojaan kuopimaan ja juomaan, kehotuksella kaar-
taa uuden osuuden veretyksen alkuun, toinen kulma jälkitarkasti ja kolmas kulma jäljen mukaan; sorkasta men-
nään ensin ohi ja sitten takaa suoraan, kaato kiinnosti ja nuuhkittiin; hyvä suoritus kuumassa säässä. 
 
LAHJAKAS CROME 15407/15 s.5.1.2015 i. Frosty Morning’s Orlando e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väinänen 
Metsästyskokeet: Inari 12.10. Tiina Karlström AVO – (20 pist). 
 
LAHJAKAS ERIKOISMIÄS 41641/17 s.30.6.2017 i. Lahjakas Denaari e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väinänen 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Torbjörn Augustinsson AVO 3 (52 pist). 
 
LAHJAKAS EXIMIA 41645/17 s.30.6.2017 i. Lahjakas Denaari e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri Väinänen 
Luonnetesti: Tuusula 19.10. Tapio Eerola ja Pirjo Ojala-Laine LTE (110 pist). 
 
LAHJAKAS FANFAARI 41650/17 s.7.7.2017 i. Fi Kva Lahjakas Copper e. Fi Kva Friisin Kuura kasv. Petteri 
Väinänen 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen NUO T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, rungon 
mittasuhteiltaan pitkä, kokoon sopiva luusto, vierastyyppinen pää, puutteellinen rotutyyppi, ylös kiinnittyneet 
korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, rintakehä saisi olla tilavampi ja lanneosa lyhyempi, eturinta saa vielä 
täyttyä, niukka karvapeite, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu lyhyin töpöttävin askelin, hieman huulipussia. 
Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, good 
shoulder placement, well angulated quarters and sound mover, sadly he is out of coat. 
Taipumuskokeet: Lappeenranta 26.6. Paula Valkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Avoin 
ja iloinen uros, tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa; on erittäin utelias ja kiinnostunut ihmisistä. Haku ja laukaus: 
hyväksytty. Irtoaa innokkaaseen itsenäiseen hakuun; hakee pääasiassa maavainuisesti, pitää hyvin yhteyttä oh-
jaajaan, risteilee pistomaisia hakulenkkejä tehden ohjaajan molemmin puolin; laukauksesta innostuu; kaunista 
upeaa työskentelyä. Jäljestys: hyväksytty. Maavainuista vauhdikasta jäljestystä; erittäin varmaa jälkitarkkaa työ-
tä; kulma tarkasti, kaadon nuuhkii innokkaasti. Vesityö: hyväksytty. Koira ennakoi ja säntää veteen innolla; ui ha-
lukkaasti ja tuo pukin rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee lähes ensikäskyin häntä heiluen. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: rauhallista ja kaunista ohjausta; nuori Aino ohjaa innokasta koiraa eleettömästi rautaisin silkki-
hansikkain; Kola haluaa tehdä tätä ohjaajan kanssa. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 18.8. Jyri Salmi VOI 2 (36 pist). 
 
LAHJAKAS FENOMEENI 41647/17 s.7.7.2017 i. Fi Kva Lahjakas Copper e. Fi Kva Friisin Kuura kasv. Petteri 
Väinänen 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Torbjörn Augustinsson AVO 1 (88 pist). Hyvinkää 7.12. Arto Kurvinen VOI 0 (0 
pist). 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hyväksytty. 
 
LAHJAKAS GENRE 28690/18 s.1.3.2018 i. Ladecourt Bevis e. Lahjakas Brilliant kasv. Petteri Väinänen 
Taipumuskokeet: Janakkala 30.5. Kirsi Salokanto SPA 1. 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hyväksytty. 
 
LAMMENPEIN ASLAN 20691/16 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 12.1. Sanna Kavén AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Elegantti uros 
jolla riittävä sukupuolileima, oikea purenta, hyvin kaunisilmeinen pää jossa riittävän hyvät linjat, erinomainen 
kaula, etukulmauksien tulisi olla voimakkaammat, hyvin kulmautunut takaa, riittävä luuston vahvuus, niukka etu-
rinta, rintakehän tulisi olla vahvempi, jyrkkä lantio, erinomainen karvan laatu, vaatii kehätottumusta, liikkuu 
yhdensuuntaisesti, askel voisi olla pidempi. Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä AVO EH 2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Vankkarunkoinen, vahvaluustoinen, hyvän kokoinen uros, pystyt etuasentoiset lavat, luisu 
lantio, riittävät takakulmaukset, vankka runko ja hieman pyöreä rintakehä, maskuliininen riittävälinjainen pää, 
hyvä purenta, miellyttävä luonne, pehmeähkö turkki, askellus saisi olla tasapainoisempaa ja maatavoittavampaa. 
Jäljestämiskokeet: Kolari 18.8. Heikki Pirhonen AVO 3 (29 pist). 
 
LEADING-LIGHT PROVOCATION By Mva 31634/13 s.18.3.2013 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light 
Cosmic Girl kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 
years, with lovely temperament and good body proportions, masculine lovely head, good ears and neck, strong 
topline, correct wagging tail, good bones, good ribcage, well angulated, moves with long steps, good coat. 



 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VAL ERI 3 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen tyyppi, kaunisilmeinen pää, erinomaiset silmät, riittävä otsapenger, oikea purenta, hyvä kaulan pituus, 
tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne, erinomainen lantio, sopiva luuston 
vahvuus, liikkuu yhdensuuntaisesti sopivalla askelmitalla, kaunis ylälinja, erinomainen karvan laatu ja miellyttävä 
käytös. Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro VAL ERI  SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years, 
excellent male in type, extremely beautiful head and expression, well set ears, excellent neck, topline and tailset, 
balanced angulations, enough forechest, excellent ribcage and body, front feet should be more parallel, coat 
quality could be silkier but in excellent condition, moves very well from all sides, well presented. Jyväskylä RN 
17.3. Tarmo Viirtelä VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kovin eri-
suuntaiset kuonon ja kallon linjat, muuten kaunis pää, sievä ilme, purenta ok, hampaat tulee puhdistaa, alas kiin-
nittyneet korvat, hyvä ylälinja ja etuosa, vahvat raajat, syvä mutta aika lyhyt rintakehä, hyvät takakulmat ja häntä, 
hieman kiilloton karva, kaunis trimmaus, tasainen liikunta, reipas käytös. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen VAL 
ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hieman laskeva ylälinja, 
takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, kuono saisi olla pidempi ja täyteläisempi, hyvä 
purenta, riittävän täyteläinen runko, lanne saisi olla leveämpi, eturinta saisi täyttyä, hyvin kulmautunut takaa, 
hyvä karva, takaa liikkuu hyvin, etuaskel jää hieman lyhyeksi, hyvä hännän kiinnitys. Vaasa KV 14.4. Jeanette 
Balkan, Tanska VAL ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years, worthy of champion, well 
kept, masculine head, good proportions, well set ears, acceptable neck, strong topline, correct wagging tail, 
strong in front, good feet, little bit over angulated behind but still worthy of champion, nice coat. Tampere NORD 
4.5. Boris Pegan, Kroatia VAL ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice type and 
correct outline, very merry as he should be, pleasing head with good earset, nice neck, correct front assembly, 
well sprung ribs, nice level topline, correct tailset and hindquarters, nice rear pasterns, I just love his wagging 
tail, good coming and going with good reach. Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka VAL ERI 2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Light blue roan male, 6 years old, with good parallel movement away and 
back, merry dog, would prefer straighter front legs, good feet, big teeth, scissor bite, soft expression, good 
earset, good head proportions, square, would prefer better sloping from neck to shoulder, good tailset, overall 
excellent dog. Helsinki KV 11.5. Irina Poletaeva VAL ERI 1 SA PU2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, urosmainen, oikean kokoinen, erinomainen luusto, oikealinjainen urosmainen 
pää, saksipurenta, kaunis kaula ja ylälinja, oikea häntä, erinomainen rintakehä ja kulmaukset, vapaa liike, oikea 
karvan laatu. Keuruu RN 26.5. Reia Leikola-Walden VAL ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Mittasuhteiltaan erinomainen, tasapainoinen kokonaisuus, kaunislinjainen hyväilmeinen pää, hyvä 
luusto, hieman kapea etuosa, hieman ulkokierteiset eturaajat, kaunis kaula ja ylälinja, sopiva runko, leveä lanne, 
tasapainoiset kulmaukset, oikea hännän kiinnitys, tasapainoiset sujuvat liikkeet, erinomainen karvapeite, iloinen 
luonne. Kangasniemi KR 30.5. Kalvo Kriisk, Viro VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice type and size, beautiful masculine head with typical expression, good length of neck, correct topline, well 
set tail, would prefer more forechest, strong bone, good coat texture and colour, moves with drive, nice 
temperament, well presented. Rovaniemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja VAL ERI 2 SA PU3 VARA-
CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years old, strong dog, excellent head, well built body, very 
good paws and strong bones, little steep shoulder, very good angulation in hindquarters, very good coat for 
summer, very good temperament, moves very well. Jämsä KR 16.6. Katja Korhonen VAL EH 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 6-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan pitkähkö uros jolla pään linjat 
voisivat olla yhtenäisemmät, rodunomainen ilme, purenta ok, hyvät korvat, oikea ylälinja, löysää kaulanahkaa, 
riittävä eturinta and rungon täyteläisyys, hieman pitkä lanneosa, tasapainoiset kulmaukset, aavistuksen ulko-
kierteisyyttä eturaajoissa, vankka raajaluusto, hyvät käpälät, oikean laatuinen turkki, hyvä häntä, liikkuu yhden-
suuntaisesti edestä ja takaa, erinomainen sivuliike, miellyttävä käytös. Orivesi KR 7.7. Marjo Jaakkola VAL 
EVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7-vuotias, erinomaista tyyppiä, vahva, selvästi maskuliininen 
kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, tasa-
painoisesti kulmautunut, hyvä matala kinner, miellyttävä luonne, valitettavasti koira ontuu, mistä syystä palkinto-
sija. Hyvinkää KR 21.7. Marja Talvitie VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakas, hieman 
lyhytkuonoinen ja raskaskalloinen, etuasentoinen lapa, niukat etukulmaukset, aavistuksen alas kiinnittynyt häntä, 
hyvät takakulmaukset, hyvä karva, liikkuu edestä löysästi. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi VAL ERI 23 
SA PU2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 år, kraftfull utan att vara för tung, tillräcklig 
längd i öronen som är lågt ansatta, tillräcklig hals, stark kropp, fast överlinje, bra längd på korset, tät päls som är 
korrekt till behängen, arbetar väl mycket med svans, lite tung i sina rörelser med bra steglängd. Kotka KV 10.8. 
Rudy Feyaerts, Belgia VAL ERI 2 SA PU2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very typey 
and well balanced dog, beautiful head and expression, good bone and substance, well angulated front and rear, 
short compact body, excellent coat, moves very well. Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi VAL ERI 2 SA 
PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulint, mycket vackert huvud och uttryck, utmärkt hals, 
utmärkt skuldra, något kort överarm, utmärkt kropp, päls och stomme, utmärkt temperament, rör sig mycket bra 
is sidled, rör sig parallell fram och bak. Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PU1 
ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent profile and shape, quality head, good eye shape and 
colour, good reach of neck, excellent forechest and brisket, short coupled, strong and powerful hindquarters, well 
muscled, good tailset, moves with good reach and drive but carrying too much weight. Ruovesi RN 31.8. Arja 
Koskelo VAL ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunispäinen 7-vuotias maskuliini-
nen uros jolla hyvä eturinta, sopiva luuston vahvuus ja oikea kaulan pituus, esitetään tänään hieman pulskassa 



kunnossa, erinomaiset kulmaukset, kaunis karva, iloiset vaivattomat liikkeet, iloinen miellyttävä kokonaisuus. 
Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ryhdikäs, 
erinomaiset rungon mittasuhteet ja luusto, hieman takaluisu kallo ja hyvin asettuneet korvat, tummat silmät, hyvä 
purenta ja huulilinja, hyvä kaula, vahva selkä, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, hyvä lantio ja hännän asento, 
hieman pehmeä karvan laatu, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä askeleella. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke 
Paulsen, Norja VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 år gammal hane, utmärkt proportioner i 
huvudet, utmärkt uttryck och ögon format, bra hals och rygg, något smalt kors, kunde ha bättre förbröst, ok ben-
stomme, välkroppad, moderat vinklad fram, välvinklad bak, rör sig i fin flyt men är för dagen in något dålig kondi-
tion och blir något lös i sin topline. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia VAL ERI 2 SA PU2 NORD-
VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and size, masculine clean head, well 
chiselled skull, deep muzzle, excellent neck, enough chest, correct bones and feet, excellent ribcage, classical 
cocker full of quality, moves with action and drive, good construction, merry cocker as it should be.  Tampere RN 
6.12. Tarmo Viirtelä VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunis pää 
ja ilme, purenta ok, näyttävä ylälinja, mallikas etuosa, erinomainen rintakehä ja runko, hyvin kannettu häntä ja 
vahva takaosa, erinomainen karva, hienot liikkeet ja reipas käytös. 
 
LEPÄNOJAN RAKAS OLOF 55478/17 s.26.10.2017 i. Lt Mva Qr Marc Z Vejminku e. Lepänojan Eerika kasv. 
Riikka Torikka 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
koko ja rungon mittasuhteet, kokoon sopiva luusto, selvä sukupuolileima, hieman lyhytkuonoinen pää, oikein 
kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, rintakehä saisi olla täyteläisempi ja lanneosa leveämpi, eturinta saa vie-
lä täyttyä, hyvä lantio ja hännän kiinnitys, hyvä karvan laatu ja musta väri, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hy-
vin halutessaan. 
 
LINGONBERRY’S EMPORIO ARMANI C.I.B C.I.E Fi & Se(n) & No & Pohj & Lt & Lv & Ee & Balt Mva Fi Jva 
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 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
well balanced, attractive head with a dark eye, adequate length of neck, good return of upper arm, short and 
deep, well angulated, nice feet, good tailset, level topline. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia 
VAL ERI. Good head and expression, well balanced throughout, adequate forechest, good bone and body, well 
muscled in quarters, moves soundly but I’d like more width in hind movement, loses topline a little on move. 
Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä VAL ERI 1 SA PU2 NORD-VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Tyypiltään erinomainen, hyvän kokoinen uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja ja häntä, hyvä rinta-
kehä, turkin laatu ok, hyvä pää, ilme ja purenta, hyvä luonne, liikkuu reippaasti riittävällä sivuaskeleella. 
Jäljestämiskokeet: Oulainen 18.5. Eino Jämsä VOI 3 (a-3, b-6, c-5, d-10, e-2, f-3 = 29 pist). Konnalle annetaan 
ohjattu lähtö, etenee rauhallisesti jäljen sivussa, tekee useita tarkistuksia jäljen sivulle; ensimmäinen kulma ede-
tään yli, palataan takaisin useamman kierroksen jälkeen, aloittaa paluujäljen, josta hukka; Konna merkkaa kaikki 
makaukset pysähtyen ja haistellen; ensimmäisellä kulmalla ollut katkos jää selvittämättä, toinen kulma suurilla 
tarkistuksilla, kolmas kulma tarkasti; Konna ohittaa kaadon edeten melkein tielle, palautetaan kolmannelle osuu-
delle; hakee kaadon ilmavainulla, haistelee sorkkaa. Pyhäntä 7.7. Piia Juntunen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-
3, f-5 = 49 pist). Konnaa ohjataan lähtömakauksella ja siitä innolla maa- ja ilmavainulla jäljelle; ensimmäinen 
osuus pienin tarkistuspyörähdyksin, muut osuudet hyvin jäljellä edeten; ensimmäisellä kulmalla katko joka sel-
viää kolmella renkaalla, toinen kulma tarkasti ja kolmas laajalla takalenkillä; makaukset merkkaa erinomaisesti 
kaikki; kaadon löytää ja sen nuuhkii; aivan erinomainen touhukas jäljestäjä; tänään pisteitä pudottaa ainoastaan 
pitkäksi venähtänyt viimeinen kulma. Kuhmo 21.7. Markku Hassinen VOI 3 (a-3, b-5, c-4, d-7, e-3, f-2 = 24 pist). 
Tutkitaan lähtömakaus josta alkaa ohjatusti ensimmäinen osuus, koira jäljestää reippaasti edeten vain pienin 
tarkistuksin lähelle ensimmäistä kulmaa, jossa katko; ennen kulmaa edetään oikealle laaja lenkki toisen osuuden 
ylitse, sieltä tarkistaa ensimmäisen osuuden lopun josta kaartaa noin 30 metriä toisen osuuden alusta; toinen 
osuus hyvää jäljestystä, yhdellä tarkistuksella mennään toisen kulman kautta laajaan hakuun, josta lopulta en-
simmäinen hukka; uusi alku, kolmannen osuuden alkuosalta hetki hyvää jäljestystä ja aukolla edetään oikealle 
jäljestä laajaan hakuun ja lopulta paluujäljelle, toinen hukka; uusi alku, josta taas hyvää etenemistä, kolmannelle 
kulmalle ja siitä ylitse noin 30 metrin takatarkistuslenkki josta kaartaa noin 25 metriä neljännen osuuden alusta 
taas veriuralle; vielä ojan luona tarkistus ennen kuin edetään taas hyvin lähelle kaatoa jota ennen lyhyt tarkistus; 
kaadolle veriuralla ja sorkalle jää nuuhkimaan; makauksista osoittaa ensimmäisen, kolmannen ja neljännen ja 
toisen nopeasti; tänään vaikeudet hyvällä jäljestäjällä kulmissa. Ii 11.8. Marja-Maija Pyykkönen VOI 1 (45 pist). 
 
LINGONBERRY’S FLAMING STAR Fi Mva 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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi ja sukupuolileima, hyvin kaunisilmeinen pää, tummat silmät, sopivasti täyttynyt kuono, oikea purenta, 
kaunis kaula, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen eturinta ja rintakehä, pitkä lanneosa jonka vuoksi antaa 
etenkin seistessään pitkän vaikutelman, erinomainen lantio, vahva luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä 
askelmitalla, runko voisi olla tiiviimpi liikkeessä, erinomainen karva, hyvä käytös. Oulu NORD 13.7. Markku 
Kipinä AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, hieman pitkä lanne, hyvä luusto ja 
melko tasapainoiset kulmaukset, pitkä rintakehä, hyvä ylälinja, pitkälinjainen hyväilmeinen pää, purenta ok, hyvä 
luonne, hyvälaatuinen karva, hyvä hännän kiinnitys, hieman korkealla kannettu, hyvä askellus. Rovaniemi RN 



17.8. Anett Finnig AVO ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, turhan pysty lapa ja olkavarsi, eturinta 
saa vielä täyttyä, hyvä rintakehän malli ja pituus, hyvä lanne ja lantio, oikeasentoinen häntä, hyvä raajaluuston 
vahvuus, kauniit tiiviit käpälät, erinomaiset takakulmaukset, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta hyvällä askel-
pituudella, hyvä turkki ja laatu, esitetään erinomaisesti, miellyttävä iloinen käytös. Siikajoki RN 7.9. Pawel 
Osak, Puola AVO ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice head, good eyes, 
good earset, good length of neck, good forechest and depth of chest, little bit long in loin, moves well in both 
directions, good tailset. 
Jäljestämiskokeet: Kalajoki 4.8. Jyrki Rasinpää AVO 1 (41 pist). Kolari 18.8. Sari Nuolikoski VOI 1 (41 pist). Ii 
11.8. Marja-Maija Pyykkönen AVO 1 (46 pist). Muhos 1.9. Karla Sohlman VOI – (0 pist). 
 
LINGONBERRY’S JAILHOUSE ROCK Fi & Se & No & Pohj Mva 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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä suku-
puolileima, erinomainen tyyppi, oikea purenta, tummat silmät, riittävän täyteläinen pää, hyvä ilme, sopiva kaula, 
etuasentoiset lavat, muutoin hyvin kulmautunut, riittävä eturinta ja rintakehä, pitkä lanneosa, hyvä lantio, kaunis 
matala kinner, erinomainen karva, liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelmitalla, iloinen häntä ja oikea 
asenne. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 19 kk, hyvin kaunis nuori uros, erinomainen pitkä rintakehä, sopivasti luustoa ja kulmauksia, kaunislinjai-
nen ja kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, hieno karvapeite, ihana cockerin luonne, liikkuu sujuvasti joka suun-
nasta katsottuna, säilyttää linjansa ja rodun oikean olemuksen. Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi NUO ERI 1 
SA PU1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket lovande ung hund, goda pro-
portioner, vackert maskulint uttryck, korrekta öron, välkroppad, mycket bra vinklar och rörelser. Joensuu NORD 
3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, very 
nice head, could have higher withers, straight back, a little high tail carriage, good chest, parallel front, a little 
narrow behind, could have more drive, excellent temperament. Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska KÄY 
ERI 1 SA PU1 SERT CACIB ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 months, very promising 
male, correct in all details, lovely head, good pigmentation, strong correct neck, level topline, well set tail, correct 
depth and length of ribcage, strong bone, nice feet, well angulated, moves very strongly, with correct ‘two 
o’clock’ tail, lovely coat. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro KÄY ERI 1 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, good size and proportions of body, nice head, excellent muzzle, good 
colour of eyes, correct ears, correct neck, topline and tailset, very well developed front, deep chest, good turn of 
ribs, correct rear angulation, moves well, correct coat, very well shown. Oulainen RN 11.5. Tuire Okkola KÄY 
ERI 1 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen uros jolla hyvä eturinta, 
hyvä rungon syvyys ja luusto, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä pää ja ilme, jyrkkä lantio, pyöreähkö ylälinja, 
hyvä karva, kauniisti näyttelyyn kunnostettu, esitetään hyvin, rodunomainen liike. Iisalmi NORD 12.5. Anne 
Livo Buvik, Norja KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice size and proportions, well 
shaped head, soft expression, nice neck, could have a better layback of shoulder, enough spring of rib but still 
needs to develop in front, a little short in croup, very nice bone and feet, well angulated behind, happy mover 
with wagging tail, correct amount of coat. Rovaniemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja KÄY ERI 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, good head, strong body, good bone and paws, little bit steep 
shoulder, good angulation in hindquarters, good coat and temperament, very good drive in rear movement. Kuu-
samo RN 9.6. Hilkka Salohalla KÄY ERI 2 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Oikea koko, hieman pitkä lanne, hyvä rintakehä, ikäisekseen hyvät pään linjat, hyvä kaula ja ylälinja, oikein kul-
mautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, esiintyy iloisesti ja liikkuu hyvällä askeleella. Tuusula NORD 6.7. Kres-
ten Scheel, Tanska KÄY ERI 1 SA PU2 VARASERT NORD-VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 2 years old, nice male, good size and body proportions, masculine, excellent head, good expression, 
correct bite, nice low earset, good neck and topline, correct low tailset, well angulated front and hindquarters, 
standing in a nice coat, comes a little bit broad, nice long step seen from side. Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä 
KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, vahva runko ja luusto, hyvät 
takaraajat ja häntä, etuasentoiset pystyt lavat, pään linjat voisivat olla yhtenäisemmät, hyvät silmät, korvat ja 
purenta, hyvä turkin laatu, hyvä luonne, hieman korkea häntä, riittävä sivuliike, hieman löysät etuliikkeet. Kala-
joki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti KÄY ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very nicely presented, in excellent coat, nice head and expression, good length of neck, nice level topline, 
nicely balanced in move. Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä uros, riittävä pään pituus, kuonon ja kallon linjat saisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, hieman syvä kallo-osa, hyvä kaula, hyvä eturinta ja sopiva rungon tilavuus, erinomaiset 
takakulmaukset, etukulmauksia saisi olla enemmän, hieman luisuasentoinen lantio ja alas kiinnittynyt ja liikkees-
sä turhan korkealla kannettu häntä, kaunis turkki, riittävä voima taka-askeleessa, melko lyhyt etuaskel, avoin 
käytös. Kemi KR 21.7. Juha Palosaari KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä pään malli 
edestä, kuono ja kallo saisivat olla yhdensuuntaisemmat, pysty lapa katkaisee niskalinjan, kuitenkin hyvä kaulan 
pituus, hyvä runko ja takaosa, kokonaisuus voisi olla hieman lyhyempi, hieman kapea etuosa, hyvät sivuliikkeet. 
Jäljestämiskokeet: Ylitornio 8.9. Toni Tunkkari AVO – (0 pist). 
 
LINGONBERRY’S LOST HIGHWAY 11080/19 s.2.11.2018 i. Se(n) & Dk(n) Mva PMJV-16 DkJV-16 DKV-16 
NoJV-16 Midnight Train’s Bon Jovi e. Fi & Se(n) Mva Lingonberry’s Laura Biagiotti kasv. Salla Henriksson 



Näyttelyt: Kiuruvesi PN 27.4. Ligita Zake, Latvia BABY 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 5 months old, good size, compact body, correct type of head, expression ok, correct neck, 
topline correct enough, very well developed body for age, correctly angulated in front, a bit long lower thigh, 
could have better movement behind, typical puppy coat, correct temperament. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-
Britannia PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 months, like him a lot, well balanced head with 
a good stop, nice angulation front and rear, very short big ribs, lovely feet, sound and happy. Tampere ER 9.6. 
Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia PEN 2 KP. Nice head and expression, good shoulders, has good length of 
body, good topline and bone, happy mover, just a little high in hind steps. Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti 
PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very promising, very nice puppy, good head 
and neck, nice topline, good front and back, nice topline on the move. Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä PEN 1 
KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin lupaava, melko kookas urospentu, erinomaiset 
mittasuhteet, erinomainen pään pituus, miellyttävä ilme, hyvä kaula, kaunis ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt 
eturinta, lupaava runko, hyvä luuston vahvuus, tiiviit käpälät, lupaava turkki, vaivattomat ja reippaat liikkeet, iloi-
nen häntä, viehättävä käytös. Kemi KR 21.7. Juha Palosaari PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 8 kk, miellyttävät ääriviivat, kuono ja kallon linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, riittävä kaula, 
hyvin kulmautunut etu- ja takaosa, ikäisekseen hyvä runko, riittävä eturinta, liikkuu riittävällä askeleella, kaunis 
turkki tulossa. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 månader gammal hane, maskulin helhet, utmärkt uttryck, en aning för mycket stop, för lågställda öron, ok 
hals, bra rygg, bra kors, behövs ännu utvecklas i sin front, ok bröstkorg för sin åldern men något kort, fina 
proportioner, moderat vinklad fram och bak, rör sig bra från sidan och använder sin svans väl, bra färg, något 
ullig pälsstruktur. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent type and size, masculine head with excellent expression, deep muzzle, excellent chest 
and quality bones and feet, a bit upright shoulder and a bit long in loin, wish more ribcage for his size and 
substance, wish less angulation in hindquarters, excellent quality coat and temperament to fill the picture, needs 
time. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
type of dog with good proportions, masculine head, a little long in foreface, could have a better laid back 
shoulders, good spring of ribs, nice bone and feet, moves steadily but could have better reach in front, nice coat 
quality, happy temperament with wagging tail. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN H. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt storlek, välbalanserat huvud, bra öron, under ögonlocket 
kunde vara stramare, utmärkt front, tillräcklig hals, bra skuldra, bra bröstkorgsdjup och längd, lite knapp i knä 
och hasvinkel, saknar elegans och stramhet, höjer sig över länden i rörelse. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, 
Ruotsi JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ och storlek, vackert mejslat huvud, 
utmärkt nosparti, harmonisk topline, bra bröstkorg och förbröst, lagom vinklad, tillräcklig steglängd, utmärkt päls, 
glad och trevlig. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 31.8. Virpi Väisänen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rolle on aktii-
vinen nuori uros joka ottaa itse kontaktia vieraisiin ihmisiin; nuoruuden innolla se tutkailee avoimesti ympäristöä. 
Haku ja laukaus: hyväksytty. Rollen hakutyöskentely on tehokasta ja välillä se tekee laajahkojakin pistoja haku-
alueen reunalle; laukaukseen Rolle ei juurikaan reagoi vaan työn touhu vie mennessään; Rolle selvästikin viihtyy 
näissä hommissa. Jäljestys: hyväksytty. Rolle jäljestää vauhdikkaasti jäljen päällä aina kaadolle asti, kaato nuus-
kitaan; hyvä jälkikoiran alku. Vesityö: hyväksytty. Rolle loikkaa epäröimättä veteen ja noutaa pukin ohjaajan kä-
teen; hieno nouto nuorelta koiralta reilussa aallokossa. Tottelevaisuus: hyväksytty. Rollen tottelevaisuus on kon-
diksessa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rolle on nuori spanielituttavuus joka tänään osoitti että nuoresta iästä 
huolimatta se on jo täysin syttynyt maastolajeihin; ohjaajansa kanssa Rollella on antoisia vuosia edessä. 
 
LINGONBERRY’S ONE WILD NIGHT 11079/19 s.2.11.2018 i. Se(n) & Dk(n) Mva PMJV-16 DkJV-16 DKV-16 
NoJV-16 Midnight Train’s Bon Jovi e. Fi & Se(n) Mva Lingonberry’s Laura Biagiotti kasv. Salla Henriksson 
Näyttelyt: Kiuruvesi PN 27.4. Ligita Zake, Latvia BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 
months old, masculine male, compact enough, lovely head, excellent expression, could have more level topline, 
a lot of body, correctly angulated but needs better movement behind, needs ring training, correct coat, colour 
and temperament. 
 
LÄPPIKSEN ELOSALAMA 19560/16 s.28.2.2016 i. Friisin Kaira e. Namusillan Louhi kasv. Tuija Aaltonen 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 14.7. Ville Lahtinen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 9.6. Juhani Heikniemi AVO 1 (a-6, b-9, c-9, d-11, e-3, f-4 = 42 pist). Alku osoite-
taan Elolle ja ohjatusti jäljelle, työtä tehdään enimmäkseen maavainulla reipasta vauhtia; avoimessa maastossa 
sivutuuli painaa toistuvasti tutkimaan jäljen sivua, ensimmäinen kulma ensin yli kulman taakse, sitten suunnan-
tarkistus ja uudelle suoralle, makaus merkataan; jonkin matkan päästä pois jäljeltä ja jäljen löytyminen teettää 
töitä melko paljon, suoran loppu hyvää jäljestystä, kulma melko tarkasti, makaus jää merkkaamatta; viimeisen 
suoran alussa taas pois jäljeltä melko kauas mutta löytää kuitenkin takaisin jäljelle; jälkeä pitkin kaadolle jota 
nuuhkii; lisää luottoa koiraan. 
 
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: Hamina NORD 26.5. Lotte Jörgensen, Tanska VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very nice head masculine expression, body is well developed, strong topline, normally angulated in front and 
behind, good tailset, he moves ok, nice coat and colour.  
 



MARGATE ALL IN ALL 11213/17 s.26.11.2016 i. C.I.E V-18 RigaW-18 HeW-19 V-19 Honeywater’s Catch Of 
The Day e. Fi Mva Margate As If kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvä luusto ja oikeat rungon mittasuhteet, kaunispiirteinen urosmainen pää, oikein kiinnittyneet korvat, 
keskiruskeat silmät, hyvä purenta, oikean mallinen rintakehä, hyvä lanneosa, sopivasti eturintaa, oikean laatui-
nen karva, hyvä hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella ja ryhdikkäästi, seistessä 
laskeva ylälinja. Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka AVO ERI 1 SA PU2 SERT VARA-CACIB. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old golden, good substance, square, good size, good angulation 
front and rear, big scissor bite, kind expression, good head proportions, ears correct, very good shoulder place-
ment, cobby, full rib, short muscled loin, well muscled, good tailset, very nice square dog with a well defined 
head and structure. Mynämäki KR 19.5. Viveca Lahokoski AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen maskuliininen kokonaisuus joka esitetään hyvässä lihaskunnossa, hyvä 
meislaus silmien alla, erinomainen kaula, luusto ja eturinta, hyvä leveä reisi, hyvin kulmautunut, matala kinner, 
erinomaiset yhdensuuntaiset takaliikkeet, sivuliikkeissä hyvä ryhti. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia 
AVO ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced golden, masculine head but no 
coarseness, good length of neck, set into well placed shoulder, short deep cobby body, well turned stifle, used 
his short hocks to move with drive. Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen AVO ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Tyylikäs uros, voimakas kallo, hyvä pään pituus, hieman vaaleat silmät, pitkä kaula ja erin-
omainen etuosa, erinomainen ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, lanteessa pituutta, erinomainen takaosa ja 
hännän kiinnitys, laadukas karva, liikkuu tehokkaasti. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ och storlek, väl byggd, på lite längre linjer, välbalanserat, 
kraftfullt huvud utan att vara grovt, utmärkt uttryck och bett, stark välmusklad hals, välvinklad fram, bra bröst-
korgsdjup och längd, dock lite lång i länd, välvinklad bak, utmärkta rörelser, bär sin svans lite högt. 
Taipumuskokeet: Salo 14.9. Ville Lahtinen SPA 0. 
 
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: Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuo-
tias, voimakasrunkoinen, aavistuksen pullea, silti mukavan jäntevä, hyvä raajaluusto ja käpälät, sopivat kulmauk-
set, kaunisilmeinen tyylikäs pää, linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta ja korvat, hyvä karvan 
laatu ja kunto, kaunis väri, liikkuu hieman korkealla etuaskeleella, säilyttää linjansa, sujuva sivuaskel, hieno luon-
ne. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, 
body in good balance, excellent bones, nice head, correct head proportions, enough length of neck, good 
withers, correct tailset and tail carriage, correct angulations in front and rear, good length and depth of chest, 
moves very nicely seen by side, a bit close in front, typical coat, good showing. Oulu NORD 13.7. Markku Kipi-
nä VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahvaluustoinen, hyvärunkoinen uros, riittävän pitkä 
rintakehä, voimakkaammin kulmautunut takaa, hyvä karvan laatu, pitkälinjainen hyväilmeinen pää, hyvä purenta, 
kiva luonne, eturinta voisi olla täyteläisempi, hieman korkea häntä, riittävä sivuliike. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke 
Paulsen, Norja VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½ år, hane på större sidan, bra drag i 
huvudet men kunde ha bättre utfylld nosparti, bra uttryck, för lågt ansatta öron, kort hals, stark rygg, något kort 
kors, bra svansansättning, saknar förbröst, bra bröstkorg, moderat vinklad fram, välvinklad bak, rör sig ok men 
har en något för hög svans i rörelsen, ok färg, något för ullig päls struktur. 
 
MARGATE KNIGHT ENCHANTER 41048/18 s.30.6.2018 i. Gb Sh Ch Molkara Magician e. Margate Amber 
Moon kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kemi KR 21.7. Juha Palosaari JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
13 kk, hienot ääriviivat ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, erinomainen kaula ja etukulmaukset, hienosti kehittynyt 
runko ja eturinta, erinomainen takaosan rakenne, hyvin kaunis turkki tulossa, etuaskel voisi ulottua hieman 
pidemmälle, hyvä taka-askel, hyvin mallikas, hyvä häntä. Kajaani RN 18.8. Maija Mäkinen JUN ERI 1. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 kk, musta uros, hyvin kehittynyt, vankka runko, hyvä ylälinja, hyvälinjainen 
kaunisilmeinen pää, hyvät korvat ja silmät, hieno purenta, hyvä kaula, pystyt olkavarret, eturinta voisi olla 
selvempi, hyvä selkä, lantio ja häntä, vahva luusto, hyvät käpälät, voimakkaammin kulmautunut takaa kuin 
edestä, voimakkaat kinnerkulmat, seisoo kintereillään, liikkuu tasapainoisesti mutta takaliikkeet saisivat olla 
jämäkämmät, viehättävä käytös, käyttää hyvin häntäänsä, hyvä karva. 
 
MARGATE MAGIC SORCERER HeJW-19 JV-19 41050/18 s.30.6.2018 i. Gb Sh Ch Molkara Magician e. 
Margate Amber Moon kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN ERI 1 HeJW-19 SA PU2 SERT NORD-VARA-
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ i alla detaljer, torrt vackert välformat huvud, utmärkt 
i alla detaljer sammanlagt, utmärkta rörelser. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN ERI 1 JV-19 SA 
PU3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Trevlig helhet, mycket vackert huvud och uttryck, mörka 
välformade ögon, välansätta öron, fin överlinje, något fattig i förbröstet, normalt vinklad, rör sig med drive och 
använder svansen, utmärkt päls och temperament. 
 
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 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Stylish 
golden dog with attractive head, good body proportions, well angulated quarters, level topline, sound. Tampere 



ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO EH. Nice expression, I’d prefer more strength in muzzle and 
better placement of shoulders, needs more forechest and width throughout, moved ok but needs more width in 
movement, level topline. 
 
MARGATE UNDERCOVER BOSS Fi Mva 16678/16 s.15.1.2016 i. Fi Mva Dreamfilla’s Bannana e. Margate 
Polly Flinders kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen KÄY ERI 1 SA PU4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 3-vuotias, erinomainen tyyppi, hyvä runko ja luusto, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset, tasa-
painoiset liikkeet, miellyttävä pää ja ilme, hyvä karvapeite, esiintyy ja esitetään hyvin. Turku KV 23.3. Livija 
Zizevske, Liettua KÄY ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good format, well boned, 
enough correct head, a little bit loose eyelids, well set neck, strong topline, deep in chest, a little bit weak 
pasterns, needs a better rear angulation, movement very well balanced, good coat and temperament. Laitila RN 
27.4. Tanya Ahlman-Stockmari KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen, voimakas-
rakenteinen uros jolle toivoisin liikkeessä lanneosan hieman lyhyemmäksi, oikeailmeinen pää, hieman liikaa 
löysää kaulanalusnahkaa, vahva raajaluusto, toivoisin paremman eturinnan, taipumus kääntää hieman eturaajo-
jaan ulospäin, hyvä karvapeite, oikea käytös, liikkuu hieman ahtaasti takaa. Tampere NORD 4.5. Boris Pegan, 
Kroatia KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. In beautiful condition, well presented, good type, 
pleasing head and expression, enough neck, shoulder lays back well but he is short in upper arm, lovely bone 
and pretty feet, ribs well developed, good hindquarters, good going away in movement, could be better in 
coming, movement around doesn’t have enough extention. Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka KÄY 
ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old golden cocker spaniel, good 
substance, good proportions, very good angulation in front, good angulation in rear, good scissor bite, large eyes 
with happy expression, good head proportions, too much lips, would prefer tighter neck, good ribs, good tailset, 
level topline, would prefer straighter feet. Pöytyä RN 11.5. Åsa Fröding Andersson, Ruotsi KÄY EH 1. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ok proportioner, ger lite högställt intryck, välmejslat huvud, milt uttryck, 
korrekt bett, välansatta öron, smal bröstkorg, står och går mycket smalt fram, knapp i sina vinklar, utmärkt 
svansaktivitet, ok steglängd men trång fram och bak, vacker päls. Kemiönsaari RN 25.5. Tiina Illukka KÄY ERI 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahvarakenteinen, hyvä pää, kuono-osa saisi olla leveämpi, tummat 
silmät, toivoisin enemmän kulmauksia eteen ja taakse, kapea edestä, hyvä ylälinja, kaunis karva, saisi liikkua 
pidemmällä sivuaskeleella, hieman ahdas takaa. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA 
PU2 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced, pleasing head, correct arching, 
good reach of neck, well placed shoulder, well boned legs with tight feet, short coupled and well ribbed, strong 
well rounded quarters, level topline, stylish mover. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KÄY 
ERI 2. Nice head and expression, good overall type, I’d prefer better layback of shoulder and more forechest, 
well ribbed, good bone and substance, loses in pasterns, moved ok but I’d like more width in hind movement. 
Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Suuri, hyvä pää 
ja ilme, vahva kaula, hyvä selkälinja, hieman suora edestä, riittävästi kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä aske-
leella. Tuusula NORD 6.7. Kresten Scheel, Tanska VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 3½ years old, good size, well proportioned masculine male, excellent head, sufficient broad and arched skull, 
good expression, correct bite, moderate length of neck, shoulder is a bit upright, good topline and tailset, 
excellent low earset, ears are long and soft, well angulated hindquarters, nice coat, moves a little bit restricted in 
front, would prefer a longer step in front, sufficient drive. Pori KV 28.7. Lykourgos Zoumpoulidis, Kreikka VAL 
ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½ years old boy, good head and bite, little too long 
ears, nice neck, strong body, good angulation in front, excellent topline, nice set of tail, nice and free movement. 
 
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: Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskulint 
uttryck, bra stop, korrekta öron, något trång underkäket, välkroppad, goda vinklar, bra rörelser, god päls. Tuusu-
la ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine dog, no 
coarseness, lots of substance, good legs and feet, short coupled, well bent stifle, level topline, moves soundly. 
 
MERAZURE YAMMER BOY 29436/16 s.1.5.2016 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Lt & 
Lv Mva Lt & Lv VMva Merazure Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
dark eye, lots of substance, good legs and feet, level topline, sound mover. Mikkeli 3.8. Jetta Tschokkinen 
AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas uros, hyvät mittasuhteet, vahva ilmeikäs pää, hyvät 
silmät ja purenta, hyvä runko, eturinta saisi olla selvempi, hyvät kulmaukset takana, niukemmat edestä, turkki ei 
parhaassa iskussa, hyvät liikkeet. Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi AVO EH 1. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Maskulint vackert huvud, mycket fint uttryck, bra temperament, många vita hår i ansiktet, 
utmärkt hals och överlinje, mycket bra vinklar fram och bak, utmärkt kropp och stomme, rör sig parallel fram och 
bak, rör sig mycket bra i sidled. 
 
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: Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara AVO ERI 2 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Linjakas, maskuliininen, hieman pitkän lanneosan omaava uros, erinomainen luusto, sopiva volyymi rinta-
kehässä, hyvät kulmaukset, maskuliininen pää, hyvät silmät, täyteläiset huulet, loiva otsapenger, hyvä karva, 



erinomaiset ponnekkaat takaliikkeet, korrekti häntä, kapea askel edestä katsottuna, hyvät sivuliikkeet ja esiinty-
minen. Rauma RN 15.9. Pekka Teini AVO ERI 2 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyy-
piltään erinomainen ja hyvin liikkuva uros, hieman erisuuntaiset pään linjat, kauniit silmät, hyvä kaula, erinomai-
nen ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, hyvä karvapeite, liikkuu hyvällä askelpituudella. 
 
MERYL CRISP 40378/14 s.3.5.2014 i. Maesydderwen Scout e. Se Kva-M Chyknell Curlew kasv.Maria 
Müllersdorf, Ruotsi 
Luonnetesti: Haapavesi 28.4. Jari Keinänen ja Reijo Hynynen LTE (176 pist). 
 
MIKLAUS CHEDDAR 18704/18 s.12.2.2018 i. Ladecourt Bevis e. Wood-Nymph Sniper kasv. Anne Woivalin 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hyväksytty. 
 
MIKLAUS HAVARTI 18705/18 s.12.2.2018 i. Ladecourt Bevis e. Wood-Nymph Sniper kasv. Anne Woivalin 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hyväksytty. 
 
MIKLAUS HOBGOBLIN GOLD 51044/18 s.24.9.2018 i. Montgomery’s Pride e. Miklaus Hilpi kasv. Anne Woiva-
lin 
Metsästyskokeen vesityö: Laukaa 18.8. Mauri Koivuporras Hyväksytty. 
 
MIKLAUS VIITAPIRU 42335/17 s.8.7.2017 i. Woolbails Villimies e. Miklaus Nappi kasv. Anne Woivalin 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice 
dark eye with gentle expression, well angulated quarters, in good condition, very happy. 
Jäljestämiskokeet: Rovaniemi 16.6. Marika Ahola AVO 2 (a-5, b-10, c-7, d-10, e-1, f-3 = 36 pist). Innokas ja 
itsenäinen lähtö alkumakaus hyvin merkaten, pääsääntöisesti ilmavainuinen Ruuti jäljestää lujavauhtisesti aal-
toillen jäljen päällä ja ihan sen tuntumassa; ohjaajaa muistutetaan kovasta vauhdista mutta Ruuti määrittää 
edelleen hieman liikaa etenemisvauhtia ohjaajan jarrutuksesta huolimatta; vauhdista johtuen Ruuti tekee useita 
tarkastuspistoja ja kaarroksia; ensimmäinen makaus merkataan nopeasti pysähtyen, toinen makaus jää merk-
kaamatta; molemmat kulmat ratkeavat kohtuullisilla tarkastusrengastuksilla; kaadolle suoraan ja sitä nuuskais-
taan nopeasti, Ruuti jatkaa heti matkaa, kuitenkin palaten pikaisesti vielä nuuskaisemaan sorkkaa, Ruuti ei jää 
sorkalle koska se ei kiinnosta; Ruutin jäljestäessä oksat lentävät ja muu porukka yrittää pysyä vauhdissa muka-
na; Ruuti selvästi tykkää jäljestää mutta sorkka ei kiinnosta riittävästi. Rovaniemi 4.8. Heikki Ryynänen AVO 1 
(48 pist). Ylitornio 8.9. Toni Tunkkari AVO 1 (47 pist). 
Rallytoko: Rovaniemi 27.4. Tytti Lintenhofer ALO 0 (0 pist). Rovaniemi 27.4. Tytti Lintenhofer ALO HYV (73 
pist). Tornio 16.11. Heli Kelhälä ALO 0 (0 pist). 
Luonnetesti: Rovaniemi 7.9. Mia Möller ja Reijo Hynynen LTE (140 pist). 
 
MULTIFARIOUS BESTSELLER 19962/18 s.12.2.2018 i. Poolgreen Cole e. Saxaphone Nyles kasv. Anne Knuu-
tinen 
Metsästyskokeen vesityö: Ylitornio 23.8. Pertti Sinkkonen Hyväksytty. 
 
MULTIFARIOUS BLACK JACK 19961/18 s.12.2.2018 i. Poolgreen Cole e. Saxaphone Nyles kasv. Anne Knuu-
tinen 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 17.8. Olavi Nurmiranta SPA 1. 
Metsästyskokeen vesityö: Laukaa 18.8. Mauri Koivuporras Hyväksytty. 
 
MULTIFARIOUS BREAKDANCE 19964/18 s.12.2.2018 i. Poolgreen Cole e. Saxaphone Nyles kasv. Anne 
Knuutinen 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 17.8. Olavi Nurmiranta SPA 1. 
 
MULTIFARIOUS MR BEAN 19960/18 s.12.2.2018 i. Poolgreen Cole e. Saxaphone Nyles kasv. Anne Knuutinen 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 17.8. Olavi Nurmiranta SPA 1. 
Metsästyskokeet: Inari 13.10. Tiina Karlström AVO 1 (80 pist). Soini 26.10. Olle Johannisson VOI 1 (92 pist). 
Soini 27.10. Olle Johannisson VOI 2 (72 pist). Hyvinkää 7.12. Arto Kurvinen VOI 1 (86 pist). 
Metsästyskokeen vesityö: Laukaa 18.8. Mauri Koivuporras Hyväksytty. 
 
MULTIFARIOUS MR BOND 19963/18 s.12.2.2018 i. Poolgreen Cole e. Saxaphone Nyles kasv. Anne Knuutinen 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 17.8. Olavi Nurmiranta SPA 1. 
Metsästyskokeen vesityö: Laukaa 18.8. Mauri Koivuporras Hyväksytty. 
 
MUSKETTIKOIRAN ATHOS 32911/16 s.9.5.2016 i. Fi Mva Fi Jva Triplet Finlandia e. Fi & Ee Mva Lt & Ee JMva 
BaltJV-09 Muskettikoiran Zafira kasv. Pirjo Toivakainen 
Näyttelyt: Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
size and format, incorrect skull, well set neck, a little bit soft topline and low set tail, deep in chest, loose elbows 
out, very strong rear and angulations, needs a little bit more balance in movement, good coat and temperament. 
Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro AVO ERI 2 SA PU4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, kunnon hännän kanto, hyvin kul-
mautunut edestä ja takaa, kauniit sivuliikkeet, hyvä temperamentti. Riihimäki NORD 31.8. Tino Pehar, Kroatia 
AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½ years, very compact body, masculine head with nice 



expression, good topline, well set tail, good angulation in front, should have more drive in movement, a little bit 
overangulated behind. 
 
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 5.5. Arto Kylmälä VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-11, e-3, f-5 = 47 pist). Rauhoitettu lähtö 
jossa koira tuhoaa alkumakuun, jälkityö tapahtuu innokkaasti vipeltäen maa- ja ilmavainua taitavasti yhdistellen; 
kaikilla osuuksilla pieniä varmistuslenkkejä molemmin puolin jälkeä; katkokulma laajenevalla rengastuksella, 
muut pienemmin lenkein; makuista ensimmäisen ohittaa vierestä, muut tuhoaa nopeasti mutta täydellisesti, 
jatkaen matkaa itsenäisesti; sorkasta ottaa vainun paljon ennen oppaan etumerkkiä, sorkkaa esitellään ylpeästi 
perässä tulijoille; reipasotteinen suoritus jota on ilo seurata. Multia 19.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (47 pist). Kolari 
18.8. Merja Kajander VOI 1 (44 pist). 
Rallytoko: Laukaa 25.5. Tiia Hämäläinen AVO HYV (05 pist). Laukaa 9.6. Pia Heikkinen AVO HYV (93 pist) 
RTK2. 
 
NAMUSILLAN VÄINÄMÖINEN Fi Jva 47858/13 s.26.8.2013 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Viian Eukko 
kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Jäljestämiskokeet: Virrat 5.5. Arto Kylmälä VOI 2 (a-4, b-7, c-5, d-10, e-3, f-3 = 32 pist). Rauhoitettu lähtö, 
tosin luvan saatuaan Paavo ampaisee vauhdikkaaseen jälkityöhön; kaikilla osuuksilla Paavo tekee useita 
rengastuksia joista osa haittaa etenemistä; kolmannella osuudella lentoon lähtevä koppelo vie huomion mutta 
ohjaajan oikea-aikainen kielto estää koiraa lähtemästä linnun perään; jälkityöhön tulee kuitenkin haparointia ja 
jonkin ajan päästä Paavo lähtee seuraamaan veriuran vierestä lähteviä jälkiä ja etenee lopulta hukkaan asti; 
kulmat taitavasti, makuista kaksi merkkaa ja kaksi ohittaa; kaadolle ilmavainulla ja noutaa sorkan; tänään osin 
haparoiva suoritus, osin erinomaista työtä. Kolari 18.8. Merja Kajander VOI 1 (48 pist). 
Rallytoko: Laukaa 25.5. Tiia Hämäläinen ALO HYV (83 pist) RTK1. Jämsä 30.5. Maria Riski AVO HYV (72 
pist). Jämsä 30.5. Maria Riski AVO HYV (91 pist). Laukaa 9.6. Maria Riski VOI 0 (0 pist). Laukaa 9.6. Pia 
Heikkinen AVO HYV (73 pist) RTK2. Jyväskylä 6.7. Fiia-Maria Kivioja VOI HYV (94 pist). Saarijärvi 13.10. Tytti 
Lintenhofer VOI HYV (73 pist). Jyväskylä 19.10. Taru Leskinen VOI HYV (94 pist) RTK3. 
 
NENEMO RUN RUN TO THE MOON 50454/18 s.24.9.2018 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning 
Musk e. Lepänojan Kirkkain Tähti kasv. Eija ja Matti Lampinen ja Anniina Grönvall 
Näyttelyt: Helsinki PN 13.4. Lotta Vuorinen BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu RYP4-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk, kauniit ääriviivat omaava pentu jolla hyvä raajaluusto, kaunis pää ja miellyttävä 
ilme, oikea purenta, oikean mallinen rintakehä ja ikäisekseen riittävä eturinta, hyvä ylälinja, tasapainoiset kul-
maukset, yhdensuuntaiset liikkeet mutta saisi liikkua hieman pidemmällä etuaskeleella. Kouvola RN 28.4. Katja 
Korhonen PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan aavistuksen 
pitkä, oikealinjainen urospentu jolla hyvä pää ja ilme, purenta ok, hyvät korvat, hyvä kaula, ikäisekseen hyvä etu-
rinta, rungossa vielä pentumaista löysyyttä, tasapainoiset kulmaukset, vankkaluustoiset raajat, hyvä häntä, hyvä 
pentukarva, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, tasapainoinen sivuliike, valitettavasti tänään en löydä 
toista kivestä. 
 
NENEMO SIBLINGS REQUIRE 46610/17 s.6.8.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Great Expectations e. Lepänojan 
Kirkkain Tähti kasv. Eija ja Matti Lampinen ja Anniina Grönvall 
Näyttelyt: Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months, 
taller in size, excellent type, very masculine overall, typical head but too round and heavy in skull, well set ears, 
enough long neck, correct topline and tailset, balanced angulations, needs more forechest and deeper ribcage, 
excellent coat quality in enough condition, excellent temperament, moves typically and soundly from all sides. 
Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kookas, kaunis 
pää ja ilme, hieman korkealle kiinnittyneet korvat, purenta ok, riittävä kaula, pysty lapa, kaulan tulisi kiinnittyä 
sulavammin ylälinjaan, hieno eturinta, lyhyt mutta viisto olkavarsi, suorat eturaajat, vahva runko, syvä hieman 
lyhyt rintakehä, pitkä lanne, hieman jyrkkä lantio, hyvä häntä, vahvat lihakset, hyvä takakulma, korkea kinner, 
hyvä karvan laatu, reipas käytös, korkea etuaskel, hyvä takapotku. Mäntyharju RN 6.4. Paavo Mattila NUO ERI 
1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut nuori uros jolla hyvän mallinen 
pää, kaunis ilme ja ja kaula, eturintaa voisi olla jo hieman enemmän, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja, erittäin 
hyvä takaosa, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, aavistuksen korkea häntä liikkeessä, miellyttävä käytös. Kouvo-
la RN 28.4. Katja Korhonen NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 8 kk, erittäin hyvän tyyppi-
nen, mittasuhteiltaan oikea, keskikokoinen uros jolla vahva uroksen pää johon toivoisin hieman lisää pituutta, 
hyvät korvat, purenta ok, hyvä kaula, ikäisekseen hyvä eturinta ja rungon täyteläisyys, avoimet etukulmaukset, 
voimakkaammat takana, riittävä raajaluusto, hyvä häntä, hyvä turkin laatu, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja 
takaa, sivuliikkeessä etuaskel jää hieman lyhyeksi, miellyttävä luonne. Hirvensalmi RN 4.5. Paula Rekiranta 
NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 kk, tyypiltään erinomainen kompakti nuori uros jolla 
hyvät mittasuhteet, riittävä pään pituus, melko hyvät pään linjat, vahva kuono-osa, hyvä kaula, lapa voisi olla 
viistompi, hyvä rintakehä, hieman luisu lantio ja korkea kinner, sopusuhtainen luusto, erinomainen karvan laatu 
mutta ei aivan onnistunein trimmaus käpälissä, kevyt liikunta. Jämsä RN 11.5. Reia Leikola-Walden NUO EH 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan oikea, sopivan kokoinen, oikealinjainen pää jossa 
hieman loiva otsapenger, kauniit tummat silmät, riittävä luusto, litteät käpälät, hieman niukka eturinta, ikäisek-
seen riittävä runko, normaalisti kulmautunut takaa, hieman luisu lantio, saisi liikkua pidemmällä askeleella, hyvä 
turkki ja luonne. Iitti RN 1.6. Maija Mäkinen NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen 



nuorukainen, tiivisrunkoinen, hyvä pään pituus, vielä hieman korkeat otsaluut ja pyöreyttä kallolinjoissa, hyvä 
kaula, hyvät silmät ja purenta, kevyt eturinta, hyvä runko, hyvä luusto ja käpälät, liikkeessä hieman korostunut 
lanneosa, saisi liikkua tehokkaammin takaa, hyvä karvan laatu, erinomainen temperamentti, käyttää hyvin hän-
täänsä, hieman löysyyttä alahuulissa. 
 
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: Tampere NORD 4.5. Boris Pegan, Kroatia JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct in type, shape and overall balance, in good condition, correct in size, bit heavy in head, good neck, 
decent front and shoulder assembly, should be stronger on pasterns, I’d like to see him shorter coupled, decent 
hindquarters, I wish he’d show himself better today. 
 
NIGHT WHISPER HURRICANE 23148/19 s.19.3.2019 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning 
Musk e. By Mva Zaira Black Petrs kasv. Mari Salminen 
Näyttelyt: Ypäjä PN 23.11. Sanna Kavén PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi urosmai-
nen, sopiva luuston vahvuus, mittasuhteiltaan hieman pitkän vaikutelman antava, oikea purenta, tässä vaihees-
sa hieman takaluisu kallo, hyvä ilme, riittävä kaulan pituus, hieman etuasentoiset lavat, hyvät takakulmaukset, 
rintakehä vielä kesken kehityksen, hyvä lantio ja häntä, liikkuu vielä edestä hieman leveästi, hyvin takaa, lupaa-
va karva, miellyttävä käytös. 
 
NORTHWORTH CALL MY NAME 21780/19 s.24.2.2019 i. C.I.B Sk & Hu Mva Hu JMva Lindridge Bolt From The 
Blue e. V-17 Northworth Yeave Ho kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Lahti PN 21.9. Reia Leikola-Walden BABY 1 KP PU-1-pentu ROP-pentu RYP1-pentu. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin kehittynyt, kaunislinjainen pää jossa hyvä pituus, erinomainen kaula 
ja ylälinja, vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen runko, leveä lanne, hyvä hännän kiinnitys, upeat 
liikkeet, iloinen luonne, upea karva ja viimeistely. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reslig elegant hane av utmärkt typ, långt välformat huvud, lite av-
fallande stop, bra bett, utmärkt förbröst och front, elegant hals, välvinklad fram, lång välformad bröstkorg, väl-
vinklad bak, rör sig med fint flyt i steget. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN ERI 2 SA VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Välbyggd, fint uttyck, vackert nosparti, mörka ögon, utmärkt resning 
och överlinje, bra förbröst och bröstkorg, välvinklad, rör sig med flyt och effektivitet, bra pälskvalitet, glad i ringen. 
 
NORTHWORTH CAPRICORN Fi Mva 18622/12 s.13.1.2012 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth Burn 
Baby Burn kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Tampere NORD 4.5. Boris Pegan, Kroatia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely type and good shape, typical outline, pleasing head and expression with sound short muzzle, good neck, 
going well to smooth withers, shoulder layback correct, I’d like to see more return of upper arm, well coupled with 
good tailset and hindquarters, I’d like more reach and drive in movement. Helsinki KV 11.5. Irina Poletaeva 
VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7-vuotias, erinomainen kunto ikäisekseen, kompakti, uros-
mainen, erinomainen luusto, liian syvä kallo, kuono voisi olla pidempi, korkeahko otsapenger, saksipurenta, hyvä 
ylälinja ja häntä, syvä rintakehä, eturinta voisi olla paremmin kehittynyt, hyvät kulmaukset, riittävä askelpituus, 
oikea karvan laatu. Hamina NORD 26.5. Lotte Jörgensen, Tanska VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 7 years old and still going strong, masculine head, nice body, good topline, he moves ok but could 
have a little more attitude, nice coat and colour. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia VAL ERI 4. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. I like this compact black and white, attractive head, well placed shoulders, 
short deep body, good width to his second thigh, short below the hock, presented an attractive picture, good 
coat. Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua VAL EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size 
and bones, good format, little bit deep set eyes, little bit loose dewlap, soft topline, deep in chest, a little bit short 
upper arm, straight rear angulation and too close behind, not enough balance in movement, needs better 
temperament, good coat. 
 
NORTHWORTH CROWN PAINTED BLUE 21781/19 s.24.2.2019 i. C.I.B Sk & Hu Mva Hu JMva Lindridge Bolt 
From The Blue e. V-17 Northworth Yeave Ho kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Francisco Salvador Janeiro, Portugali PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, long head, typical expression, very good body, topline and croup, 
movement could be better. 
 
NORTHWORTH DRASTIC STYLE HeJW-15 23583/15 s.20.1.2015 i. Backhills Scandinavian Style e. North-
worth Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro AVO ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 
years old masculine male, excellent type, size and body proportions, typical head but too short in muzzle, well 
set ears, excellent neck, topline, tailset and tail carriage, too straight in front and rear angulation, needs more 
forechest, moves typically but short in step. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, hyvä kallo ja oikein 
kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät ja hyvä purenta, sopivan täyteläinen hieman lyhyt kuono, hyvä ylälinja, 
oikean mallinen rintakehä, hyvä lanneosa ja sopivasti eturintaa, hyvä karva, oikea hännän kiinnitys, tasapainoi-
set kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, saisi esiintyä reippaammin. Hamina NORD 26.5. Lotte Jörgensen, 
Tanska AVO ERI 1 SA PU1 NORD-SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine male, very 



nice head and expression, correct bite, enough of neck, strong topline, body is well developed, moves very well, 
nice coat and colour. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Well made dog with plenty of subsance, well balanced head, adequate length of neck, well sprung rib, 
good muscletone, level topline, sound mover. Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua AVO H. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good size and bone, deep set eyes, strong neck, soft topline, deep in chest, short 
upper arm, straight rear angulation, not balanced in movement, not in good show condition, excellent 
temperament. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good type and outline, masculine head and expression, excellent bone and substance, I’d like to see better 
layback of shoulder, short and firm loin, topline could be better, moved well, carries tail a bit too high. Riihimäki 
NORD 31.8. Tino Pehar, Kroatia AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years, good proportions 
in body, should have better head, little bit short and deep muzzle, could have little bit btter eye expression, could 
have stronger topline, good tailset, slightly steep upperarm, should show more temperament in movement. 
Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket 
bra storlek, fina proportioner men saknar elegans, balanserat huvud, bra ögon, öron och bett, lite vid i fronten på 
grund av bröstkorgens lite rundare form, tillräcklig hals, bra bröstkorgslängd, något flat i korset vilket gör svans-
ansättning hög, goda vinklar bak. 
Taipumuskokeet: Luumäki 20.7. Kati Huovila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Tyyni, oma-
ehtoinen. Haku ja laukaus: hylätty. Alussa rauhallinen, hitaasti etenevä ja itsenäinen haku mikä muuttui jaloissa 
pyöriväksi ja perässä kulkevaksi eikä kannustuskaan innostanut; tuulella ei vaikutusta; laukauksen ampuminen 
mahdollista vasta loppuajalla, mistä alkuun innostui mutta pian taas jäi lähelle pyörimään; koira olisi halunnut 
pikemmin edellisen koiran jäljille ja poispäin kuin puhtaaseen maastoon. Jäljestys: hyväksytty. Itsenäisesti jäljel-
le, tuuli pyöritti hajua, epävarmasti pienellä rinteellä; uusi alku mistä maa- ja ilmavainulla paremmin jäljelle; kul-
ma hyvin, alamäessä ilmavainulla vauhti reipastui ja fasaania jäi haistelemaan; ajan käytti täysin. Vesityö: hylät-
ty. Alkuun makoilee rannalla; toisen pukin heiton jälkeen kastelee tassut mutta ei ui eikä nouda. Tottelevaisuus: 
hylätty. Vaikeuksia noudattaa ohjaajan merkkejä/ohjeita. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koira mieluiten leikkii kuin 
kuuntelee ohjaajaa noudattaen. 
 
NORTHWORTH EASTERN BLACK TEA 36330/19 s.4.6.2019 i. C.I.E RigaW-18 V-18 HeW-19 V-19 Honey-
water’s Catch Of The Day e. Northworth Tea For Two kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Ypäjä PN 23.11. Sanna Kavén BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Lupaava urospentu, selvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, oikea purenta, lupaava pää, hieman 
kaulanalusnahkaa, miellyttävä ilme, sopiva kallo ja luusto, riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana, ikään sopi-
va rintakehä, hieman pitkä lanne, erinomainen lantio, liikkuu kauttaaltaan tasapainoisesti ja ikään sopivasti, hyvä 
ylälinja ja häntä, lupaava karva, miellyttävä käytös. Helsinki PN 7.12. Reino Korpela BABY 1 KP PU2-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lupaavasti kehittynyt, vahvatyyppinen, melko hyvät mittasuhteet, 
oikean muotoinen pää, hyvä kaula, hieman pyöreä runko, hyvä takaosa, sopiva luusto ja kulmaukset, hieman 
pehmeä karvapeite, liikkuu ja käyttäytyy tasapainoisesti. Helsinki PN 8.12. Tarja Löfman BABY 1 KP PU2-pen-
tu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk vanha, erinomaisen tyyppinen, vankkarunkoinen nuorukainen, 
hyvä purenta, kaunisilmeinen pää jossa oikeat mittasuhteet ja ääriviivat, erinomainen eturinta, hyvä ylälinja, 
tanakka runko, tasapainoiset kulmaukset, liikkeessä hieman pehmeä ylälinja, liikkuu hyvin joka suunnasta, laa-
dukas pentu, esiintyy kauniisti. 
 
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 20.1. Matti Tuominen VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuo-
tias, miellyttävä pää ja ilme, hyvä runko, sopiva raajaluusto, turhan korkea hännän asento, hyvä karvapeite, sopi-
vat kulmaukset, hyvät sivuliikkeet ja takaliikkeet, edestä liikkuu hieman löysin kyynärpäin, hyvä kaula ja ylälinja, 
liikkuu ja esitetään hyvin. Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 3 years, excellent male in type, size, body proportions and balance, presented in excellent body 
and coat condition, beautiful head and expression, excellent topline, angulation, forechest, substance and coat 
quality, moves very well from all sides, tail carried a bit high on the move. Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liet-
tua VAL ERI 1 SA PU3 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and format, excellent 
head and expression, well set neck, enough strong topline, deep in chest, a little bit straight upper arm and rear 
angulation, needs a better balanced movement, good coat and temperament. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen 
VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, kokoon sopiva 
luusto, seistessä hieman laskeva ylälinja, hieman takaluisu kallo ja oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat 
silmät, sopivan täyteläinen kuono, hyvä purenta, hieman korostuneet kulmakaaret, hyvä rungon malli, hieman 
kapea lanneosa, oikea karvan laatu, korkea-asentoinen häntä, olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin kulmau-
tunut takaa, saisi liikkua tehokkaammin. Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka VAL ERI 3. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Light blue roan, due to the flat croup tailset too high, moving wide in front, 3 years 
old, would prefer better sloping neck into shoulder, big teeth, scissor bite, good head proportions, correct earset, 
would prefer legs straighter, good rib, short loin, good tailset, happy dog. Helsinki KV 11.5. Irina Poletaeva VAL 
EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, urosmainen, kompakti, liian syvä kallo, 
silmien luomet saisivat olla tiiviimmät, saksipurenta, hyvät korvat, kaunis kaula, hyvä säkä ja selkä, liian suora 
lantio ja korkea-asentoinen häntä, riittävä rintakehän syvyys, riittävät kulmaukset, riittävä askelpituus, oikea kar-
van laatu. Hamina NORD 26.5. Lotte Jörgensen, Tanska VAL ERI 1 SA PU2 NORD-VARASERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, he shows a nice picture standing, masculine head, ears are well set, 
body is well developed, good tailset, moves ok, has a nice coat and colour. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-



Britannia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well proportioned dog, well balanced and 
attractive head, good shoulder placement with well angulated upper arm, strong well angulated quarters, sound 
and happy on the move, presented in good coat. Riihimäki NORD 31.8. Tino Pehar, Kroatia VAL ERI 1 SA 
PU1 NORD-SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old, powerful boy, beautiful head and 
expression, nice strong and deep muzzle, very nice neck and topline, well angulated, good forechest, beautiful 
movement. Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva, selvä 
sukupuolileima, hyvä kallo, huulet saisivat olla täyttyneemmät, luomet hieman avoimet, erinomainen eturinta ja 
olkavarsi, lavat voisivat olla viistommat, hyvä rungon malli, normaalisti kulmautunut takaosa, hyvä hännän 
kiinnitys mutta kantaa sen melko korkealla liikkeessä, hyvä karva. 
Jäljestämiskokeet: Hämeenlinna 19.5. Tuija Sällylä AVO 0 (0 pist). Ilo ohjataan hyvin jäljelle; ensimmäinen 
suora jäljestetään jäljen mukaisesti aaltoillen jälkiuralla ensimmäiselle kulmalle asti, merkkasi kulman ja selvitti 
sen jälkitarkasti; tämän jälkeen jäätiin puurtamaan paikalle, hukka; tämän jälkeen yritettiin jäljestää mutta Ilo teki 
jatkuvasti pieniä tarkistuksia jäljen molemmin puolin eikä edetty, joten ennen toisen osuuden puoliväliä koe kes-
keytettiin koiran ollessa haluton jäljestämään; hienon alun jälkeen koiralta loppui mielenkiinto jäljestystehtävään. 
Hämeenlinna 8.9. Veijo Suoranta AVO 0 (0 pist). 
 
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 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Northworth Tea For 
Two kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Tampere NORD 4.5. Boris Pegan, Kroatia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very elegant and well presented, excellent in overall style and balance, pleasing head and expression, good 
neck and shoulder assembly, I’d like to see more body on him and to have him with bit better hindquarters, 
correct croup, bit over angulated hindquarters, could use more compact feet. Vesilahti RN 3.8. Pirjo Aaltonen 
AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, tilavarunkoinen, sopusuhtaisesti rakentunut uros, 
pään linjat saisivat olla paremmat, tyypillinen ilme, hyvä kaula ja tiivis ylälinja, hyvät kulmaukset takana, etu-
kulmaukset saisivat olla paremmat, hyvä karvan laatu, hyvät takaliikkeet, etuaskel on turhan korkea ja holtiton. 
 
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: Savonlinna RN 25.5. Virpi Montonen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet ja luusto, hyvin iloinen ja pirteä cockerin luonne, hyvät pään mittasuhteet mutta otsapenger voisi 
olla selvempi, hyvä kaula, ok selkä, niukka eturinta, edestä niukemmin ja takaa voimakkaammin kulmautunut, 
runko saisi olla täyttyneempi, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta saisi säilyttää liikkeessä ryhdikkyytensä. 
 
OLIPA’S TEMPO 13230/13 s.13.12.2012 i. Fi Mva Birchfire Hig Hopes e. Fi Jva Olipa's Filiola kasv. Liisa Pajala 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 5.5. Pasi Kemppainen VOI 0 (0 pist). Hyvin ohjattuna jäljelle, maavainuinen koira 
etenee sopivaa vauhtia mutta luminen maasto aiheuttaa tarkisteluja joista kaksi laajempaa aiheuttaa paluujäljen 
ja hukat, ensimmäinen heti osuuden alkupuolella ja toinen makuun tuntumassa koiran ohitettua makuun; ensim-
mäinen kulma katkolla jatkuu aina kolmanteen hukkaan saakka ja tuomari keskeyttää kokeen; vähempi lumiset 
kohdat paljastivat jälkitaidot mutta muualla haastavat olosuhteet aiheuttivat ongelmia. 
 
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: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, hyvä kallo ja oikein kiinnittyneet korvat, hieman 
korostuneet kulmakaaret, keskiruskeat silmät, sopivan täyteläinen kuono, oikean mallinen rintakehä, hyvä lanne-
osa, sopiva eturinta, olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, hyvä hännän kiinnitys, takaa 
liikkuu hyvin, etuaskel jää hieman lyhyeksi. 
 
PELTOTUVAN HOTTENTOTTI 13527/19 s.24.12.2018 i. Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva Sugarvalley Midnight Aquarius 
e. Lepänojan Greeme Karamelli kasv. Merja Heinonen 
Näyttelyt: Lahti PN 21.9. Reia Leikola-Walden PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Miellyttävä-
ilmeinen pää jossa voisi olla hieman pidempi kuono-osa, hyvät mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, 
riittävät kulmaukset edessä, voimakkaammat takana, lupaava runko, liikkuu sujuvasti sivusta, turkki ei näyttely-
kunnossa (takkuja), kaipaa hieman kehätottumusta mutta iloinen luonne. 
 
PERCHWATER SWEET DREAMS 37812/19 s.18.4.2019 i. Little Joke’N Roll des Hauts de Cle e. Se(n) Mva 
EuJV-15 Perchwater Dream’N’Be Happy kasv. Frida Ankerson, Ruotsi  
Näyttelyt: Lahti PN 27.10. Reia Leikola-Walden BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tanakkarunkoinen hyvin kehittynyt pentu, hyvän pituinen pää jossa vielä pitkä loiva otsapenger, hieman kevyt 
kuono-osa, hyvä kaula ja ylälinja, vielä etuasentoinen lapa, hyvä luusto, tilava runko, lyhyt vahva lanneosa, hyvin 
kulmautunut takaa, iloiset liikkeet, heittelee vielä etujalkojaan, lupaava turkki, iloinen luonne. Helsinki PN 7.12. 
Reino Korpela PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoisesti rakentunut, so-
piva vahvuusaste ja mittasuhteet, oikean muotoinen pää, hyvä kaula, sopiva rungon tilavauus, keskivahvat raa-
jat, hyvät kulmaukset, hyvä karvapeite, tehokas liike, miellyttävä käytös. Helsinki PN 8.12. Tarja Löfman PEN 1 
KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk vanha, erinomaisen tyyppinen uros, 
hyvä purenta, otsapenger voisi olla selvempi, kaunis kaula, hyvä eturinta, voimakkaat takakulmaukset, liikkuu si-
vulta hyvin, vallattomasti edestä, esiintyy kauniisti. 



 
PEREDHILS ARCHER LEGOLAS Fi & Ee & 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 19.5. Tuija Sällylä AVO 0 (0 pist). Koiralle osoitetaan lähtö hyvin ja Leksa 
lähtee innokkaasti ja iloisesti jäljelle, jäljestäessään käyttää maa- ja ilmavainua; edetessään rengastaa jäljen 
lähimaastoakin ja tutkii riistan jälkiä ja siksi ajautuu hukalle kolme kertaa; ensimmäisellä osuudella kaksi kertaa 
ja toisen osuuden alkupuolella kolmannen kerran ja koe keskeytettiin; jäljestysvauhti on aika reipasta, siihen voi-
si kiinnittää jatkossa huomiota. 
Rallytoko: Lahti 20.1. Heikki Palosaari VOI 0 (0 pist). Lahti 27.4. Kirsi Petäjä VOI HYV (89 pist). Heinola 4.5. 
Riikka Timonen VOI HYV (76 pist). Lahti 29.5. Kirsi Petäjä VOI HYV (92 pist) RTK3. Lahti 14.12. Krista Karhu 
MES 0 (0 pist). 
 
POLLY BRIDGE THE ONE AND ONLY Se Jva NO53967/18 s.29.8.2018 i. Se(n) & No & Dk Mva NoJV-17 
Glenayden Copyright e. Polly Bridge Always On My Mind kasv. Katharina Hopen, Norja 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja JUN ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 9 months old male, very strongly built, head is quite good, very well built body and bone, 
very good angulation, good paws, ok coat, very good temperament, very good trot. 
 
PRETTY FLOWER’S COOKIE DOUGH 48044/17 s.17.8.2017 i. Fi & Ee & Lt Mva Lecibsin Blue Renny e. Pretty 
Flower’s Stars’n’Stripes kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 months, 
strong and masculine, excellent type, very compact in body, typical head, a bit loose eyelids, well set ears, 
excellent neck and topline, correct tailset and carriage, very well angulated and bodied, very good coat, excellent 
temperament, excellent on the move, a bit high tail carriage. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen NUO EH 2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koon ylärajalla, rungon mittasuhteiltaan pitkä, kokoon sopiva luusto, vielä 
takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, rintakehä saa täyttyä, samoin etu-
rinta, lanneosaltaan saisi olla lyhyempi, hieman karkea karvan laatu, olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin 
kulmautunut takaa, hieman korkea hännän asento, takaa liikkuu hyvin, etuaskel jää lyhyeksi. Kouvola RN 28.4. 
Katja Korhonen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 10 kk, erittäin hyvän tyyppinen, mitta-
suhteiltaan oikea, keskikokoinen uros, hyvät pään linjat, purenta ok, hyvät korvat, erinomainen kaula ja selkä-
linja, hyvä eturinnan ja rungon vahvuus, avoimet mutta tasapainoiset kulmaukset, erinomainen turkin laatu, hie-
man ylös kiinnittynyt häntä, kokonaisuuteen sopiva raajaluusto, liikkuu hieman ahtaasti takaa, yhdensuuntaisesti 
edestä, tasapainoinen ja hyvän pituinen sivuliike, kantaa häntäänsä liikkeessä hieman korkealla, miellyttävä 
luonne. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
well made male, well balanced head, good front angulation, big ribcage, good legs and feet, good turn of stifle, 
I’d like a better tail carriage. Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, erinomainen pään pituus, huulet voisivat olla paksummat, näyttää turhan pal-
jon valkoista silmissä, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä runko mutta eturinta saisi olla täyttyneempi, hyvä taka-
osa ja kaunis karva, liikkuu hyvin mutta voisi olla hieman ryhdikkäämpi. Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, Liet-
tua NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and bone, good format, enough good 
proportional head, a little bit soft topline, well set tail, narrow front, needs better rear angulation, enough balance 
in movement, good coat and temperament. Riihimäki NORD 31.8. Tino Pehar, Kroatia KÄY ERI 2 SA PU4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, strong  boy, compact in body, good head with typical eye 
expression, could have little more neck, bit high carried tail, good angulation in front, a little more open in rear. 
Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, 
good size, moves fluently from the side but could have a firmer topline, scissor bite, a bit open in eye and could 
be more parallel in head, good foreface and ear, still a bit open in shoulder and could have more forechest, very 
strong forelegs but stands a bit french, good ribcage, too straight in croup which gives him a very happy high tail, 
too little angulation in knee makes him overbuilt, very well muscled and strong bone, happy dog. Helsinki NORD 
7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt storlek och pro-
portioner, balanserat huvud, bra öron, ögon och bett, fin front, mycket god hals, goda vinklar fram, bra bröst-
korgsdjup och längd, något plan i korset vilket gör svans ansättning lite hög, tillräcklig vinklad bak, höjer sig över 
länden i rörelse, fint pälskvalitet. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Bra proportioner, vackert uttryck, välskuret huvud, välansatta öron, stark överlinje, kort stark länd, 
bra ben och bröstkorg, alltför högt ansatt svans, rör sig med kraft och drive, glad svansen stör mig, därav priset. 
Taipumuskokeet: Janakkala 30.5. Kirsi Salokanto SPA 1. 
 
PRETTY FLOWER’S COTTON EYE JOE 44892/18 s.5.8.2018 i. Pt Mva Venancio de Andaba Xey e. Leading-
Light Elegance At A Glance kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
made dog, pleasing head, short coupled, well angulated, good topline, good legs and feet, sadly he is out of coat 
which drops the prize. 
 
PRETTY FLOWER’S GANGNAM STYLE 50408/17 s.11.9.2017 i. C.I.E Us Mva Northworth Online Style e. 
Pretty Flower’s Really Indeed kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 4 kk, erin-
omaista tyyppiä oleva, miellyttäväpäinen junioriuros jolla hyvä luusto, hyvä runko, tasapainoiset kulmaukset, 
voisi liikkua edestä hieman pidemmällä askeleella, riehakkaalla tuulella tänään, hyvä kaula ja ylälinja, vaatii vielä 



kehäharjoitusta. Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 
months, masculine male, excellent in type, typical head but eyes set too wide, excellent earset, beautiful topline, 
balanced angulations, well bodied for age, excellent coat quality and condition, moves typically but a bit short in 
step. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen NUO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hyväluustoinen, rungon mittasuhteiltaan hieman pitkä, vielä takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, 
keskiruskeat silmät, kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä purenta, seistessä hyvä ylälinja, oikean mallinen rinta-
kehä, sopiva eturinta, oikea karvan laatu, lanneosaltaan saisi olla lyhyempi, tasapainoiset kulmaukset, korkealle 
kiinnittynyt häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella. Kouvola RN 28.4. Katja Korhonen NUO ERI 1 SA PU1 SERT 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikea koko ja mittasuhteet, tasapainoinen 
kokonaisuus, vankka uroksen pää, hyvät korvat, erinomainen kaula ja selkälinja, hyvä eturinta ja rungon vah-
vuus, tasapainoiset kulmaukset, kokonaisuuteen sopiva raajaluusto, hyvä turkki ja häntä, liikkuu yhdensuuntai-
sesti edestä ja takaa, tasapainoinen sivuliike, esiintyy hyvin. Mynämäki KR 19.5. Viveca Lahokoski NUO ERI 1 
SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, kaunis-
ilmeinen pää jossa hyvät kulmakaaret, erinomainen pään pituus, erinomainen kaula, hyväasentoinen lapa, kiin-
teä selkälinja, kokoon sopiva luusto, rintakehä saa kehittyä, erinomaiset takakulmaukset, hyvät yhdensuuntaiset 
takaliikkeet, etuliikkeissä voisi olla enemmän ulottuvuutta, hyvät iloiset ryhdikkäät sivuliikkeet. Tuusula ER 8.6. 
Lin Parker, Iso-Britannia NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very well presented black dog, 
well proportioned head, reachy neck with a good shoulder angulation, big ribcage, deep body and good rear 
angulation, level topline which he kept on the move, he was sound. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska 
KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, makes a very nice outline in standing but loses 
quality in movement because of lack of angulation in rear, makes him overbuilt, nice scissor bite, good head type 
and proportions, enough dark eyes, nice neck, a bit open in shoulder, needs more forechest, strong straight fore-
legs, very good ribcage, a bit flat in croup which gives him a high tailset, well muscled, beautiful coat and happy 
cocker temperament. Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen KÄY ERI 2 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, kauniisti kehittynyt oikealinjainen nuori uros, erinomainen etuosa, luusto, kul-
maukset ja käpälät, hyvä pitkä rintakehä, kaunislinjainen pää, hyvä purenta ja korvat, keskiruskeat silmät, hyvä 
karvan laatu ja kunto, liikkuu oikealla luonteella ja jäntevästi, sujuva sivuaskel. 
 
PRETTY FLOWER’S RAMA LAMA DING DONG Fi Mva 21899/14 s.2.3.2014 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo 
e. Pretty Flower’s Pants On Fire kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, urosmainen hieman kevytkuonoinen pää, hyvät 
korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, oikean mallinen rintakehä ja hyvä lanneosa, eturinta saa täyttyä, hyvä 
hännän kiinnitys, hyvä karva ja tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella. Mynämäki KR 19.5. 
Viveca Lahokoski KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen uros jolla hyvä vahvuus-
aste, oikeat mittasuhteet, kaunisilmeinen pää jossa hyvä vahvuus, hieman pystyasentoinen lapa, hyvä rinta-
kehän täyteläisyys, hieman ulkokierteiset eturaajat, hieman niukat polvikulmaukset, kapeat takaliikkeet, etu-
liikkeissä saisi olla enemmän ulottuvuutta, hyvä ryhti liikkeessä, melko runsas kiharalaatuinen turkki. Tuusula 
ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia KÄY EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very happy dog, well 
proportioned head, well angulated front and rear, neat feet, strong quarters, presented in good coat, moves with 
drive, holding a level topline. Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Voimakasrakenteinen uros jolla hyvät mittasuhteet, voimakas kallo, miellyttävä pehmeä ilme, hyvä ylälinja 
ja kaula, hyvä rintakehä mutta saisi olla tiiviimmässä kunnossa, hyvä takaosa, turhan pehmeä karva, erinomai-
nen sivuliike. Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi KÄY ERI 2 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Maskulint huvud med mycket bra proportioner, vackert uttryck, utmärkt hals och överlinje, något 
hög svans, utmärkt skuldra, något kort överarm, mycket bra vinklad bak, utmärkt päls och stomme, rör sig 
mycket bra is sidled, rör sig parallell bak, lite slarvigt fram. Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia 
KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Head of good quality, good eye shape and colour, well set 
ears, good reach of neck, excellent bone and feet, good depth of forechest and brisket, a little too long in 
coupling, moderate bend of stifle, well muscled, good reach and drive. Riihimäki NORD 31.8. Tino Pehar, 
Kroatia KÄY ERI 1 SA PU2 SERT FI MVA NORD-VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
proportions, strong male, masculine head with good expression, correct topline, could have more layback of 
shoulder. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 14.7. Jukka Kuparinen VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-12, e-3, f-5 = 44 pist). Hyvä lähtö, 
koira etenee runsaasti tarkistuksia tehden, maavainua käyttäen; makuista osoittaa kaksi hyvin, kaksi vain nuuh-
kaisee; normikulmilla isot tarkistuslenkit ennen kuin jatko löytyy, katkokulma tekijöiden jälkiä pitkin; loppua 
kohden tarkistelut lisääntyivät ja eteneminen kärsi. Heinola 4.8. Mari Tilles VOI 3 (24 pist). Kirkkonummi 11.8. 
Anu Härkönen VOI 2 (34 pist). Kirkkonummi 6.10. Jyri Salmi VOI 3 (26 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Vantaa 25.5. Harri Laisi ALO 1 (169 pist). Vihti 29.6. Harri Laisi ALO 2 (149 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 
Jäljestämiskokeet: Inkoo 5.5. Esa Pekkarinen AVO 0 (0 pist). Hyvä ohjattu alku, alkumakuu tutkitaan ja rauhal-
liseen, tarkkaan, hieman aaltoilevaan ilmavainuiseen jäljestykseen; osuuden puolivälissä koneurien ylityksessä 
löytyy kahluusyvyinen lammikko ja annettu tehtävä unohtuu hetkeksi; pian koira palaa jälkityöhön ja lähtee 
paluujäljelle, hukka; uusi alku, edetään kulmalle, makuu tutkitaan ja takalenkillä uudelle osuudelle; aukion laidas-
sa tuuli tekee koiralle kiusaa ja ajaudutaan etäälle jäljestä ja siitä hukka; uusi alku mutta ohjausalueen loputtua 



koira riistanjäljille ja tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle joka kiinnostaa; lupaava ensikertalainen 
jolle kokemus tuo enemmän koevarmuutta. 
Luonnetesti: Sipoo 13.7. Leena Turunen ja Tuija Juselius LTE (140 pist). 
Käyttäytymiskoe: Janakkala 11.5. Jouni Nummela PAKK 0. Helsinki 28.9. Tarja Tammilehto-Koli PAKK 1 BH. 
 
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: Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen VAL ERI 2 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koo-
kas, kokoon sopiva raajaluusto, hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen pään pituus, hieman takaluisu kallo, oi-
kein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hieman näkyvät vilkkuluomet, hyvä purenta ja huulilinja, lavat saisi-
vat olla viistommat, hyvä viisto olkavarsi ja hyvin kulmautunut takaa, hieman pitkä lanneosa, hieman pehmeä 
karvan laatu, hyvä lantio ja hännän asento, takaa liikkuu hyvin, hieman lyhyellä askeleella. Jyväskylä KV 10.11. 
Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Masculine dog, good proportions, 
masculine head, eyes are a bit small and could have sweeter expression, nice strong ribs but carrying a little too 
much weight, a little flat feet, moves well, would like a better coat quality, nice temperament. 
 
PUVEPAPAN BOTTLE ROCKET 14156/19 s.2.1.2019 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & 
Balt Mva Fi Jva Lingonberry’s Emporio Armani e. Puvepapan Coc-O-Nut Princess kasv. Tuija Suomi 
Näyttelyt: Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Still 
looking very young, correct head, a bit short muzzle, short neck, wish more chest and more angulation in 
shoulder and less angulation in hindquarters, enough ribcage for his age, excellent coat, dog needs to get 
motivated to understand why he is in the ring, training is important, mental training also, wish to see merry 
cocker in the ring, needs time Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja JUN EH 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Compact dog, would like him more masculine in head, good spring of ribs, could have more 
balance in angulation between front and rear, good bone and feet, a bit unsettled on move, wags his tail on the 
move but a little shy to handle, nice coat. 
 
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 26.10. Olle Johannisson VOI 3 (63 pist). 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Salo 19.5. Timo Saario VOI 2 (a-4, b-5, c-6, d-11, e-3, f-3 = 32 pist). Koira tutkii alkumakuun 
josta ohjattuna työhön; kaikilla osuuksilla tehdään muutamia tarkistuspistoja jäljen sivuun; ensimmäinen kulma, 
jolla katko, tarkasti jalanjälkiä uudelle osuudelle, toisen kulman yli riistapolkua aina hukkaan asti, kolmas kulma 
pienellä lenkillä takaa; makauksista ensimmäinen ja kolmas ohitetaan, toinen ja kolmas pysähtyen ja nuuhkien; 
suoraan kaadolle joka kiinnosti; helteisessä säässä kelpo suoritus, pienestä lipsahduksesta huolimatta. Uusi-
kaupunki 1.8. Mikko Ahti VOI 0 (0 pist). Koira tutkii alkumakuun ja aloittaa maavainuisen jälkityöskentelyn, oh-
jaajan kannattaa jarruttaa koiran etenemistä hieman; koira seuraa verijälkeä suurpiirteisesti, alueella risteilevät 
riistapolut tutkitaan perusteellisesti; ensimmäinen makaus merkataan ok, ensimmäisellä kulmalla olevalta katkol-
ta harhaudutaan kauas sivulle, josta ensimmäinen hukka; toisen osuuden alussa ensin riistapolun tarkastus ja 
paluumatkalla määrätietoisesti veretyksen yli aina toiseen hukkaan asti; loppuosa osuudesta jäljen kumpaakin 
puolta tutkien kulmalle asti, josta ensin yli ja sitten riistan jälkiä seuraten kauas sivulle ja koe keskeytyy kolman-
teen hukkaan; tänään runsaat riistan jäljet olivat verijälkeä mielenkiintoisemmat. Oripää 11.8. Marika Raittinen 
VOI 1 (47 pist). Sauvo 6.8. Marko Aaltonen VOI 0 (0 pist). 
 
PÄHKINÄMÄEN CREME DE LEMON Ee JMva 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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vajaa 12 kk, 
hyvin ulospäin suuntautunut juniori jolla riittävä raajaluusto, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, ulko-
kierteiset eturaajat, sopiva runko, hyvä hännän asento, köyristää ylälinjan liikkeessä, niukat kulmaukset, ei halua 
esitellä tänään liikkeitään, vaatii harjoitusta. Laitila RN 27.4. Tanya Ahlman-Stockmari JUN EH 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen uros, hyvä raajaluusto, yhdensuuntaiset pään linjat mutta kuono-osa 
saisi olla täyteläisempi silmien alta, samoin kuin alaleuka leveämpi, hyvät korvat ja kaula, toivoisin viistomman 
olkavarren ja korostuneemman eturinnan, hyvä runko ja eturaajat, oikeanlainen karvapeite, oikea hännän käyttö 
liikkeessä, liikkuu hyvin sivulta, tässä kehitysvaiheessa antaa hieman etumatalan yleisvaikutelman, säkä saisi 
olla korostuneempi. Nousiainen RN 26.5. Paula Rekiranta JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
16 kk, kookas nuori uros joka on vielä aavistuksen ilmava ja korkearaajainen, erittäin hyvä pään malli ja pituus, 
kauniit silmät ja ilme, hyvä kaula, ikäisekseen riittävä eturinta ja rinnan syvyys, erinomainen luusto ja käpälät, 
oikean laatuinen kauniisti kunnostettu turkki, liikkuu hyvin edestä, taka-askel jää vielä rungon alle, miellyttävä 
käytös. Hämeenlinna RN 8.6. Jari Partanen, Norja JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vie-
hättävät raamit, hyvä raajakorkeus, hyvä koko, vielä kesken kehityksen, hyvä pään malli ja pituus, hyvin kaunis 
lempeä ilme, hyvä kuiva kaula, riittävät kulmaukset, rungon tulee vielä täyttyä, hyvä raajaluusto, erinomainen 
lantio, lupaava turkki, hieman leveä edestä, voisi liikkua paremmin, riittävän iloinen luonne. 
Taipumuskokeet: Salo 15.6. Anu Kokkarinen SPA1. 
Jäljestämiskokeet: Tarvasjoki 5.8. Johanna Lindfors AVO 2 (35 pist). 
 



RASSEL'S GENTLEMAN THEY SAY 24138/19 s.27.3.2019 i. Lv & Lt Mva I’m Yours von Wulfekamp e. 
Rassel’s Zelda kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Espoo PN 14.9. Anett Finnig BABY 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 6 kk, erinomainen tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, miellyttäväilmeinen pää jossa oikeat mittasuhteet, hyvä 
kaula, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, ikäisekseen hyvä eturinta, hyvä rintakehän pituus, hyvä lyhyt lanne, 
hyvä lantio ja hännän kiinnitys, erinomaiset takakulmaukset, hyvä raajaluuston vahvuus ikäisekseen, liikkuu 
edestä ja takaa hyvin, sivusta hyvällä askelpituudella kun malttaa, esitetään erinomaisesti, miellyttävä käytös. 
Ypäjä PN 23.11. Sanna Kavén PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi urosmainen, tässä vai-
heessa hieman ilmavan vaikutelman antava, oikea purenta, lupaava pää, kaunis kaula, kokoon nähden hieman 
kevyt luusto, edessä riittävät, takana melko voimakkaat kulmaukset, rintakehän tulee vielä kehittyä, hyvä lanne, 
matala kinner, hyvä häntä, etuaskeleen tulisi olla pidempi, ikään sopiva taka-askel, lupaava karva, miellyttävä 
käytös. 
 
RASSEL'S GOLD DIGGER 24140/19 s.27.3.2019 i. Lv & Lt Mva I’m Yours von Wulfekamp e. Rassel’s Zelda 
kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Espoo PN 14.9. Anett Finnig BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk, erittäin hyvä 
tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, päässä toivoisin selvemmän otsapenkereen, alapurenta, hyvä kaula, turhan pysty 
lapa, hyvä olkavarsi, hyvä pitkä mutta kapea rintakehä, hyvä lyhyt lanne, erinomaiset takakulmaukset, ikäisek-
seen riittävä raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa ok, sivusta tasapainoisesti malttaessaan, esitetään 
erittäin hyvin, miellyttävä iloinen käytös. 
 
REAL LEGEND KING ARTHUR 30520/17 s.23.4.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. BaltJV-
14 Armando Gold Bolshaya Nadezhda kasv. Sini Tuominen 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, 
mukavan jäntevä nuori uros, rintakehä voisi olla hieman pidempi, pitkä mutta vahva lanne, sopivasti luustoa ja 
kulmauksia, hyvät käpälät, hyvä pään pituus, ilme, korvat ja purenta, kaunis karva ja väri, hieman korkea hännän 
kiinnitys, liikkuu vielä kapeasti ja löysästi, askel saa sujuvoitua, tarvitsee aikaa miehistyäkseen. 
 
REAL LEGEND SINNING MOON 36796/18 s.25.5.2018 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning 
Musk e. BaltJV-14 Armando Gold Bolshaya Nadezhda kasv. Sini Tuominen 
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
kk, hyvät mittasuhteet, hyväluustoinen urospentu joka näyttää turhan paljon silmän valkuaista, sopivasti kulmau-
tunut, hyvä kaula ja pään profiili, lanneosa voisi olla aavistuksen lyhyempi, liikkuu ikäisekseen hyvin. Tuusula 
ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 months, masculine head 
but not coarse, well boned legs and feet, I’d like him a bit shorter and with a better topline. 
 
RIGRETA’S ARCTIC MOON 20352/18 s.21.2.2018 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva 
RigaJW-15 Highlighters Arctic Frost e. Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee JMva Fi Jva Debbie’s Laphroaig Triple-
wood kasv. Riikka Ahtila 
Taipumuskokeet: Ruovesi 31.8. Jyrki Rasinpää SPA 1. 
 
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 & Lv & Balt Mva Ee JMva Fi Jva Debbie’s Laphroaig Triple-
wood kasv. Riikka Ahtila 
Näyttelyt: Laitila RN 27.4. Tanya Ahlman-Stockmari JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen uros, antaa itsestään tässä kehitysvaiheessa hieman matalan yleisvaikutelman, tilava runko ja kokoon 
sopiva raajaluusto, toivoisin hieman pidemmän kuono-osan joka saisi olla täyteläisempi silmien alta, ei tänään 
parhaassa karvapeitteessä joka myös laadultaan hieman pehmeä, hyvät käpälät, liikkuu yhdensuuntaisesti 
edestä, tarvitsee hieman lisää kehätottumusta. 
 
ROSSWIND BE WITH ME 16253/18 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 RN 6.12. Tarmo Viirtelä NUO ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvä koko, komea pää, kaunis ilme, purenta ok, hieman lyhyt kaula, hyvä eturinta ja etuosa, suorat 
eturaajat, tiiviit tassut, erinomainen rintakehä ja runko, hieman jyrkkä lantio ja korkealla kannettu häntä, hyvät 
takakulmat, kauniissa karvassa, tasainen mutta hieman lyhyt askel, iloinen käytös. 
 
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: Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, hyvä 
koko, oikeat mittasuhteet, raskaspiirteinen pää, korkea otsapenger, lyhyt kuono, avoimet vuotavat silmät, hieman 
niukka eturinta, muuten hyvä runko, hyvä takaosa ja hännän kiinnitys, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä 
karvan laatu, liikkuu säännöllisellä askeleella, avoin käytös, palkinto silmien takia. Nousiainen RN 26.5. Paula 
Rekiranta KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen, hieman 
pitkärunkoinen ja vankkaluustoinen uros, syvä aavistuksen pyöristynyt kallo ja hieman lyhyt kuono-osa, silmä-



luomet saisivat olla tiiviimmät, riittävä kaula, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä rinnan syvyys, pitkä lanne, 
niukka polvikulma, kapea reisi, erittäin hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin edestä, taakse toivoisin enemmän draivia. 
 
SEQUENCER DR WHO 15657/19 s.7.1.2019 i. Lindridge Black Knight e. HeJW-16 TlnJW-17 TlnW-17 Margate 
Pretty Little Liar kasv. Inka Salo 
Näyttelyt: Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
size, 8 months, could move with a longer step, correct scissor bite, could be more parallel in head, lovely dark 
eye, needs to be more filled out in foreface, good ears, nice neck and topline, straight forelegs, good cocker 
proportions, enough angulated rear, good tail activity, good coat structure. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig 
JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, erittäin hyvä tyyppi, kaipaa vielä itsevarmuutta, kaunis-
ilmeinen pää joka voisi olla maskuliinisempi, purenta ok, lupaava turkki, turhan pysty lapa, riittävä olkavarsi, etu-
rinnan tulee täyttyä, riittävä raajaluuston vahvuus, lupaava rintakehän malli ja pituus, hyvä lanne ja lantio, erin-
omaiset takakulmaukset, liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti, edestä ok, sivuliikkeessä etuaskeleen tulisi olla 
ulottuvampi. 
 
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 
Luonnetesti: Kauhajoki 25.5. Tarja Matsuoi ja Lea Haanpää LTE (169 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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen sukupuolileima ja rotutyyppi, kaunisilmeinen pää, hieman takaluisu kallo, oikea purenta, kaunis 
kaareutuva kaula, hieman lyhyt mutta viisto olkavarsi, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, hieman pitkä mutta 
vahva lanne, erinomainen lantio, kaunis matala kinner, ikäisekseen hyvässä kunnossa, liikkuu yhdensuuntaisesti 
sopivalla askelmitalla, hyvä ylälinja, miellyttävä käytös. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen VET ERI 1 SA PU4 
VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10½-vuotias, hieno veteraani, hyvärunkoinen ja hyvä-
kuntoinen, erinomainen raajaluusto ja käpälät, kaunisilmeinen uroksen pää, hyvä purenta, hyvä kaulan kiinnitys, 
hyvin hoidettu oikealaatuinen karva, säilyttää ylälinjan muttei tarvitse enempää massaa, luonteikkaat liikkeet, 
sujuva sivuaskel. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia VET EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very sound 11 years old dog, good head proportions, dark eye, short and strong body, well angulated 
quarters, kept a level topline on the move and stepped out well. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-
Britannia VET ERI 2. Lovely head and expression, lovely overall type, good neck and shoulders, good bone and 
substance, well rounded in quarters, moved soundly, just losing topline slightly but in this age ok. Oulu NORD 
13.7. Markku Kipinä VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen, 
vankkarunkoinen ja hyväkuntoinen veteraani, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja ja häntä, pään linjat voisi-
vat olla yhteneväiset, hyvät silmät, purenta ok, kiva luonne, hieman pehmyt karva, liikkuu hyvällä askelluksella. 
Oulu KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, Ruotsi VET ERI 1 SA PU4 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kraftfull hane med maskulint huvud, tillräckligt utvecklad nos och läpp, bra överlinje, något sluttande och 
brant kors, kraftfull bröstkorg, tillräckligt förbröst, bra benstomme och vinklar, rör sig med energi, tillräcklig steg-
längd, päls okej för åldern. Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä VET ERI 1 SA PU1 ROP ROP-VET. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisessa kunnossa oleva veteraaniherra, erinomaiset uroksen mittasuhteet, 
hyvä rungon ja luuston vahvuusaste, miellyttäväilmeinen pää, kaunis kaula, erinomainen eturinta, hyvä raaja-
luuston vahvuus, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu reippaasti ja kantaa itsensä hyvin ikävuosista huoli-
matta, turkissa jo hiven pehmeyttä, kaunisasentoinen häntä, avoin käytös. Kemi KR 21.7. Juha Palosaari VET 
ERI 1 SA PU3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melkein 11-vuotias, kauniit ääriviivat ja mitta-
suhteet, kaula ja kuono voisivat olla yhdensuuntaisemmat, pienet silmät, hyvä kaula, vankka runko, ikäisekseen 
hyvässä fyysisessä kunnossa, hyvät kulmaukset, ikä näkyy hieman turkin laadussa, hienot yhdensuuntaiset liik-
keet, nuorekas asenne, oikein mallikas. Rovaniemi RN 17.8. Anett Finnig VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, kaunisilmeinen pää jossa kuitenkin 
kallo liian taakse laskeutunut, hyvä kaula, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, erinomainen eturinta, erinomainen 
rintakehän malli, hyvä kaula, hyvä lantio ja hännän kiinnitys, hyvät takakulmaukset, ikäisekseen erinomaisessa 
lihaskunnossa, hyvä raajaluuston vahvuus ja käpälät, liikkuu edestä ja takaa hyvin, tasapainoisesti sivusta, ikäi-
sekseen mahtavalla tehokkuudella, esitetään erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, 
Puola VET ERI 1 SA PU2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice head, good eyes, good 
earset, nice neck, enough forechest, deep chest, good topline, moves well in both directions, very good tailset, 
movement is excellent for his age. 
 
SHAVIAN MAKE BELIEVE 44650/18 s.17.9.2018 i. Pt Mva Venancio de Andaba Xey e. HeW-16 HeW-17 PMV-
17 Shavian That’s Me kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Helsinki PN 3.2. Viveca Lahokoski BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja 
ikäisekseen tasapainoisesti kehittynyt, hyvät pään linjat, kuono-osa saa vielä täyttyä, lyhyt kaula ja pehmeyttä 
selkälinjassa, hyvä luusto ja takakulmaukset, runsas pentuturkki, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, hieman lyhyt 
etuaskel, sivuliikkeet saavat vielä tasapainottua, miellyttävä iloinen käytös. Helsinki NORD 8.9. Anett Finnig 
JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias, erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet rungossa, 
toivoisin kauttaaltaan maskuliinisemman pään, hyvä kaula, pystyasentoinen lapa, hyvä olkavarsi, eturinta puut-
teellinen, lupaava rintakehän malli, hyvä lyhyt vahva lanne, hyvin kulmautunut takaa, kauniit tiiviit tassut, hyvä 



raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta toivoisin pidemmän askeleen, liikkeessä köyristää 
turhan paljon lannetta, lupaava turkin laatu mutta tulisi viimeistellä näyttelyyn, esitetään erittäin hyvin, miellyttävä 
käytös. 
 
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 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Shavian It’s A Sin kasv. Jaana 
Ranta  
Näyttelyt: Helsinki NORD 8.9. Anett Finnig AVO ERI 1 SA PU1 SERT NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, erinomainen tyyppi jossa hyvät mittasuhteet, erinomainen pää jossa miellyttä-
vä ilme, hyvä kaula, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, eturinta ok, hyvä rintakehän malli, hyvä tiivis lanne, hyvä 
lantio, hyvä raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta toivoisin pidemmän etuaskeleen, esite-
tään erittäin hyvin, miellyttävä käytös, ok turkin laatu. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Mynämäki 18.8. Sari Kangaslampi AVO 0 (0 pist). 
Luonnetesti: Somero 28.9. Carita Koskinen ja Sirpa Heilä LTE – (0 pist). 
 
SHAVIAN TOUCH TOO MUCH 19754/13 s.16.1.2013 i. Asquanne Gamanchini e. C.I.E Ee & Lv & Lt Mva LvV-
11 EeV-11 Shavian Saint Or Sinner kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoi-
nen kokonaisuus, hyvä pää, riittävä kaula, selkälinja saisi olla suorempi, eturinta saisi olla täyttyneempi, hyvä 
runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu tasapainoisella askelpituudella mutta saisi kantaa itsensä ryhdik-
käämmin, melko pehmeä karvan laatu. 
 
SPECK LINE LEMMENLEIKKI 31938/16 s.14.4.2016 i. Fi Jva Hunterfull Grace’N Glory e. Fi Mva Fi Jva 
Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki  
Luonnetesti: Jalasjärvi 17.8. Heli Herranen ja Mia Möller LTE (85 pist). 
 
SPECK LINE SUPERNOVA 15748/17 s.26.12.2016 i. Flashdance Kind Of Magic e. Speck Line Tuulten Viemää 
kasv. Maarit Mäki  
Luonnetesti: Lapua 29.6. Reijo Hynynen ja Jorma Kerkkä LTE (80 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: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia NUO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Attractively marked head with a dark eye, adequate length of neck, short and deep body, strong well angulated 
quarters, tight feet, he was sound and happy on the move. 
Jäljestämiskokeet: Merikarvia 26.5. Karla Sohlman AVO 0 (0 pist). Ossi tutkii lähtömakuun ja saatetaan 
mallikkaasti päivän työtehtävään, alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään maa- ja ilmavainua sekaisin; 
ensimmäinen osuus hyvin yli puolivälin siksak-kuviota käyttäen, sitten jäljen yli on mennyt herra hirvi jonka 
suuntaa lähdetään tarkistamaan niin kauaksi että tuomitaan ensimmäinen hukka; uusi yritys, kulmalle taas hyvin 
mutta ne samat sorkanjäljet saavat hännän heilumaan ja matka jatkuu yli niin kauaksi että tuomitaan toinen 
hukka; ensimmäiseltä kulmalta uusi yritys, toinen osuus edetään isoja ja pieniä pistoja tehden, kuljetaan jäljen 
sivussa, sen suuntaisesti kuitenkin melko pitkä matka, palataan uralle mutta sitten lähdetään taas katsomaan 
mihin ne isot sorkan jäljet vievät, kolmas hukka ja koe keskeytyy; harjoitellen kaadolle joka kiinnosti paljon; nuori 
kokematon koira osoitti omistavansa jälkikoiran nenän; harjoitusta lisää niin varmuus lisääntyy; koiran ohjaaja 
ansaitsee kehut, hieno suoritus häneltä. 
Luonnetesti: Alajärvi 26.10. Jorma Kerkkä ja Reijo Hynynen LTE (-35 pist). 
 
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  
Luonnetesti: Alajärvi 26.10. Jorma Kerkkä ja Reijo Hynynen LTE (110 pist). 
 
SPECK LINE YLIVETO 35143/18 s.13.5.2018 i. Fi Jva Hunterfull Grace’N Glory e. Speck Line Ilo Joka Elättelöö 
kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
grown dog of 12 months, attractive head, well angulated in front and good bend in stifle, level topline, sound and 
happy. 
 
SPECK LINE YLLÄRI 35144/18 s.13.5.2018 i. Fi Jva Hunterfull Grace’N Glory e. Speck Line Ilo Joka Elättelöö 
kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year 
old boy, well proportioned head, good angulations front and rear, strong body but little out of coat. 
 
STARBOYS MERRY MAYSHINE 42915/16 s.11.5.2016 i. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt 
JMva TlnJW-13 Merry Cocktails Quetzal Faith e. Lv & Ee JMva TlnJW-13 Starboys Pepper Lace kasv. Janna 
Kekkonen 



Näyttelyt: Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good 
type, strong male, carrying a little bit too much weight today, head could be with better lines, a little bit skinny in 
throat, nice reach of neck, correct topline and tailset, angulation in front and rear in balance, correct ribcage, 
could move better, more freely with more drive from behind, moves a little bit narrow in front, looks very nice 
when he is standing. 
 
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: Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
format, nice head and expression, well set neck, in movement arched loin, deep in chest, enough correct front, 
needs a better rear angulation, not enough balanced movement, good coat and temperament. Helsinki KV 11.5. 
Irina Poletaeva AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Urosmainen, hyvin kompakti, erinomainen 
luusto, kaunis urosmainen pää, kaunis ilme, saksipurenta, hyvät korvat, erinomainen kaula, ylälinja ja hännän 
asento, hyvä rintakehä ikäisekseen, hyvin kulmautunut, hyvä askelpituus, oikea karvan laatu, upea luonne. 
Kangasniemi KR 30.5. Kalvo Kriisk, Viro AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice type and size, beautiful masculine head, kind expression, excellent body proportions, good length of 
neck, typical topline, strong bones, nice forechest, balanced angulation front and rear, beautiful coat and colour, 
good movement, nice temperament, well presented. Jämsä KR 16.6. Katja Korhonen AVO ERI 2 SA PU3 
VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, mittasuhteiltaan aavistuksen 
pitkä uros jolla oikeat pään linjat, miellyttävä ilme, hyvät korvat, kaunis ylälinja, erinomainen kaula, hyvä eturinta, 
täyteläinen runko, hieman pitkä lanneosa, kulmautunut voimakkaammin takaa, vankka raajaluusto, hyvät käpä-
lät, erinomainen turkki, liikkuu yhdensuuntaisesti kattavalla askeleella, miellyttävä luonne ja kokonaisuus. Maa-
lahti RN 3.8. Maija Mäkinen AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias 
maskuliininen uros jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja, hyvä vahvuus, hyvä urosmainen pää, pään linjat saisivat 
olla yhdensuuntaisemmat, hyvä vahva kuono-osa ja huulet, hyvät silmät, purenta, kaula ja säkä, vankka runko, 
tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntä, hyvä karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti sivusta, aavistuksen löysästi 
edestä, hyvä luonne. 
Jäljestämiskokeet: Oulainen 18.5. Kari Hyytiäinen AVO 0 (0 pist). Koiralle näytetään alkumakaus ja ohjataan 
alkuun; koira palaa ohjauskrepiltä alkuun ja ottaa lähdön uusiksi, muutaman metrin jäljestyksen jälkeen harhau-
tuu jäljeltä ja tulee hukka; ohjataan jälleen kannustaen matkaan mutta poistuu pian jäljeltä ja tulee toinen hukka; 
taas uusi alku mutta koira ottaa pian paluujäljen ja tulee kolmas hukka; tuomari keskeyttää. 
 
SUGARVALLEY FROSTBITE NIPPING MY TOES 27634/19 s.27.3.2019 i. Elmers Goldmine Mr Lee e. Sugar-
valley Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Lahti PN 21.9. Reia Leikola-Walden BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikealinjai-
nen pentu, miellyttäväilmeinen pää jossa vielä hieman takaluisu kallo, riittävä luusto, kaunis kaula ja ylälinja, lu-
paava eturinta ja runko, normaalit kulmaukset, liikkuu hyvin niin halutessaan, lupaava karvan laatu, miellyttävä 
luonne. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Masculine head, good size and proportions, well chiselled skull, dark eyes, excellent neck and front, 
quality bones and feet, wish shorter loin for male, excellent hindquarters, strong topline, excellent temperament, 
puppy coat. Ypäjä PN 23.11. Sanna Kavén PEN 1 KP PU2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäi-
sekseen hyvin kehittynyt uros, sopiva luusto, oikea purenta, pää saa vielä kehittyä ja täyttyä, hyvä ilme ja kaula, 
hieman etuasentoiset lavat, takana hyvät kulmaukset, ikään sopiva rintakehä, hieman luisu lantio, liikkeessä 
vielä pentumaista löysyyttä, sopiva askelmitta, hyvä häntä ja lupaava karvapeite, miellyttävä käytös. Tampere 
RN 6.12. Tarmo Viirtelä PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunis pää 
ja ilme, purenta ok, hyvä ylälinja, erinomainen etuosa, erinomainen runko mutta hieman pitkä lanne, hyvin kan-
nettu häntä, vahva takaosa, kaunis karva, hyvä askel ja reipas käytös. 
 
SUGARVALLEY MIDNIGHT AQUARIUS Fi & Ee & Lt Mva Fi Jva 14566/13 s.30.12.2012 i. Paisley’s Time Will 
Show e. Fi Jva Crab Apple’s Brownsugar Girl kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoi-
nen, rungon mittasuhteiltaan hieman pitkä, selvä sukupuolileima, hoikka yleiskunto, hieman takaluisu kallo ja 
oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät ja hyvä purenta, rintakehä saisi olla täyteläisempi ja olkavarret 
viistommat, kapea ja hieman pitkä lanne, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä hännän kiinnitys, tasapainoiset kul-
maukset, liikkuu hyvällä askelpituudella. Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska KÄY ERI 2 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years, well kept, well proportioned, nice masculine head, well set long ears, good 
neck, topline and tailset, good depth of brisket, long ribcage, good feet, well angulated, moves nicely with correct 
2 o’clock tail. Kangasniemi KR 30.5. Kalvo Kriisk, Viro KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Strong male, masculine heavy head, too much white seen in the eyes, well set ears, good length of neck, correct 
topline, well set tail, too straight in front, strong bones, medium angulation front and rear, nice coat, good 
movement, nice temperament, well presented. 
 
SUGARVALLEY PIECE OF CAKE 12375/16 s.8.12.2015 i. Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lecibsin Stars In The Sky 
e. Sugarvalley Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Luonnetesti: Rovaniemi 18.8. Reijo Hynynen ja Riitta Lehmuspelto LTE (125 pist).  
 
SWEETIE-PIE JUST JAZZ 45785/08 s.12.5.2008 i. Tudormist Poacher Pocket e. Sweetie-Pie Athena kasv. 
Marja-Liisa Kotiranta 



Rallytoko: Lahti 20.1. Heikki Palosaari MES – (0 pist). Lahti 23.2. Taru Leskinen MESH HYV (72 pist). 
 
TEN GRADE’S BANG A BOOMERANG 34069/18 s.22.5.2018 i. C.I.E Ee & By Mva RkfV BaltV-18 Northworth 
Fatal N’Woody e. Two Pine’s Kuiper Belt kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas, 
kokoon sopiva raajaluusto, rungon mittasuhteiltaan hieman pitkä, lupaava pää, oikein kiinnittyneet korvat, keski-
ruskeat silmät, hyvä purenta, lavat ja olkavarsi saisivat olla viistommat, hyvin kehittynyt rintakehä, lanneosaltaan 
saisi olla lyhyempi, hieman sirppikinner, hyvä pentukarva, lyhyt pysty lantio, turhan korkea hännän asento, saisi 
liikkua tehokkaammin. Kitee RN 14.4. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN ERI 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Red male of biggest size, correct head, nice soft expression, correct bite, good length of 
neck, well angulated front and rear, still in puppy coat, good bone and feet, correct low hocks, he moves sound 
and healthy. 
 
TEN GRADE’S EXACT ONLINE C.I.E Ee & Lv & By Mva ByV-17 LvV-18 32056/16 s.4.5.2016 i. C.I.E Us Mva 
Northworth Online Style e. C.I.B Fi & Lt Mva MV-14 Northworth Exact So Elegant kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunisilmeinen täyteläinen pää jossa hyvät linjat, oikea purenta, 
kaunis kaula, hieman lyhyt olkavarsi, muutoin hyvät kulmaukset, hyvä eturinta ja rintakehä, vahva hyvä lanne, 
erinomainen lantio, kaunis matala kinner, liikkuu yhdensuuntaisesti rodulle tyypillisellä askeleella, kaunis karva, 
erinomainen käytös. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 2½-vuotias, hyvin kaunis nuori uros, hieno pitkä rintakehä, hyvä luusto ja käpälät, kauniisti kulmautunut, 
kaunisilmeinen oikealinjainen pää, hyvä purenta, kuonon vahvuus ja korvat, hieno karvapeite hienossa 
kunnossa, liikkuu mallikelpoisesti, sujuva sivuaskel, kaunis ylälinja, paljon oikeaa luonnetta. Joensuu KV 2.3. 
Nils Molin, Ruotsi VAL ERI 1 SA PU2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket bra 
byggd champion, välkroppad, utfyllt nosparti, utmärkt stop, vacker topline, rör sig mycket bra. Joensuu NORD 
3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola VAL ERI 1 SA PU1 NORD-SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Excellent in type and size, masculine head, beautiful neck and topline, well angulated rear, excellent 
sidegait, parallel front and rear, wagging tail, could be shown better. Kitee RN 14.4. Jessie Borregaard Mad-
sen, Tanska VAL ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice overall impression, 
male of correct size, lovely head, correct bite, correct length of neck, well angulated in front, a bit moderately 
behind, well set tail, correct spring of ribs, moves well. Hirvensalmi RN 4.5. Paula Rekiranta VAL ERI 1 SA 
PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, erittäin hyvät rungon mittasuhteet, 
hyvä pään malli jossa melko hyvät linjat, erittäin kaunis ilme, oikea-asentoinen kaula joka sulautuu kauniisti ylä-
linjaan, hyvin kulmautunut, hyvä rintakehä, sopusuhtainen luusto, kauniisti kunnostettu karvapeite, liikkuu hyvin 
silloin kun malttaa. Iisalmi NORD 12.5. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 1 SA PU1 NORD-SERT VSP. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely type of cocker, compact with correct proportions, well shaped head, 
a little loose skin on the throat, lovely cobby body with good forechest, well angulated, steady mover with happy 
wagging tail, lovely coat structure. Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen VAL ERI 1 SA PU3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, seistessä kaunis ylälinja, hyvä 
runko ja luusto, riittävästi täyttynyt eturinta, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta liike saisi olla kauttaaltaan 
tehokkaampi, paikoin selkälinja pettää hieman liikkeessä, hyvä karvan laatu, kauniissa näyttelykunnossa. Rova-
niemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja VAL ERI 1 SA PU2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
3 years old male, well built dog, excellent head, excellent body, very good angulation, strong bone, very good 
paws, very good coat, excellent temperament, very good drive in rear. Kuusamo RN 9.6. Hilkka Salohalla VAL 
ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä kallo ja kuono, otsa-
penger saisi olla selkeämpi, hyvä purenta, silmät ja korvat, kaunis kaula ja ylälinja, erinomaiset etukulmaukset, 
niukka kinnerkulma, riittävä polvikulma, hyvä eturinta, hyvä rintakehän leveys mutta saisi olla hieman pidempi, 
erinomainen luusto ja hyvät käpälät, liikkuu iloisesti riittävällä askeleella. Oulu KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, 
Ruotsi VAL ERI 1 SA PU1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilltalande hane med vackert 
huvud och uttryck, fina ögon, bra öron, kunde vara lite stramare i halslinje, utmärkt överlinje med välburen svans, 
härligt välbyggd med bra förbröst, goda vinklar, rör sig väl, utmärkt päls. Kemi KR 21.7. Juha Palosaari VAL 
ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunis tasapainoinen kokonaisuus, hienot 
mittasuhteet, hieno pään malli ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja eturinta sekä etu- ja takaosan 
rakenne, turkki kauniissa kunnossa, liikkuu yhdensuuntaisesti maatavoittavasti. Kajaani RN 18.8. Maija Mäki-
nen VAL ERI 1 SA PU1 ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, maskuliininen punainen 
uros, hyvät mittasuhteet ja ylälinja, hyvä pää, silmät ja purenta, kaunis kaula, hyvä eturinta, hyvä rintakehä, tasa-
painoiset kulmaukset, hyvä lantio ja häntä jota myös käyttää iloisesti, hyvä turkki, hyvä luusto ja käpälät, liikkuu 
rodunomaisesti, hiven pehmeyttä selässä, oikea temperamentti. 

 
TEN GRADE’S GOOPY-SLIME 55581/18 s.27.10.2018 i. April Fire Black Petrs e. Ten Grade’s Exact Other Ellie 
kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 7.7. Riitta Niemelä PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
kk, punainen urospentu, aavistuksen pitkärunkoinen, hyvä pään pituus, kuono voisi olla hivenen vahvempi, miel-
lyttävä ilme, hyvä kaula, aavistuksen pystyasentoiset lavat, lupaava runko, hyvä luusto, kohtuulliset kulmaukset, 
osin vielä pentukarvassa, hyväasentoinen häntä, rauhallinen käytös, keveät reippaat liikkeet, rauhallinen luonne. 
Kuopio RN 17.8. Tuula Savolainen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, erinomainen tii-
vis ylälinja, hyvin pentumainen olemus, lähes yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät tummat silmät, pehmeä pään 



linja, hyvä eturinta, ikäisekseen tilava runko, hyvin kulmautunut takaa, hyvät viistot olkavarret, sopiva raaja-
luusto, pentuturkki, hyvä häntä joka voisi olla hieman iloisempi, tasapainoiset tahdikkaat liikkeet. 

 
TEN GRADE’S SEVEN ELEVEN Fi Mva 36350/17 s.1.6.2017 i. C.I.E V-18 RigaW-18 HeW-19 V-19 Honey-
water’s Catch Of The Day e. C.I.B Fi & Lt Mva MV-14 Northworth Exact So Elegant kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Taivalkoski RN 18.5. Katja Korhonen KÄY ERI 1 SA PU1 SERT ROP RYP2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, miellyttäväilmeinen pää, purenta ok, hyvät 
korvat, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja rungon täyteläisyys, kulmautunut voimakkaammin takaa, vankka 
raajaluusto, hyvät käpälät, hyvä turkki ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, sivuliikkeessä hyvä 
askelpituus ja voima, omaa reippaan kehäasenteen, miellyttävä luonne. Kuusamo RN 9.6. Hilkka Salohalla 
KÄY ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, hyvät 
kallon ja kuonon linjat, hyvä purenta, silmät ja korvat, kaunis kaula, erinomaiset etukulmaukset, samoin taka-
kulmaukset, hyvä runko, luusto ja käpälät, esiintyy iloisesti ja liikkuu hyvin. Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä 
KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyväluustoinen pienehkö uros, etuasentoiset pystyt lavat ja 
hieman kierteiset eturaajat, rintakehä voisi olla hieman pidempi, hyvät takaraajat ja häntä, hyvä purenta ja ilme, 
karva saisi olla silkkisempää, liikkuu riittävällä sivuliikkeellä. Kajaani RN 18.8. Maija Mäkinen KÄY ERI 1 SA 
PU2 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias maskuliininen uros, punainen, hyvät 
mittasuhteet, urosmainen pää, linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kuono ja huulet, kauniit silmät, 
oikea purenta ja isot hampaat, hyvä kaula, lyhyt olkavarsi ja eturinta saisi olla selvempi, hyvä vankka runko ja 
takaosa, hyvä luusto ja käpälät, hyvä runkoturkki, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvin takaa, hieman kapeasti 
edestä, saisi olla ryhdikkäämpi liikkeessä, erinomainen temperamentti. 
 
TRIPLET BICOLOUR Lt Mva 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 Ee & Lt VMva LtV-17 Fi & No & Se 
& Pohj Jva Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, 
taller in size, excellent type, very outgoing temperament, very beautiful head and expression, excellent earset, a 
bit short in neck, a bit straight in front and needs more forechest, excellent ribcage, body, coat quality and 
condition, moves typically but with a bit short in step. Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen AVO ERI 1. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, hyvä koko, hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, tummat silmät, oikea 
purenta, hyvä ylälinja, antaa seistessä hieman lyhyen ja korkean vaikutelman, hieman niukka eturinta, muuten 
hyvä runko, oikein kulmautunut, hieman pyöreä lantio, touhukas liikemalli, hyvä turkki, avoin käytös. 
 
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 Ee & Lt VMva LtV-17 Fi & No & Se 
& Pohj Jva Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Luonnetesti: Tuusula 19.10. Tapio Eerola ja Pirjo Ojala-Laine LTE (164 pist). 
 
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 Ee & Lt VMva LtV-17 Fi & No & Se & 
Pohj Jva Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Keuruu RN 26.5. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Urosmainen tasapainoinen kokonaisuus jolla oikeat mittasuhteet, pitkä oikealinjainen pää jossa 
miellyttävä ilme, hyvä kaula, vahva luusto, hieman etuasentoinen lapa, täyteläinen eturinta, sopiva runko, riittä-
västi kulmautunut takaosa, hyvä leveä lanne, oikein kiinnittynyt häntä, iloiset rodunomaiset liikkeet, hieman ylpeä 
hännästään, hyvä turkki ja luonne. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO ERI 3. Well 
balanced head, moderate neck, could have better layback of shoulders, I’d prefer more forechest, good bone 
and body, firm topline, moved soundly, trimming could be better. Kuopio RN 17.8. Tuula Savolainen KÄY ERI 
1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, erinomaiset mittasuhteet, hyvä iloinen kuitenkin korkealle 
nouseva häntä, melko hyvät pään linjat, hieman syvä kallo, tummat silmät, pehmeä ilme, erinomainen eturinta, 
oikean muotoinen tilava rintakehä, hyväasentoinen lantio, hyvin kulmautunut takaa ja sopivasti edestä, sivu-
liikkeessä etuaskel voisi olla pidempi, taka-askeleessa hyvä teho, oikean laatuinen turkki ja hyvät hapsut. Heino-
la KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Excellent profile and shape, head is excellent, correct eye shape and colour, well set ears, good reach of 
neck, well placed shoulders, quality bone, tight feet, ribs well sprung, short coupled, moderate bend of stifle, 
moves with good reach and drive. Ruovesi RN 31.8. Arja Koskelo KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, oikealinjainen pää, hyvä eturinta, vahva luusto, oikean mittainen kaula, oikean 
mallinen riittävän pitkä rintakehä, hieman etuasentoiset lavat, erinomaiset liikkeet ja ryhti, hyvä hännän kanto. 
Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Koon ylärajalla, rungon 
mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, hieman takaluisu kallo ja hieman korostuneet kulmakaaret, hyvät 
korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, löysää kurkunalusnahkaa, hyvä rintakehä, lapojen ja olkavarsien tulisi 
olla viistommat, hvvin kulmautunut takaa, hieman tasainen lantio ja korkea hännän asento liikkeessä, takaa liik-
kuu hyvin, etuaskel jää lyhyeksi. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 3-vuotias, erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, komeailmeinen pää, turhan pysty lapa, hyvä 
olkavarsi, riittävä eturinta, erinomainen rintakehän malli ja pituus, hyvä vahva lanne, erinomaiset takakulmauk-
set, erinomainen raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta etuaskeleen tulisi olla ulottuvampi, 
turhan ylpeä hännästään, erinomainen karvan laatu, miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 14.7. Ville Lahtinen SPA 1. 



Jäljestämiskokeet: Ruovesi 30.6. Juhani Heikniemi AVO 1 (a-6, b-10, c-10, d-10, e-3, f-4 = 43 pist). Jutia rau-
hoitellaan ja sitten alkumakaus nuuhkitaan ja ohjatusti jäljelle, vauhti on reipasta ja työssä käytetään sekä maa- 
että ilmavainua; ensimmäinen suora edetään jäljen päällä aaltoillen ja hajuvanan reunoja tarkistellen, toinen ja 
kolmas suora suoraviivaisempaa jäljestystä; kulman tuntumassa ajautuu jäljen sivuun ja sieltä uudelle suoralle, 
makaus jää merkkaamatta; toinen kulma tarkasti ja makaus merkataan; jälkeä pitkin kaadolle jota tutkii kiinnostu-
neesti. 
 
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 Ee & Lt VMva LtV-17 Fi & No & Se & 
Pohj Jva Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Taipumuskokeet: Salo 14.9. Ville Lahtinen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Espoo 19.5. Jukka Kuparinen AVO 1 (a-6, b-8, c-9, d-12, e-3, f-5 = 43 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö, koira etenee mukavaa vauhtia pääosin maavainua käyttäen; jokaisella osuudella pieniä tarkistuksia jäljen 
sivuilla mutta etenee kuitenkin hyvin; makuut tarkistettiin kulmilla joissa pienet tarkistukset ennen kuin jatko löy-
tyi, kaadolle tuli suoraan ja se kiinnosti; hyvä suoritus. 
 
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 Ee & Lt VMva  LtV-17 Fi & No 
& Se & Pohj Jva Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen VAL ERI 1 SA PU2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hyvän kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, hyvä luuston vahvuus, hieman takaluisu kallo, oikein 
kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hieman kevyt kuono ja hyvä purenta, hyvä ylälinja, oikean mallinen 
rintakehä, hieman kapea lanne, eturinta saa täyttyä, olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, 
hyvä karvan laatu ja hännän kiinnitys, liikkuu takaa hyvin, etuaskel jää lyhyeksi. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, 
Iso-Britannia VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced, good body proportions through-
out, attractive head, adequate neck, level topline, well presented in good coat and condition. Tampere ER 9.6. 
Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VAL ERI. Lovely head and expression, good type, good neck and shoulder 
line, I’d prefer a little more forechest, short compact body, moved soundly. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke 
Paulsen, Norja VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 år gammal hane, maskulint huvud, ut-
märkt uttryck, för lågt ansatta öron, bra hals och rygg, bra kors och svansansättning, saknar förbröst, bra subs-
tans och fina proportioner, moderat vinklad fram, något höga och ostabila hasor, något lätt benstomme, rör sig 
med bra steglängd men kunde ha varit lite stramare under rörelser, utmärkt färg, ok struktur. Jyväskylä KV 
10.11. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type of cocker, could 
have been a little more masculine allover, well shaped head, very nice neck and shoulder, could have a deeper 
chest and more spring of ribs, correct angulations, moves correctly with happy wagging tail, nice coat quality and 
correct amount of featherings, happy temperament. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VAL ERI SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra storlek, bra proportioner i huvudet, vänligt uttryck, mörka ögon, bra 
resning, stark rygg, något lösa armbågar, mera vinklar bak än fram, något kort steg fram, skjuter på bak, bra 
päls. 
 
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: Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia NUO ERI 2. Good expression, I’d prefer a little 
more width in muzzle, good reach of neck, good bone and substance, well muscled, moved soundly, just loses 
topline in movement a little. 
 
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 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 24.8. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Ystävällinen 
niin ihmisiä kuin koiriakin kohtaan. Haku ja laukaus: hyväksytty. Edi aloittaa haun laajalla kaarroksella ja innok-
kaasti, pääasiassa maavainua käyttäen; laukauksen jälkeen jatkaa reipasta työskentelyä. Jäljestys: hyväksytty. 
Opastuksen jälkeen Edi etenee lenkein jäljen molemmin puolin; kulma pienin tarkistuksin, lintu kiinnostaa. 
Vesityö: hylätty. Edi kahlaa mutta ei suostu uimaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Edi antaa hyvin kytkeä itsensä. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Edi pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan katsekontaktilla. 
 
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: Kouvola RN 28.4. Katja Korhonen NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½-vuotias, 
kookas ja raskasrakenteinen uros jolla raskaspiirteinen pää, pään linjat saisivat olla yhtenäisemmät, purenta ok, 
hyvä kaulan pituus, löysää kaulanahkaa, hyvä eturinnan ja rungon täyteläisyys, avoimet mutta tasapainoiset 
kulmaukset, vahva raajaluusto, hyvät käpälät, oikea turkin laatu, liikkuu löysästi edestä, hieman ahtaasti takaa, 
tasapainoinen sivuliike, reipas esiintyjä. Pöytyä RN 11.5. Åsa Fröding Andersson, Ruotsi NUO ERI 1. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 månader, bra proportioner, fint uttryck, lite kantig i sin skalle, välplacerade 
öron, ok kropp och vinklar, önskar mera kompakthet, mycket välmusklad, bra päls, rör sig väl, fin svansaktivitet. 
Hämeenlinna RN 8.6. Jari Partanen, Norja NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ihana asenne, 
iloinen, turhan raskas kokonaisuus, voisi olla jalompi, hyvä pään malli, turhan paljon nahkaa, silmäluomet voisi-
vat olla tiiviimmät, hyvä kaulan pituus, löysää kaulanahkaa, hieman lyhyt olkavarsi, erinomainen rungon tilavuus, 
erinomainen lanne ja lantio, leveä reisi, silkkinen karva ei parhaassa kunnossa, riittävän tehokkaat liikkeet, voisi 



olla kootumpi. Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro NUO ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Suuri, erinomaiset mittasuhteet, hyvän mallinen pää, hieman löysät huulet, hyvä kaula ja 
selkälinja, hyvin rakentunut eturinta, kauniit yhdensuuntaiset liikkeet, erinomainen temperamentti. 
Taipumuskokeet: Salo 15.6. Anu Kokkarinen SPA1. 
 
TRIPLET FAZERS BLUE C.I.B Fi & Ee & Lv Mva JV-14 TlnW-18 10473/14 s.8.11.2013 i. Us & Au Mva Ash-
wind’s Ivy League e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Triplet Kismet kasv. Heli Härkälä 
Luonnetesti: Lohja 11.6. Auli-Riitta Kiminki ja Pirjo Ojala-Laine LTE (69 pist). 
 
TRIPLET FINLANDIA Fi Mva Fi Jva 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. Heikki Pirhonen VOI 2 (a-6, b-6, c-5, d-10, e-3, f-5 = 35 pist). Hyvin ohjattu 
lähtö, James tutkii alkumakauksen ja aloittaa jälkitarkan jäljestyksen; toisen osuuden alussa tehdään pyörähdyk-
set jäljen sivuun ja loppuosalla laajat hakurengastukset, samoin katkokulmalla; kolmannen osuuden alussa 
sama toistuu, kaadolle tullaan hieman sivusta; kulmista ensimmäinen pienellä rengastuksella, katkokulma laajoin 
lenkein ja tarkisteluin, kolmas hieman oikaisten; makauksista ensimmäinen nopeasti ja kaksi seuraavaa hyvin 
pysähtyen ja kolmas yli; sorkka kiinnostaa ja jää viereen; riistaverinen koira jolle hukka kolmannen osuuden 
lopulla. Lappeenranta 19.6. Asko Kukkola VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-13, e-3, f-5 = 46 pist). Ohjaaja ja koira yhdes-
sä tutkivat lähtömakauksen hyvin; James lähtee hyvin jäljelle, käyttäen etupäässä maavainua, etenee jälkeä 
ihanneajassa; ensimmäinen osuus mukavaa mallikasta jäljestystä kulmalle mikä otetaan tarkistaen; toinen osuus 
hyvää jäljestystä kulmalle missä myös katkos, tekee ensin pienen lenkin katkon päällä ja suurentaa sitä niin että 
toisella lenkillä nopeasti löytää seuraavan osuuden; kolmannella osuudella tekee osuuden loppupäässä perät-
täin neljä pientä lenkkiä jäljen sivuun, muutoin osuus mallikkaasti, kulma tarkasti; viimeinen osuus muutoin jäljen 
päällä paitsi juuri ennen makausta on jäljen ulkopuolella ja ilmavainulla imuroi nenällään kelaten itsensä ma-
kaukselle, loppuosuus jäljen päällä kaadolle mikä osoitettiin selvästi; James oli aidosti hyvillään kaadon löyty-
misestä; makauksista ensimmäinen ylitetään, loput kolme osoitetaan riittävän hyvin; kelpo suoritus tänään. 
Lappeenranta 26.5. Satu Savolainen-Pulli VOI 2 (a-4, b-6, c-5, d-8, e-3, f-4 = 30 pist). Erinomaisesti ohjattu 
lähtö, James jäljestää reipasta kävelyvauhtia tehden runsaasti tarkistuksia viimeistä osuutta lukuunottamatta; en-
simmäinen kulma taustan tarkistuksella, toinen kulma, jolla katko, teettää runsaasti työtä ja ratkeaa hakemalla, 
kolmas kulma hyvin; toisella osuudella paremmat hajut vievät Jameksen aina hukkaan asti; makauksista merka-
taan viimeinen hyvin pysähtyen; James osoitti osaavansa jäljestää varsinkin viimeisellä osuudella mutta tänään 
metsässä oli paljon verijälkeä kiinnostavampia hajuja. Lappeenranta 28.7. Esa Pekkarinen VOI 1 (a-6, b-10, c-
9, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). James tutkii alkumakuun ja lähtee liikkeelle ilmavainuiseen pääosin jäljen tuntumassa 
etenevään jälkityöhön; suuntaa välillä tarkistetaan pienehköin rengastuksin ja toisen osuuden puolivälissä me-
nee hetki riistan jälkiä tutkien, katkokulma yhdellä kaarroksella uudelle osuudelle; toinen kulma takapistolla ja vii-
meinen kulma tarkasti; makuut kaikki riittävän hyvin; suoraan kaadolle jota jäädään tutkimaan; osaava suoritus 
jonka pisteisiin vaikuttavat riistan jälkien tarkistelu ja useat rengastukset. Luumäki 4.8. Leena Kähkönen VOI 1 
(44 pist). Virolahti 1.9. Mari Tilles VOI 1 (46 pist). 
Luonnetesti: Lohja 11.6. Auli-Riitta Kiminki ja Pirjo Ojala-Laine LTE (60 pist). 
 
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 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
sound male, masculine head but not coarse, adequate neck, well boned legs and feet, short deep body, well 
angulated quarters with good width of second thigh, excellent muscletone, sound and happy in move. Tampere 
ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VAL ERI 3. Lovely head and expression, good overall type, well 
placed shoulders, good forechest, well ribbed in body, firm topline, moved soundly, in lovely condition in this age. 
Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia VAL ERI 1 SA PU1 NORD-SERT ROP RYP2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, correct size, masculine and clean head with lovely expression, muscular 
neck, excellent front and chest, quality bones and feet, excellent ribcage, excellent profile picture, moves freely 
with excellent construction and powerful drive. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 2 SA 
PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice breed type, could have been a little shorter in loin, sweet 
head and expression, nice neck and shoulders, lovely spring of ribs, well angulated, moves well with happy tail, 
acceptable coat quality, nice temperament. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi VAL ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ och storlek, byggd på lite längre linjen, vackert 
välbalanserat huvud i alla detaljer, bra förbröst och front, välmusklad hals av tillräcklig längd, bra bröstkorgsdjup 
och längd, bra svansöansättning samt vinkling, utmärkt parallellitet och steg. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, 
Ruotsi VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nästan 8 år, utmärkt typ, mild i blicken, 
välansatta öron, vacker överlinje, välvinklad bakställ, rör sig utmärkt med ett härligt drive i steget och viftande 
svans, vacker päls. 
Taipumuskokeet: Janakkala 30.5. Kirsi Salokanto SPA 0. 
 
TRIPLET HAWKS EYE Fi Mva Fi & Se Jva 24235/12 s.10.1.2012 i. Se Mva QuilMhair Innis-Dubh e. C.I.B Fin & 
Ee & Lt & Lv & Balt Mva Ee & Lv & Lt & Balt VMva Ee JMva Fi Jva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 12.5. Jyrki Rasinpää VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Paavo tutkii 
tarkasti alkumakauksen ja ohjataan matkaan, jäljestetään maavainua käyttäen sopivalla kävelyvauhdilla; koko 
jälki edetään veritystä pitkin tehden vain pienet tarkistukset toisella ja kolmannella osuudella; ensimmäinen ja 



kolmas kulma tarkasti ja toinen kulma, joka on katko, pienellä rengastuksella ja jäljentekijän jälkiin tukeutuen; 
kaikki makaukset merkataan hyvin mutta viimeisellä viivytään pikkasen vähemmän aikaa mutta riittävän pitkään; 
suoraan sorkalle jota nuuhkaisee ja jää viereen. Lohja 2.6. Tuovi Henttu-Torckell VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-
3, f-5 = 47 pist). Alkumakuu osoitetaan ja ohjattuna jäljelle, Paavo jäljestää erittäin varmasti, erittäin keskitty-
neesti ja erittäin taitavasti; eteneminen on suoraviivaista, vauhti maastoon sopivaa, jäljen aikana pääosin maa-
vainulla, kaatoa lähestytään ilmavainulla; makuut merkataan erittäin hyvin pysähtyen, paitsi kolmas makuu joka 
sivuutetaan huomiotta; jäljen aikana pari tarkistuspistoa jotka vaikuttavat varmuuteen; hieno työpari. Tammela 
9.6. Tuija Sällylä VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Paavo ohjattiin ja kehuttiin jäljelle, mistä lähtee 
itsenäiseen ja pääasiassa maavainuiseen jäljestykseen; koko jälki edetään maastoon sopivaa vauhtia jälkiuralla 
tai sen välittömässä läheisyydessä; makauksista merkitsi kaksi pysähtymällä ja kaksi ohi; kulmat hyvin, katko-
kulma rengastamalla ensin veretyksen loppuun ja jatko löytyi, toinen kulma suunnan tarkistuksella ja kolmas jäl-
jen mukaisesti; kaadon löysi ja oli siitä kiinnostunut. Sastamala 21.7. Johanna Lindfors VOI 1 (45 pist). Kontio-
lahti 11.8. Markku Hassinen VOI 1 (43 pist). Mäntsälä 8.9. Heikki Pirhonen VOI 1 (47 pist). Heinola 15.9. 
Annamari Murtolahti VOI 1 (45 pist). Kirkkonummi 6.10. Jyri Salmi VOI 3 (24 pist). 
 
TRIPLET JACKPOT C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt 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 & Lt & Balt VMva HeVW-17 Great Escape Wild Goose 
Chase kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vahva, erin-
omaiset mittasuhteet, hyvä kallon leveys, kallon linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat ja huulet täyteläisem-
mät, erinomainen eturinta, tilava runko, kaula voisi olla pidempi, hyvä ylälinja, erinomainen hännän kiinnitys ja 
sopivasti pyöreyttä, erinomainen spanieliluonne, liikkuu reippaasti. 
 
TRIPLET KNOW BY HEART Fi & Lt Mva 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 & Balt 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: Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Något för 
kraftig hanhund, acceptabel nosparti, korrekta öron, en aning brant skuldra, något knapp bakbensvinkling, 
acceptabel steglängd, god päls. Joensuu NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola AVO ERI 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, a little coarse in skull, good earset, enough withers, good topline, 
correct tail carriage, could be more fluent in movement, specially in front legs, better standing than moving, 
beautiful coat. Iisalmi NORD 12.5. Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 1 SA PU2 SERT NORD-VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A very typical outline, cobby and compact, masculine head, nice neck 
and shoulders, excellent ribcage with good forechest, little short in upper arm, well angulated behind, typical 
movement but could move anatomically better, nice coat that not at its best. Oulu KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, 
Ruotsi AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kraftfull maskulin hane med bra proportioner, 
kunde ha stramare ögonkanter, utmärkt pigment, tillräcklig hals, bra rygg, kraftfull bröstkorg, välmarkerad för-
bröst, bra benstomme och vinklar, rör sig med tillräcklig steg, bred front, bra päls. Suonenjoki RN 28.7. Paavo 
Mattila AVO ERI 1 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros, hyvän 
mallinen kaunisilmeinen pää, erinomainen runko ja luusto, hyvä ylälinja, sopivasti kulmautunut, erittäin hyvä 
karva, erinomainen esiintyminen, hyvät liikkeet. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi AVO EH 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Kraftfull 2-årig, kraftullt huvud, bra könsprägel, komplett bett, välansatta långa 
öronläder, får inte bli tyngre, balanserad vinklar i bakstället, ganska bra svans, vacker blå roan päls, begränsad 
bakbensrörelser, var uppmärksam på vikten, korta bakbensrörelser. Kajaani RN 18.8. Maija Mäkinen AVO ERI 
1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias maskuliininen uros, hyvät mittasuhteet, uros-
mainen pää, linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman korkeat otsaluut, hyvät korvat, silmät, purenta ja 
huulet, hyvä kaula, lapa voisi olla hieman viistompi, vankka runko, hyvä karva, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä 
takatyöntö, saisi olla ryhdikkäämpi liikkeessä ja on liikkeessä aavistuksen etumatala, erinomainen tempera-
mentti, käyttää hyvin häntäänsä. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 3 SA PU4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Nice compact dog, good size and proportions, well shaped head, good neck and 
shoulders, nice spring of ribs, well angulated, steady mover with happy wagging tail, could carry himself better in 
front, nice coat quality.  
Taipumuskokeet: Kolari 16.8. Anitta Kauppila SPA 1. 
 
TRIPLET MAN IN ACTION 53053/18 s.6.10.2018 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & 
Balt Mva Triplet Haliotis Iris kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen JUN ERI 1 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
11 kk, tasapainoisesti kehittynyt juniori jolla riittävästi jäntevyyttä, hyvä pitkä rintakehä, erinomainen luusto ja 
käpälät, kulmaukset hyvin tasapainossa, hyvä pään pituus, hyvä kaunis rodun ilme, hyvä purenta ja korvat, hyvä 
karvan laatu, kauniiissa kunnossa, liikkuu hyvällä luonteella hyvin yhdensuuntaisesti, kaunis sivuliike, säilyttää 
linjansa varsin hyvin. Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä JUN ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunisilmeinen pää, purenta ok, näyttävä ylälinja, hyvä eturinta ja etuosa, hyvät suorat 
eturaajat, tiiviit tassut, syvä mutta lyhyehkö rintakehä, vankka runko, hyvin kannettu häntä, vahva takaosa, 
komea karva, tasainen vetävä askel, reipas käytös. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, välbalanderad, vackert välformat huvud, bra öron, ögon 
och bett, fin front, stark välmusklad hals, välvinklad fram, bra bröstkorgsdjup och längd, välvinklad bak, rör sig 



med bra steg. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Maskulin hanhund med mycket substans i kroppen, vackert nosparti, välansatta öron, något framskjuten skuldra, 
faller lite is korset, bra proportioner i höjd och längd, välvinklad bak, rör sig med bra steglängd och använde 
svansen, bra pälskvalitet. 
 
TRIPLET MR NOBODY 53057/18 s.6.10.2018 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-
13 HeW-16 V-16 HeVW-18 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
Triplet Haliotis Iris kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
months, well balanced boy, pleasing head and expression, well boned with lovely tight feet, short in the body, 
well angulated quarters, sound and very happy. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia PEN 3 
KP. Nice expression, lovely shoulders, good bone and body, moved soundly, loses topline a little, I’d prefer a 
better tailset but he has time to settle. 
 
TRIPLET OLYMPIAID Fi & Se Jva 15556/12 s.27.12.2011 i. C.I.B C.I.E Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva 
Ee VMva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Ee & Lv & Lt & Balt VMva EeVV-15 Lochdene Silver 
Belle kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Lohja 16.6. Hannu Palonen VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-10, e-3, f-3 = 35 pist). Reipas lähtö ja 
osin tarkkaa jäljestystä, suolla vietetään aikaa etsien vettä; katkokulmalla yli ja sieltä kaartaen paluujälkeen, 
hukka; viimeisellä osuudella kaarrellaan kalliolla; kolme makuista merkataan,  yksi ohi; kaatokäytös hyväksytty. 
 
TRIPLET POLAR STAR Fi Mva 16011/16 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: Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä pää, hieman kuivat huulet, hyvä runko ja luusto, hyvä kaula ja ylälinja, tasa-
painoisesti kulmautunut, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä tasapainoisella askeleella, hyvä karvan laatu. Seinä-
joki RN 19.5. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis vankka run-
ko, erinomainen karva, liikkuu ja esiintyy hyvin, iloinen cockerin luonne. Jämsä KR 16.6. Katja Korhonen AVO 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen, hyvä koko, mittasuhteiltaan 
hieman pitkä uros jolla hyvä pää jossa otsapenger voisi olla voimakkaampi, purenta ok, hyvät korvat, sopiva 
kaula, hyvä eturinta, kokonaisuuteen sopiva runko, hieman pitkä lanneosa, kulmautunut voimakkaammin takaa, 
vankka raajaluusto, hyvät käpälät, turkki ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti kattavalla askelpituudella, rodun-
omainen luonne. Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos KÄY ERI 1 SA PU3 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Ihana spanielitemperamentti, vahva, melko hyvät pään linjat, kauniit silmät, riittävä eturinta, vähän 
suora olkavarsi, kaula voisi olla pidempi, tilava runko, hyvä hännän kiinnitys, vahva karva, liikkuu ok. 
Taipumuskokeet: Heinola 26.5. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Tyypillinen rei-
pas cockeri ja innokas tutustuja. Haku ja laukaus: hyväksytty. Tosi mallikas taipumus hakuun; laukauksesta vielä 
hieman tehostuu; hyvä, enempi maavainuinen, tehokas, yhteyttä pitävä haku, Jäljestys: hyväksytty. Tosi inno-
kas, tarkasti jäljellä reippaasti kaadolle asti ja kaato kiinnostaa; voisi toimia hyvin myös mejässä. Vesityö: hyväk-
sytty. Ui mielellään, noutaa ja tuo pukin. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: reipas 
miellyttävästi toimiva pari. 
 
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 & Lv & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Triplet Oyster Pearl kasv. Heli 
Härkälä 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä AVO ERI 1 SA PU2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvä koko, kaunis pää ja ilme, matalalle kiinnittyneet korvat, purenta ok, sulava ylälinja, hyvin kulmautunut 
etuosa ja hyvä eturinta, vahvat raajat, hyvä rintakehä ja täyteläinen runko, hyvä häntä, riittävä takakulma, hie-
man laineikas rungon karva, kaunis trimmaus, kaunis tasainen askel, reipas käytös. Iitti RN 1.6. Maija Mäkinen 
AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Maskuliininen uros jolla hyvät mitta-
suhteet, hyvä pää ja kuono-osa, leuat, purenta ja huulet, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula, joskin lapa voisi olla 
hieman viistompi, hyvä eturinta, tilava runko, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä luusto ja käpälät, hyvä häntä, 
laadukas karvapeite mutta ei tarvitse enempää helmoja, liikkuu hyvin, hyvä askelpituus ja yhdensuuntaisuus, 
liikkeessä kyllin vakaa ylälinja, hyvä käytös ja hännän käyttö. Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen AVO ERI 2 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, tilavarunkoinen, kauniisti kehittynyt nuori uros, hyvä 
raajaluusto ja käpälät, kulmaukset tasapainossa, kaunis kaulan kiinnitys, riittävä jäntevyys, hyvä pään malli, ilme, 
purenta ja korvat, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvällä luonteella, hieman korkea etuaskel, riittävästi jäntevyyttä 
sivukuvassa, hyvä askelpituus. 
 
TRIPLET THE HOBGOBLIN 11456/19 s.5.10.2018 i. C.I.B Sk & Hu Mva Hu JMva Lindridge Bolt From The Blue 
e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva LtJV-15 TlnJW-15 EeV-17 Fi & Se Jva 
Triplet Yes Indeed kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 23.3. Jaana Hartus BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu RYP3-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, erittäin lupaavat mittasuhteet ja vahvuus, kaunis kaula, lupaava 
pää, oikea huulilinja, purenta kehitysvaiheessa, ei aivan korrekti tänään, lupaavat kulmaukset, lupaavat liikkeet. 
Jyväskylä PN 24.3. Virpi Montonen BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Kaunislinjainen, liioittelematon urospentu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pitkä pää, melko puutteellinen otsa-



penger, kiva ilme, erinomainen runko, ok eturinta, tasapainoiset kulmaukset ja hyvä vahva selkä, lavat voisivat 
olla hieman viistommat, liikkuu hyvällä ryhdillä ja sopivalla askelpituudella, vielä pentumaisesti, hyvin lupaava 
kokonaisuus. Hämeenlinna PN 27.4. Anett Finnig BABY 1 KP PU1-pentu ROP-pentu RYP3-pentu. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Puolivuotias ihastuttava uros, oikeat mittasuhteet, päässä oikeat mittasuhteet 
mutta voisi olla kauttaaltaan hieman voimakkaampi ja otsapenger selkeämpi, riittävä kaula, hieman etuasentoi-
nen lapa ja pysty olkavarsi, ikäisekseen riittävä eturinta, kaunis pitkä rintakehä, hieman turhan jyrkkä lantio, 
hyvät takakulmaukset, kauniit tiiviit tassut, lupaava turkin laatu, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta hyvä askel-
pituus, iloinen käytös, esitetään hyvin. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia PEN 1 KP VSP-pentu. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 months, well balanced head, good dentition, adequate neck well boned 
legs and tight feet, he is short coupled, used his quarters to move around the ring with drive. Tampere ER 9.6. 
Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia PEN 1 KP. Nice head and expression, I’d prefer tighter front, good bones, 
body and shoulders, good width of quarters, level topline, moves soundly and merrily. Seinäjoki KV 26.10. 
Vibeke Paulsen, Norja JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 månader gammal, av utmärkt 
typ, ett klassiskt cocker huvud i fina proportioner, utmärkt ögon shape, något för lågt ansatta öron, ok hals, bra 
rygg och kors, moderat vinklad fram, välvinklad bak, något ostabila hasor, välkroppad, bra bröstkorg, stark länd, 
rör sig harmoniskt från sidan, utmärkt päls men för mycket behäng. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, 
Norja JUN ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced dog, masculine head, 
good expression, excellent spring of ribs, correct length of neck, very nice bone and feet, moves well with happy 
tail, ok coat quality for age but should not grow anymore featherings, happy temperament. Helsinki KV 8.12. 
Lena Rollmar, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra storlek, långt parallellt huvud, 
något lösa ögon kanter, framskjuten skuldra, kort stark rygg, välansatt svans, mer vinklad bak än fram, rör sig väl 
från sidan, glad och trevelig i ringen. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 31.8. Jyrki Rasinpää SPA 1. 
 
TRIPLET UNBELIEVABLE PORTHOS Fi Mva 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: Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen AVO ERI 2 SA PU4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Koon ylärajalla, hyvä raajaluusto, rungon mittasuhteiltaan hieman pitkä, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnitty-
neet korvat, tummat silmät, hyvin täyttynyt kuono, hyvä purenta, hieman laskeva ylälinja, hyvä nuoren koiran 
karva, riittävän viisto olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, hieman pysty lantio, hännän kiinnitys ok, liikkuu riittä-
vällä askelpituudella. Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Acceptabel nosparti, bra stop, korrekta öron, välkroppad, goda vinklar, rör sig bra, något stor. Joensuu NORD 
3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola AVO ERI 1 SA PU3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Quite big but very elegant dog with beautiful head, lovely neck, low tailset, deep chest, well angulated rear, 
quite fluent movement, excellent coat and condition, compact feet. Kitee RN 14.4. Jessie Borregaard Madsen, 
Tanska AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old male, up to size, very nice head 
and expression, correct bite, enough throat, well angulated in shoulder, enough ribcage, well set tail, well 
angulated behind, excellent coat and structure, moves easily and freely. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, 
Italia KÄY ERI 1 SA PU4 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct type and size, prefer 
more chiselled skull and more clean neck, good length of neck, excellent chest, correct bones and feet, a bit 
upright in shoulder, excellent ribcage, excellent hindquarters and rear, moves with drive, less action in front, 
excellent coat. 
Jäljestämiskokeet: Nurmes 16.6. Riikka Kärnä AVO 0 (0 pist). Pepe tutkii huolellisesti alkumakuun ja siitä jäl-
jelle; se käyttää maa- sekä ilmavainua ja työ etenee ensimmäisen osuuden pääosin jäljen päällä, osuuden aika-
na kolme reilun narun mitan kaarta jäljen sivulla; tullaan kulmamakuulle jonka merkkaa hyvin mutta matka jatkuu 
suoraan aina ensimmäiseen hukkaan asti; uusi alku ja toisen osuuden alusta pieni pätkä hyvin mutta sitten Pepe 
lähtee jäljestä oikealle tehden laajan lenkin, se palaa itsenäisesti jäljen tuntumaan ja ylittää verivanan jatkaen 
tutkimuksia, toinen hukka; uusi alku ja edetään hetki jäljellä, sitten hetki jäljen vasemmalla puolen jäljen suuntai-
sesti, tullaan jäljen päälle mutta matka jatkuu oikealle, kolmas hukka; tuomari keskeyttää kokeen; harjoittelu kaa-
dolle jolle pysähtyy; Pepellä oli mielessä metsän muut hajut enemmän kuin verijälki. Liperi 4.8. Markku Hassi-
nen AVO 3 (22 pist). Kontiolahti 11.8. Riikka Kärnä AVO 3 (25 pist). 
 
TRIPLET UNFORGETTABLE ARAMIS Fi & Ee & Lt & Ro Mva Ro Gr Mva EeV-19 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: Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen KÄY ERI 1 SA PU4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Voimakasrakenteinen uros, kaunislinjainen riittävän pitkä pää, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen etu-
rinta ja runko, voimakkaat takakulmaukset, karvaa on turhankin paljon, hyvä sivuliike. Suonenjoki RN 28.7. 
Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen uros, erit-
täin kaunis pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula, erinomainen runko ja luusto, erittäin hyvä ylälinja, kaunis hyvä-
laatuinen karva, sopivat kulmaukset, liikkuu hyvin, seistessä hyvin kauniit ääriviivat, miellyttävä käytös. Porvoo 
RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua KÄY ERI 1 SA PU2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
boned, good proportions, typical head and expression, strong topline, excellent set of tail, deep in chest, correct 
front, needs better rear angulation, good balance in movement, good coat and temperament. Hyvinkää RN 22.9. 
Saija Juutilainen KÄY ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, rakenteel-
taan erinomainen, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen uros, vahva ylälinja, hyvät käpälät, kaunisilmeinen uroksen 



pää, hyvä purenta ja korvat, erinomainen kaulan kiinnitys, hyvä karvan laatu ja kunto, liikkuu hyvällä luonteella ja 
yhdensuuntaisesti, kaunis sivukuva, säilyttää linjansa. 
 
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 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
balanced dog, well proportioned head, dark eye, well boned legs, deep body, strong quarters, very happy mover. 
Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VAL ERI 4. Good head and expression, nice overall type, 
well balanced throughout, well placed shoulders, good forechest, well robbed, strong quarters, moves soundly 
with good topline. 
 
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 
Taipumuskokeet: Kajaani 11.8. Janna Kekkonen SPA 1. 
 
TWO PINE’S NEW DEAL 47163/18 s.13.8.2018 i. Lindridge Black Knight e. Two Pine’s Komodo Dragon kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Helsinki PN 3.2. Viveca Lahokoski BABY 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tasapainoisesti kehittynyt, hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen pää, hyvä silmien muoto ja tiiviit 
luomet, erinomainen kaula ja hyvä eturinta ikäisekseen, erinomainen luusto, hyvin kehittynyt rintakehä, erin-
omaiset takakulmaukset, hyvälaatuinen turkki, hyvät yhdensuuntaiset takaliikkeet, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, 
hyvä kiinteä selkälinja. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Nice type, pleasing head, good shoulder placement, good bend of stifle, ultra short, good legs and feet, 
level topline. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good size, 13 months, good balance, nice cocker outline, good eye colour but could have softer expression and 
could be a bit more parallel in head, very nice neck, still a bit open in shoulder which gives him a short step in 
the front, good forechest, enough forelegs, enough ribcage, very nice topline and tailset, well angulated rear, 
moves parallel seen from the behind but could have a longer step, very nice coat and trim.  Kouvola RN 20.10. 
Anett Finnig JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias, erinomainen tyyppi, komea-
ilmeinen pää, hyvä kaula, turhan pysty lapa ja olkavarsi, eturinnan tulee vielä täyttyä, erinomainen rintakehä, 
hyvä lyhyt lanne, lantio ok, hyvä raajaluuston vahvuus, erinomaiset takakulmaukset, liikkuu edestä ja takaa 
hyvin, sivusta riittävällä askelpituudella joka saisi olla tehokkaampi, erinomainen karvan laatu. Helsinki NORD 
7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ och pro-
portioner, vackert välformat huvud med utmärkt uttryck, fin front, tillräcklig hals, välvinklad fram, bra bröstkorgs-
djup och längd, utmärkt vinklad bak, rör sig med bra parallellitet och tillräckligt steg. Helsinki KV 8.12. Lena 
Rollmar, Ruotsi JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket tilltalande, välformat huvud, väl-
mejslat under ögonen, underbart uttryck, harmoniskt topline, välansatt svans, utmärkt förbröst och bröstkorg, väl-
vinklad, snabba energiska rörelser, mycket vacker päls. 
 
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 HeVW-18 HeVW-19 VV-19 Backhills You’re the Man e. Two Pine’s Bona Fide kasv. Kati 
Salo 
Näyttelyt: Pöytyä RN 11.5. Åsa Fröding Andersson, Ruotsi AVO ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Bra proportioner, mycket vackert maskulint välmejslat huvud, korrekt bett, utmärkt rygg 
och kors, bra kropp och vinklar, bra förbröst, fin svansaktivitet, rör sig mycket väl, vacker päls. Kauhajoki RN 
26.5. Sanna Kavén AVO ERI 1 SA PU1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja 
mittasuhteet, selvästi maskuliininen, tyylikäs kokonaisuus, oikea purenta, miellyttävä ilme, hieman takaluisu 
kallo, todella kaunis kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, vahva lanneosa ja vahva lantio, erinomainen luusto, kaunis 
matala kinner, liikkuu yhdensuuntaisesti erinomaisella askeleella, hyvä karva, miellyttävä käytös. 
 
TWO PINE’S PROUD BOY 52822/18 s.3.10.2018 i. Lindridge Black Knight e. Two Pine’s Volcanic Activity kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen kompakti uros, hyvä pään pituus, kuono voisi olla vahvempi ja pään linjat vielä kesken kehityksen, 
kaunis kaula, hyvä eturinta, melko lyhyt rintakehä mutta kylkiluissa hyvä kaarevuus, hieman pitkä lanneosa, hyvä 
raajaluuston vahvuus, hyvin kulmautunut takaa, hyvin kiinnittynyt ja kauniisti kannettu häntä, liikkuu hyvällä taka-
askeleella, köyristää hieman selkää liikkeessä, lupaava turkki, avoin käytös. Kauhava RN 17.8. Paavo Mattila 
JUN ERI 1 SA PU1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen nuori uros jolla kaunis 
pää ja ilme, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, hyvä vahva luusto, erittäin hyvä ylälinja, hyvä suora karva, liikkuu 
hyvin, hyvä käytös. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 1 år gammal, utmärkt uttryck, en aning för mycket stop, något för lågstälda öron, bra nosparti, ok hals, 
stark rygg, en aning för kort kors, fina proportioner, välkroppad, saknar förbröst, rör sig med något trippande 
rörelser, utmärkt färg, trevlig temperament. 
 
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 10.2. Pia Heikkinen MES HYV (81 pist). Loimaa 16.3. Anna Klingenberg MES 0 (0 pist). Lieto 
27.4. Iiris Harju MES 0 (0 pist). Loimaa 28.4. Pia Heikkinen MES – (0 pist). 
 
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: Janakkala 5.5. Rauno Koskinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Hyvä ohjat-
tu lähtö, ohjausmatkan jälkeen alkaa maavainuinen ja sopivavauhtinen jälkityö; kaikki osuudet jälkiuralla tai sen 
välittömässä tuntumassa; makauksista merkataan kaksi ensimmäistä nopeasti pysähtyen ja kaksi viimeistä to-
della nopeasti lähes pysähtyen; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää rengastaen ja ihmisjälkiin tukeutuen, toi-
nen ja kolmas kulma pienillä tarkastuksilla; kaadolle suoraan, se kiinnosti; rauhallinen ja äänetön suoritus koira-
kolta. Hämeenlinna 19.5. Rauno Koskinen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-10, e-3, f-5 = 44 pist). Koira ohjattuna jälki-
työhön jota tehdään maavainulla ja edetään sopivaa vauhtia; kaikki osuudet jälkiuralla tai sen läheisyydessä, 
tehdään vain pari tarkistuspyörähdystä jäljen sivulla; makauksista ensimmäinen merkataan, muut ylitetään ja 
nuuhkaistaan; ensimmäinen kulma pienillä rengastuksilla, toinen kulma, jolla katko, selviää ihmisjälkiin tukeu-
tuen, kolmas kulma pienellä lenkillä; kaadosta ensin ohi ilmavainulla mutta palaa haistelemaan sorkan; hieno 
suoritus koirakolta mutta ne makaukset. Kuhmo 21.7. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-8, e-3, f-4 = 41 
pist). Koiralle osoitetaan alkumakuu mutta sillä on päämäärä tänään tärkeämpi, lähtee innokkaasti jäljestämään 
ja vauhti on maastoon sopivaa; osuudet ja kulmat suorittaa tarkasti; ensimmäinen makaus nuuhkaistaan no-
peasti pysähtyen, seuraava vieläkin nopeammin, loput eivät enää kiinnosta ja ohittaa ne; muuten varmalle suori-
tukselle hieno lopetus on kun koira selkeästi haistaa sorkan hyvissä ajoin ja rengastamalla paikantaa sen sekä 
osoittaa varmasti. 
 
TÄHTIMETSÄ NIKI Fi & Se Jva 14616/14 s.22.12.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Tähtimetsä Isabella 
kasv. Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Heinola 5.5. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Hyvin ohjattu ja mer-
kattu lähtö; Niku aloittaa tunnustellen, vauhti reipastuu sopivaksi ja maavainulla edetään koko jälki hyvin jälki-
uraa seuraten, ensimmäinen kulma tarkasti; toisella osuudella pieni lenkki sivulla, sitten katko parilla pienellä ja 
yhdellä laajemmalla rengastuksella; kolmannella osuudella pari pientä pyörähdystä riistanjälkiä tarkastaen, kol-
mannen kulman taustan Niku tarkistaa varmuuden vuoksi kahdesti; makuista Niku merkkaa muut hyvin, toisen 
se ylittää pysähtymättä; sorkalle suoraan ja sitä jää tutkimaan; erinomainen jäljestys riistavassa maastossa. 
Kouvola 12.5. Esa Pekkarinen VOI 2 (a-4, b-6, c-5, d-12, e-3, f-3 = 33 pist). Alkumakuu tutkitaan ja rauhalliseen, 
tarkkaan, hyvin jäljen tuntumassa etenevään jäljestykseen, katkokulma jalanjälkiin tukeutuen toisella osuudella 
pienehkö rengastus, kulma tarkasti; kolmannen osuuden lopulla koira kuin sähköiskun saaneena vaihtaa riistan-
jäljille joita kiivaasti seuraa hukkaan asti; uusi alku ja loppujälki tarkasti; kaatoa jäädään tutkimaan; koira osoittaa 
kaikki makuut mutta toivoisin selkeämpää pysähtymistä; osaava suoritus hetken herpaantumisesta huolimatta. 
Hämeenlinna 19.5. Jyrki Rasinpää VOI 3 (a-6, b-3, c-3, d-7, e-3, f-3 = 24 pist). Niku nuuhkaisee alkumakausta 
ja ohjataan matkaan, jäljestetään maavainua käyttäen sopivalla kävelyvauhdilla; ensimmäinen osuus edetään 
tehden vain pieniä tarkistuksia, ensimmäinen kulma suoraan yli etsimään vettä, siitä hukka; toinen osuus jäljes-
tetään jäljen päällä tai sen läheisyydessä; kolmannen osuuden alku hyvin, loppupuolella tarkistuksia molemmin 
puolin; neljännen osuuden alussa poistutaan jäljeltä etsimään vettä eikä palata, siitä toinen hukka; palautuksen 
jälkeen jäljestetään neljäs osuus tehden pieniä tarkistuksia; kulmista ensimmäisellä hukka, toinen kulma, jolla 
katko, nopeasti rengastamalla ja kolmas kulma tarkasti; makauksista ensimäinen pysähdytään nuuhkaisemaan, 
toinen ohitetaan, kolmas nuuhkaistaan vauhdista ja neljäs ylitetään; suoraan kaadolle jota jää tutkimaan; sitkeä 
jäljestäjä joka ajautui tänään hukille etsiessään vettä. Asikkala 16.6. Kari Muje VOI 2 (a-4, b-9, c-7, d-10, e-2, f-
3 = 35 pist). Hyvin ohjatusti työhön; Niku jäljestää tarkasti ensimmäisen osuuden, kulmalla pari taustaympyrää ja 
toisella osuudella pari pientä rengastusta jäljen vieressä; katko varmasti yhdellä kaarrolla; kolmas osuus hyvää 
työtä, lyhyt vilvoittelu ojassa, kolmas kulma tarkasti ja loppusuoralla pari nopeaa tarkastusta; makuista Niku 
merkkaa ensimmäisen hyvin, muut nopeasti pysähtyen; kaadolle ilmavainulla ja mättään toiselta puolelta poistuu 
jäljeltä jossa kehotus ei saa Nikua palaamaan; hukka, palautus ja sorkka haltuun; hyvä jäljestys riistavassa 
maastossa. Luumäki 14.7. Mari Myllynen VOI 1 (44 pist). Orimattila 20.7. Jarmo Hynninen VOI – (0 pist). Lahti 
1.9. Heikki Pirhonen VOI – (0 pist). 
 
TÄHTIMETSÄ REMU 17399/17 s.31.12.2016 i. Tähtimetsä Potra Posse e. Tähtimetsä Olga kasv. Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Ruovesi RN 31.8. Arja Koskelo AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän 
tyyppinen, maskuliininen uros jolla turhan pitkän mallinen pää, riittävä luuston vahvuus, maskuliininen kokonai-
suus, oikean mallinen riittävän pitkä rintakehä, rodunomainen hännän kiinnitys, hieman pitkä lanneosa, aavistus 
pehmeyttä selässä, erinomainen turkin laatu mutta saisi olla paremmin kunnostettu, vaivaton liikunta, iloinen 
hännän heiluttaja. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. On the heavy side, very masculine, could be a bit shorter, a bit heavy in skull, very nice eye colour, too 
much loose skin, a bit heavy over shoulder, good strong forelegs and good forechest, enough ribcage, a bit long 
in loin, very nice tailset, could be more angulated and stronger from hindquarters, excellent pasterns, moves with 
great spirit and happy cocker tail, super coat. 
Luonnetesti: Hämeenlinna 16.11. Tarja Matsuoi ja Lea Haanpää LTE (80 pist). 
 
TÄHTIMETSÄ SAMPO 33200/17 s.4.5.2017 i. Wood-Nymph Tom Collins e. Tähtimetsä Isabella kasv. Taru 
Kalkkila 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Olle Johannisson AVO – (0 pist). 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hyväksytty. 



 
TÄHTIMETSÄ SIMBA 33202/17 s.4.5.2017 i. Wood-Nymph Tom Collins e. Tähtimetsä Isabella kasv. Taru 
Kalkkila 
Taipumuskokeet: Virolahti 27.7. Heli Rummukainen SPA 1. 
 
VAAHTERAPIHA PATU 40792/17 s.23.6.2017 i. Pretty Flower’s One Way Or Another e. Shavian Betty Jean 
kasv.  
Näyttelyt: Kouvola RN 20.10. Anett Finnig AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erit-
täin hyvä tyyppi, hyväilmeinen pää jossa kuono saisi olla voimakkaampi, riittävä kaula, pysty lapa, hyvä olka-
varsi, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä rintakehän malli, hyvä lanne, turhan jyrkkä lantio ja alas kiinnittynyt häntä, 
hyvät takakulmaukset, raajaluuston vahvuus liian kevyt, liikkuu takaa liian leveästi, edestä hyvin, sivusta hyvä 
askelpituus, hyvä turkin laatu, miellyttävä käytös. 
 
VALTIATTAREN COHTUUS KAIKESSA 31346/19 s.8.5.2019 i. Fi Mva DkJV-17 JMV-17 JV-17 HeJW-17 
Flyers Abrakadabra e. Valtiattaren All My Loving kasv. Saija Pajunen 
Näyttelyt: Lahti PN 27.10. Reia Leikola-Walden BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteil-
taan oikea, hyvin kehittynyt pentu, oikealinjainen pää, hieman kapea alaleuka, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva 
luusto, toivoisin hieman suoremmat eturaajat, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, lyhyt vahva lanneosa, 
tasapainoiset liikkeet, hieman ylpeä hännästään, lupaava turkki, iloinen luonne. 
 
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: Hailuoto 19.5. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-9, e-3, f-4 = 42 pist). Koira tutkii 
alkumakauksen ja aloittaa pääosin ilmavainuisen jäljestyksen joka etenee hieman siksakkia jäljen päällä ja 
vähän sivussa sopivalla vauhdilla; katkokulma ja kulmat selviävät hyvin pienillä tarkistuksilla; makauksista kaksi 
ohittaa vierestä, yhden ylittää ja yhden merkkaa nopeasti nuuhkaisten; sorkalle tullaan suoraan ja sitä nuuhki-
taan. Pyhäntä 26.5. Piia Juntunen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-8, e-3, f-5 = 42 pist). Innokkaasti ja ohjatusti lähdölle 
josta vauhdikasta maa- sekä ilmavainuista työskentelyä käyttäen liikkeelle; kaikki osuudet mennään reipasta 
vauhtia, pienillä tarkistuksilla molemmille sivuille; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää helposti osin hakien, 
osin jäljentekijöiden jälkiä pitkin, toinen kulma laajahkolla lenkillä ulkokautta ja kolmas kulma tarkasti; makauk-
sista kaksi yli, yksi ohi ja yksi nopeaan nuuhkaisten; kaadon ohittaa sivulta mutta palaa sen osoittamaan hetken 
pyörittyään; erinomainen innokas jäljestäjä jonka työskentelyä jäi hieman varjostamaan makauksista kiinnostu-
mattomuus. 
 
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: Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät 
mittasuhteet, hyvä pään pituus mutta pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, hieman pyö-
reyttä selkälinjassa, eturinta voisi olla täyttyneempi, hyvä runko ja luusto, liikkuu tehokkaalla askeleella mutta 
kovin kapeasti edestä ja takaa, hyvä karvan laatu. 
Jäljestämiskokeet: Närpiö 28.4. Kalle Järvinen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Remulle näyte-
tään alkumakuu josta alkoi miellyttävävauhtinen jäljestäminen; ensimmäinen kulma, joka katko, lenkittäen jat-
koon, toinen ja kolmas kulma tarkasti; kaikki makuut merkattiin; ensimmäinen ja neljäs osuus tarkasti, toisella ja 
kolmannella osuudella tarkistulenkit; sorkalle suoraan ja se kiinnosti; hieman lisätreeniä suorille ja sorkan hajuil-
le, niin saadaan puuttuvat pisteet kotiin. Marttila 26.5. Saija Kaleva VOI 2 (33 pist). Kontiolahti 9.6. Heikki Ryy-
nänen VOI 1 (a-5, b-9, c-9, d-10, e-3, f-5 = 41 pist). Hyvä ohjaus lähtömakaukselta suuntamerkille; reipasta 
kävelyvauhtia maa- ja ilmavainulla etenevää jäljestystä; kulmalla tarkistuslenkki ulkokautta, katkokulma menee 
pitkäksi josta laajalla lenkillä suoraan verityksen alkuun, kolmas kulma selviää usealla tarkistuslenkillä; kahdella 
ensimmäisellä makauksella pysähtyy pikaisesti, kaksi seuraavaa kävelee yli; neljännen osuuden lopulla poistuu 
oikealle syömään heinää ja heti sen jälkeen tekee lenkin vasemmalle ja vilvoittelee vesiojassa josta viimein il-
man kehotusta etenee kaadolle ja omistaa sorkan. Laihia 30.6. Kristina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, 
f-5 = 47 pist). Rauhoitettu aloitus; pääosin jäljen päällä etenevä koira merkkaa kaikki makaukset, joskin kolman-
nen melko hätäisesti; kulma ok, katko jäljentekijän jälkiä pitkin; löytää sorkan josta on kiinnostunut; ennen ensim-
mäistä kulmaa ajautuu uraa pitkin melko pitkälti mutta kääntyy ohjaajan kehoituksesta; ennen kolmatta kulmaa 
käy uimassa ja vähän sen jälkeen tutkii risteävää uraa molempiin suuntiin; hieno parivaljakko. Parkano 4.7. Aila 
Hauskamaa VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). Remu ohjataan huolella jäljelle; alku merkataan, 
edetään sopivaa kävelyvauhtia koko jälki, Remu käyttää pääosin maavainua; makuut merkataan pysähtyen; kul-
milla kahden narun mittaiset tarkistuslenkit, katkolla veretys loppuun, jäljentekijän jälkiä uudelle osuudelle; tä-
nään ojissa makaamiset keskeyttivät muuten niin varman ja tehokkaan jälkityön. Virrat 7.7. Merja Kajander VOI 
1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Hyvä ohjattu lähtö, koira jäljestää maavainuisesti veriuralla; ensim-
mäinen makaus merkataan hyvin, katkokulmalla pienellä rengastuksella jäljentekijöiden jälkiä pitkin; toinen 
makaus nopeasti nuuhkaisten, toisella kulmalla pieni rengastus kolmannelle osuudelle; kolmas makaus nopeasti 
nuuhkaisten, kolmas kulma hieman pitkäksi ja pienellä lenkillä neljännelle osuudelle; neljäs makaus nopeasti 
nuuhkaisten; koira tulee kaadolle joka kiinnosti; ihanteellista jälkivauhtia koko matka, kokenut ohjaaja luottaa 
koiraansa. Kalajoki 4.8. Juha Junkala VOI 1 (45 pist). Kontiolahti 11.8. Markku Hassinen VOI 1 (45 pist). 
Isokyrö 25.8. Taina Ketola VOI 1 (43 pist). Heinola 15.9. Annamari Murtolahti VOI 1 (41 pist). 



Jäljestämiskokeet, vahingoittunut hirvieläin: Kruunupyy 22.7. Torsten Lerstrand VAHI 1 T. Startade bra i 
linan; markerade 1 legan, hämtade 2 kapulat samt kläven från spåret.  Pietarsaari 28.10. Torsten Lerstrand 
VAHI 1 T. 
Hirvikoirien jäljestämiskoe: Ilmajoki 26.12. Mikko Pentinmäki HIRV-J1 (lumi). 
 
WALANOS MERIADOC BRANDYBUCK Fi Mva 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: Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen KÄY ERI 1 SA PU1 SERT FI MVA VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 3-vuotias, tyylikäs, hyvin rakentunut korrekti uros, vahva uroksen pää, hyvä purenta, hieman avoi-
met luomet, erinomainen runko ja eturinta, hyvin kulmautunut takaa, kaunis karva, liikkuu hyvällä askeleella kun 
malttaa, iloinen käytös. Hirvensalmi RN 4.5. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 SA PU1 VSP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Iloinen, reipas ja näyttävä uros jolla vaivattomat rodunomaiset liikkeet, erinomaiset rungon 
mittasuhteet, hieman syvä kallo, hyvä kuono-osa, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, erinomainen kaula ja ylä-
linja, tilava runko, hyvä raajaluusto ja käpälät, oikean laatuinen karvapeite, maskuliininen kokonaisuus. Sipoo 
RN 19.5. Hilkka Salohalla KÄY ERI 1 SA PU2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mitta-
suhteet, takaluisu kallo ja hieman kevyt kuono, hyvä purenta ja korvat, riittävä kaula, hyvä selkälinja ja hännän 
kiinnitys, riittävä eturinta, hyvä rungon vahvuus mutta rintakehä voisi olla pidempi, hyvät kulmaukset, luusto ja 
käpälät, hyvä karvapeite, erinomaiset liikkeet. 
 
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: Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen AVO EH 2. [Puuttuu] 
Jäljestämiskokeet: Virrat 5.5. Tuula Svan AVO 2 (a-5, b-4, c-6, d-10, e-3, f-4 = 32 pist). Hyvä ohjattu lähtö, jäl-
jestys on maa- ja ilmavainuista ja ripeällä vauhdilla etenevää; ensimmäinen osuus usealla siksak-kuviolla ma-
kaukselle joka tutkitaan hyvin ja kulma tarkasti toiselle osuudelle; osuuden puolivälin jälkeen viereinen oja hou-
kutteli uimaan ja siellä piti poiketa kolmesti eri kohdissa osuutta, toinen kulma laajalla tarkastuslenkillä, makaus 
nuuhkaistaan vain pikaisesti; kolmannella osuudella yksi laaja tarkastuslenkki ja ennen kaatoa laaja lenkki ohi 
kaadosta ja lopulta jalanjälkiä tielle, josta hukka; puhdas jälki jota sorkalle joka kiinnosti; harmittava hukka loppu-
metreillä pudottaa pisteitä ja palkintosijaa. Ruovesi 12.5. Minna Kangaslampi AVO 0 (0 pist). Samille osoitetaan 
alkumakaus jonka se tutkii ja kiiruhtaa sitten iloisesti häntä heiluen tehtäväänsä; Sam käyttää sekä maa- että 
ilmavainua ja tämän päivän tuuliolosuhteet ajavat sen useasti jäljen sivuille laajoihin lenkkeihin; ensimmäisen 
osuuden puolivälissä koira nousee tielle eikä enää löydä takaisin jäljelle, hukka; ensimmäinen kulma laajalla len-
killä, käy nopeasti nuuhkaisemassa makauksen, toinen kulma noin 30 metriä oikaisten ja jäljen yli hukkaan asti; 
kolmas hukka vain vähän ennen kaatoa koiran ajauduttua jälleen kauas jäljen sivuun; kaadolle harjoitellen, se 
kiinnosti; tuulinen sää ja avoin maasto koituivat suorituksen kohtaloksi vaikka koira ajoittain osoittikin osaavansa 
jäljestää; harjoitusta lisää niin tuloksiakin syntyy. 
 
WESTTORPETS SUMMER STORM 44002/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars Of 
Shadow kasv. Kati Wester 
Näyttelyt: Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti KÄY ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very happy, nice movement, good head and neck, nice level topline, good depth in chest, nice front and back. 
Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, 
hyvät uroksen mittasuhteet, hyvä pään pituus, selvä otsapenger ja melko syvä kallo-osa, hieman lyhyt kaula, 
hyvä eturinta ja rungon tilavuus, erinomainen raajaluusto, hyvin kulmautunut takaa, edestä niukemmin, ranteissa 
pehmeyttä, liikkuu vauhdikkaasti hyvällä askelpituudella, kaunisasentoinen häntä, hieman villava ja pehmeä 
turkki tänään, vilkas käytös. 
Tottelevaisuuskokeet: Pietarsaari 18.5. Veijo Kinnunen ALO 2 (146,50 pist). Mustasaari 14.9. Juha Kurtti 
ALO 2 (158 pist). Sievi 6.10. Tiina Laakko ALO – (0 pist). 
 
WILD DARLING BLACK KNIGHT 47474/17 s.28.8.2017 i. C.I.E Us Mva Northworth Online Style e. Fi & Se(n) 
Mva Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Daisy kasv. Helena Juvonen 
Näyttelyt: Tervola RN 20.4. Marja Talvitie NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman tuhdis-
sa kunnossa esitetty vahvarunkoinen uros, kuono-osa voisi olla pidempi, pysty olkavarsi ja koviin löysät kyynär-
päät, lyhyehkö rintalasta, riittävät takakulmaukset, kovin lyhyt ja laskeva lantio, liikkuu edestä löysästi ja takaa 
kovin lyhyellä askeleella, hyvä karvan laatu, köyristää hieman lanneosaa. Kemi KR 21.7. Juha Palosaari NUO 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät pään linjat, kuonossa voisi olla enemmän täytettä, hieno 
kaula, lapa saisi olla viistompi, eturinta voisi laskeutua paremmin raajojen väliin, muuten erinomainen rungon 
malli, voisi olla aavistuksen lyhyempi, liikkuu hyvin halutessaan, hyvä häntä, turkki voisi olla viimeistellympi, 
tyypikäs kokonaisuus, tarvitsee harjoitusta esitelläkseen parhaat puolensa. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 31.8. Virpi Väisänen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Simo on kiirei-
nen touhottaja, se suhtautuu iloisesti vieraisiin ihmisiin ja muihin koiriin. Haku ja laukaus: hyväksytty. Simon 
hakutyöskentelyssä on reipas ote ja nenä haravoi maastoa tehokkaasti; laukauksesta liike pysähtyy mutta inno-
kas työ jatkuu heti sen jälkeen; iloinen häntä loistaa Simon työskentelystä. Jäljestys: hyväksytty. Simo etenee 
karmit kaulalla räväkästi eteenpäin; kaadolle päädytään ja se nuuskitaan tarkkaan; energinen suoritus. Vesityö: 
hyväksytty. Simo menee veteen reippaasti ja noutaa pukin rantaan sen enempää tuumailematta. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Simo noudattaa hyvin sille annettuja käskyjä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Simo on energinen spa-



nieli jolla on periksiantamaton työmoraali; Simon iloista häntää oli tänään mukava seurata; toivottavasti tämä 
hännän käyttö jatkuu muissa harrastuksissa. 
 
WILD DARLING NAME OF THE GAME 47472/17 s.28.8.2017 i. C.I.E Us Mva Northworth Online Style e. Fi & 
Se(n) Mva Fi & Se Jva Debbie’s Lucky Daisy kasv. Helena Juvonen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä sukupuoli-
leima, hyvät rungon mittasuhteet, oikea purenta, hieman lyhyt kuono-osa, pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, riittä-
vä kaula, sopiva luusto, lyhyt olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, ikäisekseen riittävä eturinta, rintakehän tulee 
vielä kehittyä, vahva lanne, hieman jyrkkä lantio, liikkuu yhdensuuntaisesti, ajoittain hieman korkea-asentoinen 
häntä liikkeessä, riittävä sivuaskel, kaunis karva, miellyttävä käytös. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro NUO 
ERI 2 SA PU3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, lots of temperament, strong young male, 
correct bones and substance, typical head, enough length of muzzle, good expression, correct earset, enough 
length of neck, good topline and tailset, correct front and ribcage, good rear, moves nicely, a little bit close in 
hocks, correct coat, nice showing. Kemi KR 21.7. Juha Palosaari NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvät rungon ääriviivat, voimakas kallo-osa, päässä voisi olla hieman pidemmät linjat, riittävä kaula, 
hyvä ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, muuten erinomainen runko, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, 
kaunis kiiltävä turkki, liikkuu hienosti. Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, Puola AVO ERI 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Masculine head, I’d prefer more elegance, good eyes, neck and earset, needs more fore-
chest, good deep chest, good topline, moves well in both directions. 
Jäljestämiskokeet: Hailuoto 19.5. Lea Foudilainen AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-13, e-2, f-3 = 37 pist). Alkumakaus 
tutkitaan ja tästä innokkaasti jäljelle, Onni käyttää maa- ja ilmavainua vauhdin ollessa sopiva; ensimmäisellä 
osuudella on haastetta, Onni tekee suht runsaasti tarkistuslenkkejä jäljen molemmin puolin, osuuden loppu-
puolella määrätietoisesti pois jäljeltä, tästä palautus; Onni kokoaa itsensä ja toinen ja kolmas osuus hienoa ja 
tarkkaa työtä; makaukset merkataan; ensimmäinen kulma ongelmitta, toisella lenkittää ja väsy iskee hetkeksi ja 
Onni piehtaroi sammalikossa, kehoituksin jatketaan; kaadolle suoraan, sitä nuuhkaistaan ja jäädään siihen, voisi 
kiinnostaa enemmän; kelpo suoritus kuumassa metsässä. Rovaniemi 16.6. Heikki Ryynänen AVO 2 (a-4, b-6, 
c-8, d-9, e-3, f-4 = 34 pist). Lähtömakauksen nuuhkaisut ja sitten ohjaus suuntamerkille, sopivaa kävelyvauhtia 
jäljen päällä etenevää maavainuista jäljestystä; ensimmäisen makauksen osoittaa pysähtyen tutkimaan, kulma 
teettää lenkkejä ja on johtaa paluujälkihukkaan mutta palaaminen kulman tuntumaan pelastaa tilanteen; toinen 
osuus sujuvasti kulmalle jossa heittää lenkkejä ja etääntyy jäljestä, siitä hukka; myös makaus jää merkkaamatta; 
kolmas osuus tarkkaa jäljestystä kaadolle, jonka nuuskii ja jää sorkan luo. Ylitornio 8.9. Marika Ahola AVO 2 (39 
pist). 
 
WILD TYPE BE FLY YAVAPAI 41603/16 s.19.7.2016 i. Namusillan Draakkeni e. Miklaus Peanut kasv. Minna 
Karjalainen 
Rallytoko: Nokia 11.5. Hannele Pirttimaa ALO HYV (83 pist). Rauma 8.6. Tiia Hämäläinen ALO HYV (91 pist). 
Masku 29.6. Hannele Pirttimaa ALO HYV (100 pist) RTK1. Salo 31.8. Anna Klingenberg AVO 0 (0 pist). Salo 
31.8. Jaana Karppinen AVO HYV (75 pist). 
 
WILD TYPE BE ME PAWNEE 41605/16 s.19.7.2016 i. Namusillan Draakkeni e. Miklaus Peanut kasv. Minna 
Karjalainen 
Näyttelyt: Rauma RN 15.9. Pekka Teini KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi hyvä, 
hyvät mittasuhteet, kokonaiskuva kevyt ja ilmava, hieman avoimet kulmaukset, lyhyt pää, niukka turkki, liikkeitä 
haastava arvostella vilkkauden takia. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 14.7. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
WILD TYPE CROCODILE DUNDEE 51076/18 s.4.10.2018 i. Lahjakas Denaari e. Miklaus Peanut kasv. Minna 
Karjalainen 
Taipumuskokeet: Heinola 30.8. Paula Valkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Suhtautuu 
ihmisiin erinomaisen avoimesti ja uteliaasti, tulee hyvin toimeen toisten koirien kanssa; reipas, iloinen ja hauska 
puuhastelija. Haku ja laukaus: hyväksytty. Alkuun Siimus on hämmentynyt ja miettii mitä pitää tehdä, pysyy vain 
ohjaajan vierellä; peitteisemmässä maastossa koira syttyy hakuun ja tutkii maaston innoissaan; erinomainen into 
ja laajuus, tutkii maaston tarkkaan ja kattavasti; laukauksesta pysähtyy ja haku jatkuu erinomaisena; vaatii osin 
ohjausta mutta tekee myös itsenäistä hakua; laadukas hieno haku. Jäljestys: hyväksytty. Vauhdikas ja jopa rie-
hakas jäljestäjä, maavainuista tarkkaa työtä; pieniä tarkistuksia, pyrähtää jäljen sivulla; kulma erinomaisesti, 
tekee itsenäistä työtä; toisella osuudella ohjaajan hihna lipeää ja koira karkaa jäljen loppuun; onneksi kaato on 
lähellä ja koira ehditään saamaan juoksemalla kiinni ja kaatokäytös toteamaan; nuuhkii innokkaasti kaadon. 
Vesityö: hyväksytty. Komealla loikalla veteen, ui suoraan pukille, tuo sen ohjaajan käteen; loistava suoritus. 
Tottelevaisuus: hyväksytty. Erinomainen tottelevaisuus, tottelee lähes ensi käskyin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
toimiva parivaljakko jolla on hieno yhteistyö ja kommunikointi toistensa kanssa; Siimuksessa on paljon potentiaa-
lia metsästystyöskentelyyn ja se on näyttänyt omaavansa hienot taidot; tämän koiran toivoisin näkyvän eri 
harrastuskentillä. 
 
 
 
NARTUT 
 



AAMUNKOITON NEITI NÄKYMÄTÖN Fi & Se(n) & Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt 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 & Balt Mva Lt VMva LvV-17 
TlnVW-19 Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko, kaunis pää ja ilme, purenta ok, sulava ylälinja, erinomainen eturinta, täyteläinen runko ja hyvä rintakehä, 
vahvat lihakset, hyvät takakulmat, kaunis karva, aavistuksen korkea hännän kanto, tasainen vetävä aske, runko 
pitenee hieman liikkuessa, reipas käytös. Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen AVO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½-vuotias, hyvä koko, oikeat mittasuhteet, vauhdikas meininki, hyvät pään 
linjat ja ilme, oikea purenta, hyvät leuat, hyvä vahva runko, ok eturinta, kaula voisi olla hieman pidempi ja säkä 
selvempi, tyypilliset kulmaukset edessä ja takana, oikea hännän kiinnitys, hyvä karvan laatu ja määrä. 
 
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 & Balt Mva Lt VMva LvV-17 TlnVW-19 Aamunkoiton Ruusunen kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kouvola RN 28.4. Katja Korhonen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, 
erittäin hyvä tyyppi, mittasuhteiltaan pitkähkö ja tänään hieman matalaraajaisen vaikutelman antava narttu, hyvä 
pää ja ilme, purenta ok, hyvät korvat, riittävä kaulan pituus, hyvä eturinta ja rungon vahvuus, pitkä lanneosa, 
tasapainoiset kulmaukset, vankka raajaluusto, hyvä turkin laatu, aavistuksen korkealla kannettu häntä, liikkuu 
yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, riittävä askelpituus sivusta, esiintyy ja esitetään hyvin. Lahti RN 1.5. Jetta 
Tschokkinen AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½-vuotias, hyvä koko ja mittasuhteet, 
kaunis ilme, hyvät silmät ja purenta, hieman korkea otsapenger, hyvä täyteläinen runko, kaula voisi olla hieman 
pidempi ja eturinta selvempi, hyvä takaosa ja häntä, tyypilliset liikkeet, reipas avoin käytös. Sipoo RN 19.5. 
Hilkka Salohalla AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä 
kallo ja kuono, varsin hyvät pään linjat, hyvä kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys, erinomaiset etukulmaukset, riittä-
vät takakulmaukset, hyvä eturinta ja rinta, hyvä luusto ja käpälät, hyvä karvapeite, liikkuu hyvin, hännän asento 
liikkeessä voisi ajoittain olla kauniimpi. Hämeenlinna RN 8.6. Jari Partanen, Norja AVO EH 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, voisi olla neliömäisempi, riittävä raajakorkeus, hyvä pään malli, ihana ilme, 
riittävä kuonon vahvuus, riittävä kaulan pituus, hieman raskaat lavat ja lyhyt olkavarsi, erinomainen rungon tila-
vuus ja syvyys, liian pitkä lanne, upea leveä lantio, lihaksikas reisi, voisi liikkua paremmalla ryhdillä, hieman kor-
kea häntä, kaunis silkkinen karva. Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti AVO ERI 2 SA PN3 VARASERT. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nicely presented, nice head and neck, good depth of chest, nice front 
and back, nice level topline, moves well. Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, liikkeessä hieman matalaraajaisen vaikutelman antava, feminiininen 
pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, riittävä kaulan pituus, hieman pystyasentoiset lavat, hyvä eturinta ja 
runko, hyvin kaareutuneet kylkiluut, kokoon sopiva luuston vahvuus, melko niukka polvikulma, hyvin kiinnittynyt 
mutta liikkeessä korkea-asentoinen häntä, kaunis turkki, miellyttävä käytös. 
 
AAMUNKOITON PINKIE PIE Fi & Se(n) & No & Pohj & Lt & By Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva TlnJW-18 
EeJV-18 LvJV-18 17190/17 s.28.1.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. Fi & Se(n) & Ee & Lv 
& Lt & Balt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 Aamunkoiton Hurricane kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén NUO ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, narttumainen pää, kaunis ilme, oikea purenta, hyvät pään linjat, sopiva 
kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta, kaareutunut rintakehä joka voisi olla pidempi, vahva lanne ja 
erinomainen lantio, vahva sopiva luusto, hyvä matala kinner, erinomainen liike joka suunnasta, rungon tulee tii-
vistyä, erinomainen karva ja miellyttävä luonne. Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen NUO ERI 2 SA PN2 VARA-
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet ja kokoon sopiva 
raajaluusto, vielä takaluisu kallo, sopivan täyteläinen kuono, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä 
purenta, hyvä suora selkä, oikean mallinen rintakehä, riittävän viisto lapa, tasapainoiset kulmaukset, hyvälaatui-
nen karva, hyvä lantio ja hännän asento, liikkuu riittävällä askelpituudella, selkä elää hieman liikkeessä. Nurmes 
RN 24.2. Saija Juutilainen AVO ERI 1 SA PN2 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias kaunis nuori narttu, oikealinjainen, hyvärunkoinen, hyväluustoinen ja rakenteeltaan tasapainoinen, erin-
omainen lihaksikas takaosa, vahvat käpälät, kaunislinjainen ja -ilmeinen nartun pää, hyvä purenta, erinomainen 
karvan laatu, liikkuu hyvällä luonteella, sujuva askel ja säilyttää linjansa. Joensuu NORD 3.3. Malgorzata 
Supronowicz, Puola VAL ERI 1 SA PN1 NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good in 
type, a little too fat today, excellent head, enough neck and withers, straight back, low tailset, toeing in a little bit, 
moves well in side, beautiful coat. Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä VAL ERI 2 PN3 SA. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunis pää ja ilme, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, lyhyehkö kaula, erin-
omainen eturinta ja etukulmat, täyteläinen runko, hieno rintakehä, vahva hyvä takaosa, kaunis karva, kaunis 
askel, hieman korkea häntä, reipas käytös. Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen VAL ERI 1 SA PN2 NORD-
VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis pää jossa hyvä pituus, 
erinomainen ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, turhan jyrkkä lantio, hyvä luusto, erinomainen karva, erin-
omainen sivuliike. Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Miellyttävä, tasapainoinen, kaunispäinen narttu, erinomainen runko ja eturinta, riittävä kaula, hyvä takaosa, 
kaunis karva, liikkuu yhdensuuntaisesti, erinomainen rodun olemus. Hirvensalmi RN 4.5. Paula Rekiranta VAL 
ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen tasapainoinen narttu jolla erin-
omaiset mittasuhteet, erinomainen pään malli, hyvät yhdensuuntaiset linjat, miellyttävä ilme, kaunis kaula, hyvä 
eturinta, kulmaukset tasapainossa, tilava runko, kaunis karvapeite, liikkuu hyvällä draivilla, selässä hieman peh-
meyttä. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent 
type, body in good balance, lovely feminine head, correct earset and carriage, stong muzzle, good eyes, enough 



length of neck, good withers, correct topline, enough angulations in front, good in rear, ribcage deep enough, 
moves nicely but in moving topline could be more stable. Iisalmi NORD 12.5. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 
1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced bitch, correct proportions, well shaped head, 
lovely spring of ribs, normal angulations, little short in croup, carries the tail a bit too high, needs a bit more 
behind, excellent typey mover. Kangasniemi KR 30.5. Kalvo Kriisk, Viro VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and size, beautiful feminine head with sweet expression, excellent 
body proportions, good length of neck, straight topline, well set tail, good bones, well developed forechest, 
excellent shape of ribcage, good coat quality and colour, good movement, nice temperament, well presented. 
Alavus KR 9.6. Reia Leikola-Walden VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunispäinen narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, hieman suora olkavarsi, 
riittävä eturinta, täyteläinen runko ja leveä lanneosa, sopivasti kulmautunut takaa, yhdensuuntaiset tasapainoiset 
liikkeet, erinomainen karva ja luonne. Tuusniemi RN 7.7. Riitta Niemelä VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, koko ja vahvuusaste, kauniit ääriviivat, hyvä pään pituus, kau-
niit linjat ja hyvä kuonon vahvuus, kaunis kaulan kaari, erinomainen ylälinja, erinomainen eturinta, hyvä rungon 
vahvuus, sopusuhtaiset kulmaukset, erinomainen hännän kiinnitys, oikean laatuinen kaunis karvapeite, iloiset 
liikkeet, avoin käytös. Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Tyypiltään erinomainen, tasapainoisesti rakentunut narttu jolla pitkä rintakehä ja hyvä eturinta, hyvä ylä-
linja, häntä ok, erinomainen karva, hyvät pään linjat, kaunis ilme ja hyvä purenta, vaivaton erinomainen askellus, 
miellyttävä kokonaisuus. Oulu KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin tik med välformad huvud, kunde vara lite stramare i ögonkanten, bra 
hals och rygg, välformad bröstkorg med bra djup, tillräcklig förbröst, bra benstomme, tillräcklig vinklar, rör sig 
med god energi och med bra steglängd, päls okej. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi VAL ERI 2 SA PN2 
VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Välsamlad tik, bra storlek, välformad huvud, kraftfull 
nosparti, mild blick, långa tjocka öronläder, välansatt svans, fin överlinje, fin nacke, flet över skuldrorna, fin bredd 
på ländpartiet, vacker silky päls, arbetar väl med sin svans, stabila rörelser fram, vacker helhet. Kuopio RN 
17.8. Tuula Savolainen VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomaiset 
mittasuhteet, kaunis tiivis ylälinja, hyvä pää ja ilme, tummat silmät, kuonossa hyvä vahvuus, erinomainen etu-
rinta, hyvin kulmautunut edestä, erinomainen tilava hyvin kulmautunut runko, hyvä lantion leveys, hyvin kulmau-
tunut takaa, hyvä karva, hapsut ja häntä, tahdikkaat tasapainoiset liikkeet. Kajaani RN 18.8. Maija Mäkinen 
VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias feminiininen narttu, hyvät mittasuh-
teet ja ylälinja, hyvä pää joskin linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät silmät, purenta ja huulet, kaunis 
kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvä selkä, lantio ja häntä, hyvä turkki, liikkuu tasapainoisesti hyvällä 
askeleella, yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä hännän käyttö, viehättävä temperamentti. Ruovesi RN 31.8. Arja 
Koskelo VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunispäinen, miellyttävä-
ilmeinen, näyttävä 2-vuotias narttu, erinomainen eturinta, vankka luusto, hieman etuasentoiset lavat, erinomai-
nen rungon syvyys ja leveys, kaunis ylälinja, oikea hännän kiinnitys, toivoisin hieman voimakkaamman polvi-
kulman, kaunis matala kinner, hyvä karva, hieman korkea häntä, erinomaiset vaivattomat iloiset liikkeet. Kouvo-
la RN 20.10. Anett Finnig VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomainen 
tyyppi, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää jossa oikeat linjat, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, erinomainen 
eturinta, erinomainen rintakehän kaarevuus ja pituus, hyvä vahva lanne, hyvät takakulmaukset, erinomainen 
raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, erinomaisella askelpituudella sivusta, erinomainen turkin 
laatu, miellyttävä käytös. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Utmärkt typ, välbalanserat huvud, bra öron, ögon och bett, utmärkt förbröst, fin front, välmusklad 
hals med tillräcklig längd, god vinkling fram, bra volym och längd i bröstkorgen, korset kunde ha mera längd, 
goda vinklar bak, rör sig lite brett i fronten. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VAL ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Bra storlek och typ, substans i kroppen, välskuret huvud, välansatta öron, aningen 
framskjuten skuldra, välvinklad bakställ, något vid i fronten, rör sig väl men saknar något extra i rörelsen. 
 
AAMUNKOITON PRINCESS CELESTIA 17192/17 s.28.1.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. 
Fi & Se(n) & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 Aamunkoiton Hurricane kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, 
mittasuhteiltaan oikea, sopiva luusto, hyvä kallo ja oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hieman lyhyt 
kuono ja hyvä purenta, riittävästi pyöristynyt runko, turhan kapea vyötärö, olkavarret tulisi olla viistommat, hyvin 
kulmautunut takaa, hyvä karvan laatu, oikea hännän kiinnitys, takaa liikkuu hyvin, etuaskel jää lyhyeksi, heitte-
lehtivät etuliikkeet. Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias tilavarunkoinen nuori narttu jolla oikeat linjat ja raajaluusto, riittävät etukulmaukset, vahva niska, hyvä 
takaosa, tiiviit käpälät, kaunislinjainen ja -ilmeinen nartun pää, hyvä purenta, hyvä karvan laatu, tarvitsee lisää 
jäntevyyttä, liikkuu vielä kovin kapeasti ja ryhdittömästi, ylälinja turhan pehmeä, hyvä luonne, malliltaan mukava. 
Kouvola RN 20.10. Anett Finnig AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomai-
nen tyyppi, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, riittävä etu-
rinta, erinomainen rintakehän kaarevuus ja pituus, hyvä lyhyt lanne, hyvä lantio, hieman alas kiinnittynyt häntä, 
erinomaiset takakulmaukset ja raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta hyvällä askelpituu-
della, erinomainen karvan laatu, miellyttävä käytös. 
 
AAMUNKOITON RUUSUNEN Se(n) & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt VMva LvV-17 TlnVW-19 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: Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomaisen mallinen vankka veteraani, hyvin kaunis pää ja ilme, oikea ylälinja, etuosa voisi olla kulmau-
tuneempi, vankka kompakti runko, hyvä karva, takaliike saisi olla tehokkaampi. Lahti RN 1.5. Jetta Tschokki-
nen VET ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8-vuotias, erittäin hyväkuntoinen kaunispäinen 
narttu, miellyttävä ilme, oikea purenta, riittävä kaula, täyteläinen runko, hyvä eturinta, hieman tuhti tänään, hyvä 
takaosa ja häntä, liikkeessä hieman leveä edestä, kaunis karva, avoin käytös. Hirvensalmi RN 4.5. Paula Reki-
ranta VET ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8-vuotias, ystävällinen ja iloinen veteraani 
joka pienestä pullukkuudesta huolimatta liikkuu erittäin hyvin, kaunisilmeinen nartun pää, tummat silmät, hieman 
pystyt lavat ja suora olkavarsi, tilava runko, hieman lyhyt lantio, sopusuhtainen luusto, kaunis karvapeite, 
mukava vanha rouva. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
years old veteran, carrying a bit too much weight today, very nice proportions of body, correct feminine head, 
nice neck and topline, a little bit short upper arm, enough angulations in rear, good turn of ribs, good feet, nice 
coat, moves nicely but topline could be more stable in movement. Iisalmi NORD 12.5. Anne Livo Buvik, Norja 
VET ERI 1 SA PN2 NORD-VARASERT ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 years old, in 
lovely condition, very typical outline, sweet head, excellent spring of ribs, well angulated, very happy mover with 
wagging tail, carrying a little too much weight. Kangasniemi KR 30.5. Kalvo Kriisk, Viro VET ERI 1 SA PN3 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 years old, in excellent condition, beautiful feminine head, 
sweet expression, well set ears, excellent body proportions, level strong topline, excellent forechest, well 
angulated front and rear, correct shape of ribcage, excellent coat quality and colour, good movement, nice 
temperament, well presented. Alavus KR 9.6. Reia Leikola-Walden VET ERI 1 SA PN4 ROP-VET. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen, 8-vuotias hyvässä kunnossa esitetty veteraani, miellyttävä pää ja ilme, 
hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, täyteläinen eturinta ja runko, hyvä leveä lanne, leveä reisi, liikkuu hieman 
kapeasti takaa, sujuvasti sivusta, kaunis karva, esiintyy hienosti. Tuusniemi RN 7.7. Riitta Niemelä VET ERI 1 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman tuhdissa kunnossa esitetty kaunis veteraaninarttu, 
yleiskunto vaikuttaa kokonaiskuvaan, hyvä nartun pää, hieman lyhyt kaula, erinomainen eturinta, vankka runko, 
hyvä luusto ja kulmaukset, hyvin kiinnittynyt ja kauniisti kannettu häntä, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvällä 
askelpituudella, iloinen miellyttävä käytös. Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä VET ERI 1 SA PN2 NORD-VARA-
SERT ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, hyväluustoinen, vankkarunkoinen vete-
raani jolla hyvä ylälinja ja häntä, hyvä karvan laatu, hyvä luonne, kaunisilmeinen pää ja hyvä purenta, vaivaton 
hyvä sivuliike, hieman leveä edestä. Oulu KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, Ruotsi VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin tik med bra ögon och öron, tillräcklig nostparti, något fram-
skjuten skuldra, lite sluttande kors, kraftfull bröstkorg med bra förbröst, rör sig med bra steg, tillräcklig parallelli-
tet, kunde vara något stramare i halslinjen, bra päls. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi VET ERI 1 SA PN4 
ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. En klassisk cocker huvud med parallella plan, långa väl-
ansatta öronläder, stark hals, välutvecklad förbröst, lång bröstkorg, håller överlinjen väl, full av energi och 
spänsk, arbetar väl med sin svans, lite bredspår i fram, härlig temperament, härlig silky päls. Kuopio RN 17.8. 
Tuula Savolainen VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8½-vuotias, hyvät mittasuhteet, 
kaula voisi olla hieman pidempi, hyvät pään linjat, tummat silmät, pehmeä ilme, kuono voisi olla hieman vahvem-
pi, hyvä eturinta, hyvä tilava vahva runko, hieman jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut takaa, hieman lyhyet olka-
varret, riittävä raajaluusto, hyvä turkki ja hapsut, etuliikkeissä hivenen löysyyttä, reipas sivuaskel. Kajaani RN 
18.8. Maija Mäkinen VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8½ vuotta nuori feminii-
ninen narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunis nartun pää, hyvät silmät, purenta ja huulet, hyvä kaula, pysty olka-
varsi, hyvä runko, voimakkaammin kulmautunut takaa, sopiva luusto, hyvä hännän kiinnitys, hyvä turkki, liikkuu 
tasapainoisesti sivusta, hieman leveästi edestä, aavistuksen luisu lantio, selässä hieman pehmeyttä, viehättävä 
käytös, esiintyy iloisesti, seisoo ja liikkuu kintereillään. Ruovesi RN 31.8. Arja Koskelo VET ERI 1 SA ROP-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvin feminiininen, kaunispäinen ja -ilmeinen 
8½-vuotias veteraani, toivoisin hieman vankemman luuston, erinomainen eturinta, hyvät rungon mittasuhteet, 
oikein kaareutuneet kylkiluut, hieman pulskassa kunnossa, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu vaivattomasti, hie-
man leveästi edestä, ylipaino näkyy liikkeessä, miellyttävä luonne. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig VET ERI 2 
SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-vuotias, erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, kaunis-
ilmeinen pää, hyvä kaula, turhan pysty lapa ja olkavarsi, erinomainen eturinta ja rintakehän kaarevuus ja pituus, 
hyvä lyhyt vahva lanne, hyvä lantio, erinomaiset takakulmaukset, hyvä raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja 
takaa hyvin, sivusta erinomaisella askelpituudella, kauniisti esiintyvä veteraani. Helsinki NORD 7.12. Cindy 
Pettersson, Ruotsi VET EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket bra typ, utmärkt storlek, vackert 
substansfullt balanserat huvud, utmärkt förbröst, stark välmusklad hals med tillräcklig längd, skuldran kunde vara 
bättre tillbakalagd, mycket volym i bröstkorgen, är idag lite hög över rumpen, knapp i vinkel, rör sig tätt bak och 
brett fram. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VET EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 år, 
välbevarad, feminint uttryck, något grov över skuldran, plan rygg, välformad bröstkorg, moderata vinklar, rör sig 
med glädje men sjunker i fronten vid rörelse, fin päls. 
 
AAMUNKOITON SWEETIE BELLE Fi Mva 17191/17 s.28.1.2017 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy 
e. Fi & Se(n) & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva JV-14 LvV-16 Aamunkoiton Hurricane kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ihanne-
kokoa hieman pienempi, mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, hieman takaluisu kallo, kuono saisi olla 
täyteläisempi, hyvä korvien kiinnitys, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, riittävän viisto lapa, hyvin kulmautunut 
takaa, oikean mallinen rintakehä, hieman kapea vyötärö, oikean laatuinen karva, eturinta saa vielä täyttyä, 
edestä vielä kapea, ulkokierteiset etukäpälät, hyvä hännän asento, liikkuu riittävällä askelpituudella, epävakaasti 
edestä. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, 



hyvärunkoinen nuori narttu, oikea raajaluusto, hyvät käpälät, lavat voisivat olla viistommat, hyvä takaosa, kaunis-
ilmeinen nartun pää, vielä hieman pyöreyttä kallossa, hyvä purenta ja karvan laatu, liikkuu hieman löysästi edes-
tä, sujuva sivuaskel, liikkuu hyvällä luonteella ja oikealla olemuksella. Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi AVO 
ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ännu något tunn i kroppen 
men i övrigt mycket tilltalande tik, vackert feminint uttryck, välbyggd, mycket bra steglängd, god päls. Joensuu 
NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good size, could have longer head and higher withers, enough angulated front and rear, a little too high tail 
carriage, a little narrow behind, moves quite freely, good type of coat, good temperament. Kitee RN 14.4. Jessie 
Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old 
feminine bitch, correct size, feminine head and expression, correct bite, correct length of neck, enough fore-
chest, well laid shoulder, well set tail and well angulated behind, correct low hocks, needs to develop in her 
spring of ribs, a bit woolly coat, free and easy mover. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi VAL ERI. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, byggd på lite längre linjen, nätt huvud där nospartiet kunde 
ha lite mer längd och störke elegans, god front, stark välmusklad hals, välvinklad fram, bra bröstkorgsdjup, till-
räcklig längd, tillräckligt vinklad bak, rör sig med bra steg.  
Taipumuskokeet: Kontiolahti 8.6. Jyrki Rasinpää SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen, 
suhtautuu hyvin vieraisiin koiriin ja ihmisiin, antaa rapsutella. Haku ja laukaus: hyväksytty. Laajaa, itsenäistä, 
vauhdikasta maa- ja ilmavainulla tapahtuvaa hakua; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa hakua; tottelee ohjaajaa ja 
antaa kytkeä. Jäljestys: hyväksytty. Hyvin jäljen päällä, reippaalla vauhdilla, maavainulla tapahtuva jäljestys; 
kulma tarkasti, suoraan kaadolle ja jää tutkimaan fasaania. Vesityö: hyväksytty. Halukkaasti veteen, tuo pukin 
ohjaajalle käteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee hyvin ohjaajaa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koiralla ja 
ohjaajalla hyvä yhteistyö. 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi, hieman matalaraajaisen vaikutelman antava, kaunis narttumainen pää, kaunis ilme, oikea purenta, 
erinomainen kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta, riittävän pitkä rintakehä, sopivasti kaareutunut, hie-
man pitkä lanne, hyvä lantio, liikkuu yhdensuuntaisesti cockerimaisella ilolla ja sopivalla askelmitalla, kaunis kar-
va ja erinomainen luonne. Hirvensalmi RN 4.5. Paula Rekiranta AVO ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin tasapainoinen narttumainen kokonaisuus, erinomaiset rungon mittasuhteet 
sekä kulmaukset, sievä pää, kauniit silmät, ihastuttava ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, kaunis 
karvapeite, vaivattomat liikkeet, iloinen spanieliluonne. Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen AVO ERI 1 SA PN2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoinen kokonaisuus, hyvä pää joka kokonaisuudessaan voisi 
olla hieman voimakkaampi, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä runko ja luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu 
iloisen tehokkaalla askeleella, viehättävä rodunomainen luonne, hyvä karvan laatu. Kuusamo RN 9.6. Hilkka 
Salohalla AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvät 
pään linjat, huulet saisivat olla mussummat, kauniit silmät, hyvät korvat, erinomainen kaula ja ylälinja, erin-
omainen eturinta ja runko, oikein kulmautunut edestä ja takaa, kinner saisi olla matalampi, hyvä luusto ja käpä-
lät, tasapainoiset liikkeet. Oulu KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN2 VARA-CACIB. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nätt tik med litet feminint huvud som kunde vara mera utfyllt i nos och läpp, 
vackra ögon och öron, kraftfull bröstkorg med tillräcklig förbröst, rör sig med mycket energi med tillräcklig steg-
längd, bra päls. Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni-
kokoinen, kaunis feminiininen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, sievä ilme, hieman kosteat sil-
mät, kaunis kaula, hyvä ylälinja, hyvä eturinta ja rungon tilavuus, kokoon sopiva luuston vahvuus, tasapainoisesti 
kulmautunut, erinomainen karvan laatu, hyvin kiinnittynyt ja kauniisti kannettu häntä, ulottuvat sivuliikkeet. Kemi 
KR 21.7. Juha Palosaari AVO ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Miellyttävät ääriviivat, 
hyvät nartun mittasuhteet, hieman pieni pää jossa kuitenkin hyvät linjat, hieno niska- ja selkälinja, hyvin rakentu-
nut etu- ja takaosa, erinomainen runko ja eturinta, liikkuu napakasti ja yhdensuuntaisesti mutta hieman hosuen, 
seistessä kaunis sivukuva. 
 
ALLWAY’S EXACT ON AND OFF 39055/18 s.16.6.2018 i. C.I.E Ee & Lv & By Mva ByV-17 LvV-18 Ten Grade’s 
Exact Online e. Allway’s Trick Me kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Taipumuskokeet: Ylitornio 31.8. Virpi Väisänen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Alma on iloi-
nen hännänheiluttaja joka tulee reippaasti tutustumaan; suhtautuu avoimesti muihin koiriin. Haku ja laukaus: hy-
väksytty. Alma työskentelee melko lähellä ohjaajaansa; kirsun käyttö on tehokasta; laukauksesta säpsähtää ja 
työskentely jatkuu, maasto tutkitaan tarkkaan. Jäljestys: hyväksytty. Alma etenee maavainulla innokkaasti; kulma 
teetättää töitä mutta lopulta Alma selvittää sen ja matka jatkuu kaadolle asti; kaato tutkitaan. Vesityö: hyväksytty. 
Alma noutaa pukin reippaasti; hyvä suoritus. Tottelevaisuus: hyväksytty. Alma ei kyseenalaista ohjaajansa käs-
kyjä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Alma on pieni punainen hännänheiluttaja joka selvästi syttyy maastossa; toi-
vottavasti Alma ja Sanna jatkavat harrastuksia metsäisissä lajeissa. 
 
ALLWAY’S EXACT ON MY MIND 39052/18 s.16.6.2018 i. C.I.E Ee & Lv & By Mva ByV-17 LvV-18 Ten Grade’s 
Exact Online e. Allway’s Trick Me kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani RN 18.8. Maija Mäkinen JUN ERI 2 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 14 kk, punainen juniori jolla selvä sukupuolileima, pienehkö narttu jolla hyvin kehittynyt iso runko, aavis-
tuksen tuhti kunto, kaunis pää, hyvät silmät ja purenta, hyvä kaula ja eturinta, hyvät kulmaukset, sopiva luusto, 



hyvät käpälät, hyvä lantio ja häntä, tänään kovin lyhyt runkoturkki, liikkuu erittäin hyvin pitkällä askeleella, yhden-
suuntaiset liikkeet, mukava luonne, käyttää hyvin häntäänsä. 
 
ALLWAY’S EXACT ON THE ROCKS 39053/18 s.16.6.2018 i. C.I.E Ee & Lv & By Mva ByV-17 LvV-18 Ten 
Grade’s Exact Online e. Allway’s Trick Me kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
feminine but needs much more development all over, scissor bite, very sweet eyes, needs more underjaw and 
foreface to improve the skull, good length of neck, could have stronger forelegs, good forechest, too short in 
ribcage, good topline and tailset, too weak in hindquarters, could be better angulated in front and rear, could 
move with a longer step, super temperament and very typical cocker attitude. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 17.8. Harry Vilkman SPA 1. 
 
ALLWAY’S PEEP SHOW 24708/18 s.14.3.2018 i. Fi Mva Allway’s Heartbreaker e. Fi & Ee & Ru & By Mva RkfV 
Allway’s Surprise kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin ele-
gantti nuori narttu, hyvät rungon mittasuhteet, lupaavat pään linjat, kuono-osa saa vielä täyttyä, oikea purenta, 
erinomainen kaula, tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen hyvä eturinta, rintakehän tulee vielä kehittyä, hyvä 
lantio, kokoon sopiva luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti lupaavalla askelmitalla, hyvä karva, miellyttävä käytös. 
Kitee RN 14.4. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine bitch of correct size, quite well developed for her age, feminine head and expression, correct bite, 
lovely eye colour, long neck, nice forechest, very harmonically angulated front and rear, correct tailset, good 
bone and tight feet, still needs to mature on her movement of course, nice temperament. Kuusamo RN 9.6. 
Hilkka Salohalla JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, pään linjat 
saavat vielä kehittyä, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä lapa, hieman lyhyt olkavarsi, 
erinomaiset takakulmaukset, hyvä rintakehä, hyvä luusto ja käpälät, valkoinen viiru rinnassa, liikkuu hyvin. 
Taipumuskokeet: Kajaani 11.8. Janna Kekkonen SPA 1. 
 
ALLWAY’S PULP FICTION 24709/18 s.14.3.2018 i. Fi Mva Allway’s Heartbreaker e. Fi & Ee & Ru & By Mva 
RkfV Allway’s Surprise kasv. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä suku-
puolileima, mittasuhteiltaan hieman pitkän vaikutelman antava, hieman alas kiinnittyneet korvat, kaunis ilme, 
oikea purenta, hyvä kaula, hieman lyhyt olkavarsi, muutoin hyvin kulmautunut, rintakehä ja eturinta saavat vielä 
kehittyä, hieman pitkä mutta vahva lanne, hyvä lantio, kaunis matala kinner, liikkuu vielä hieman hulvattomasti 
edestä, lupaava taka-askel, hyvä karva, miellyttävä käytös. Iisalmi NORD 12.5. Anne Livo Buvik, Norja JUN 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size, a little low on the legs, sweet head, good neck and 
shoulder, well developed ribs for her age, well angulated in front, a bit too much angulated on the rear, moves a 
bit erratic and should show herself better, lovely coat quality, too wide on the chest, happy. Kalajoki KV 20.7. 
Riitta Niemelä NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, melko pienikokoinen koko-
naisuus, hyvin kaunis pää ja ilme, kauniit silmät, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja hyvin kehittynyt 
runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kaunis turkki, liikkuu hyvin kaikilta suunnilta mutta antaa ajoittain hie-
man matalaraajaisen vaikutelman, avoin käytös. Kemi KR 21.7. Juha Palosaari JUN ERI 1 SA PN2 SERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin viehättävä nuori narttu, kaunis pää, erinomainen ylälinja, hienosti 
kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen vankka runko ja kunnon eturinta, saisi olla aavistuksen lyhyempi 
lanneosastaan, todella hienot pitkät liikkeet, hyvin kaunis turkin alku. 
Taipumuskokeet: Kajaani 11.8. Janna Kekkonen SPA 1. 
 
ALLWAY'S SURPRISE Fi & Ee & Ru & By 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 12.1. Sanna Kavén VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen 
kokonaisuus, erinomaiset mittasuhteet, oikealinjainen pää, hieman pyöreät silmät, hyvä purenta, kauniit silmät, 
tasapainoiset kulmaukset, erinomainen eturinta ja rintakehä, vahva lanne, liikkuu yhdensuuntaisesti sopivalla 
askelmitalla, erinomainen häntä, kaunis karvan laatu, miellyttävä käytös. Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi 
VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminint, vackert uttryck, korrekta öron, välkroppat, 
mycket bra bakbensvinkling, mycket bra rörelser. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi VAL ERI 3 SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vackert huvud för denna 4-årig, bra öron, mild blick, torr hals, bra längd, 
stark överlinje, lätt rundade över korset, bra framställ, stark rygg, lagom men silky päls mot kroppen, rör sig med 
späns i steget, bär sig stram, trevligt temperament. Kajaani RN 18.8. Maija Mäkinen VAL ERI 2 SA PN4. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen musta narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, silmät, purenta ja 
huulet, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä runko, sopiva luusto, hyvät käpälät, hyvä lantio ja häntä, 
hyvä karva, liikkuu reippaasti hyvällä askeleella, aavistus pehmeyttä selässä, pienikokoinen, antaa aavistuksen 
matalan vaikutelman, esiintyy 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: Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years old golden cocker spaniel bitch, scissor bite, missing one tooth, would prefer straighter legs and more 
substance in the body, good proportions in head and body, correct earset, good neck into the shoulder, full ribs 
and short loin, stands square in the rear. 



 
AMORE MIO OF LA VIE MAGNIFIQUE Ee & Lt Mva 30913/15 s.3.5.2014 i. Lynwater Spinning Top e. Sk & Hu 
& Ro & Rs & Hr Mva Hu & Rs JMva Ro GrMva White Magic Cross First Swallow kasv. Peter Gombi, Unkari  
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, 
erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, miellyttävä pää, hyvä runko ja karva, sopivat kulmaukset, tasapainoiset 
liikkeet, hyvä kehäkäytös, esitetään hyvin. Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua VAL EH 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good size and format, female has too much weight, excellent head and expression, 
well set neck, soft topline, arched loin, loose elbows, a little bit closed behind, not balanced movement, good 
coat and temperament. 
 
AMULET 23494/15 s.23.1.2015 i. Apelhöjdens Othello e. Northworth Pick N’ Put kasv. Elina Kosunen 
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen AVO ERI 1 SA PN3 VARASERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 3½-vuotias, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvä luusto ja runko, hyvä pää, hieman 
pienet silmät, sopivat kulmaukset, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä kehäkäytös, liikkuu hyvin. 
 
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: Ruokolahti 15.6. Kari Hyytiäinen VOI 0 (0 pist). Alkumakaus tutkitaan ja koira aloittaa pää-
osin ilmavainuisen jäljestyksen joka etenee sopivaa vauhtia jäljen päällä ja välillä hieman sivussa; kulmat tarkasti 
ja katkokulma pienellä tarkistuksella; makauksista  yhden merkkaa selvästi ja kaksi ylittää nopeasti nuuhkaisten 
sekä yhden ylittää; ensimmäisen osuuden, kolmannen osuuden ja viimeisen osuuden loppupuolella poistuu jäl-
jeltä ja tuomari keskeyttää kolmannen hukan jälkeen; harjoitellen sorkalle jota nuuhkii. 
 
ASPENCREEK’S LET THE SUNSHINE IN 15659/18 s.17.1.2018 i. C.I.E V-18 RigaW-18 HeW-19 V-19 Honey-
water’s Catch Of The Day e. Fi Mva Fenbrook Can’t Let You Go kasv. Marjo ja Anna-Maija Romppanen 
Näyttelyt: Kouvola RN 20.10. Anett Finnig NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 kk, erittäin 
hyvä tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, riittävä kaula, turhan pysty lapa ja olkavarsi, eturinnan 
tulee täyttyä, hyvä rintakehän pituus, hyvä lyhyt lanne, turhan jyrkkä lantio, hyvät takakulmaukset, riittävä raaja-
luuston vahvuus, liikkuu turhan leveästi takaa ja kapeasti edestä, riittävä askelpituus sivusta, kaipaa lisää kehä-
tottumusta, lupaava turkin laatu. 
 
ASSI 40844/18 s.3.6.2018 i. Fi Jva Hunterfull Grace’n Glory e. Jenlin Awenita kasv. Sari Penttilä 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen koko, vielä hieman kevyt pää, kaunis ilme, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, lyhyt kaula, hyvä lapakulma 
ja eturinta, lyhyt mutta viisto olkavarsi, syvä rintakehä, vielä hieman kaareva selkälinja ja pennun pyöreä runko, 
hieman jyrkkä lantio, hyvä häntä, vahvat lihakset, hyvät takakulmat, erinomainen karva, kauhoo edestä, hyvä 
takapotku, reipas käytös. Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 10 months, feminine bitch, very good size, very feminine head with appealing expression, correct 
neck and topline, well set tail, for age well developed ribcage, good bones and feet, well angulated, moves very 
well but needs to strengthen in front, very nice coat. Seinäjoki RN 19.5. Annaliisa Heikkinen JUN EH 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen nuori narttu, pää saisi olla vahvempi, kuono-osa saisi olla 
vahvempi silmien alta, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmnat, lyhyt kaula ja etuasentoiset lavat, tiivis 
runko, riittävät takakulmaukset, köyristää selkää liikkeessä, ystävällinen luonne. Alavus KR 9.6. Reia Leikola-
Walden JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Naisellinen mittasuhteiltaan erinomainen narttu, 
kaunislinjainen hieman kevyt ja kapea pää, hyvä ilme, hieman lyhyt kaula, toivoisin vahvemman luuston, niukasti 
kulmautunut edestä, lupaava runko, normaalisti kulmautunut takaa, hieman luisu lanne, liikkuu riittävällä askel-
mitalla mutta pyöristää ylälinjaansa liikkeessä, kaunis karva ja väritys, ystävällinen luonne. Espoo KR 27.7. 
Jussi Liimatainen JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet mutta kauttaaltaan 
vielä kovin siro, kaunisilmeinen pitkä pää mutta se saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, lyhyt rintakehä, kapea 
etuosa, sirot raajat, hyvä takaosa ja erinomainen karva, selkä saisi olla vakaampi liikkeessä. Seinäjoki KV 
26.10. Vibeke Paulsen, Norja JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lite över 1 år, feminint huvud 
som kunde med fördel ha mera styrke, utmärkt uttryck, något lågt ansatta öron, kort hals och något grovt skuld-
parti, ok rygg, något kort kors, bra svansansätt, grunt förbröst, välkroppad, bra proportioner, rör sig med fin 
attityd men karper över ländpartiet och kunde haft bättre steglängd, fin färg och ullstruktur. 
 
ASVINA JUST AS ADORABLE Ee Mva 48862/14 s.21.8.2014 i. Se(n) & No Mva Se Jva Manaca’s Milk N’Toast 
And Honey e. Asvina Holy Case kasv. Minna  Salo 
Näyttelyt: Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, Puola AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. I’d like to 
see more elegant head, good earset, nice neck, good forechest and depth of chest, good topline, moves well in 
both directions, carries her tail bit high on the move, nice coat. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 24.8. Paula Valkonen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen ja 
miellyttävän oloinen kiltti narttu, pitää koirista ja ihmisistä. Haku ja laukaus: hyväksytty. Maa- ja ilmavainuista 
maaston tutkimista sopivalla etäisyydellä, irtoaa ohjaajasta välillä reiluun matkaan, pitää kuitenkin yhteyttä ohjaa-
jaan; pysähtyy laukauksesta ja istuu, hetken päästä jatkaa; laukauksen jälkeen haku on suppeampaa ja innotto-
mampaa, näyttö kuitenkin riittää hyväksyttyyn suoritukseen. Jäljestys: hyväksytty. Hyvä rauhallinen opastus; 
ilma- ja maavainuista, hieman jäljen sivussa ja risteillen tarkistelevaa, vauhdikasta ja innokasta työskentelyä; 
kulma hyvin, kaadon nuuhkii häntä heiluen. Vesityö: hylätty. Kahlaa rannassa; tuo yhden liian lähelle heitetyn 
pukin ja nouto ei vaadi uimista, ei nouda kauemmaksi heitettyä pukkia; ei ui. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee 



hyvin; uintiosuudella tottelevaisuus rakoilee hiukan kun Tesia poistuu työskentelyalueelta. Yhteistyö ja yleis-
vaikutelma: yhteistyö on eleetöntä ja parin työskentelyä on mukava seurata; kun uimiseen saadaan vielä var-
muutta ja rohkeutta, niin hyvä tulee. Ruovesi 31.8. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
AURA 40843/18 s.3.6.2018 i. Fi Jva Hunterfull Grace’n Glory e. Jenlin Awenita kasv. Sari Penttilä 
Näyttelyt: Seinäjoki RN 19.5. Annaliisa Heikkinen JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
tyyppinen iloinen cockeri, kuono-osa saisi olla vahvempi ja pään ylälinjat yhdensuuntaisemmat, lyhyt kaula, saisi 
olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, pitkä rintakehä, ylälinja saisi olla parempi liikkeessä, liikkuu hyvin 
takaa, edestä löysästi. Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä-
luustoinen, rungon mittasuhteiltaan hieman lyhyt, narttumainen hieman kapeakuonoinen pää, hieman takaluisu 
kallo, hyvät silmät ja purenta, ikäisekseen hyvä rintakehä, eturinta saa vielä täyttyä, karva ei parhaassa kunnos-
sa, laadultaan pehmeää, hyvä lantio ja hännän asento, riittävästi kulmautuneet raajat, saisi liikkua tehokaammin, 
liikkeissä vielä löysyyttä. 
 
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: Toivakka 9.6. Ilkka Niemi VOI 2 (a-4, b-8, c-6, d-8, e-3, f-3 = 32 pist). Sanni kiinnostuu alku-
makauksesta ja lähti määrätietoisesti vetäen jäljelle; edettiin maavainuisesti aluksi melko suoraviivaisesti jäljellä 
reipasta vauhtia vaikka ohjaaja jarrutti; jäljestyksen edetessä riistan hajujen tarkastelujen aiheuttamat pyöritykset 
jäljen läheisyydessä lisääntyivät, toisella osuudella niitä oli kaksi, kolmannella osuudella yksi pitkäaikaisempi ja 
viimeisellä osuudella puoli tusinaa erillistä pyöritystä, aina kuitenkin jatkettiin itsenäisesti jäljestystä; ensimmäi-
sen kulman takana pitkähkö pisto, toinen kulma tarkasti, katkokulmalla tehtiin neliapilan mallinen hakukuvio, sen 
laajuuden vuoksi kului aika paljon aikaa mutta neljännellä pistolla katko löytyi; yksi makaus merkattiin hyvin, kak-
si erittäin nopeasti ja yksi ylitettiin merkkaamatta; kaato kiinnosti. Ruovesi 30.6. Juhani Heikniemi VOI 3 (a-3, b-
2, c-7, d-6, e-3, f-3 = 24 pist). Alkumakaus osoitetaan ja siitä jäljelle; heti alussa pois jäljeltä tutkimaan muita 
hajuja, palaa kuitenkin itsenäisesti; ensimmäinen kulma tarkasti, toisella suoralla lähtee paluujäljelle ja joudutaan 
palauttamaan jäljelle, ensimmäinen hukka; katkokulma vaatii monta lenkkiä koska uuden suunnan lisäksi etsit-
ään vettä, seuraavalta kulmalta yli, hukka; kaikki makaukset ylitetään pysähtymättä; jälkeä pitkin kaadolle joka 
kiinnostaa. 
 
BACKHILLS MYFAIR LADY Fi & Se(n) & Lv Mva Lv & Ee JMva PMJV-17 JV-17 LtJV-18 LtV-19 48223/17 
s.21.12.2016 i. Se(n) & Ee & Lv Mva Se Jva PMJV-15 Haradwater Solar Eclipse e. Backhills Ever So Sweet 
kasv. Karin Staaf, Ruotsi 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén AVO ERI 1 SA PN3 SERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima, kaunisilmeinen feminiininen pää jossa riittävästi täytettä, 
oikea purenta, kaunis kaula, tasapainoiset kulmaukset, riittävä eturinta, rintakehä voisi olla kaarevampi, hieman 
pitkä mutta vahva lanneosa, erinomainen lantio, kaunis matala kinner, liikkuu erittäin tasapainoisesti sekä pitkäl-
lä askeleella, erittäin kaunis karva. Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Seistessä hyvin kaunis sivukuva, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, tyylikäs kaula ja ylälinja, 
erinomainen eturinta ja runko, voimakkaat takakulmaukset, erinomainen karva, ylälinja painuu liikkeessä, turhan 
korkea häntä. Iisalmi NORD 12.5. Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Well balanced bitch, good proportions, well shaped head, good neck, nice bone and feet, good spring of ribs, 
a little long in loin, well angulated, carries the tail a little high, moves with good reach and drive, excellent coat 
quality. Alavus KR 9.6. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunislinjainen aavistuksen pitkärunkoinen narttu, erittäin kaunis pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, sopiva 
luusto, riittävä eturinta ja runko, tasapainoiset kulmaukset, tasapainoiset iloiset liikkeet, hieman iloinen häntä, 
kaunis ja hyvin hoidettu karvapeite jota saisi hieman karsia takaa, erinomainen luonne. Oulu NORD 13.7. Mark-
ku Kipinä AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Riittäväluustoinen ja riittävän kokoinen narttu 
jolla hyvät mittasuhteet, erinomainen karva, kaunisilmeinen pää, hyvä luonne ja purenta, pitkä rintakehä, hyvin 
kulmautunut takaa, hieman pystyt lavat, hyvä sivuliike, löysyyttä edessä, liikkeessä korkea häntä, ylälinja saa 
vahvistua. Kemi KR 21.7. Juha Palosaari AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kauniit ääriviivat, kaunispiirteinen pää, hyvä kaula, lapa voisi olla viistompi, riittävä runko ja eturinta, hyvät taka-
kulmaukset, etuliike hieman leveä, sivusta näyttävät liikkeet, turkki hyvin kauniissa kunnossa. Helsinki NORD 
7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och 
proportioner, välformat huvud med utmärkt uttryck, fin front, bra hals, välvinklad fram, bra bröstkorgsdjup och 
längd, utmärkt vinklad bak, rör sig väl. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VAL ERI. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Feminin, med ett mycket vackert uttryck, välmejslat under ögonen, välformat nosparti, bra 
hals och rygg, något rak övermarm, fin stomme, välvinklad bakställ, snabba rörelser med tillräcklig längd, vacker 
päls. 
Taipumuskokeet: Kolari 16.8. Anitta Kauppila SPA 1. 
 
BARECHO FOUR WHEEL DRIVE Lt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva 47817/11 s.28.3.2011 i. Travis Vintage 
Gold e. Se Mva Backhills Quality Design kasv. Helene ja David Björkman, Ruotsi 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-vuotias, 
hoikassa kunnossa, hyvän kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, hyvä pään pituus ja 
profiili, hyvin asettuneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, rintakehä saisi olla pyöreämpi ja täyteläisem-
pi, hieman kapea lanne, hyvä karva ja hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu kevein joustavin aske-
lin hyvällä askelpituudella. Kitee RN 14.4. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VET ERI 1 SA PN1 ROP ROP-



VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Veteran appeals very much to me, lovely head and expression, 
correct bite, well set ears, a little upright in shoulder, very good length of upper arm, correct spring of ribs, well 
developed forechest, strong back, correct tailset, well angulated behind, correct coat structure, she carries 
herself around the ring. Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Kaunislinjainen veteraani, mellyttävä pää ja ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, rintakehä voisi olla pidem-
pi, niukat takakulmaukset, hyvä karva, liikkuu edestä hyvin, takaa hieman kapeasti. Rautjärvi RN 18.5. Maija 
Mäkinen VET ERI 1 SA PN1 ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 vuotta nuori, hyvät 
mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvä nartun pää, hyvät silmät ja purenta, isot hampaat, elegantti kaula, hyvä 
eturinta ja eturaajat, hyvä runko, tasapainoiset liioittelemattomat kulmaukset, hyvä selkä, lantio ja häntä, käyttää 
hyvin häntäänsä, liikkuu erittäin hyvin, pitkä askel, hyvä käytös. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia 
VET EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good overall balance, short body, ample rib, well angulated, 
good reach of neck, straight front, good turn of stifle, moved happily, slightly close behind. Tampere ER 9.6. 
Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI 4. Nice head and expression, good reach of neck, well placed 
shoulders, enough forechest, well ribbed body, moved soundly but I’d like more width in hind movement, loses 
topline a little on move. Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi VET ERI 1 SA PN4 ROP-VET. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. En veteran i super kondition, mycket vackert feminint huvud med utrmärkt pro-
portioner, utmärkt hals, mycket bra överlinje, mycket bra vinklad fram, utmärkt vinklad bak, underbär kropp, ut-
märkt päls och stomme, rör sig mycket bra från sidan, parallellt bak och fram. Helsinki NORD 7.12. Cindy 
Pettersson, Ruotsi VET EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Linjeren dam av mycket bra typ, 
balanserat huvud, kunde ha mer styrka i nosparti, fin front, lång hals som kunde ha mer muskulatur, lite knappt 
vinklad fram och bak, bra bröstkorgsdjup och längd, något kort bröstben, är lite hög över rumpan, rör sig tätt bak. 
Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VET EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lätt och luftig tik, ett 
vackert uttryck, fin resning, moderata vinklar, ett lätt och vägvinnande steg, mark trång fram och bak, sparsamt 
med päls under magen. 
 
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: Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, hyvä-
runkoinen juniori jolla sopivasti luustoa, riittävästi kulmautunut, hyvä käpälien malli, sievä nartun pää ja ilme, hy-
vä purenta, hyvä kaulan kiinnitys, lupaava karvan laatu, mukava luonne, vielä hieman ujo liikkuessa, reipas mut-
ta jäntevöityy ajan kanssa. Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Goda proportioner, feminin utstrålning, mycket bra byggd men ännu alltför outvecklat i kroppen, 
mycket bra vinklar, vägvinnande rörelse. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 10 kk, hyvän kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, hyvä kallo, oikein 
kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä purenta, ikäisekseen hyvä runko, 
eturinta saa täyttyä, hieman kapea lanne, olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, hyvä 
karva, saisi nostaa häntänsä paremmin liikkeessä, tarvitsee lisää itseluottamusta. Kitee RN 14.4. Jessie Borre-
gaard Madsen, Tanska JUN ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, of correct 
size, very feminine head with lovely expression, correct bite, good length of neck, very well angulated in front, 
little light in bone, well set tail, well angulated behind, good coat and structure, excellent mver, carries herself 
well. Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset 
mittasuhteet, kevyt pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, kaunis ylälinja, etuosa saisi olla kulmautuneempi, 
hyvä rintakehä ja takaosa, karva hieman pehmeä, edessä saisi olla ulottuvuutta enemmän. Rautjärvi RN 18.5. 
Maija Mäkinen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias, feminiininen juniori, hyvät mitta-
suhteet, narttumainen pää, linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät silmät ja purenta, hieman pysty lapa, 
vielä kevyt eturinta, hieman lyhyt rintalasta, hyvin kulmautunut takaa, jännittää eikä käytä häntäänsä vaan pai-
naa sitä alaspäin minkä vuoksi hieman laskeva ylälinja liikkeessä, hyvä askelpituus, etuliikkeet saavat parantua, 
erinomainen karvan laatu, tarvitsee lisää itseluottamusta, esiintyy aavistuksen hermostuneesti. Imatra RN 8.6. 
Goran Gladic JUN ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year old, correct 
type, typical head, correct bite, good eyes, good substance, quality coat for this age, nice front, excellent topline, 
lively movement but I prefer more tail up, well presented. Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi JUN ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vackert feminint huvud med mycket bra proportioner, mycket bra 
hals och överlinje, något framskjuten skuldra, kropp i utveckling, mycket bra vinklad bak, rör sig mycket bra i 
sidled, mycket bra päls och stomme, rör sig parallellt bak, slarvigt fram. 
 
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 
Näyttelyt: Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Short and cobby, head of quality, dark eyes, lowset ears, good reach of neck, excellent forechest and 
brisket, quality bone, tight feet, ribs well sprung, short coupled, moderate bend of stifle, well muscled, moves 
with reach and drive, coat could be presented in better condition. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 24.8. Paula Valkonen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen, 
kiltti, avoin narttu; pitää ihmisistä ja tulee koirien kanssa hyvin toimeen. Haku ja laukaus: hyväksytty. Rauhallinen 
vauhti; maavainuista, innokasta, tarkkaa maaston tutkimista häntä heiluen; erinomainen etäisyys, pitää hyvin 
yhteyttä ohjaajaan; laukausta säpsähtää ja haku jatkuu hetken tuumaustauon jälkeen. Jäljestys: hyväksytty. 
Rauhallinen hyvä opastus; lähes jälkitarkkaa innokasta työskentelyä; kulma erinomaisen itsenäisesti; tarkistaa 



kulman ensin vasemmalta ja sitten määrätietoisesti hyvällä vauhdilla toinen osuus; kaadon nuuhkii; häntä hei-
luen tekee erinomaista työtä. Vesityö: hylätty. Kahlaa epäröiden veteen, haistelee ja tutkii rantaa, ei ui; heitetään 
toinen pukki, vinkuu ja on kiinnostunut; ei ui, ei nouda. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee hyvin. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: parin yhteistyö on rauhallista ja eleetöntä; Kirsi ohjaa Reinaa varmoin ottein ja kannustaten 
koiraa kauniisti; harmillisesti Reina ei rohkaistu tänään uimaan, mutta harjoittelulla ja rohkaisulla kyllä vielä hyvä 
tulee. 
 
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: Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni 
narttu jolla voisi olla enemmän ulottuvuuksia, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, lyhyt kaula, hyvä eturinta ja 
runko, luusto voisi olla vankempi, tasapainoinen sivuliike. 
 
BELL’MANO ROCK ME BABY Fi & 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 2.3. Inga Siil, Viro KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, 
feminine but strong bitch of excellent type and size, typical head, not ideal bite, a bit loose eyelids, excellent 
neck, topline and tailset, balanced angulations, needs more forechest, lot of body substance, excellent coat 
quality, could be in better condition, a bit loose in elbows, excellent temperament and movement from side. Lahti 
KV 30.3. Juha Putkonen KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, rungon mitta-
suhteiltaan oikea, hyvä luusto, hyvä kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hieman näkyvät vilkku-
luomet, kuono saisi olla pidempi, tasapurenta, hyvä suora selkä ja oikean mallinen runko, hyvä leveä lanne ja 
sopiva eturinta, hyvä karvan laatu ja hännän kiinnitys, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset, liikkuu lyhyellä 
töpöttävällä askeleella. Kouvola RN 28.4. Katja Korhonen KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-
vuotias, tänään itsestään raskaan ja matalan kokonaisvaikutelman antava narttu jolla kovin raskaspiirteinen pää 
johon toivoisin lisää pituutta, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, purenta ok, raskaat huulet, löysää 
kaulanahkaa, hyvät korvat, riittävä kaulan pituus, pysty olkavarsi, leveä eturinta ja vahva runko, riittävät taka-
kulmaukset, riittävä raajaluusto, hyvä häntä, luomet voisivat olla tiiviimmät, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, 
hieman löysästi edestä, rauhallinen luonne. Hamina NORD 26.5. Lotte Jörgensen, Tanska KÄY ERI 1 SA PN1 
SERT FI MVA NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head, very nice foreface, 
ears are well set on, body is well developed, strong topline, normally angulated in front and behind, she moves 
well, nice coat and colour. Helsinki RN 8.6. Sanna Kavén VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä vahvuus, erinomainen kallo-osa, hieman lyhyt kuono-osa, hyvä silmien väri, vah-
va kaula, melko lyhyt olkavarsi, hyvät takakulmaukset, erittäin hyvä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanne, 
vahva luusto, liikkuu yhdenmukaisesti riittävällä askelmitalla, selkä voisi olla kiinteämpi, hyvä häntä ja karva, 
miellyttävä käytös. Mikkeli KR 13.7. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tiivis tanakkarunkoinen narttu, pää saisi olla pitempi ja jalompi, hyvä ylälinja, vaikka koira on hie-
man tukevassa kunnossa se on silti kiinteä ja lihaksikas, erinomainen karvan laatu, vakaat säännölliset liikkeet, 
häntä heiluu iloisesti. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia VAL ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good type and outline, well balanced head, good expression, good bone and substance, short 
firm loin, well angulated front and rear, needs to settle on the move. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tans-
ka VAL EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old, good size, good cocker proportions, well 
balanced body, much too open in eyes, too broad in skull and too much loose skin, could have longer foreface, 
enough neck, too straight in upper arm, straight forelegs, enough ribcage, straight topline and good tailset, 
enough angulated rear with good muscles, good coat, could move with a longer step, very good because of an 
eye and head. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Compact bitch, a little too much skin on the head and too deep lips, enough neck, could have a better laid 
back shoulder, well developed chest, normal angulation, moves ok, coat not in best condition, happy 
temperament. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra 
storlek, något ojämn i bettet, tillräcklig hals, kort stark länd, normala vinklar, fin välvning i bröstkorgen, något kort 
steg fram, glad och trevlig. 
Jäljestämiskokeet: Heinola 4.8. Mari Tilles AVO 0 (0 pist). 
 
BELL’MANO ROCK N HUG ME 42178/15 s.16.7.2015 i. C.I.E Cockergold I’m Still The Rockstar e. Bell’Mano 
Xmas Snow-White kasv. Erna Toivanen 

Näyttelyt: Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka-

runkoinen narttu, kuono-osa voisi olla pidempi, avoimet silmäluomet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja run-
ko, takaosa voisi olla kulmautuneempi, hyvä karva, etuliike saisi olla vakaampi, saisi olla ryhdikkäämpi. Kotka 
KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, feminine head 
and expression, lacking a bit forechest and could be bit more square in outline, good bone and substance, I’d 
like to see more angulations in front and rear, good coat quality, happy mover. 
 
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 2.3. Inga Siil, Viro VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 years, 
strong bitch, excellent type, presented in excellent condition, beautiful head and expression, well set ears, very 



good neck, topline and tailset, needs more angulations front and rear, excellent body but needs more forechest, 
excellent coat quality and condition, moves typically but soft in topline and weak in hocks. Lahti KV 30.3. Juha 
Putkonen VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, 
vahva raajaluusto, sukupuolileima voisi olla selvempi, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keski-
ruskeat silmät, hieman lyhyt täyteläinen kuono, hyvä purenta, oikean mallinen täyteläinen runko, hyvä leveä lan-
ne, painunut selkä, iän mukainen karva, tasapainoiset kulmaukset, saisi nostaa häntänsä paremmin liikkeessä, 
liikkuu riittävällä askeleella. Kouvola RN 28.4. Katja Korhonen VET EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 8-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, vankkarakenteinen, nartulle ominaiset mittasuhteet, 
keskikokoinen, vahva pää, miellyttävä ilme, purenta ok, hyvät korvat, hyvä ylälinja, löysää kaulanahkaa, hyvä 
eturinta, vankka runko, kulmautunut voimakkaammin takaa, hieman pehmeyttä välikämmenissä, hyvä turkki, liik-
kuu yhdensuuntaisesti takaa, tasapainoinen sivuliike, aavistuksen pehmeyttä selässä, miellyttävä luonne. Hami-
na NORD 26.5. Lotte Jörgensen, Tanska VET ERI 1 SA PN4 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. She is 8 years old, shows a very good condition, she has many good details, she is feminine all over and 
moves ok, nice coat and colour. Helsinki RN 8.6. Sanna Kavén VET ERI 1 SA PN2 SERT ROP-VET. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvä vahvuus, hyväkuntoinen veteraani, 
hyvä pää ja ilme, oikea purenta, vahva kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta ja rintakehä, erinomainen 
lantio, sopiva luusto, tasapainoiset liikkeet, hyvä askelmitta, hyvä häntä, kaunis karva, erinomainen käytös. 
Mikkeli KR 13.7. Paula Heikkinen-Lehkonen VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Hyvä koko ja mittasuhteet, pää saisi olla pitempi, hyvä selkälinja, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, erin-
omainen karvan laatu, liikkuu edelleen vetreästi, turkki voisi olla huolellisemmin viimeistelty, silmät vuotavat hie-
man, vatsanahka jäänyt riippuvaksi. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia VET ERI 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Eye-catching type and outline, lovely head and expression, good forechest, legs and feet, 
well sprung ribs, excellent width over loin, well angulated front and rear, moved happily with lovely tail action. 
Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska VET EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine, 
good size, not quite stable topline, false in her front, could show more tail activity, scissor bite with big white 
teeth, irritated eyes, good shape of head, good forechest, straight forelegs, too long nails, enough ribcage, well 
muscled hindquarters, could be more stable in hock and more firm in topline. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig 
VET ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8-vuotias, erinomainen tyyppi, erittäin kaunisilmeinen 
pää, hyvä kaula, pysty lapa, hyvä olkavarsi, riittävä eturinta, erinomainen rintakehä, hyvä vahva lanne ja lantio, 
erinomaiset takakulmaukset ja raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta oikealla askel-
pituudella, kaunis väri, hyvä turkin laatu, miellyttävä käytös. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja VET 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 yers old well kept bitch, nice cocker type, well shaped head, 
excellent spring of ribs, good bone, balanced in angulation, moves ok but should have a stronger topline and 
carry herself a little better, nice coat quality, happy temperament. 
 
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: Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent head with well chiselled skull, beautiful and smart expression, deep muzzle, prefer more clean neck 
and more chest for his substance, excellent ribcage, compact body, strong topline, quality coat, excellent 
angulation in front and back, needs more training and needs to be motivated. 
 
BENCHMARK BED OF ROSES Fi Jva 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: Mynämäki 28.4. Sari Kangaslampi VOI 2 (a-5, b-9, c-7, d-10, e-3, f-3 = 37 pist). Fanni tutkii 
alkumakauksen ja ohjataan jäljelle; heti alkukreppien jälkeen voimakas puuskittainen tuuli ajaa koiran jäljen 
sivuun muutamiin rengastuksiin mutta selvittää itse; aivan ensimmäisen osuuden lopussa koira ajautuu jäljen 
sivuun niin kauas että lopulta tuomitaan hukka; jäljestystä jatketaan toiselta osuudelta ja katkokulma jää tällöin 
arvostelematta, toinen ja kolmas kulma ensin hyvin ja vielä tarkistuslenkillä varmistaen, kaikki makaukset osoit-
taa pysähtyen ja nuuhkien; kaato kiinnostaa; Fanni jäljestää varsinkin alkumatkasta melko ilmavainuisesti mikä 
asettaa työskentelylle haasteita avoimessa tuulisessa maastossa; loppumatkasta koira käyttää enemmän maa-
vainua mikä näkyy sivutarkistusten vähenemisenä ja koko suorituksen paranemisena; kaiken kaikkiaan mukava 
suoritus, välillä tosin muutkin metsän hajut kiinnostavat mutta pääosin jäljestys oli iloista ja innokasta. Eurajoki 
5.5. Jarmo Nummijärvi VOI 2 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Hyvä ohjattu lähtö; erinomainen maavainui-
nen jäljestäjä; ihanteellista vauhtia edettiin kaikilla osuuksilla, mitättömän pienet suunnantarkistukset (3 kpl) koko 
radalla; makaukset merkattiin, kulmat tarkasti, katkokulma kahdella rengastuksella jatko-osuudelle; kaadolle 
pysähtyi; ohjaajan suoritus äänetöntä. Nakkila 11.5. Erkki Rantamäki VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-3, f-5 = 45 
pist). Hyvä rauhallinen lähtö, Fany jäljestää maa- ja ilmavainulla; kaikilla osuuksilla Fany tekee lukuisia pistoja 
jäljen molemmin puolin; katkokulmalla kaksi tarkistuslenkkiä, muut kulmat myös tarkistuslenkein; makaukset 
mer-ökattiin pysähtymällä; sorkan otti suuhun. 
Tottelevaisuuskokeet: Lohja 26.1. Harri Laisi ALO 1 (186,50 pist). Lohja 2.3. Susanna Berghäll AVO 1 (285 
pist). Lieto 12.10. Vesa Kallio VOI 0 (168,50 pist). 
Rallytoko: Lieto 8.9. Krista Karhu ALO HYV (99 pist). Lieto 13.10. Jaana Karppinen ALO HYV (98 pist). Lieto 
13.10. Pia Heikkinen ALO HYV (88 pist) RTK1. Loimaa 30.11. Jaana Karppinen AVO HYV (98 pist). 
 
BENCHMARK EARLY CHOICE C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv Mva TlnW-19 46147/15 s.4.8.2015 i. C.I.E Cocker-
gold I’m Still The Rockstar e. Ee Mva HeJW-13 Benchmark Ultimate Choice kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  



Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Excellent bitch of good proportions, pleasing head, dark eye, good length of neck into well laid 
shoulders, short, big-ribbed, good bone, legs and feet, good turn of stifle, moved soundly with a wagging tail. 
Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia VAL ERI 1 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Pleasing type and balance, lovely head and expression, excellent neck flowing into well laid shoulders, 
good bone and substance, good spring of rib and excellent width over loin, good rear angulations, moved well 
with lovely tail action. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja VAL ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 4 år gammal tik, en fin modell, feminint huvud, bra uttryck, utmärkt hals, rygg, kors och svans-
ansättning, något smal i front, bra substans, utmärkt brörstkorg, fina proportioner, använder sin svans som en 
cocker skall göra, rör sig fint från alla håll. 
 
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: Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
kookas, hieman pieni pää verrattuna runkoon mutta kaunis pään muoto, kaunis ilme, hyvä purenta, alas kiinnitty-
neet korvat, sulava ylälinja, eturintaa puuttuu, hyvät etukulmat, tiiviit tassut, hyvä rintakehä, vankka runko, hie-
man jyrkkä lantio, riittävät takakulmat, kaunis karva, tasainen askel, aika korkea häntä, reipas käytös. Lahti RN 
1.5. Jetta Tschokkinen AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, erinomainen koko, 
hyvät mittasuhteet, kaunis pehmeäpiirteinen pää, hyvät silmät, hieman vaalea kirsu, hyvä vahva runko, selvä 
eturinta, tyypilliset kulmaukset, oikea hännän kiinnitys, erittäin hyvä karvan laatu, liikkuu hyvällä askeleella, avoin 
käytös. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very 
feminine, nice cocker proportions, moves freely from the side but much too open in the front, scissor bite, nice 
eye colour, a bit too short in foreface, good skull, enough neck, a bit open in shoulder which gives her open front, 
should have more forechest, enough ribcage, good topline and tailset, could be more angulated in hock and 
more stable, super coat, very nice temperament and happy cocker tail. 
Taipumuskokeet: Heinola 30.8. Paula Valkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen 
ympäristön tarkkailija, tulee kaikkien kanssa erinomaisesti toimeen, pitää rapsutuksista. Haku ja laukaus: 
hyväksytty. Irtoaa laajaan hakuun ja käy näkymättömissä, tulee kutsusta luo; hakee kaukana ja tutkii rohkeasti 
maastoa ilmavainulla, pistomaista hakua; laukauksesta pysähtyy ja on erittäin utelias sen suuntaan; paukun jäl-
keen haku tiivistyy ja etäisyys paranee, vauhti säilyy erinomaisena; hyvin itsenäinen hakija. Jäljestys: hyväksytty. 
Alkuopastus hieman hosuen mikä näkyy ensimmäisellä osuudella; maavainuista hieman hosuvaa työtä, kui-
tenkin eteen päin menevää ja innokasta; kulmalla ohi sivusta ja pitkäksi, löytää jäljen itsenäisesti; toinen osuus 
paremmin vauhdilla kaadolle asti, sen nuuhkii. Vesityö: hyväksytty. Ui halukkaasti pukille, tuo sen rantaan. Totte-
levaisuus: hyväksytty. Hakuosiolla kyseenalaistaa käskyt, on kuitenkin ohjaajan hallinnassa ja tottelee kohtalai-
sesti. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: mainio parivaljakko jonka menoa on hieno seurata; omapäinen Martta koette-
lee paikoin ohjaajan hermoja ja yhteistyö rakoilee paikoin; tälle koirakolle toivon kontaktiharjoituksia jotta yhteis-
työ tiivistyy. 
 
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  
Taipumuskokeet: Salo 14.9. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
BENCHMARK HOW ROCK IS YOUR QUEEN Lt JMva 49344/16 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: Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen AVO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Ryhdikäs, erinomainen raajaluusto ja nartuksi hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus ja pään linjat, oikein 
kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hieman näkyvät vilkkuluomet, hyvä purenta, kaunis huulilinja, vahva 
selkä, tiivis lanne, hyvin kehittynyt rintakehä ja sopivasti eturintaa, hyvälaatuinen karva, lantio ja hännän asento, 
hyvin kulmautuneet raajat, kevyt joustava sivuaskel. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI 1 SA 
PN3 VARASERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 år gammal tik, ett fint huvud med 
utmärkt proportioner, utmärkt uttryck, något för lågt ansatta öron, utmärkt hals, stark men något lång rygg, 
utmärkt kors och svansansättning, bra förbröst, bra välvd bröstkorg, något lång i länden, bra benstomme, 
moderat vinklad fram och bak, rör sig med bra steglängd men kunde haft bättre resning, bra päls och färg. 
Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Well balanced bitch, lot of cocker type, sweet head, correct length of neck, well laid 
shoulders, nice bone and feet, could be a little shorter in loin, balanced in angulation, happy mover with wagging 
tail, nice coat quality, good temperament. 
 
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: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, 
ihannekokoa pienempi, tasapainoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, erinomainen luusto, hyvä pään profiili ja 
oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hieman näkyvät vilkkuluomet, sopivan täyteläinen kuono ja hyvä 
purenta, tiivis runko ja lanne, hyvä karvan laatu ja oikea hännän kiinnitys, sopivasti eturintaa, tasapainoiset kul-
maukset, liikkuu sopivalla askeleella, erinomainen lihaskunto. Sipoo RN 19.5. Hilkka Salohalla AVO ERI 1 SA 
PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, hyvä pu-



renta, ilmettä pilaa hieman näkyvät vilkkuluomet, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, erinomaiset etu-
kulmaukset, samoin takakulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, erinomainen karvapeite, erinomaiset liikkeet. 
 
BENCHMARK ISSEY MIYAKE C.I.B Fi Mva Lv & Lt VMva EeV-14 LtVV-18 LvVV-18 16272/10 s.8.1.2010 i. Fi 
Mva Manchela Shiraz e. C.I.E Fi & Dk & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee & Lv & Lt & Balt VMva LtV-11 V-15 VV-15 
Pilula’s Caal Me American Diva kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Jämsä KR 16.6. Katja Korhonen VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi ja koko, oikeat mittasuhteet, oikeat pään linjat, miellyttävä ilme, hyvät korvat, hyvä kaula, kaunis ylä-
linja, hyvä eturinta, täyteläinen tiivis runko, kulmautunut voimakkaammin takaa, sopiva luusto, hyvät käpälät, 
erinomainen turkki, hieman kapeutta edessä, yhdensuuntainen takaliike, tasapainoinen kattava sivuaskel, erin-
omaisessa yleiskunnossa esiintyvä narttu, miellyttävä luonne. 
 
BENCHMARK KEEPING UP APPEARANCES 117361/18 s.25.11.2017 i. Fi Mva Fi Jva Triplet Finlandia e. Fi 
Jva Benchmark Bed of Roses kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 14.7. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
BENCHMARK KISS MY TAN FACE 117360/18 s.25.11.2017 i. Fi Mva Fi Jva Triplet Finlandia e. Fi Jva Bench-
mark Bed of Roses kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman koo-
kas, vahva hyvä pää, purenta ok ja kaunis ilme, hyvä ylälinja ja eturinta, hyvät etukulmat ja vahvat eturaajat, sy-
vä mutta lyhyt rintakehä, vahva runko, hieman pitkä lanne, hyvä häntä, riittävät takakulmat, kaunis karva, hieman 
vaappuvat etuliikkeet, hyvä takaliike, vakaa käytös. 
 
BENCHMARK MORE THAN A FEELING 22500/18 s.10.3.2018 i. Benchmark Define The Rockstar e. Ee & Lt 
Mva Kiara Copy Eteri kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Helsinki KV 11.5. Irina Poletaeva JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin lu-
paava, vielä erittäin pentumainen, oikean kokoinen, riittävän kompakti, melko hyvä pää, saksipurenta, hyvät kor-
vat ja kaula, ylälinja saisi olla stabiilimpi liikkeessä, oikea hännän kiinnitys, rintakehä hyvin kehittynyt ikäi-
sekseen, hyvät kulmaukset ja sivuliike, hieman ahtaat kintereet, hyvä karva ikäisekseen. 
 
BENCHMARK NAVIGATE YOUR CHOICE 52066/18 s.9.10.2018 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. C.I.B C.I.E Fi & Ee 
& Lv Mva TlnW-19 Benchmark Early Choice kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman pitkä-
runkoinen mutta tasapainoinen kokonaisuus, tässä kehitysvaiheessa hieman pieni ja lyhyt pää, hyvä kaula ja 
ylälinja, hyvä runko, hieman lyhyt rintalasta, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu tasapainoisella askeleella, vielä 
kovin pentumainen karvan laatu. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 7 months, feminine head, good reach of neck, well boned legs and feet, strong well ribbed body, 
strong quarters, I’d like just a little shorter coupled. Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti JUN ERI 2 SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good neck and shoulders, level topline, good front and back, nice depth in 
chest, moves well. Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sievä, 
feminiininen, 9 kk vanha juniorinarttu, mittasuhteiltaan hieman pitkä, vielä hieman kevytpiirteinen pää, kuono saa 
vielä täyttyä, miellyttävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, kaunisasentoinen häntä, ikäisekseen hyvä rungon tilavuus, 
rintakehä saisi olla pidempi ja lanneosa lyhyempi, kokoon sopiva luuston vahvuus, kohtuullisesti kulmautunut 
edestä ja takaa, reippaat liikkeet, vielä osin pentukarva, iloinen käytös. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, 
Norja JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 månader, feminint huvud som behöver mer styrke 
och bättre drag, utmärkt uttryck och ögon färg, bra öronsättning, kort hals, något lång rygg, bra kors och svans-
ansättning, ok förbröst för unga åldern, bra substans men är idag något för tjock, moderat vinklad fram, väl-
vinklad bak, rör sig med bra steglängd men är ändå något lös, bra färg, ok struktur. 
 
BENCHMARK NO ONE KNOWS MY PLAN 52065/18 s.9.10.2018 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. C.I.B C.I.E Fi & Ee 
& Lv Mva TlnW-19 Benchmark Early Choice kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 
months, very cockery, well balanced head, I like her dark eye, adequate neck with a well placed shoulder, short 
coupled, tight feet, strong hindquarters, sound positive mover. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia JUN ERI 
1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely type and outline, beautiful head, sweet 
expression, excellent neck flowing to well laid shoulders, good legs and feet, short well ribbed up body, well 
angulated behind, lovely coat and condition, sound and happy mover. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, 
Norja JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 år gammal tik, feminint huvud med 
utmärkt uttryck, passande stop, något lågt ansatta öron, bra hals, rygg, kors och svansansättning, välkroppad, 
bra benstomme för åldern, rör sig bra sätt från alla håll, skjuter upp en aning över korset i rörelsen, bra päls och 
färg. 
 
BENCHMARK ONE ON THE ROCKS Lt & Lv JMva 52068/18 s.15.10.2018 i. C.I.E Cockergold I’m Still The 
Rockstar e. Benchmark Sundance Kid kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig  



Näyttelyt: Kiuruvesi PN 27.4. Ligita Zake, Latvia BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu RYP4-pentu. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 months old, feminine bitch, enough balanced, head long enough, in 
development, expression ok, correct neck and topline, broad deep body, loin short enough, correctly angulated, 
typical puppy movement, correct handling, correct temperament. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia 
PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 months, pretty head, well made throughout, well placed 
shoulder, well boned legs and feet, well angulated quarters, good topline, sound on the move. Tampere ER 9.6. 
Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia PEN 2 KP. Good head, nice expression, good reach of neck, good length of 
upper arm, needs to develop more in forechest but she has time to do that, good topline, well rounded quarters, 
moved soundly when settled. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi JUN ERI 1 SA VARASERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Vacker blueroan tecknad tik, bra proportioner, vackra mörkbruna ögon, mild blick, 
kunde ha parallellare plan i huvudet, korrekt bett, bra hals, stark rygg, kraftig benstomme, väl tillbakaladga 
skuldror, normalt vinklad bakställ, låga hasor, bär svansen vackert, utmärkta sidorörelser, ännu lös fram. Kuopio 
RN 17.8. Tuula Savolainen JUN ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, 
kaunislinjainen nuori narttu, erinomaiset mittasuhteet, hyvät pään linjat, kuonon tulee vielä vahvistua, tummat 
silmät, sopivasti eturintaa, hyvä raajaluusto, ikäisekseen erinomainen rungon tilavuus, hyväasentoinen vahva 
lantio, hyvin kulmautunut takaa, sopivasti edestä, yhdensuuntainen edestakaisliike, tahdikas sivuliike, hyvä 
turkki, hapsut ja häntä. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia JUN ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Smart girl with well chiselled skull, feminine head, deep muzzle, dark eyes, excellent 
neck, deep chest, correct bones and feet, excellent ribcage, compact body, well laid shouder, moves parallel 
with attitude, action and drive, enough coat, happy nature. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja JUN 
ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sweet bitch with a lot of cocker type, feminine 
head, correct neck and shoulders, nice ribs for age, can still develop in forechest, correct amount of angulation, 
breed typical movement with happy wagging tail, nice coat for age, lovely temperament. Helsinki NORD 7.12. 
Cindy Pettersson, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra storlek, byggd på lite längre 
linjer, välbalanserat huvud, bra öron, ögon och bett, fin front, stark välmusklad hals av tillräcklig längd, vällagd 
skuldra, bra bröstkorgsdjup och längd, lite knapp i knä och hasvinkel, bra päls, fint parallellitet i steg. Helsinki 
KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, bra proportioner, 
vänligt uttryck, parallell i huvudet, välansatta öron, kort stark länd, fin bröstkorg och stomme, balanserade vink-
lar, rör sig väl från sidan, bra pälskvalitet. 
 
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: Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia VET ERI 1 SA PN4 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely type and outline, beautiful head and expression, excellent neck and shoulders, cobby 
body, well angulated front and rear, lovely coat and condition, sound and happy on the move. Kouvola RN 31.8. 
Tanya Ahlman-Stockmari VET ERI 1 SA PN1 ROP ROP-VET RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunislinjainen veteraaninarttu, erinomainen rotutyyppi, hyvä ilme, hyvät pään linjat, tilava runko, tasapainoiset 
kulmaukset edessä ja takana, kaunis karvapeite, liikkuu hyvin oikealla asenteella, parhaimmillaan liikkeessä. 
 
BENCHMARK QUIZZY LIZZY 46758/11 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: Pöytyä RN 11.5. Åsa Fröding Andersson, Ruotsi AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Utmärkta proportioner, fin skalle, lite outfylld nostparti, bra kropp och vinklar, fin svansaktivitet, höjer dock 
sin rygg i rörelse, ok steglängd, vacker päls. Sipoo RN 19.5. Hilkka Salohalla AVO ERI 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula, 
selkälinja ja hännän kiinnitys, hieman pysty lapa, erinomainen olkavarsi, hyvä rintakehän tilavuus mutta saisi olla 
hieman pidempi, hyvät takakulmaukset, hyvä luusto, käpälät ja karvapeite, liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, 
muuten hyvin. 
 
BENCHMARK WAY TO GO GIRL C.I.B Fi & Ee Mva Lt & Ee & Lv & Balt JMva 49825/13 s.3.9.2013 i. Allert’s 
Exiting News e. C.I.E No & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee JMva EeJV-12 HeW-12 HeJW-12 Benchmark Quiz Of 
The Day kasv. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Helsinki RN 8.6. Sanna Kavén VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima, mittasuhteiltaan hieman pitkä vaikutelma, feminiininen pää, kaunis ilme, 
oikea purenta, hieman loiva otsapenger, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, sopiva luusto, erinomainen rinta-
kehä, pitkä lanneosa, liikkuu yhdensuuntaisesti vetävällä askeleella, hyvä häntä, miellyttävä käytös, erinomainen 
karva. 
 
BETWAY’S WISH I HAD AN ANGEL 29413/19 s.6.4.2019 i. HeJW-16 Merry Cocktails Morrissay e. Betway’s 
Ever Dream kasv. Bettina Mattila-Närhi 



Näyttelyt: Helsinki PN 8.12. Tarja Löfman PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 8 kk vanha, hieman pitkärunkoinen narttu, hyvä purenta, vielä kapea pää jossa oikeat mittasuhteet, 
hyvin kulmautunut, oikea rungon tilavuus, hieman pehmeä selkä, liikkuu hyvin sivulta, esiintyy kauniisti. 
 
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 KV 30.3. Juha Putkonen NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, nartuksi hyvät mittasuhteet, kokoon sopiva luusto, hyvä pään pituus, vielä takaluisu kallo, oikein kiin-
nittyneet korvat, hyvät silmät ja purenta, seistessä laskeva ylälinja, oikean mallinen runko, sopivan leveä lanne, 
eturinta saa vielä täyttyä, hyvä karvan laatu ja hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvin halutes-
saan, saisi olla timmimmässä kunnossa. Riihimäki NORD 31.8. Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 2 SA PN4 
VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, nice in type, very good head, could have a 
little more feminine expression in eye, nice neck, excellent body structure, correct tailset, very good front, 
excellent rear angulation, very sound movement. Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos AVO ERI 2 SA VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunislinjainen narttu, tosin linjat saisivat olla tasaisemmat, 
erinomainen eturinta, sopiva luusto, kauniisti pyöristynyt runko, hyvin kulmautunut takaosa, erinomainen hännän 
kiinnitys, liikkuu erittäin vaivattomasti, erinomainen spanielitemperamentti. Helsinki NORD 8.9. Anett Finnig 
AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomainen tyypiltään, oikeat mitta-
suhteet rungossa, kaunisilmeinen pää jossa oikeat mittasuhteet, hyvä kaula, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, 
riittävä eturinta, hyvä rintakehän malli ja pituus, hyvä lyhyt lanne, hyvä lantio ja hännän kiinnitys, hyvin kulmautu-
nut takaa, toivoisin hieman vahvemman raajaluustovahvuuden, kauniit tiiviit tassut, liikkuu edestä ja takaa hyvin, 
sivusta toivoisin hieman ulottuvamman etuliikkeen, esitetään erittäin hyvin, miellyttävä käytös, hyvä turkki ja 
turkin laatu. 
 
BREEZE KISS FROM ROSE 43717/18 s.6.8.2018 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein e. 
Breeze Madde kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Helsinki PN 3.2. Viveca Lahokoski BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoi-
nen, feminiininen, hyvät mittasuhteet, sievä pää ja kaunis pehmeä ilme, riittävä kaula, lupaava rungon muoto, 
riittävät polvikulmaukset, kokoon sopiva luusto, yhdensuuntaiset takaliikkeet, sivuliikkeessä saisi olla enemmän 
reippautta, rauhallinen käytös. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Very pleasing head, nice neck and shoulders, moved well enough, could have a bit more 
substance, overall a pleasing type. 
 
BREEZE LANCOME 54408/18 s.1.11.2018 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se & No & Pohj Jva Delichon Droplet e. 
Breeze Felinca kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Lahti PN 14.7. Juha Putkonen PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, hyvä-
luustoinen, riittävä raajakorkeus, lupaava pää, oikein kiinnittyneet korvat, turkin väriin sointuvat silmät, hyvä 
purenta, hieman kapea alaleuka ja ahdasasentoiset alakulmahampaat, ikäisekseen hyvä runko, olkavarret saisi-
vat olla viistommat, riittävästi kulmautunut takaa, iän mukainen karva, hyvä lantio ja hännän asento, liikkuu riittä-
vällä askelpituudella. Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko, kuono-osa voisi olla vahvempi, muuten hyvä pää, kaunis ilme, purenta ok, lyhyehkö kaula, hyvä etu-
rinta ja etuosa, erinomainen rintakehä, vahva runko, vielä hieman kaareva selkälinja, hyvä häntä ja takaosa, 
kaunis karva, vetävä askel ja reipas käytös. 
 
BREEZE NARSISSI 18798/19 s.14.2.2019 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. 
Breeze Viennetta kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Espoo PN 21.7. Hilkka Salohalla BABY 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvin kehittynyt, aavistuksen pitkärunkoinen narttu jolla hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet, huulia 
saisi olla hieman enemmän, kauniit silmät, hyvät korvat ja kaula, hieman pehmeä selkä, erinomaiset kulmaukset, 
hyvä vahva runko, hyvä luusto, liikkuu hyvin. 
 
BREEZE POPCORN 32480/19 s.17.5.2019 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. 
Breeze Evelina kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Lahti PN 27.10. Reia Leikola-Walden BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Viehät-
tävä, tasapainoinen, miellyttäväilmeinen pää jossa voisi olla hieman enemmän pituutta, erinomainen luusto, 
kaunis kaula ja ylälinja, erinomaisesti kulmautunut, täyteläinen eturintaja runko, leveä vahva lanne, tasapainoiset 
liikkeet, lupaava karva, ystävällinen luonne. 
 
BREEZE VINNIE 49971/12 s.17.8.2012 i. Fi & Lt Mva Lt JMva Fi & Se & No & Pohj Jva Delichon Droplet e. 
Breeze Tennesee Tango kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Taipumuskokeet: Luumäki 20.7. Kati Huovila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas. Haku ja 
laukaus: hyväksytty. Touhottaen hakemaan ilmavainulla; laaja aloitus ja kutsusta luokse kumpareisessa maas-
tossa, pitää kontaktia koko ajan hyvin haun aikana. Jäljestys: hyväksytty. Ohjattu aloitus makaukselta; itsenäi-
sesti maa- ja ilmavainulla, kulma pyörähdyksellä; fasaanille ilmavainulla, jäi haistelemaan. Vesityö: hylätty. Kah-
lausta rantavedessä muuta ei kastele selkää eikä nouda kumpaakaan veteen heitettyä riistapukkia. Tottelevai-
suus: hylätty. Riistapukin noudossa ohjaajan merkit eivät kiinnostaneet. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: toimii uinti-
osuutta lukuunottamatta. 
 



BREEZE WANESSA 17573/16 s.8.2.2016 i. C.I.B Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Breeze Whiskey On Ice e. 
Breeze Viennetta kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well balanced, short and compact, a bit square, nicely angulated throughout, feminine head, good legs and feet, 
moved soundly in front and rear, carrying slightly too much weight for the day. Kouvola KR 17.8. Carina 
Östman, Ruotsi AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminint, mycket sött huvud med 
underbar uttryck, utmärkt hals och överlinje, utmärkt skuldra, något kort överarm, mycket bra vinklad bak, 
mycket bra päls och stomme, rör sig fint i sidled när hon vill, rör sig parallellt bak, lite slarvigt fram. Heinola KR 
18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good shape, head 
of good quality, dark eyes, low set ears, good reach of neck, well set shoulders, strong bone, tight feet, I prefer 
more forechest, rib well sprung, short coupled, moderate bend of stifle, well muscled, moves with good reach 
and drive. 
 
CARRIER MOTHER’S WISH 53168/13 s.25.9.2013 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & 
Lv & Ee & Balt JMva LtJV-11 LvJV-11 Finemoon Worldwide Sight kasv. Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, size and proportions, very nice head, a little bit soft topline, a little bit heavy body, enough correct 
front, excellent rear and angulation, excellent balanced movement, good coat and temperament. Pöytyä RN 
11.5. Åsa Fröding Andersson, Ruotsi AVO ERI 3 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Utmärkta proportioner, mycket vackert välmejslat huvud med fint milt uttryck, välansatta öron, bra hals, bra 
kropp och vinklar, rör sig med ok steglängd, fin svansaktivitet, bra päls. Vesilahti RN 3.8. Pirjo Aaltonen AVO 
ERI 2 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rakenteeltaan sopusuhtainen narttu, hyvä 
runko, hyvät kulmaukset ja eturinta, hyvät pään linjat ja tyypillinen ilme, hieman tuhti rungoltaan, hyvä kaula ja 
ylälinja, hyvä häntä, liikkuu hyyvin sivulta, hyvät takaliikkeet, ei aivan parhaassa karvapeitteessä. Ruovesi RN 
31.8. Arja Koskelo AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvin kaunis-
päinen ja -ilmeinen, feminiininen terverakenteinen narttu jolla hyvä eturinta, vankka luusto, oikean mallinen hie-
man lyhyt rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, kaunis ylälinja, oikea hännän kiinnitys, iloiset tehoksaat liikkeet. 
 
COCKERRY CHARISMA 32109/19 s.16.11.2018 i. Cockerry Winnetou e. Rs Mva Hu JMva Cockerry Flash-
dance kasv. Maurer Erika Kincsö, Unkari 
Näyttelyt: Espoo PN 21.7. Hilkka Salohalla PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikean kokoinen, 
hieman pitkärunkoinen, hyvä kallo, kuono ja purenta, kauniit silmät, hyvät korvat, kaula ja ylälinja, niukat etu-
kulmaukset, voimakkaat takakulmaukset, luusto voisi olla vankempi, ikään riittävä runko, hieman pitkä lanne, liik-
kuu hyvin. Ruovesi RN 31.8. Arja Koskelo JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi, hyvin feminiininen 9 kk ikäinen narttu jolla erinomainen tan-väritys, kaunis ilme, tummat silmät, kuono saa 
vielä vahvistua, oikea kaulan pituus, hyvä eturinta, toivoisin vankemman luuston, ikäisekseen hyvin kehittynyt 
rintakehä, kaunis ylälinja, oikeat rungon mittasuhteet, täydellinen karvan laatu, joskin tänään vielä niukassa 
hapsutuksessa, erinomaiset liikkeet, hyvä ryhti, nuori äärimmäisen lupaava narttu. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke 
Paulsen, Norja JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 månader, feminint huvud som måste ännu 
utvecklas, bra uttryck, ok hals, stark men för lång rygg, bra kors och svansansättning, för lågt ställd, något lätt 
benstomme, moderat vinklad fram och bak, rör sig något trippande men har en trevlig attityd, bra färg men är för 
dagen utan päls och är för ullig.  Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvä koko, kaunis pää, tummat silmät, ilmeen tulisi olla pehmeämpi, purenta ok, riittävä kaula, hyvä 
eturinta, vielä kapea etuosa, litteät tassut, syvä mutta lyhyt rintakehä, vahva runko, hieman pitkä lanne, riittävät 
takakulmat, hyvä häntä, erinomainen karvan laatu, vielä niukka hapsutus, vetävä askel ja reipas käytös. 
Taipumuskokeet: Salo 14.9. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
COPYCOCK’S BACKYARD BEAUTY 54259/18 s.10.10.2018 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss 
Hellenstein e. Breeze Walerie kasv. Anne Mattila 
Näyttelyt: Helsinki PN 14.4. Eeva Anttinen BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen 
tasapainoinen kokonaisuus, oikeailmeinen ja -linjainen pää, kauniit silmät, korvat oikein asettuneet, hyvä kaula ja 
ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko ja hännän kiinnitys, vapaa maatavoittavat liik-
keet, tiuha pehmeä kaikkialta peittävä karvapeite, avoin, iloisesti esiintyvä. Helsinki KV 11.5. Irina Poletaeva 
PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lupaava, oikeat mittasuhteet ja luusto, lupaava 
narttumainen pää, saksipurenta, hyvät korvat, ylälinja voisi olla stabiilimpi liikkeessä, riittävä rintakehä ikäisek-
seen, hyvät kulmaukset ja liike, erinomainen luonne. 
 
COPYCOCK’S BLOOMING STAR 54260/18 s.10.10.2018 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss 
Hellenstein e. Breeze Walerie kasv. Anne Mattila 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 months, 
lovely expression, good length of neck, adequate angulation, deep body, a level topline, she’s sound and happy. 
 
COPYCOCK’S CHAPERONE 35947/18 s.15.5.2018 i. Pt Mva Venancio de Andaba Xey e. Copycock’s 
Coquette kasv. Anne Mattila 
Näyttelyt: Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos NUO HYL. Suhtautuminen tuomariin: väistää. Murisee tuomarille, ei 
anna koskea, epätyypillinen cockerspanielin luonne. 
 



CRAB APPLE’S CARAMEL POPCORN 31779/19 s.4.5.2019 i. Fi Mva Crab Apple’s Rock ‘N’ Roller e. Crab 
Apple’s Go-Go Girl kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Lahti PN 27.10. Reia Leikola-Walden BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunislinjainen pikkupentu, erinomainen pään pituus, vielä hieman kevyt kuono-osa ja toivoisin 
tummemmat silmät, kaunis kaula ja ylälinja, vielä etuasentoinen lapa, hyvä luusto, lupaava runko, hyvin kulmau-
tunut takaosa, kauniit vetävät liikkeet, ihastuttava väri, lupaava karva, iloinen luonne. Helsinki PN 7.12. Reino 
Korpela PEN 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoisesti kehittynyt, 
hyvät mittasuhteet omaava narttupentu jolla kaunislinjainen pää, hyvä kaula, tiivis ylälinja, sopiva rintakehän 
mitta, hyvä takaosa, keskivahvat raajat, hyvät kulmaukset, hyvä karvapeite, kevyt liike, miellyttävä käytös. 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 14.7. Anu Härkönen AVO 2 (a-4, b-4, c-4, d-13, e-3, f-3 = 31 pist). Muru nuuhkii 
alkumakauksen ja lyhyellä liinalla kehuen matkaan; Muru jäljestää toisen osuuden puoliväliin saakka tarkasti jäl-
jen päällä käyttäen maa- sekä ilmavainua, jäljestys on hyvin etenevää; sitten alkavat pysähtelyt ja muiden jälkien 
haistelu, kehoitukset eivät oikein auta ja jäljestys hyytyy, ensimmäinen hukka; uusi alku ja uusi into, loppu hyvin 
ja suoraan sorkalle jonka nuuhkii; ensimmäinen makuu pikaisesti, kulma tarkasti, toinen makuu erinomaisesti 
merkaten ja kulma tarkasti; puolitoista osuutta erinomaista jäljestystä; lisää harjoitusta ja varmuus kasvaa, tulok-
set paranevat varmasti.  
 
CRAB APPLE’S COTTON CANDY 31781/19 s.4.5.2019 i. Fi Mva Crab Apple’s Rock ‘N’ Roller e. Crab Apple’s 
Go-Go Girl kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Helsinki PN 7.12. Reino Korpela PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvässä 
kehitysvaiheessa oleva, mittasuhteiltaan lähes oikea narttupentu jolla hyvät pään linjat, hyvä kaula, riittävän tiivis 
runko, hieman jyrkkä lantio, keskivahvat raajat, riittävät kulmaukset takana, sopivat edessä, hyvä karvapeite, liik-
kuu hieman lyhyellä taka-askeleella, miellyttävä käytös. 
 
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 RN 8.6. Goran Gladic AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years 6 
months, correct type with typical head, correct bite, correct eyes, excellent stop, good size and proportions, well 
set ears and tail, quality coat, correct movement, well presented. Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi 
AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, mycket vackert huvud och uttryck med 
utmärkta proportioner, utmärkt hals, överlinje och svans, mycket bra vinklad fram och bak, utmärkt kropp och 
päls, mycket bra storlek, rör sig utmärkt i sidled, rör sig parellellt bak, lite slarvigt fram. 
 
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 2.3. Inga Siil, Viro KÄY ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 23 months, 
strong and taller bitch, excellent type, typical head but too round in skull, well set ears, excellent neck, soft in 
topline, correct tailset, balanced angulations, needs more forechest, very round ribcage, lot of body substance, 
excellent coat quality and condition, excellent temperament, moves very typically from all sides. Kouvola RN 
28.4. Katja Korhonen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, nartulle 
ominaiset mittasuhteet, hyvä pää, rodunomainen ilme, purenta ok, hyvät korvat, hyvä kaulan pituus mutta löysää 
kaulanahkaa, hyvä eturinta ja rungon täyteläisyys, tasapainoiset kulmaukset, vankka raajaluusto, hyvät käpälät, 
hieman pehmeä turkin laatu, hyvät käpälät, hyvä ylälinja, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, etuaskel jää 
hieman lyhyeksi, rauhallinen esiintyjä. Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 3-vuotias, vahva, hieman kookas täyteläinen narttu, hyvät mittasuhteet, mukavailmeinen korrekti 
pää, hieman korkea otsapenger, hyvä runko ja eturinta, oikein kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä rytmillä ja tehol-
la, hyvä karvan laatu selässä, muualla pehmeämpää, avoin käytös. Hirvensalmi RN 4.5. Paula Rekiranta KÄY 
EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin ronski, vankkaluustoinen narttu joka olisi edukseen hie-
man tiiviimmässä kunnossa, erinomainen pään malli, melko hyvät linjat, kauniit silmät ja ilme, hyvä kaula, hie-
man niukasti kulmautunut edestä ja takaa, tilava runko, oikea karvan laatu, saisi liikkua hieman pidemmällä 
askeleella, iloinen luonne. Imatra RN 8.6. Goran Gladic KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years old, correct type, typical head, correct bite, excellent stop, correct pigment, strong and compact with good 
bones, well shaped ribs, with correct angulations and movement, coat could be better quality, well presented.  
 
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: Hamina NORD 26.5. Lotte Jörgensen, Tanska AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Good type and size, feminine bitch, nice head and expression, correct bite, enough of neck, good 
topline, she is a little straight in front, normally angulated behind, moves ok. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, 
Belgia AVO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type and outline, well balanced head, kind 
expression, good width of brisket, excellent legs and feet, well angulated front and rear, happy mover. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 18.5. Mari Myllynen VOI 2 (a-3, b-7, c-6, d-13, e-3, f-3 = 35 pist). Koiralle osoite-
taan alkumakaus josta ohjatusti maa- ja ilmavainua käyttäen verkkaisesti edeten; ensimmäisellä osuudella riista-
polun huolellinen tarkistus jäljen molemmin puolin, muutoin aaltoillen jäljellä, ensimmäinen makaus merkaten, 
ensimmäinen kulma jäljen mukaan; pian toisen osuuden alussa poistuminen riistan tuoksun perässä ja jääden 



pyörimään jäljen sivuun aina hukkaan asti; uusi alku ja nyt jäljestys muuttuu täysin, edetään reippaasti ja jälki-
tarkasti vain muutaman pyörähdyksen tehden koko loppumatkasta; toinen makaus merkaten, kulma tarkasti, 
kolmas makaus nopaten, kolmas kulma, jolla katko, selviää veretyksen lopusta uuteen alkuun lenkillä, neljäs 
makaus merkaten; alle sata metriä ennen kaatoa koira löytää jäljen vierestä hirven vasan jalan mutta onneksi 
toipuu väärästä kaadosta ja jatkaa verijälkeä aina kaadolle saakka, sille sivusta saapuen ja sen löytymisestä erit-
täin onnellinen; tänään pisteisiin vaikuttaa hukka, jäljestyksen hidas alku sekä tarkistelut; mallikas loppujäljestys 
lupailee hyviä tuloksia kokemuksen karttuessa. Kouvola 30.6. Satu Savolainen-Pulli VOI 0 (0 pist). Ohjattu läh-
tö, Kaja jäljestää mukavaa vauhtia ensimmäisellä osuudella, tarkistukset jäljen sivussa päättyvät hukkaan; sen 
jälkeen katkolle jota koira ei edes yritä selvittää vaan jatkaa parempien hajujen perässä hukkaan asti; palautuk-
sen jälkeen jäljestys jatkuu seuraavan osuuden loppupuolelle jossa koe keskeytetään kun metsästä löytyy jäl-
leen verijälkeä kiinnostavampia hajuja; mennään harjoitellen loppuun; Kaja osaa jäljestää kun haluaa mutta 
tänään metsässä oli verta kiinnostavampia hajuja. Pyhtää 14.7. Anu Härkönen VOI 2 (a-4, b-8, c-6, d-11, e-3, f-
3 = 35 pist). Hyvä ohjattu lähtö, alkaa ilmavainuinen jäljestys joka etenee jäljen päällä tai sen välittömässä lähei-
syydessä kolme ensimmäistä osuutta; neljännellä osuudella tarkistellaan riistapolkuja aina hukkaan asti; uusi 
alku ja loppu hyvin; tuuli painaa sorkan hajua vähän sivuun mutta löytyy ja se kiinnostaa; makaukset merkataan 
kaikki mutta turhan nopeasti; ensimmäinen ja kolmas kulma tarkasti, toinen kulma, jolla katko, rengastaen ja 
ilmavainulla uudelle osuudelle; viimeisen osuuden tarkistelut pilasivat muutoin mainion suorituksen. 
 
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: Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, Puola NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine 
head, nice eyes, good earset, nice topline, moves well, good tailset and carriage, needs more substance. 
 
CRAB APPLE’S MERRY-GO-ROUND 31778/19 s.4.5.2019 i. Fi Mva Crab Apple’s Rock ‘N’ Roller e. Crab 
Apple’s Go-Go Girl kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Lahti PN 27.10. Reia Leikola-Walden BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteil-
taan oikea, oikealinjainen hieman kevyt pää, kaunis kaula ja ylälinja, toivoisin hieman enemmän luustoa, tässä 
kehitysvaiheessa hieman kapea edestä ja ulkokierteiset eturaajat, runko kaipaa luonnollisesti vielä aikaa, riittä-
västi kulmautunut takaa, iloiset tasapainoiset liikkeet, lupaava turkki. 
 
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: Luumäki 18.5. Mari Myllynen VOI 0 (0 pist). Koira tutkii alkumakauksen josta ohjattuna 
maa- ja ilmavainuiseen aaltoilevaan jäljestykseen rauhallisella vauhdilla; ensimmäinen osuus jäljellä tai tuntu-
malla, vain osuuden loppupuolella riistapolku tutkitaan jäljen molemmin puolin, ensimmäinen makaus merkaten, 
ensimmäinen kulma menee pitkäksi aina hukkaan saakka, uusi alku toiselta osuudelta, kaarrellen jäljen molem-
min puolin, toinen makaus ohi, toinen kulma laajalla lenkillä kolmannelle osuudelle; pian kolmannen osuuden 
alussa määrätietoinen poistuminen jäljeltä, toinen hukka; uusi alku, kolmas makaus merkaten, loppuosuus len-
kein ja kaarteluin, kolmas kulma, jolla katko, selviää kaartaen eleettömästi veretyksen lopusta uuden veretyksen 
alkuun; pian jälleen määrätietoinen poistuminen jäljeltä, kolmas hukka ja tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen 
kaadolle; tänään metsän muut tuoksut houkuttivat VOI-luokan noviisia verijälkeä enemmän, kokemuksen karttu-
essa tulosta alkaa varmasti syntymään. Kouvola 30.6. Satu Savolainen-Pulli VOI 2 (a-4, b-9, c-7, d-11, e-3, f-3 
= 37 pist). Ohjattu lähtö; heti ohjausalueen jälkeen Hilma tekee laajan tarkistuslenkin ja poistuu kohta määrä-
tietoisesti jäljeltä, hukka; palautuksen jälkeen hyvää jäljestystä koko jälki, ainoastaan muutama pieni tarkistus 
jäljen sivuun; makauksista merkataan kaksi erinomaisesti ja yksi hyvin; katkokulma hakien, toinen kulma reilulla 
taustan tarkistuksella, kolmas kulma hyvin; kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnosti. Pyhtää 14.7. Anu Härkönen 
VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Hilma merkkaa alkumakuun ja innostaen jäljelle, alkaa tarkka ja 
hyvin etenevä jäljestys maastoon sopivaa vauhtia; ensimmäinen, toinen ja kolmas osuus aivan jäljen päällä, 
neljännellä osuudella alkavat laajenevat tarkistelut joilta kuitenkin palataan itsenäisesti; makaukset Hilma merk-
kaa kaikki, tosin hieman liian pikaisesti; ensimmäinen kulma pienellä taustalenkillä, toinen, jolla katko, tausta 
pienesti tarkistaen ja jäljentekijöiden jälkiä apuna käyttäen uudelle osuudelle, kolmas kulma tarkasti mutta pala-
taan tarkistamaan sitä uudelleen; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; hieno jäljestys haastavassa maastossa. 
 
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 20.1. Matti Tuominen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 v 2 kk, hyvät 
mittasuhteet, sopiva luusto, hyvä karvapeite, pää ja ilme ok, ei halua tänään esitellä liikkeitään, kaulalinja saisi 
olla tyylikkäämpi, kapea edestä ja takaa, tarvitsee hieman kehäharjoitusta. Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro KÄY 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, very feminine bitch in excellent type and size, very 
beautiful head and expression, well set ears, excellent neck, topline and tailset, well angulated and bodied, very 
good coat quality, not in best condition, moves close behind and loose in elbows, moves typically but soft in top-
line. Pöytyä RN 5.5. Helin Tenson KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Liikkuu sopivalla aske-
leella, kaunis pää, pitkät korvat, runsaasti löysää kaulanahkaa, pitkä kaula, lyhyt lanne, jyrkkä lantio, hieman alas 
kiinnittynyt häntä, hyvä eturinta ja rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut, turkki saisi olla silkkisempi, riittävä 
temperamentti. Jämsä RN 11.5. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Miellyttävä naisellinen kokonaisuus, oikealinjainen pää, hieman kaulanahkaa, hyvä kaula ja 
ylälinja, riittävä luusto, riittävät kulmaukset, tilava runko, liikkuu sujuvasti niin halutessaan, kaipaa kehärutiinia, 
oikean laatuinen karva, ystävällinen luonne. Helsinki RN 8.6. Sanna Kavén KÄY EH 2. Suhtautuminen tuoma-



riin: käsiteltävissä. Riittävän hyvän tyyppinen, oikea sukupuolileima, sopiva vahvuusaste, hyvät rungon mitta-
suhteet, oikea purenta, kauniit silmät, hieman takaluisu kallo, hieman lyhyt kaula, etuasentoiset lavat, pysty olka-
varsi, hyvin kulmautunut takaa, niukka eturinta, melko lyhyt rintakehä, erinomainen luusto, liikkuu yhden-
suuntaisesti, askel voisi olla pidempi, erinomainen häntä, hyvä karva. Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua 
KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, size, bone and proportions, excellent head 
and expression, little bit soft topline, heavy body, correct front, needs better rear angulation, not enough balance 
in movement, excellent coat and temperament. Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi KÄY ERI 2 SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket vackert feminint huud med underbart uttryck, utmärkt temperament, 
mycket bra hals och överlinje, mycket bra vinklad fram och bak, utmärkt kropp, päls och stomme, rör sig mycket 
bra när hon vill, rör sig parallellt bak och fram. Eckerö KV 29.9. Francisco Salvador Janeiro, Portugali KÄY 
EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, feminine, good proportions in the head, very 
good expression, I’d like less dewlap, a bit too much weight, very good movement. 
Jäljestämiskokeet: Sauvo 6.8. Virpi Solla AVO – (0 pist). 
 
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 3.8. Livija Zizevske, Liettua NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
size, good bone, enough correct head and expression, strong neck, soft topline, sloping croup and low set tail, 
deep in chest, a little bit short upper arm, enough strong rear angulation, typical movement, excellent coat and 
temperament. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good type and balance, feminine head which could do with a bit more width of muzzle, I’d like to see better lay 
of shoulder, sufficient bone, good spring of rib, well angulated behind, loses topline a bit on the move, shows 
lovely tail action. Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Feminint, mycket vackert huvud och uttryck, mycket bra proportioner, utmärkt hals, mycket bra överlinje, 
något framskjuten skuldra, utmärkt kropp, mycket vackert päls, utmärkt stomme, rör sig mycket bra i sidled, rör 
sig parallellt bak, lite slarvigt fram. 
Taipumuskokeet: Kouvola 29.6. Kati Huovila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Innokas ja iloi-
nen. Haku ja laukaus: hylätty. Rauhallista maavainulla etenevää lähihakua, teki muutamia pieniä nopeita pyräh-
dyksiä; laukauksesta pysähtyi, katsoi, jatkoi rauhallista menoa; haku piristyi mutta oli edelleen lähellä. Jäljestys: 
hyväksytty. Tarkka aloitus; maa- ja ilmavainua käyttävä; kulma ilmavainulla tarkasti; alamäessä fasaanikaadolle 
ilmavainulla sivusta, jäi haistelemaan. Vesityö: hyväksytty. Itsevarmasti nouti pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Kuuntelee ja toimii. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: yhteistyö rauhallista; Kuura tarvitsee yksin liikku-
mista ja itsevarmuutta lisää.  
Jäljestämiskokeet: Kouvola 30.6. Esa Pekkarinen AVO 0 (0 pist). Alkumakuu tutkitaan ja liikkeelle, jäljestys 
etenee ilmavainulla lievästi aaltoillen; osuuden puolivalissä avoimella kohdalla koira hakee jatkoa rengastaen ja 
viimein lähtee paluujäljelle josta hukka; uusi alku, kulma rengastaen, makuu osoitetaan, koira ajautuu tarpeitten 
tekopaikkaa hakiessaan etäälle jäljestä ja palautetaan jäljelle, hukka, loppuosuus tarkasti mutta kulmalla makuu 
ylitetään ja koira jatkaa sivuun hukkaan asti, tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle jota jäädään tutki-
maan; lupaava jäljestäjä jolle kokemus tuo varmuutta. 
 
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 26.5. Lotte Jörgensen, Tanska KÄY ERI 2 SA PN2 VARASERT NORD-VARA-
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years old and still going strong, feminine head, correct bite, 
enough of neck, good deep of chest, nice topline, nice coat and colour, well presented. Kotka KV 10.8. Rudy 
Feyaerts, Belgia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type and outline, feminine head 
and expression, good neck and shoulder, I’d like to see better lay of upper arm, sufficient bone, good spring of 
rib, excellent rear angulations, still sound and happy on the move. Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi 
KÄY ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket vackert feminint huvud, 
underbart uttryck, något små tänder i underkäke, utmärkt hals, mycket bra överlinje, utmärkt vinklad fram och 
bak, underbar kropp och förbröst, rör sig mycket bra sidled, parallellt bak. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, 
Tanska KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years old bitch which shows in her movement 
and she’s rolling her body a lot, nice type standing, very compact, beautiful head, dark eye, scissor bite but must 
have cleaner teeth, good neck, very good forechest, enough straight and strong forelegs, strong ribcage, could 
be a bit more angulated in back and more strong in hock, nice cocker type with good proportions, 
Tottelevaisuuskokeet: Kotka 2.3. Harri Laisi AVO 2 (244,50 pist). Kotka 13.4. Harri Laisi AVO 1 (274 pist). 
Vantaa 25.5. Harri Laisi AVO 3 (198 pist). Imatra 8.9. Marjo Halmiala AVO 0 (129 pist). Kotka 9.11. Vesa Kallio 
AVO 0 (173,50 pist). 
 
CRAB APPLE’S WHEEL OF FORTUNE 31780/19 s.4.5.2019 i. Fi Mva Crab Apple’s Rock ‘N’ Roller e. Crab 
Apple’s Go-Go Girl kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Lahti PN 27.10. Reia Leikola-Walden BABY 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasa-
painoinen kokonaisuus, oikealinjainen pitkä pää, vielä hieman kevyt kuono-osa, hyvä luusto, tasapainoiset kul-
maukset, lupaava eturinta, rintakehä voisi olla hieman pidempi, muuten hyvä tilava runko, kauniit tasapainoiset 
liikkeet, lupaava turkki, miellyttävä luonne. 
 
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 



Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hyväksytty. 
 
DAVICO WHIRLING SNOW Fi & Se Jva JM-19 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 5.5. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-3, f-5 = 48 pist). Hyvin ohjattu lähtö, 
Seela jäljestää sopivaa vauhtia hyvin jälkiuraa seuraten koko matkan; ensimmäisen kulman se varmistaa tupla-
rengastuksella, katkolla pieni rengastus, sitten pari laajempaa välillä suuntaa vaihtaen ja veren alku löytyy var-
masti; kolmannen osuuden alussa pätkä jäljen sivulla, sitten taas tarkasti, kolmas kulma aivan pienellä tausta-
lenkillä, neljäs osuus jälkitarkasti; Seela merkkaa kaikki makuut hyvin pysähtyen ja nuuhkien; sorkkaa Seela jää 
tutkimaan; erinomaista työtä. Heinola 4.8. Mari Tilles VOI 1 (48 pist). Lahti 1.9. Heikki Pirhonen VOI 1 (49 pist). 
Heinola 15.9. Annamari Murtolahti VOI 1 (48 pist). Pöytyä 21.9. Mikko Ahti VOI 1 (47 pist). Pöytyä 22.9. Satu 
Savolainen-Pulli VOI 1 (49 pist). 
 
DAVICO WHIRLING WIND 23259/13 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 5.5. Petri Pelkonen AVO 2 (a-4, b-8, c-7, d-14, e-2, f-4 = 39 pist). Alkumakuulta 
reippaasti liikkeelle, sopivavauhtista hyvin etenevää jäljestystä; ensimmäisellä ja toisella osuudella muutamia 
pieniä tarkistuksia, kolmas osuus tarkkaa jäljestystä; molemmat makuut erinomaisesti; kulmat pienillä taustan 
tarkastuksilla; sorkan haju otetaan ilmasta ja ajaudutaan jäljen sivuun ja sorkka ohitetaan, ensimmäinen hukka; 
palautettuna sorkalle joka kiinnosti. Heinola 22.7. Ilkka Niemi AVO 1 (40 pist). Hämeenlinna 4.8. Taina Ketola 
AVO 1 (49 pist). 
 
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 1.9. Hannu Palonen VOI 1 (43 pist). 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi ja sukupuolileima, oikea purenta, hyvä ilme, riittävä otsapenger, tasapainoiset liioittelemattomat kul-
maukset, eturinta voisi olla voimakkaampi, riittävä rintakehä, vahva lanne, erinomainen lantio ja hyvä matala kin-
ner, liikkuu yhdensuuntaisesti ja tasapainoisesti pitkällä askeleella ja oikealla asenteella, hyvä karva ja miellyttä-
vä käytös. Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tilltalande tik, dock en aning tunn i kroppen, mycket vackert uttryck, mycket bra vinklar och 
rörelser, god päls. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, hyvä pään pituus ja kaunis profiili, hyvä korvien kiinnitys, 
keskiruskeat silmät, hyvä purenta, riittävästi pyöristynyt runko, lanne saisi olla leveämpi, hyvä karva ja hännän 
kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu kevein joustavin askelin hyvällä askelpituudella. 
 
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: Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Keskikokoa pienempi, oikeat rungon mittasuhteet ja kokoon sopiva luusto, hieman takaluisu kallo, hyvä korvien 
kiinnitys, keskiruskeat silmät, kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä purenta, oikean mallinen rintakehä, riittävän 
leveä lanneosa, olkavarren tulisi olla viistompi, hyvin kulmautunut takaa, eturinta saa täyttyä, hyvä lantio ja hän-
nän kiinnitys, liikkuu riittävällä askelpituudella. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 1.9. Hannu Palonen AVO 2 (33 pist). 
 
DAZZLINGTAILS INSIDE JOKE 43895/15 s.25.7.2015 i. Fi Mva Fi Jva Triplet Finlandia e. Fi Mva Dazzlingtails 
Exclusively Yours kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Imatra RN 8.6. Goran Gladic AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, 
correct type, typical head, good size and proportions, correct bite, good eyes, correct pigment, little stronger but 
quality coat, good front, shows little shyness, correct movement, well presented. 
 
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: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nartuksi hyvät 
rungon mittasuhteet, kokoon sopiva luusto, täyteläinen narttumainen pää jossa hyvä pituus, hyvä kallo ja oikein 
kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät ja hyvä purenta, oikean mallinen runko ja sopiva eturinta, lanne saisi olla 
lyhyempi, korkea hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu sopivalla askelpituudella. Imatra NORD 
21.4. Jussi Liimatainen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankka narttu jolla hyvät mitta-
suhteet, kapea kuono-osa, hyvä kallo, hyvä kaula ja etuosa, tilava runko ja vahva luusto, kapeat takaliikkeet, 
takaliike saisi olla tehokkaampi, korkea hännän asento. Rautjärvi RN 18.5. Maija Mäkinen AVO EH 2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias vahva narttu joka esitetään hieman tuhdissa kunnossa, hyvät nar-
tun mittasuhteet, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hieman löysää 
kaulanahkaa, lapa voisi olla viistompi, täyteläinen eturinta, takaosa saisi olla paremmin kulmautunut, kapea reisi 
ja hieman painuneet ranteet, liikkuu hyvin edestä, takatyöntö saisi olla voimakkaampi, käyttää hyvin häntäänsä, 
hyvä karva, hyvä käytös, oikea temperamentti. 



 
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 12.1. Sanna Kavén AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen sukupuolileima ja mittasuhteet, kaunisilmeinen feminiininen pää, riittävästi täytettä kuono-osassa, oikea 
purenta, hyvä kaula ja eturinta, hyvin kaareutunut rintakehä, hieman pitkä mutta vahva lanne, vahva lantio, 
sopiva matala kinner, edessä riittävät, takana erinomaiset kulmaukset, liikkuu tasapainoisesti sopivalla askel-
mitalla, erinomainen karva ja käytös. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, hyvärunkoinen oikealinjainen narttu jolla hyvä raajaluusto ja käpälät, sopivat 
kulmaukset tasapainossa, reisi voisi olla leveämpi ja kinner matalampi, hyvin kaunis nartun pää ja ilme, hyvä 
purenta, oikea karvan laatu, liikkuu hyvällä luonteella, takaliike voisi olla sujuvampaa, seistessä hyvin kaunis. 
Tervola RN 20.4. Marja Talvitie AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman lyhytlinjainen, etu-
matalan vaikutuksen antava, hyvä pään malli mutta hieman voimakas otsa, pysty olkavarsi, köyristää lanneosaa 
sekä seistessä että liikkeessä, liian laskeva lantio ja alas kiinnittynyt häntä, liikkuu hieman liian lyhyellä aske-
leella sekä edestä että takaa. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, 5 years old bitch, very feminine, in good balanced today, nice head, 
could be a little more filled under eyes, excellent reach of neck, correct topline and tailset, excellent angulations 
in front and rear, good turn of ribs, moves nicely but a little close in hocks, nice coat and showing. Oulu NORD 
13.7. Markku Kipinä KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Riittäväluustoinen, hyvän kokoinen 
narttu, etuasentoiset lavat, löysyyttä kyynärpäissä, tilava lyhyehkö rintakehä, riittävästi kulmautunut takaa, hyvät 
pään linjat, kaunis ilme, vahva purenta, turkin laatu ok, saisi olla tiiviimmässä kunnossa, riittävä sivuaskel, hie-
man tynnyrimäinen rintakehä. Oulu KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, Ruotsi KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kraftig tik med feminint huvud, bra skalle, tillräcklig mandelformade ögon, utmärkt pigment, 
acceptabel hals, bra rygg, något brant kors, kraftig bröstkorg, tillräckliga vinklar, rör sig lite trångt och underställt 
bak, bra päls. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5 år gammal tik, feminint huvud som kunde haft bättre utfylld nosparti, bra uttryck, något för lågt ansatta öron, ok 
hals, bra rygg och kors, saknar förbröst, bra välvd bröstkorg men något kort bröstben, fina proportioner, ok 
benstomme, moderat vinklad fram, önskas bättre knävinkeln bak, rör sig harmoniskt men kund ta ut steget bättre 
fram och bak, det är inte hundens fel men den är något hårt trimmad, ok päls struktur. 
Jäljestämiskokeet: Ii 9.6. Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-11, c-8, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Hyvä ohjattu lähtö, Nova 
jäljestää maa- ja ilmavainulla ja joutuu tekemään suuren työn märällä suolla; kaikilla osuuksilla tarkastuslenkkejä 
joilta kuitenkin itsenäisesti takaisin jäljelle; ensimmäinen kulma, jolla katko, oikaistaan kulmalta veretyksen al-
kuun, toinen ja kolmas kulma suunnan tarkistuksella; makauksista ensimmäinen ohi, toinen ja kolmas osoitetaan 
hyvin ja neljäs yli; kaadolle tarkastuslenkillä ja sorkka kiinnosti; raskas maasto asetti pienelle koiralle paljon 
haastetta mutta Nova suoritti annetun tehtävän sitkeästi annetun ajan puitteissa. Muhos 16.6. Merja Kajander 
VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Hyvä ohjattu lähtö, koira työskentelee maavainuisesti; ensimmäi-
nen makaus nuuskitaan hyvin, katkokulma kaksi kertaa rengastaen toiselle osuudelle; toinen makaus nuuskitaan 
hyvin, pian suunnan tarkistus, toinen kulma hyvin ja pian suunnan tarkistus; kolmas makaus nuuskien hyvin, 
ennen kolmatta kulmaa suunnan tarkistus; neljäs makaus nuuskien hyvin; kaato kiinnostaa; kokenut jälkipari ja 
ohjaaja luottaa koiran työskentelyyn; koira jäljesti koko jäljen erittäin sopivaa vauhtia. Keminmaa 30.6. Juha 
Pelttari VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-10, e-2, f-5 = 43 pist). Ohjaajan kanssa lähtö tutkitaan, eteneminen on sopiva-
vauhtista ja kaikki osuudet mennään jäljen mukaisesti; kolmannella ja neljännellä osuudella yhdet pyöritykset jäl-
jen tuntumassa; katkokulma saappaita pitkin ja tavalliset kulmat pienellä takalenkillä; makauksista kaksi merkat-
tiin hyväksytysti; sorkan ohittaa ihan vierestä, kehoituksella palaa takaisin ja jää kaadon luo seisomaan, voisi olla 
kiinnostuneempi sorkasta; mukavaa perusjäljestystä tekevä koira; makauksilla saisi viettää enempi aikaa. Risti-
järvi 6.7. Marja-Maija Pyykkönen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-10, e-3, f-5 = 44 pist). Rauhoitettu lähtö, ohjatusti mat-
kaan; ensimmäisellä osuudella yksi nokan aukaisulenkki, toinen ja kolmas jäljen päällä kulkien, neljännellä osuu-
della pari lenkkiä pyörähtäen sivuun; makauksista ensimmäinen ja kolmas nopeasti nuuhkaisten, toinen jää huo-
miotta ja neljäs merkataan; ensimmäisellä kulmalla katko, joka teettää tänään paljon töitä, selvitellen, toinen kul-
ma tarkasti, kolmas rengastaen; suoraan sorkalle jonka osoittaa; makaukset saisivat saada lisähuomiota. Kuh-
mo 21.7. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-9, c-10, d-8, e-3, f-4 = 40 pist). Osoitetaan alkumakuu jonka koira merkkaa; 
osuudet kuljetaan jäljen päällä tarkasti, viimeisen osuuden lopussa reipas tarkistuslenkki hirvenjäljille ja sitä hie-
man varmistellaan; makaukset merkkaa nuuhkaisten vauhdista hidastaen; parasta työskentelyä koira osoittaa 
kulmilla, kaikki selvittää varmasti ilman ongelmia; kaato yllättää sekä koiran että ohjaajan mutta sen koira kuiten-
kin osoittaa. Kontiolahti 11.8. Markku Hassinen VOI 1 (41 pist). Keminmaa 25.8. Ville Porthan VOI 1 (47 pist). 
 
DEBBIE'S EVER DREAM 32251/15 s.7.5.2015 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee Mva JV-09 Puttifar Happy Go 
Lucky e. Fi Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Debbie’s Heart Of Courage kasv. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, lovely temperament, feminine bitch, correct size, good length of head, good length of muzzle, 
correct reach of neck, good topline, correct tailset, enough angulations in front and rear, moves with good drive 
from behind. Rovaniemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja KÄY ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old, excellent type, excellent head, very good neck and topline, well 
builta body, little bit steep shoulder, very good angulation in rear, very good coat, excellent temperament, moves 
very well. Kuusamo RN 9.6. Hilkka Salohalla KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko 
ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, lapa saisi olla hieman viistompi, 
hyvä olkavarsi, hyvät takakulmaukset, riittävä luusto, rintakehä saisi olla syvempi ja tilavampi liikkuu hyvällä 
askeleella, ylälinja saisi olla sulavampi, pysty kaula. 



 
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: Tervola RN 20.4. Marja Talvitie KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Takaa hieman ah-
taasti ja töpöttäen liikkuva, hieman lyhytlnjainen tyttö, hyvä pää, pysty olkavarsi, hieman ylipainoinen runko, lyhyt 
ja liian laskeva lantio, hieman liian alas kiinnittynyt häntä, hyvät takakulmaukset ja hyvä karva. 
 
DEBBIE'S GLENMORANGIE SIGNET Fi Jva 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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivasti ele-
gantti, riittävä luuston vahvuus, kaunisilmeinen pää, riittävä otsapenger, oikea purenta, alaleuka voisi olla vah-
vempi, vahva kaula jossa riittävä pituus, etuasentoiset lavat ja hieman pystyt olkavarret, riittävä eturinta, hyvin 
kaareutunut rintakehä, vahva lanne, hieman jyrkkä lantio, erinomainen karva, liikkuu hieman kapeasti takaa, 
riittävällä askelmitalla, hyvä häntä, miellyttävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Janakkala 5.5. Rauno Koskinen AVO 3 (a-2, b-5, c-2, d-13, e-3, f-2 = 27 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö, maavainuinen jälkityö etenee sopivaa vauhtia; ensimmäisen osuuden alkupuolella riistapolku vie koiran 
mielenkiinnon ja tästä ensimmäinen hukka; jatketaan puhtaalta hyvin kulmalle, makaus merkataan, kulmalta 
suoraan ja riistapolkua toiseen hukkaan; jatketaan kulmalta hyvin, pysytään jälkiuralla tai sen tuntumassa, toinen 
kulma tarkasti ja makaus merkataan; kolmannella osuudella parit tarkastukset riistan jäljille, muutoin hyvin; kaa-
dolle suoraan, se kiinnosti. Hämeenlinna 19.5. Jyrki Rasinpää AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-13, e-3, f-5 = 48 pist). 
Siru tutkii tarkasti alkumakuun ja siitä hyvin ohjatusti matkaan; jäljestetään sopivalla kävelyvauhdilla maavainua 
käyttäen. tukeutuen myös ilmavainuun; vain ensimmäisen ja toisen osuuden alkupuolella pienet tarkastukset jäl-
jen sivuille, muuten edetään koko ajan veritystä pitkin tai sen välittömässä läheisyydessä; ensimmäinen kulma 
tarkistuspistolla kulman taakse ja toinen kulma tarkasti; ensimmäinen makaus merkataan hyvin ja toinen pysäh-
tyen hätäisesti nuuhkaisemaan; suoraan kaadolle jota jää tutkimaan; hyvää työskentelyä vaihtelevassa maastos-
sa. Ruovesi 30.6. Hannu Palonen VOI 2 (a-4, b-9, c-7, d-11, e-3, f-3 = 37 pist). Reipas lähtö ja jäljestys loppua 
kohden enemmän hakemista; ensimmäisellä osuudella tutkitaan tarkoin kanalinnun jälkiä; toisen osuuden loppu-
puolella eniten pyörimistä; kolmannen osuuden alussa metsäkoneen jäljille, hukka; neljännen osuuden lopulla 
määrätietoinen lähtö jäljeltä, tulee kuitenkin takaisin; kulmauksilla tarkistuslenkit, katkokulma osin ihmisjälkeä pit-
kin; makuista kolme tarkistaen, yksi ohi; kaatokäytös hyväksytty. Kuhmo 21.7. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-11, c-
10, d-10, e-3, f-5 = 45 pist). Tasaisen varma suoritus alkumakuulta kaadolle; suorituksesta ei jää uupumaan 
muuta kuin parempi makausten merkkaus missä koira merkkaa kaksi hyvin ja kaksi ohittaa vierestä; kaadon 
osoittaa varmasti. Hämeenlinna 4.8. Veijo Suoranta VOI 1 (41 pist). Hämeenlinna 8.9. Karla Sohlman VOI 1 
(42 pist). 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Hailuoto 19.5. Niina Lukkariniemi VOI 0 (0 pist). Rauhallinen ohjattu lähtö, josta alkaa 
maastoon sopivaa vauhtia etenevä jälkityö; ensimmäisen osuuden alku tarkasti, loppuosuudella poistuu määrä-
tietoisesti jäljen sivuun, hukka; uusi alku ennen kulmaa, toinen ja kolmas osuus tarkasti; neljännen osuuden 
alussa poistuu jälleen, pysähtyy voipuneen oloisena ja haukahtelee ohjaajalle, aikaa on enää minuutteja jäljellä 
joten tuomari keskeyttää kokeen; makauksista merkkasi toisen ja kolmannen; ensimmäinen kulma ja katko yh-
dellä kaarroksella, toinen kulma pienellä tarkistuksella ja kolmas kulma laajoilla lenkeillä. Perho 9.6. Toni Tunk-
kari VOI 1 (47 pist). Muhos 16.6. Merja Kajander VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö, koira jäljestää maavainuisesti; ensimmäinen makaus nuuskitaan hyvin, ensimmäinen kulma hyvin, pian 
tarkistuslenkki; toinen makaus nuuskitaan hyvin, katkokulma kahdella tarkistuslenkillä kolmannelle osuudelle; 
kolmas makaus nuuskitaan hyvin, kolmas kulma hyvin; neljäs makaus nuuskitaan hyvin, pian koira tekee 
tarkistuslenkin; tullaan kaadolle joka kiinnostaa; kokenut jälkipari ja ohjaaja luottaa koiran työskentelyyn; koira 
jäljesti koko ajan ihanaa kävelyvauhtia. Pudasjärvi 23.6. Jukka Välitalo VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 
pist). Hyvin näytetty ohjattu lähtö, aloittaa maavainuisen, sopivasti etenevän ja spanielimaisesti pomppivan työn; 
ensimmäinen osuus hyvä, toisella yksi tarkistus, kolmas hyvä ja neljäs yhdellä tarkistuksella; katkokulmalla vere-
tyksen loppuun josta lenkillä uudelle osuudelle, toinen kulma laajalla lenkillä, kolmas takakautta lenkillä; makauk-
sista kolme ensimmäistä merkataan ja neljäs ohi; suoraan kaadolle mikä kiinnosti; hyvä suoritus. Hailuoto 30.6. 
Ville Porthan VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Alkumakaus tutkitaan ohjaajan kanssa ja Elsalle 
annetaan hyvä ohjattu lähtö; kaikki osuudet kuljetaan miellyttävää kävelyvauhtia jälkitarkasti nokka maassa; 
katko ensimmäisellä kulmalla selvitetään saappaanjälkiä pitkin, toinen ja kolmas kulma taitetaan narunmitan 
lenkeillä; kaikki makaukset merkattiin mutta toisella ja neljännellä olisi voinut pysähtyä himpun verran kauemmin; 
sorkalle pysähdytään katsomaan muurahaisten valtaamaa sorkkaa; hieno suoritus. Ristijärvi 6.7. Niina Lukkari-
niemi VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Rauhoitettu ohjattu lähtö, koira aloittaa maavainuisen 
maastoon sopivavauhtiseksi jarrutetun jäljestyksen, suorat osuudet jälkitarkasti; makauksista merkkaa ensim-
mäisen ja toisen erinomaisesti, kolmannen ja neljännen huonommin; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen kulma, 
jolla katko, ensin hakien ja lopussa saappaanjälkeä seuraten, kolmas kulma noin kahden narunmitan pituisella 
tarkistuslenkillä; sorkalle jäljen päällä, nuuskii ja jää paikoilleen; hieno äänetön suoritus kokeneelta parivaljakolta. 
Kuhmo 21.7. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Tarkka ja varma suoritus alku-
makuulta aina sorkalle asti; katkokulmalla laajempi kaarros mutta senkin koira hoitaa varmuudella; merkkaa 
kaikki makaukset mutta soisi viipyvän niissä aavistuksen pidempään; aina kun koiralla alkaa esiintyä haasteita, 
se rauhoittuu; naru kiristyy ainoastaan viisi metriä ennen sorkkaa ja sen osoittaa varmasti. Kolari 18.8. Juhani 



Heikniemi VOI 1 (44 pist). Kyyjärvi 28.7. Kari Muje VOI 1 (48 pist). Muhos 1.9. Janne Vuorinen VOI 1 (45 pist). 
Heinola 15.9. Annamari Murtolahti VOI 1 (48 pist). 
 
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: Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja VAL H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 år 
gammal tik, feminint huvud, kunde önska bättre utvecklat nosparti, ok hals, något kort kors, saknar förbröst, bra 
bröstkorg, något lång länd, moderat vinklad fram och bak, rör sig med bra steglängd men ställas idag i alltför 
tjock kondition, därav premiegrad god.  
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 19.5. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-9, e-3, f-5 = 43 pist). Koira suorittaa 
alkumakuulta kaadolle asti tasaisen varman suorituksen josta ei puutu kuin makausten parempi merkkaus; kaksi 
merkataan nopeasti pysähtyen, muut yli tai sivusta; vauhti on koko suorituksen ajan miellyttävän rauhallista ja 
varmaa suorittamista. Isokyrö 9.6. Timo Saario VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-9, e-3, f-5 = 42 pist). Koira tutkii alku-
makuun josta ohjatusti mukavavauhtiseen työskentelyyn jota tehdään pääosin maavainuisesti; ensimmäinen 
osuus kuljetaan jälkitarkasti poislukien pienen pientä pyörähdystä karhun jäljille; toisella osuudella yksi pisto jäl-
jen sivuun, kolmannella ja neljännellä osuudella molemmilla pari pientä pyörähdystä jäljen sivuun; kolmannella 
osuudella jäljen päällä kuollut haukka jota tutkitaan mutta kehotuksella maltetaan aarre jättää ja jäljestys jatkuu; 
kulmista ensimmäinen, jolla katko. parilla pienellä pyörähdyksellä, toinen kulma pienellä lenkillä, kolmas hiukan 
suuremmalla lenkillä kulman takaa; makauksista ensimmäiselle hidastetaan ja nuuhkaistaan, toinen ja kolmas 
merkitään hyvin, neljäs kävellään 20 senttimetrin päästä ohi; kaadolle tulee suoraan ja sorkka kiinnosti; hyvä ja 
äänetön jälkipari. Isokyrö 14.7. Merja Kajander VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Erinomainen alku-
makauksen tutkinta ja tästä alkaa maavainuinen sekä sopivavauhtinen jälkityö; ensimmäinen makaus merkataan 
hyvin, ensimmäisellä osuudella yksi liinan mittainen tarkistuslenkki; ensimmäinen kulma liinan mittaisella tarkis-
tuslenkillä toiselle osuudelle, toinen makaus merkataan hyvin; katkokulma kolmella tarkistuslenkillä kolmannelle 
osuudelle, kolmas makaus merkataan hyvin; kolmas kulma liinan mittaisella tarkistuslenkillä neljännelle osuu-
delle, neljäs makaus merkataan hyvin; ennen kaatoa liinan mittainen tarkistuslenkki tullaan kaadolle joka kiinnos-
ti; kokenut ohjaaja luottaa koiraansa. Isokyrö 11.8. Timo Saario VOI 1 (41 pist). Isokyrö 25.8. Taina Ketola VOI 
1 (44 pist). 
Luonnetesti: Isokyrö 18.5. Marco Vuorisalo ja Irene Puputti LTE (108 pist).  
 
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: Lohja 9.3. Anna Klingenberg MES HYV (93 pist). Lohja 9.3. Hannele Pirttimaa MES HYV (92 pist). 
Espoo 16.3. Hannele Pirttimaa MES HYV (93 pist) RTK4. Lohja 4.5. Tiia Hämäläinen MES HYV (90 pist). Lohja 
4.5. Taru Leskinen MES HYV (80 pist). Helsinki 18.5. Riikka Timonen MES HYV (82 pist). Helsinki 18.5. Anna 
Pekkala MES HYV (87 pist). Pieksämäki 8.6. Minna Hillebrand MES HYV (91 pist). Espoo 19.10. Raili 
Sonninen-Korhonen MES HYV (89 pist). Espoo 30.11. Hannele Pirttimaa MES HYV (94 pist). 
 
DEBBIE'S LAPHROAIG TRIPLEWOOD Fi & Ee & Lt & Lv & Balt 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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi ja mittasuhteet, luusto voisi olla vahvempi, oikealinjainen pää, kauniit silmät ja ilme, hyvä kaula, hie-
man niukat etukulmaukset, hyvin kulmautunut takaa, riittävä eturinta ja rintakehä, hieman pitkä lanneosa ja 
matala kinner, liikkuu yhdensuuntaisesti, etuaskel voisi olla pidempi, hyvä taka-askel, erinomainen karva, miellyt-
tävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Kuhmo 21.7. Toni Tunkkari VOI 3 (a-3, b-4, c-3, d-12, e-3, f-2 = 27 pist). Ohjattu lähtö, 
koira merkkaa alkumakauksen nopeasti ja lähtee etenemään tarkasti jälkiuralla; tekee upeaa työtä ja koiraa on 
helppo lukea mikä näkyy erityisesti kulmilla, jotka kaikki suorittaa helposti, mukaan lukien katkokulman; makauk-
sista ensimmäinen ohitetaan, muut tarkentaen loppua kohden siten, että kaksi viimeistä merkkaa erinomaisesti; 
harmittava takaisku koetaan ensin ensimmäisen osuuden alussa missä koira vaihtaa tuoreille hirvenjäljille huk-
kaan saakka ja sama toistuu viimeisen osuuden alussa samoille hirville; kaadon haistaa jo ennakkoon ja tuulen 
pyörittäessä hajua rengastaa ympäristön ennen kuin osoittaa sen varmasti. Hämeenlinna 4.8. Veijo Suoranta 
VOI 1 (47 pist). 
 
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 Kamu-
nen 
Jäljestämiskokeet: Hailuoto 19.5. Antti Koski VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Lähtö haistellaan 
tarkkaan ja lyhyessä liinassa ohjaus jäljelle, vauhti on hyvin maastoon sopivaa; työskentely tapahtuu maa-
vainulla ja on tarkkaa kaikilla osuuksila; katko on ensimmäisellä kulmalla, koira menee verityksen loppuun ja siel-
tä nopeasti kaartaen jatkoon, seuraava kulma terävästi, viimeinen kulma ratkaistiin rengastaen; makauksista en-
simmäinen ja viimeinen osoitettiin selvästi nuuhkien ja pysähtyen, kolmas makaus vierestä ohi, toisen makauk-
sen kohdalla vain nopea nyökkäys; kaadolle koira tulee suoraan veritystä seuraten, sorkka löytyy ja sitä jäädään 
nuuhkimaan. Rovaniemi 16.6. Marika Ahola VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-9, e-3, f-4 = 41 pist). Niin innokkaasti ja 
vauhdilla jäljelle että alkumakaus jää merkkaamatta; maavainuinen Cindy etenee suorat osuudet pääsääntöisesti 
jälkitarkasti alusta loppuun, ainoastaan ensimmäisellä ja kolmannella osuudella tehdään isommat tarkistuspistot 
jäljen sivuun; makauksista ensimmäinen nuuskaistaan vauhtia hieman hiljentäen, toinen merkataan pysähtyen, 



kolmas nuuhkaistaan nopsaan ohi mentäessä ja neljäs nuuhkaistaan pikaisesti; ensimmäistä kulmaa, jossa 
katko, ei mennä loppuun asti, Cindy aloittaa hyvin laajan rengastuksen hieman ennen veretyksen loppua pää-
tyen jonkin matkan päähän uudelle osuudelle; toinen kulma on vaikea ja teettää useita kertaavia rengastuksia, 
kulma selviää lopulta hukka ihan kintereillä; kolmas kulma pienellä takakaarroksella; kaadolle tullaan suoraan ja 
se kiinnostaa kovasti; hyvää perusjäljestystä. Tornio 18.6. Kari Hyytiäinen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 
47 pist). Alkumakaus tutkitaan ja koira aloittaa pääosin maavainuisen jäljestyksen joka etenee sopivalla vauhdilla 
jäljen päällä, tekee pari tarkistusta jäljen sivuille; ensimmäinen kulma selviää pienellä tarkistuksella, katkokulma 
jälkeä pitkin, kolmas kulma rengastaen; makauksista merkkaa selvästi kolme ja yhden ohittaa; sorkalle tullaan 
suoraan ja sitä nuuhkitaan. Kontiolahti 11.8. Markku Hassinen VOI 1 (49 pist). Keminmaa 25.8. Ville Porthan 
VOI 1 (48 pist). Heinola 15.9. Annamari Murtolahti VOI 1 (48 pist). 
 
DEBBIE'S LUCKY DAISY Fi & Se(n) Mva Fi & Se Jva 57518/10 s.10.10.2010 i. Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee 
Mva JV-09 Puttifar Happy Go Lucky e. Fi Mva Pohj & Fin & Se & No Jva Jenlin Philadelphia kasv. Satu Kamu-
nen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VET ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8-
vuotias, erinomaisessa kunnossa oleva narttu jolla oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, tasapainoinen kokonai-
suus, kaunislinjainen pää jossa oikea ilme, hyvä purenta, kaunis kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta 
ja rintakehä, vahva lanne, erinomainen karva, erittäin tasapainoinen liikunta, veteraani erinomaisessa kunnossa 
ja erinomaisella asenteella. Tervola RN 20.4. Marja Talvitie VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Sivulta katsoen hyvin liikkuva, hyvän tyyppinen tyttö, kuono-osa saisi olla hieman pidempi, hie-
man suuret silmät, hyvä kaula, ylälinja ja häntä, pysty olkavarsi, hieman niukat takakulmaukset, hyvä karva. 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VET ERI 1 SA PN1 VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, sukupuolileima ja mittasuhteet, kaunis feminiininen pää jossa riittävästi täytettä, 
miellyttävä ilme, kaunis kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä rintakehä, vahva lanne, aavistuksen jyrkkä lantio, 
liikkuu kauttaaltaan tasapainoisesti sopivalla askelmitalla ja oikealla asenteella, erinomainen karva ja kunto, 
miellyttävä käytös. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen VET ERI 1 SA PN1 VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 8-vuotias, hyvin kaunis veteraani, tilava runko, sopiva luusto ja kulmaukset, hyvät käpälät, 
hyvin kaunis nartun pää ja ilme, hyvin hoidettu purenta, kaunis kaulan kiinnitys, jäntevä ylälinja, liikkuu hienolla 
cockerin luonteella yhdensuuntaisesti, kaunis sivukuva. Tervola RN 20.4. Marja Talvitie VET EH 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Edestä löysästi ja takaa hieman ahtaasti liikkuva tyttö, hieman pyöreä, hyvä pää ja 
ilme, hyvä kaula, niukat etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, hieman lyhyt ja liian laskeva lantio, liian alas 
kiinnittynyt häntä, hyvä karva. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro VET ERI 1 SA PN4 VSP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, 8½ years old bitch, very feminine, body in good balance, nice long head 
with correct proportions, correct earset, good length of ears, elegant reach of neck, excellent topline and tailset, 
correct angulations rear and front, moves very well, nicely shown, good coat. Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä 
VET ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen, vankkarunkoinen, hyvä-
kuntoinen veteraani, tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja ja häntä, karva ok, hyvälinjainen pää, ilme ja puren-
ta, vaivaton askellus, hieman luisu lantio. Oulu KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, Ruotsi VET ERI 2 SA PN4. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kraftful välbyggd tik med bra huvud och uttryck, mörka ögon, bra pigment, 
bra hals och rygg, aningen brant kors, kraftfull bröstkorg med utmärkt förbröst, passande benstomme, tillräckliga 
vinklar, bra päls. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 9 år gammal veteran som hålles i utmärkt kondition, feminint huvud, aningen för mycket stopp, ok hals, bra 
rygg, aningen avfallande kors, bra substans och bröstkorg, moderat vinklad fram och bak, rör sig ok sett från alla 
håll, bra färg, något grov struktur. 
Jäljestämiskokeet: Muhos 16.6. Merja Kajander VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Hyvin ohjattu 
lähtö, koira työskentelee maavainuisesti; ensimmäinen makaus hyvin, katkokulma kolme kertaa rengastaen toi-
selle osuudelle; toinen makaus hyvin nuuskien, toinen kulma hyvin ja suunnan tarkistus; kolmas makaus hyvin 
nuuskien, kolmas kulma hyvin ja suunnan tarkistus; neljäs makaus hyvin nuuskien; kaato löytyy ja kiinnostaa; 
kokenut jälkipari ja ohjaaja luottaa koiran työskentelyyn; koira jäljesti koko jäljen erittäin sopivaa vauhtia. Tornio 
18.6. Kari Hyytiäinen VOI 2 (a-4, b-7, c-5, d-11, e-3, f-3 = 33 pist). Alkumakaus tutkitaan, koira jäljestää maa- ja 
ilmavainulla sopivalla vauhdilla edeten, tekee muutamia tarkistuksia jäljen sivulle; katkokulmaa rengastellaan 
hieman puurtaen mutta jatko ei selviä ja tulee hukka; muut kulmat selviävät pienillä tarkistuksilla; makauksista 
yhden ohittaa ja muut merkkaa; sorkalle tullaan suoraan ja sitä nuuhkitaan. Keminmaa 30.6. Juha Pelttari VOI 1 
(a-5, b-11, c-8, d-11, e-3, f-4 = 42 pist). Koira tuodaan alkuun ja ohjataan jäljelle, kaikki osuudet jälkitarkasti, 
muutamat tarkistuslenkurat koko jäljellä; kolmannen osuuden loppupuolella koira lutraa lätäkössä ja sitten tulee 
seisahdus eikä työskentely meinaa lähteä etenemään, menee heinän syönniksi, lopulta kehoituksien saattelema-
na työskentely jatkuu; makauksista kolme merkataan ja yksi ohitetaan vierestä; ensimmäinen kulma takalenkillä, 
katkokulma saappaista tukea hakien, kolmas yli ja sieltä palaa viimeiselle osuudelle; kaatoa nuolee häntä hei-
luen; muuten mallikasta työtä mutta kokonaisuutta himmentää kolmannen osuuden seisahdukset. Ristijärvi 6.7. 
Marja-Maija Pyykkönen VOI 1 (a-5, b-11, c-10, d-11, e-3, f-4 = 44 pist). Koira rauhoitetaan ja ohjataan matkaan; 
alku on levotonta, koiran yli-innokkuus näkyy, osin kuljetaan jäljen sivussa; ensimmäisen osuuden loppupuolella 
koira jää pyörimään ja ohjaajan kehotuksista lähtee jäljestämään, ensimmäisellä kulmalla tarkistuslenkki josta 
palaa kulmalle ottaen oikean suunnan; toinen osuus tarkempaa jäljestystä, kolmas ja neljäs lähes jäljen päällä 
kulkien; suoraan sorkalle jonka osoittaa; makauksista ensimmäinen ja kolmas kävellään yli, toinen ja neljäs osoi-



tetaan hyvin; toisella katkokulma joka teettää tänään töitä, muut kulmat tarkastuslenkillä; rauhattomuus näkyi 
tänään työskentelyssä. Kuhmo 21.7. Toni Tunkkari VOI 1 (a-6, b-10, c-10, d-9, e-3, f-4 = 42 pist). Koira merkkaa 
alkumakuun ja lähtee ohjatusti jäljelle; osuudet tarkkaa ja rauhallisella vauhdilla etenevää työskentelyä; katko-
kulma ja viimeinen kulma suoraan tarkasti seuraavalle, toisella kulmalla koira käy vilvoittelemassa viereisessä 
ojassa ja matka jatkuu; makauksista ensimmäinen merkataan hyvin ja viimeinen nopeasti pysähtyen, muut ohit-
taa; kaato löytyy ja sen osoittaa varmasti. Kontiolahti 11.8. Markku Hassinen VOI 1 (48 pist). Keminmaa 25.8. 
Ville Porthan VOI 1 (47 pist). 
 
DEBBIE'S MU CEPHEI 35342/18 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 
Taipumuskokeet: Kolari 16.8. Anitta Kauppila SPA 1. 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi narttu-
mainen pentu jolla oikeat mittasuhteet, elegantti pää jossa riittävä vahvuus, miellyttävä ilme ja oikea purenta, 
kaunis kaula, hieman lyhyt olkavarsi, muutoin hyvät kulmaukset, niukka eturinta, ikäisekseen sopiva rintakehä, 
kokoon sopiva luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelmitalla, lupaava karva, iloinen häntä. Nurmes RN 
24.2. Saija Juutilainen PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, malliltaan kaunis narttu, hyvä 
pitkä rintalasta, sopiva raajaluusto, riittävät ja tasapainoiset kulmaukset, kauniit tiiviit käpälät, kaunisilmeinen nar-
tun pää ja erinomaiset pään linjat, hyvä kaulan kiinnitys, liikkuu oikealla cockerin luonteella vielä löysin kyynärin, 
mukava sivukuva, hieno karvan laatu. Tervola RN 20.4. Marja Talvitie JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Aavistuksen lyhytrunkoinen, hyvin voimakas kallo, riitttävä kuonon pituus, lyhyt kaula, voimakas mutta 
hieman lyhyt rintakehä, pysty olkavarsi, hieman lyhyt ja liian laskeva lantio ja alas kiinnittynyt häntä, riittävät 
takakulmaukset, liikkuu lyhyellä askeleella, töpöttäen takaa, hyvä karva. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro 
JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 months, feminine, lovely type, correct size, good shape 
of head, correct pigmentation, nice earset and ear carriage, enough length of neck, correct topline, good turn of 
ribs, enough angulations in front and rear, in moving forelegs could be a little more parallel, good feet, nice coat, 
underjaw could be wider. Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Kaunisilmeinen pää, purenta voisi olla vahvempi, pystyasentoiset lavat ja siksi lyhyehkö kaula, rintakehä voisi 
olla pidempi, riittävät takakulmaukset, hyvä häntä, erinomainen karvan laatu, riittävä koko, askellus saa tasa-
painottua, kiva luonne. Oulu KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, Ruotsi JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Feminin tik, tillräcklig längd på huvud, kunde vara mera utfyllt under ögonen och bredare haka, bra 
hals och rygg, lite brant kors, acceptabel bröstdjup och bred för åldern, passande benstomme, tillräckliga vinklar, 
rör sig smalt fram och bak, bra pälsanlag. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja JUN H. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 1 år 4 månader, feminint huvud i fina proportioner, härligt uttryck, korrekt stopp, kort 
hals, ok rygg, något för kort kors, korrekt svansansättning, grund förbröst, fina proportioner, kunde önska bättre 
knävinkel, visas idag i för tjock kondition, rör sig med kort steglängd, bra färg men är trimmad för hård, trevligt 
temperament. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 31.8. Virpi Väisänen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rho on reipas 
ja avoin spanielikaveri joka sulautuu hyvin porukkaan, niin ihmisiin kuin koiriinkin. Haku ja laukaus: hyväksytty. 
Rho tekee innokasta työtä sopivalla etäisyydellä ohjaajastaan; riistan tuoksua on runsaasti maastossa ja sen 
huomaa Rhon työskentelyssä; laukauksesta työntouhu jatkuu; Rho selvästikin tietää tehtävänsä maastossa. Jäl-
jestys: hyväksytty. Rhon jäljestysmoottori käynnistyy heti lähtömakauksesta ja matka taittuu valtavalla innolla jäl-
jen päällä edeten; kaato nuuskitaan; mainio suoritus. Vesityö: hyväksytty. Rho loikkaa suoraan veteen ja tuo pu-
kin rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Rho tietää tehtävänsä eikä kyseenalaista käskyjä. Yhteistyö ja yleis-
vaikutelma: Rhon työskentely oli tänään innokasta ja se osoitti valmiutensa rodunomaisiin tehtäviin; Rhon matka 
jatkuu tästä varmasti menestyksellä seuraavia haasteita kohden. 
Jäljestämiskokeet: Ii 9.6. Tuula Svan AVO 1 (a-6, b-10, c-4, d-14, e-3, f-5 = 42 pist). Hyvä ohjattu lähtö; jäljes-
tys on maavainuista ja jäljellä edetään jälkitarkasti mutta tehdään jokaisella osuudella paljon tarkistuksia ja vielä 
moneen kertaan, jolloin eteneminen kärsii; ensimmäinen kulma sivusta makaukselle joka tutkitaan hyvin; toinen 
kulma tarkasti makaus hyvin osoittaen; viimeisellä osuudella vielä normaalien tarkistusten lisäksi pari laajempaa 
tarkistuslenkkiä; suoraan kaadolle joka kiinnosti; itsenäinen suoritus mutta kokemuksen myötä myös turhat tar-
kistelut vähenevät ja sitä myöten myös pisteet paranevat. Keminmaa 30.6. Niina Lukkariniemi AVO 3 (a-2, b-5, 
c-6, d-7, e-3, f-2 = 25 pist). Rauhallinen ohjattu lähtö josta alkaa pääosin maavainuinen maastoon sopivaa vauh-
tia etenevä työskentely; ensimmäinen ja kolmas osuus jäljen päällä ja välittömässä läheisyydessä, toisella osuu-
della runsaasti tarkistelua joka osuuden alkupuolella päättyy paluujälkihukkaan; ensimmäinen kulma teettää töitä 
mutta suunta selviää laajoin lenkein, makaus vierestä ohi; toinen kulma ei ratkea ja makauskin jää merkkaa-
matta; sorkalle suoraan, nuuskii ja jää paikoilleen; koira osaa jäljestää mutta tänään ei keskittyminen riitä aivan 
koko matkalle. 
 
DELICHON FLYING ADDER Fi & Ee & 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 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 5.5. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-13, e-3, f-5 = 49 pist). Hyvin 
ohjattu lähtö, ohjaaja jarruttaa maavainuisen koiran vauhdin maastoon sopivaksi kävelyvauhdiksi ja koko jälki 
edetään veriuralla siltä poikkeamatta; kaadolle suoraan, se omien; kaikki makuut osoitettiin erinomaisesti; ensim-
mäinen kulma narun mitan kaarrolla, katkokulmalla taustan tarkistus ja nopealla kaarrolla jatkoon, kolmas kulma 



reiluhkolla taustalenkillä; erinomainen, täysin itsenäinen, lähes täydellinen jäljestys. Virolahti 26.5. Mari Tilles 
VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). Erinomainen ohjattu lähtö; koira jäljestää maavainulla jäljen pääl-
lä tai hajuvanassa, työskentely on hyvin jälkitarkkaa ja jarrutettuna reipasta; ensimmäisellä kulmalla, jossa katko, 
veretyksen loppuun ja tehokkaasti silmukoimalla uudelle osuudelle; toinen kulma tarkasti ja kolmas pienellä taka-
tarkistuksella; makuista kolme tulee oppikirjamaisen erinomaisesti merkatuksi, yksi makaus harmillisesti ohite-
tuksi jäljen ainoan mainittavan tarkistuksen vuoksi; kaadolle jäljen mukaisesti ja se kiinnostaa koiraa; erinomai-
nen jäljestys jossa vain yksi haksahdus. Pyhtää 14.7. Anu Härkönen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-10, e-3, f-5 = 45 
pist). Sirri rauhoitetaan alkumakuulle ja hyvin ohjattuna jäljelle, alkaa itsenäinen, hyvin etenevä ja tarkka jäljes-
tys; kolme ensimmäistä osuutta aivan jäljellä, neljännellä osuudella muutama tarkastuslenkki jäljen sivussa mut-
ta palataan itsenäisesti jälkityöhön; Sirri tietää kyllä koko ajan mikä on päivän tehtävä; makuista ensimmäinen 
ohitetaan vierestä, toinen hyvin ja kolmas ja neljäs pikaisesti; ensimmäinen kulma, jolla katko, kolmella renkaalla 
jatkoon, toinen ja kolmas kulma tarkasti; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; hyvä äänetön suoritus jossa ohjaaja 
luotti koiraansa. Ruokolahti 21.7. Anu Härkönen VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Sirri rauhoitetaan 
ennen jäljelle lähtöä, alkumakuu osoitetaan ja lyhyellä ohjaten matkaan; vauhti jarrutetaan sopivaksi ja alkaa 
jäljen päällä etenevä tarkka jäljestys; vain kolmannella osuudella tehdään yksi pieni pyörähdys jäljen sivussa; toi-
nen kulma, jolla katko, kahdella renkaalla jatkoon, ensimmäinen ja kolmas kulma tarkasti; kaikki makuut osoite-
taan erinomaisesti; hyvä äänetön suoritus. Luumäki 4.8. Asko Kukkola VOI 2 (34 pist). Mäntsälä 8.9. Mari 
Myllynen VOI 1 (46 pist). Pöytyä 21.9. Ilkka Niemi VOI 1 (46 pist). Pöytyä 22.9. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (47 
pist). 
 
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. Fi & Ee & Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Delichon Flying Adder kasv. Kati Härkönen 
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 kk, ikäisek-
seen hyvä runko, miellyttävä pää ja ilme, vielä hieman takakorkea, kaulalinja saisi olla tyylikkäämpi, reipas käy-
tös, liian löysä edestä, turkki ei tänään perhaimmillaan, tarvitsee aikaa. 
Taipumuskokeet: Janakkala 30.5. Harry Vilkman SPA 1. 
 
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. Fi & Ee & Lt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Delichon Flying Adder kasv. Kati Härkönen 
Taipumuskokeet: Janakkala 30.5. Harry Vilkman SPA 0. Luumäki 20.7. Kati Huovila SPA 1. Sosiaalinen käyt-
täytyminen: hyväksytty. Touhukas. Haku ja laukaus: hyväksytty. Vauhdilla ampaisten matkaan; kutsusta tulee 
luokse, yhteistyö luontevaa; laukauksesta pysähtyy, jatkaa innokkaasti; metsästysharjoituksiin ja -käyttöön kan-
nustettu. Jäljestys: hyväksytty. Innokasta, valjaista kiinni pitäen jäljelle; itsevarma, maa- ja ilmavainua käyttävä; 
tuuli vaikutti fasaanille etenemiseen vauhdilla, haisteli; reipas ja itsevarma. Vesityö: hyväksytty. Odotti, ui, nouti 
riistapukin rantaan ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: toimiva, sujuva. 
 
DELIGHTFUL HUNTER FINLANDIA 44179/19 s.24.3.2019 i. Lindridge True Grit e. Hu & Sk JMva Delightful 
Hunter Celina kasv. Viszlai Tünde, Unkari 
Näyttelyt: Kotka PN 29.9. Vesa Lehtonen BABY 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat mutta pää voisi olla kauttaaltaan pidempi, hyvä kaula, selkälinja pettää hie-
man, hyvä runko ja luusto, niukasti kulmautunut edestä, hieman kuivat huulet, liikkuu tasapainoisella askeleella, 
lupaava karvan laatu. Lahti PN 27.10. Reia Leikola-Walden PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvin kehittynyt pentu, oikealinjainen pää johon toivoisin pidemmän kuono-osan, melko paljon 
nahkaa, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto, täyteläinen runko ja eturinta, hyvä leveä lanne, hyvin kulmautunut 
takaa, tasapainoiset liikkeet, erinomainen väri ja karva, miellyttävä luonne. Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä 
PEN 1 KP VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, sievä pää ja ilme, purenta ok, lyhy-
ehkö kaula, hyvä etuosa, vahvat raajat, tukeva runko, hieman jyrkkä lantio, hyvä häntä ja takaosa, kaunis karva, 
vetävä askel ja reipas käytös. 
 
DOSCARTHA KISSIN’ DYNAMITE 55750/18 s.11.11.2018 i. Fi Mva Lemon of Merrily e. Pennwick Gossip Girl 
kasv. Paula Halme-Setälä ja Juha Setälä 
Näyttelyt: Espoo PN 21.7. Hilkka Salohalla PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen erit-
täin hyvin kehittynyt pentu jolla varsin hyvät pään linjat, hyvä purenta, silmät ja korvat, kaunis kaula ja ylälinja, 
erinomainen eturinta ja runko, oikein kulmautunut, vahva luusto, erinomaiset liikkeet. 
 
DOSCARTHA WHOLE LOTTA ROSIE 55752/18 s.11.11.2018 i. Fi Mva Lemon of Merrily e. Pennwick Gossip 
Girl kasv. Paula Halme-Setälä ja Juha Setälä 
Näyttelyt: Espoo PN 21.7. Hilkka Salohalla PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin 
kehittynyt pentu jolla hyvä kallo ja kuono, kaunis kaula ja ylälinja, oikein kulmautunut, hyvä luusto, hyvä runko ja 
eturinta, liikkuu hyvin. Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia JUN ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Lovely shape and profile, head of good proportions, correct eye shape and colour, 
lowset ears, good reach of neck, well placed shoulders, good forechest and depth of brisket, quality bone, tight 
and well padded feet, good spring of ribs, short coupled, moves with reach and drive, good coat quality. 
 
DREAM BELL’S ADA 43812/14 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 12.1. Sanna Kavén AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen sukupuolileima, mittasuhteiltaan hieman pitkä, kaunis narttumainen pää jossa riittävä otsapenger ja oikeat 



linjat, hyvä purenta, erinomainen kaula, riittävä eturinta ja rintakehä, hieman lyhyt olkavarsi, muutoin hyvin kul-
mautunut, pitkä lanneosa, liikkuu yhdensuuntaisesti sopivalla askelmitalla, riittävän hyvä karvan laatu ja käytös. 
Tuusniemi RN 7.7. Riitta Niemelä AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, 
hyvät nartun mittasuhteet ja vahvuusaste, tasapainoinen, kaunis pää ja ilme, hyvä vahva kuono-osa, kaunis 
kaula ja ylälinja, hyvin kiinnittynyt häntä, hyvä eturinta, rintakehä voisi olla pidempi ja lanne tiiviimpi, hyvä luusto 
ja kulmaukset, erinomainen karvan laatu, vaivattomat ja tasapainoiset liikkeet, iloinen häntä ja luonne. 
 
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 KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminin utstrålning, välskuret huvud, bra stop och nosparti, kunde vara litet kraftigare i kroppen, mycket bra 
vinklar, rör sig vägvinnande, god päls. Joensuu NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola AVO ERI 1 SA 
PN2 SERT NORD-VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice in shape with beaufitul head, 
excellent neck and withers, good tail carriage, enough angulated front and rear, a little long fingers, a little 
narrow behind, moves well with her head down, good coat. Kangasniemi KR 30.5. Kalvo Kriisk, Viro AVO ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Correct size, nice feminine head, too much eye white is seen, good 
earset, excellent length of neck, would prefer straighter topline, good tailset, strong bones, enough forechest, 
well angulated behind, correct coat, needs more drive in movement, nice temperament, well presented. 
 
DREAM BELL’S COCO 28419/18 s.13.4.2018 i. Fi Mva Dazzlingtails Gentleman Like Daddy e. Dream Bell’s 
Ada kasv. Jaana Räisänen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko ja 
tyyppi, oikea purenta, kaunisilmeinen nartun pää jossa sopivasti vahvuutta, hieman etuasentoiset lavat, riittävät 
kulmaukset, riittävä rintakehä ja eturinta ikäisekseen, antaa seistessä hieman takakorkean vaikutelman, riittävä 
luusto, liikkuu edestä hieman kapeasti ja lyhyellä askeleella, lupaava karva, miellyttävä käytös. Iisalmi NORD 
12.5. Anne Livo Buvik, Norja JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sweet headed bitch with typical 
merry temperament, sweet expression, good neck, very open in front and rear angulations, needs to develop in 
chest, little short in croup, moving very wide in front, lacking proper reach and drvie, beautiful coat. 
Taipumuskokeet: Pielavesi 14.9. Jukka Tuppurainen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Jojo on 
vilkas ja innokas koira; toisiin koiriin suhtautuu kiinnostuen niistä; innokas hännänheiluttaja joka suhtautuu luotta-
vaisesti ihmisiin. Haku ja laukaus: hyväksytty. Innokasta mutta melko suppeaa hakua joka risteilee ohjaajan 
sivussa ja edessä, haku lähinnä maavainuista; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa innokkaasti hakua; innokas 
hakija mutta suppeaa hakua. Jäljestys: hyväksytty. Ohjattu rauhallinen lähtö; innokasta maavainuista jäljestystä; 
kulma tarkasti, siitä jäljestys jatkuu varmasti kaadolle joka haistellaan; hieno suoritus. Vesityö: hyväksytty. Jojo 
menee innokkaasti veteen ja noutaa riistakapulan rantaan josta Jenni saa kapulan haltuunsa. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Jojo on erittäin tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Jennin ja Jojon taipparipäivää oli 
kiva seurata; Jenni osasi hyvin ohjata ja rohkaista Jojoa ja luottamus oli selvästi näkyvissä. 
 
DRIALTY DANCE TILL THE DAWN 23686/15 s.10.3.2015 i. C.I.E Pohj & Se & VDH Mva PMJV-08 Charbonnel 
Blue’N’Yellow e. Fi Mva Northworth Juicy Almond kasv. Marita Ojanen  
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, kokoon sopiva luusto, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo ja oikein 
kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, oikean mallinen runko, hyvä leveä lanne, oikea hännän 
kiinnitys, hyvä karvan laatu, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella. 
 
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 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond kasv. 
Marita Ojanen 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nicely made and well balanced, feminine head, dark eye, good length of neck, good angulations, presented very 
well, good legs and feet, moved soundly and happily with a wagging tail. 
 
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 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Drialty All About Almond kasv. 
Marita Ojanen 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä AVO ERI 1 SA PN4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hieman kookas, vahva mutta tarpeeksi narttumainen pää, ilme voisi olla pehmeämpi ja silmät tummem-
mat, alas kiinnittyneet korvat, purenta ok, sulava ylälinja, hieno eturinta, hyvä etukulma, vahvat raajat, hyvä rinta-
kehä ja rungon malli, hieman tuhti kunto, hyvä häntä ja vahva takaosa, aika kiilloton karva, kaunis trimmaus, 
kaunis askel, voisi olla hieman reippaampi. 
 
DRIALTY GUESS WHO 34606/17 s.16.5.2017 i. Fi Mva Drialty Indian Treasure e. Drialty All About Almond 
kasv. Marita Ojanen 
Näyttelyt: Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO ERI. Good type with lovely expression, 
well placed shoulders, good forechest and upper arm, well ribbed body, good quarters, moved soundly. 
 
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 



Luonnetesti: Tuusula 12.10. Auli-Riitta Kiminki ja Pirjo Ojala-Laine LTE (99 pist). 
 
EBEN’S MAKE WAY FOR MY GIRL 15113/15 s.17.12.2014 i. JV-12 Cobarn Distant Drums e. Fi Ava Eben’s 
My Girl Rules kasv. Eva Bensky 
Rallytoko: Hyvinkää 19.4. Pia Heikkinen ALO HYV (86 pist). Lohja 4.5. Taru Leskinen ALO HYV (95 pist). 
Kirkkonummi 18.5. Hannele Pirttimaa ALO HYV (95 pist) RTK1. 
 
EBEN’S MY SUPERGIRL 16022/18 s.8.1.2018 i. Meryl Crisp e. Fi Ava Eben’s My Girl Rules kasv. Eva Bensky 
Taipumuskokeet: Kouvola 29.6. Taru Kalkkila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen, vilkas 
nuori narttu; suhtautuu iloisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus: hyväksytty. Riittävän laajaa, itsenäistä 
reipasta hakua maa- ja ilmavainua käyttäen; laukauksesta istuu, odottaa lupaa saada jatkaa hakua; kuusen alta 
linnun ylösajo, malttaa kuitenkin palata heti ohjaajan luo kutsuttaessa; hieno suoritus nuorelta koiralta. Jäljestys: 
hyväksytty. Ohjattu lähtö; vauhdilla maa- ja ilmavainua käyttäen, muutama poikeeama jäljeltä; kulma tarkasti ja 
uusi suunta löytyi; tulee kaadolle, nuuhkii sitä; vauhdikas suoritus. Vesityö: hyväksytty. Käskystä veteen, tuo 
pukin ohjaajalle käteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Koira tottelee hyvin, antaa kytkeä itsensä kutsuttaessa. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koiralla ja ohjaajalla saumaton yhteistyö; erinomainen pari. 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hyväksytty. 
 
EBEN’S THE RAIN IS ON FIRE 48865/15 s.22.8.2015 i. Frosty Morning’s Orlando e. Eben’s Singin’ In The Rain 
kasv. Eva Bensky 
Rallytoko: Hamina 29.3. Taru Leskinen ALO HYV (78 pist). Mikkeli 13.10. Taru Leskinen ALO HYV (82 pist). 
Espoo 30.11. Hannele Pirttimaa ALO HYV (87 pist) RTK1. 
Luonnetesti: Orimattila 12.10. Maarit Salla ja Katri Leikola LTE (186 pist). 
 
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 17.8. Virpi Väisänen 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: Seinäjoki RN 19.5. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pitkä-
runkoinen narttu joka liikkuu ja esiintyy hyvin, hieman kevyt kuono-osa, hyvät pään ylälinjat, hyvä kaula, etuosa 
voisi olla vähän paremmin kulmautunut, vahva runko, lanneosa voisi olla lyhyempi, hieman pysty lantio, riittävät 
takakulmaukset, hyvä karvan laatu ja tasainen tumma väri. Alavus KR 9.6. Reia Leikola-Walden AVO EH. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tanakkarunkoinen narttu jolla melko hyvät mittasuhteet, oikealinjainen 
nartun pää jossa kevyt kuono-osa, riittävä kaula, sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, riittävä eturinta, täyte-
läinen runko, melko yhdensuuntaiset mutta kovin lyhyet sivuliikkeet, hieman pehmeä karva, ystävällinen luonne. 
Taipumuskokeet: Pedersöre 17.8. Virpi Väisänen SPA 1. 
 
ELMERS GOLDMINE LITTLE JINDER IS STINA 22757/19 s.9.3.2019 i. Wonder Luck Skar-Line Colour Range 
e. Elmers Goldmine Deep Love kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 7 mänader, utmärkt könsprägel, feminint huvud i fina proportioner, utmärkt uttryck, något för lågt 
ställda öron, bra hals, rygg, kors och svansansättning, behövs mera utveckling med förbröst, bra bröstkorg men 
något för kort, fina proportioner, moderat vinklad, rör sig i fin flyt, bra päls och färg och temperament. 
 
ELMERS GOLDMINE MODERN MELODY 13757/15 s.14.12.2014 i. C.I.B Fi & Ee Mva EeV-13 Jenlin Sea 
Captain e. Elmers Goldmine Charming Moa kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 
years, good size, feminine head, correct neck and topline, well set tail, good depth of brisket, acceptably 
angulated and could move with longer steps. Seinäjoki RN 19.5. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 4. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen, tosin pitkärunkoinen narttu, varsin hyvä pää, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, vankka runko, hieman lyhyt rintakehä, liikkuu hieman ahtaasti takaa, edestä löysästi, miellyttävä 
käytös. Alavus KR 9.6. Reia Leikola-Walden AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Aavistuksen 
pitkärunkoinen naisellinen narttu, kaunislinjainen pää, erinomainen huulilinja, riittävä kaula, sopiva luusto, koh-
tuulliset tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, hieman pitkä mutta leveydeltään hyvä lanneosa, liikkuu hieman 
kapeasti takaa, riittävällä askelmitalla sivusta, hyvä karva, miellyttävä luonne, peruscockeri. Kalajoki KV 20.7. 
Riitta Niemelä AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, sopiva vahvuusaste ja 
hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, kuono voisi olla täyteläisempi, kaunis kaula, hyvä ylälinja, liikkeessä hie-
man korkea-asentoinen häntä, erinomainen rungon tilavuus, sopusuhtaisesti kulmautunut, hyvä turkin laatu, liik-
kuu hyvällä askelpituudella, selässä hieman pehmeyttä, reipas käytös. Maalahti RN 3.8. Maija Mäkinen AVO H. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen 
pää jossa hyvät linjat, hyvät huulet, keskiruskeat silmät, ok purenta, hyvä kaula ja runko, niukasti kulmautunut 
edestä, kevyt eturinta ja on hyvin kapea edestä, riittävät kulmaukset takana mutta jyrkkä lantio, ei saa liikkuessa 
tehoja taakse ja nopeat liikkeet sekä edestä että takaa, astuu edestä miltei ristiin, korkea hyvin käytetty häntä, 
kaunis karvapeite, hyvässä kunnossa, hyvä luonne, saisi liikkua tehokkaammin. Maalahti RN 4.8. Elena Rusko-
vaara AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopivaluustoinen, lanneosaltaan aavistuksen pitkä, 



hyvin rakentunut narttu, laadukas karva, tarpeeksi kaulaa, kaunismallinen tasapainoinen pää, keskiruskeat sil-
mät, kääntää liikkuessa kyynärpäitä vähän ulospäin, tarpeeksi vakaa ylälinja, ok häntä, keskipitkä liike. 
 
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 14.4. Jeanette Balkan, Tanska AVO ERI 1 SA PN2 SERT VARA-CACIB. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, very feminine, lovely head and expression, well set big ears, correct neck, 
topline and tailset, good depth of ribcage, strong loin, well angulated, moves nicely. Kauhajoki RN 26.5. Sanna 
Kavén AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikea sukupuolileima, hyvä 
purenta, kaunis ilme, vahva hyvä kaula, erinomainen luusto, etuosassa riittävät, takaosassa hyvät kulmaukset, 
hyvä eturinta ja rintakehä, pitkä lanne, hyvä lantio ja kinner, liikkuu yhdensuuntaisesti sopivalla askelmitalla, 
antaa tänään liikkeessä hieman takakorkean vaikutelman, hyvä karva, miellyttävä käytös. 
 
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 KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, Ruotsi AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminin tik med bra skalle, acceptabel nosparti, kunde ha stramare ögonkant, bra hals och rygg, tillräcklig bröst-
korg, kunde ha mera förbröst, kunde vara en tanke kortare i länden, rör sig med tillräcklig steg, acceptabel päls 
och färg. Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, Puola AVO EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. I’d like 
more elegant head, nice eyes, nice earset, good length of neck, good angulations, nice topline, moves well, 
needs more substance. 
Taipumuskokeet: Kolari 16.8. Anitta Kauppila SPA 1. 
 
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: Suonenjoki RN 28.7. Paavo Mattila VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen narttu, kaunis ilmeikäs pää, erittäin hyvä kaula, hyvä sopusuhtainen runko, hyvä luusto, sopivat kul-
maukset, erittäin hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig VAL 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6-vuotias, erinomainen tyyppi jolla oikeat mittasuhteet, kaunis-
ilmeinen pää jossa kuono voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä kaula, pysty lapa ja olkavarsi, riitttävä eturinta, 
erinomainen rintakehän kaarevuus ja pituus, hyvä vahva lanne, erinomaiset takakulmaukset ja raajaluuston vah-
vuus, liikkuu takaa hyvin, edestä käpälät ulospäin, riittävä askelpituus sivusta, hyvä turkin laatu. 
 
FENBROOK CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE 12975/19 s.8.12.2018 i. Sunset D’Hell Night Day e. C.I.B 
Fi & Lt Mva Fenbrook Now I’m Here kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Bra storlek, utmärkta proportioner, välbalanserat huvud med vackert uttryck, fin front, bra hals, vinkling fram 
kunde vara starkade, bra bröstkorgsdjup, plant lagt kors vilket gör svansen lite högt ansatt, knappa vinklar bak, 
lite tunn i ben och stomme, behöver tid. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN ERI. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Mycket feminin, långt nosparti, mörka ögon, något rund i skallen, plan överlinje, bröstkorg 
bra för åldern, moderata vinklar, rör sig väl från sidan, något vid fram, mycket vacker päls. 
 
FENBROOK GIRL CRUSH 15839/18 s.30.12.2017 i. Chavez Royal Diplomat e. HeJW-15 Fenbrook My Girl 
Rocks kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent type, very feminine head, nice dark eye, good neck and shoulders, well ribbed body, good bone, 
well muscled. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia JUN ERI 2 SA PN4 VARASERT. Lovely 
head and expression, lovely overall type, good reach of neck in well placed shoulders, good forechest, short 
compact body, well rounded in quarters, firm topline, sound happy mover. Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen 
NUO ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin viehättävä narttu jolla oikeat 
mittasuhteet, hieman lyhyt pää, hyvin kaunis ylälinja, täyteläinen runko ja eturinta, hyvä luusto, erinomainen 
takaosa, hyvä karva, tehokkaat liikkeet, käyttää kauniisti häntäänsä. Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua 
NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, size and proportions, 
excellent typical head and expression, strong topline, excellent set of tail, excellent front, very strong rear 
angulation, excellent balance in movement, good coat and temperament. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Bel-
gia NUO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely type and outline, 
beautiful head, feminine expression, excellent forechest, legs and feet, very well angulated front and rear, cobby 
body, excellent spring of rib, in beautiful coat and condition, sound and happy on the move. Riihimäki KV 1.9. 
Tiina Taulos NUO ERI 1 SA PN4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän kokoinen, 
vahva ja linjakas narttu, huulet voisivat olla täyttyneemmät, kaunis katse, viisto lapa, erinomainen pyöristynyt 
runko, hyvät takakulmaukset, kaunis karva, erinomainen ylälinja ja kaunis hännän asento. Helsinki NORD 7.12. 
Cindy Pettersson, Ruotsi NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nätt liten tik av utmärtk typ, 
välbalanserat huvud med vackert uttryck, bra bett, bra förbröst, fin front, stark välkmusklad hals med vällagd 
skuldra, bra bröstkorgsdjup och längd, välvinklad bak, utmärkt parallellitet i steg. Helsinki KV 8.12. Lena Roll-
mar, Ruotsi NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra proportioner och substans, något ung 
i sitt uttryck, bra proportioner i huvudet, utmärkt hals och överlinje, utmärkta vinklar och bröstkorg, rör sig med 
glädje och energi och använder svansen väl, vacker päls, glad och trevlig. 
 



FENBROOK LOVE OF MY LIFE 12974/19 s.8.12.2018 i. Sunset D’Hell Night Day e. C.I.B Fi & Lt Mva Fenbrook 
Now I’m Here kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 
months, appealing head, nice return of upper arm, short compact body, good legs and feet, I’d prefer a little bit 
more of rear angulation but she is sound and happy. 
 
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 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent well presented cocker of an excellent type, short and cobby, good angulation throughout, good legs 
and feet, good substance, moved soundly and happily, in very good coat. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-
Jones, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA PN2. Lovely head and expression, very nice overall type, well balanced 
throughout, nice neck and shoulder line, good forechest, well ribbed body, sound mover. 
 
FENBROOK ONE VISION HeJW-19 12973/19 s.8.12.2018 i. Sunset D’Hell Night Day e. C.I.B Fi & Lt Mva 
Fenbrook Now I’m Here kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia BABY 1 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 
months, I really like this baby, she has a classic head, lovely expression, well angulated front and rear, short 
coupled, good legs and feet, nice topline, sound. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia BABY 1 
KP. Lovely head and expression, lovely overall balance and tight, good neck and shoulder placement, good 
forechest for age, firm topline, tail carriage needs to tighten a little, moves soundly. Helsinki NORD 7.12. Cindy 
Pettersson, Ruotsi JUN ERI 1 HeJW-19 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, 
vackert välformat huvud med utmärkt uttryck, bra bett, utmärkt förbröst och front, tillräcklig hals, välvinklad fram, 
bra bröstkorgsdjup samt volym, goda vinklar bak, rör sig med parallellitet när hon vill. Helsinki KV 8.12. Lena 
Rollmar, Ruotsi JUN ERI 2 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra proprtioner, mycket 
feminint uttryck, mörka ögon, fint nosparti, snygg överlinje, bra välvning i bröstkorgen, bra stomme, lagom vink-
lad, utmärtk steglängd, tidvis fint flyt, utmärkt päls. 
 
FIELD’S END TARTAR 25973/15 s.1.4.2015 i. Ladecourt Bevis e. Windmillwood Nina kasv. Juha Lindroth 
Metsästyskokeet: Jämsä 21.9. Timo Ritola VOI 3 (59 pist). Jämsä 22.9. Timo Ritola VOI 1 (75 pist). Nokia 
24.11. Rauno Martikainen VOI 2 (69 pist). 
 
FIELD’S END TOURNEDOS Fi Kva 25974/15 s.1.4.2015 i. Ladecourt Bevis e. Windmillwood Nina kasv. Juha 
Lindroth 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia KÄY H, Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very happy, sound moving, wagging tail dog, pleasing head, good bone and substance throughout, would prefer 
a straighter front. 
Metsästyskokeet: Inari 12.10. Tiina Karlström VOI 2 (87 pist). Inari 13.10. Juha Karlström VOI – (37 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Lumijoki 1.9. Juha Karlström VOI 1 (77 pist). 
Metsästyskokeen vesityö: Jyväskylä 4.9. Juha Tuomanen Hyväksytty. 
 
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: Vesilahti RN 3.8. Pirjo Aaltonen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kevyehkö-
luustoinen, tilavarunkoinen narttu, tänään hieman tuhti, sopusuhtaisesti rakentunut, kauniit silmät ja ilme, hyvät 
pään linjat, hyvät kulmaukset takana, riittävät edessä, hyvä kaula ja ylälinja, hieman pitkä lanneosa, hyvät 
liikkeet takaa ja edestä, ei aivan parhaassa karvapeitteessä. 
 
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: Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen VAL ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän ko-
koinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, hoikka yleiskunto, hieman takaluisu kallo ja kevyeh-
kö kuono-osa, hyvä korvien kiinnitys, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, rintakehä saisi olla täyteläisempi ja 
lanneosa leveämpi, seistessä laskeva ylälinja, hyvä karva, lantio ja hännän asento, eturinnan puutteellisuus 
näkyy myös etuliikkeessä. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8-vuotias, erinomainen tyyppi ja pää jossa otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula, turhan pysty lapa, hyvä 
olkavarsi, riittävä eturinta, hyvä rintakehän kaarevuus ja pituus, hyvä vahva lyhyt lanne, hyvät takakulmaukset, 
riittävä raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta riittävällä askelpituudella, turhan litteät käpä-
lät, iloinen käytös, hyvä turkki. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi VET ERI 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, kraftfullt välformat huvud med lite hög stop, bra örön, 
ögon och bett, fin front, stark välmusklad hals, välvinklad fram och bak med utmärkt bröstkorg därmellan, ut-
märkta rörelser. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tilltalande helhet, bra proportioner, trevligt uttryck, visar mycket glädje, fin topline, förbröst, bröstkorg och vinklar, 
balanserad i sina rörelser, använder svansen väl. 
 
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: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä luusto, hyvä kallo ja oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, 
sopivan täyteläinen kuono ja hyvä purenta, oikean mallinen runko ja riittävän leveä lanne, tasapainoiset 
kulmaukset, hyvä karvan laatu ja hännän kiinnitys, selkä hieman painuu, liikkuu hyvällä askeleella. 
 
FINEMOON WIND OF LOVE Fi Mva 42032/15 s.18.5.2015 i. Se(n) & Dk(n) Mva Se Jva Manaca’s Gust Of Wind 
e. Ee JMva HeW-14 Finemoon Be My Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Raisio KR 11.8. Kari Salminen VAL EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Reipas, hyvin 
esiintyvä, kevyt kuono-osa, hyvä luusto, niukat kulmaukset edessä, hyvin kulmautunut takaa, melko runsas 
karva. 
 
FIRESTREAMS COOL COOL WOMAN 40380/18 s.22.6.2018 i. Fi & Ee & Lt Mva Lecibsin Blue Renny e. 
Shavian Girl On Fire Love kasv. Sari Nieminen 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 8.6. Jari Partanen, Norja JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nuorekas kokonaisuus voimakkaassa kehitysvaiheessa, voisi olla hieman neliömäisempi, hyvät pään mitta-
suhteet, erinomainen pituus, kauniit silmät, erinomainen kuiva kaula, riittävät etukulmaukset, eturinta tarvitsee 
vielä aikaa, lupaava rungon tilavuus ja syvyys, hieman pitkä lanneosa, turhan laskeva lanne, lihaksikas reisi, 
vielä kovin pehmyt karva, valkoinen piirto rinnassa, hieman malttamaton mutta ystävällinen, ei liiku edukseen 
näyttelyhihnassa. Ruovesi RN 31.8. Arja Koskelo JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 kk, 
hyvin feminiininen, vielä hieman kevytpäinen narttu, kauniit tummat silmät, yksi etuhammas pois rivistä, oikean 
mittainen kaula, riittävä eturinta ja luuston vahvuus, hyvän mallinen rintakehä, kaunis ylälinja, tasapainoiset kul-
maukset, upea karva, hieman epävakaat etuliikkeet, kaunis sivuliikunta, iloinen häntä. 
 
FIRESTREAMS PRETTY LITTLE DUM DUM 10426/17 s.12.11.2016 i. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
Lecibsin Stagazer e. Shavian Girl On Fire Love kasv. Sari Nieminen 
Näyttelyt: Hämeenlinna RN 8.6. Jari Partanen, Norja AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko, riittävän vahva, hyvin viehättävä pää, ihastuttava ilme, valitettavasti ala-
purenta, erinomainen kuiva kaula, hyvät lavat, erinomainen täyteläinen eturinta, ihana tiivis runko, erinomainen 
syvyys, lyhyt napakka lanne, erittäin hyvä leveä lantio, riittävät lihakset reidessä, turkki voisi olla vieläkin silkki-
sempi, valkoinen piirto rinnassa, liikkuu halutessaan hyvin, riittävä asenne, hyvin kaunis rotutyyppi, hampaiden 
takia erittäin hyvä. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 14.7. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
FLUSHING MEADOW’S ASTRID LINDGREN Fi Mva 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: Sipoo RN 19.5. Hilkka Salohalla KÄY ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, erinomainen ilme, hyvä purenta, silmät ja korvat, 
hyvä kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys, erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät etukulmaukset, takakulmaukset 
voisivat olla hieman voimakkaammat, hyvä luusto, käpälät ja karvapeite, tasapainoiset liikkeet. Tuusula ER 8.6. 
George Parker, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Cocker of excellent type, 
good head, neck and shoulders, well constructed, in good coat, moved well. 
 
FLUSHING MEADOW’S ELSA BESKOW C.I.E No & Ee & Lv Mva 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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½-
vuotias, varsin viehättävä narttu jolla hyvät mittasuhteet ja luusto, miellyttävä pehmeäilmeinen pää, erinomainen 
runko, hyvä karva, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä hännän asento, miellyttävä liikkuja, hyvä kehäkäytös, esi-
tetään hyvin. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä luuston vahvuus, hieman lyhytkuonoinen pää, oikein 
kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, oikean mallinen runko, riittävän leveä lanne, sopiva 
eturinta, hyvä karvan laatu ja hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, kevyet joustavat liikkeet. Imatra NORD 
21.4. Jussi Liimatainen AVO ERI 1 SA PN1 NORD-SERT ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Hyvin kaunis narttu, oikeat mittasuhteet, kuono-osa voisi olla pidempi, hyvä kaula ja ylälinja, erinomaisesti 
kulmautunut edestä ja takaa, hvyä runko ja luusto, erinomainen karva, hyvä sivuliike ja erinomainen häntä. 
Helsinki KV 11.5. Irina Poletaeva AVO ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin kaunis narttu, ryhdikäs ja reipas, kaunis profiili ja sivuliike, erittäin kaunis pää, oikea hampaisto, rodun-
omainen ylälinja ja häntä, eturinta voisi olla parempi, syvä rintakehä, pitkä rintalasta, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, erinomainen karvan laatu. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Plenty of cocker type, good head, neck and shoulders, good bone and feet, good turn of 
stifle, moved well enough. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO ERI 4. Lovely head and 
expression, good overall type, I’d like slightly more forechest, well ribbed body, firm topline, moves soundly but 
I’d like more in hind action. Tuusula NORD 6.7. Kresten Scheel, Tanska AVO ERI 1 SA PN1 NORD-SERT 
ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years old, very nice female, good size and body proportions, 
feminine and strong, excellent head, good bite and expression, well set soft ears, good neck and topline, 
sufficiently low tail set, well angulated front and hindquarters, nice coat, beautiful easy movement, long step, 
using nimimal amount of energy. Tuusniemi RN 7.7. Riitta Niemelä AVO ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, vahvuusaste ja koko, riittävä pään pituus, kuono voisi olla hieman 
pidempi, kauniit tummat silmät, kaunis kaulan kaari, hyvä selkä ja hännän kiinnitys, riittävä eturinta, hyvä rungon 



tilavuus, tiivis lanne, hyvä luusto ja tasapainoiset kulmaukset, erinomainen karvan laatu, vaivattomat ja reippaat 
liikkeet, iloinen käytös. Mikkeli KR 13.7. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvärakenteinen tiivis narttu, pää saisi olla hieman pitempi ja voimakkaampi, tum-
mat silmät, kiinteä selkä, tilava rintakehä, erinomaiset kulmaukset, vakaat liikkeet, hyvä askelpituus, erinomainen 
karvan laatu. Hyvinkää KR 21.7. Marja Talvitie AVO ERI 1 SA PN1 ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, pää voisi olla hieman pidempi, hyvä kaula, riittävät etu- ja takakulmaukset, 
kovin lyhyt rintalasta, hyvä ylälinja, häntä ja karva, voisi liikkua paremmalla takapotkulla.  Riihimäki NORD 31.8. 
Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 1 SA PN1 NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 years 
old, well balanced body, nice feminine head with typical soft expression in eye, very nice outline, well developed 
ribcage, excellent front, typical movement. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska AVO ERI 1 SA PN2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä.Very much cocker, correct size, correct balance in body, free mover with 
correct attitude, scissor bite, very nice expression, could have a bit longer foreface, very nice eyes and 
expression, enough length of neck, enough forechest, could have more straight forelegs, good spring of ribs, 
stable topline, enough angulation in knee and hock, good coat structure, makes a good cocker outline. 
 
FLUSHING MEADOW’S WIND CHIME 23781/14 s.9.3.2014 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-13 
MVV-14 VV-14 Flyers Zim Bean e. Great Escape Catch Me If You Can kasv. Sabina Buchert 
Jäljestämiskokeet: Siikalatva 4.8. Piia Juntunen AVO 1 (49 pist). 
 
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 23.3. Livija Zizevske, Liettua AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
size and format, enough correct head, well set neck, strong topline, well set tail, elbows out, enough strong rear 
and angulation, needs a better balanced movement, good coat and temperament. Tampere NORD 4.5. Boris 
Pegan, Kroatia AVO ERI 2 SA PN4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely head and 
expression, just enough neck going to smooth withers, well laid back shoulder, upper arm should be longer, nice 
and merry as it should be, long coupled, correct hindquarters, nice short rear placement, wonderful coat texture, 
I love her type a lot, I hope she uses her front better in the future. Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka 
AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 year old black female, merry, good movement, level 
topline, good substance, good overall proportions, bite slightly wry, good head proportions, kind eye, correct 
earset, would prefer a little bit more in head to balance the body, nice straight front legs, good angulation, 
compact and cobby, very good substance, correct tailset. Rauma KR 18.5. Jana Janek, Slovakia AVO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size with nice head, nice forechest, good bone, little bit long in 
loin, very good substance, nice movement with well carried tail. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia 
AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Quality bitch, excels in conformation, bone, substance and 
movement, well presented in good coat but unfortunately partly undershot. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-
Jones, Iso-Britannia AVO ERI. Lovely type, good head and expression, mouth only just scissor bite, good neck 
and shoulders, good substance, good quarters, moved soundly. Pori KV 28.7. Lykourgos Zoumpoulidis, 
Kreikka AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old bitch, nice head, dark eyes, correct 
bite, nice neck, strong body, nice set of tail, very nice movement. 
 
FLYERS GO FAST TAN 43606/17 s.31.5.2017 i. Flyers Iron Man Tan e. Flyers Giant Hope kasv. Paula Saari-
nen 
Näyttelyt: Pori KV 28.7. Lykourgos Zoumpoulidis, Kreikka AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 2 years old bitch, nice head, dark eyes, correct bite, strong body, nice texture of hair, strong topline, good 
movement. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good size, good skull, a bit too little stop and a bit sloping line of foreface, dark eye, a bit heavy over shoulder, 
good forelegs, very good forechest, good ribcage, enough body, correct tailset, a bit too little angulation in rear, 
good muscles, could be stronger in hock, not in best coat, could move with a longer step but has a correct 
cocker happy attitude. 
 
FLYERS JAZZ’N JIVE TAN 53390/17 s.30.7.2017 i. HeJW-16 Merry Cocktails Morrissay e. Flyers Rihanna 
kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Tuusula NORD 6.7. Kresten Scheel, Tanska NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
23 montsh, a little bit out of condition, needs to lose a bit of weight, nice feminine head, good expression, correct 
bite, moderate length of neck, would prefer shoulder more laid back, good topline, she needs more angulation in 
hindquarters, good coat quality, would like to see it a little longer, moves a bit restricted in front, sufficient drive. 
 
FLYERS KEY TO MY HEART 28693/18 s.21.2.2018 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. 
Flyers Yes I’m Style kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, size and proportions, very nice typical head, excellent set of eyes, strong neck, a little bit soft top-
line, deep in chest, a little bit straight upper arm, strong rear angulation, in this moment not balanced movement, 
good coat and temperament. 
 
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: Rauma KR 18.5. Jana Janek, Slovakia JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good 
size, nice mover, well carried tail, nice head, good angulation, little bit narrow in front, good topline. Seinäjoki 
RN 19.5. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja 
rungon mittasuhteet, aavistuksen lyhyt pää, hyvä kaula, vahva ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vank-
ka runko, erinomainen karvapeite, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, erinomainen luonne. Kalajoki RN 19.7. 
Liam Moran, Irlanti JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nicely presented, nicely balanced 
on the move, good head, nice neck and shoulders, good topline, has cracked tooth. Maalahti RN 3.8. Maija 
Mäkinen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 kk, feminiininen narttu, kaunis pää ja ilme, 
hyvät korvat, silmät ja purenta, hyvä kaula, niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa, hyvin kehittynyt runko 
mutta rintakehä saisi olla pidempi, kapea reisi, kokoon sopiva luusto, hyvät käpälät, häntä ja turkki, black and tan 
väritys, liikkeessä vakaa ylälinja, liikkuu tasapainoisesti mutta askel saisi olla pidempi ja joustavampi luonne 
hyvä. Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin selvä 
sukupuolileima, laadukas nyt niukka karva, tarpeeksi taakse ulottuva rintakehä, kohtuulliset takakulmaukset, 
keskivahvat raajat, eturaajat eivät ole edestä katsottuna täysin suorat, pystyt olkavarret, vielä pentumainen pää 
ja tällä hetkellä hieman lyhyt kuono, sävykäs tan-väri, tummat silmät, oikea-asentoinen häntä, keskipitkä askel, 
hieman jäykkä edestä, rauhallinen käytös. Kauhava RN 17.8. Paavo Mattila JUN ERI 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu jolla kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, 
hieman niukasti kulmautunut takaa, erittäin hyvä ylälinja, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
Rauma RN 15.9. Pekka Teini JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melko lupaava juniorinarttu 
jolla vielä melko kevyt pää ja pentumainen yleisvaikutelma, kauniit korvat, hyvä kaulan kaari, hyvä säkä, hieman 
jyrkkä lantio ja alas kiinnittynyt häntä sekä kapea reisi, hyvä rakenne ja kulmaukset, melko hyvät etuliikkeet, laa-
dukas nuoren koiran liike, takaliikkeessä hieman jäykkyyttä. 
 
FLYERS OI ODESSA 16792/14 s.11.9.2013 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Flyers Olive 
Taste kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Laitila RN 27.4. Tanya Ahlman-Stockmari AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen koko ja sukupuolileima, oikeat rungon mittasuhteet, ihastuttava pää ja ilme, tasapainoisesti kulmau-
tunut edestä ja hyvä eturinta, pitkä hyvä rintakehä, kaunis karvapeite, erinomaiset takaraajat, saisi käyttää hän-
täänsä paremmin liikkeessä, liikkuu hyvin sivulta, valitettavasti ei käytä häntäänsä ja käytöksestä puuttuu 
cockerin iloisuus, palkintosija tippuu tästä syystä. Pöytyä RN 5.5. Helin Tenson AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunis, tyylikäs ja ryhdikäs, pitkällä askeleella liikkuva narttu, kaunis pää, 
pitkät korvat, hieman löysä kaulanahka, erinomainen ylälinja, häntä, eturinta ja rintakehä, tasapainoiset kulmauk-
set, tiiviit käpälät, oikean laatuinen turkki. Rauma KR 18.5. Jana Janek, Slovakia AVO ERI 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Good size with nice head, good bone, good angulation, good substance, nice 
forechest, nice movement with well carried tail. Pori KV 28.7. Lykourgos Zoumpoulidis, Kreikka AVO ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years old bitch, nice head, dark eyes, correct bite, excellent neck, 
strong body, very nice angulations, strong topline, very nice movement. Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara 
AVO ERI 2 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Laadukas, tasapainoinen, narttumainen 
kokonaisuus, hyvä luusto, seisoo hyvin raajoillaan, solakka runko, hyvin kauniin mallinen liioittelematon pää, 
erinomaiset huulet, tummat silmät, silmät vuotavat mikä häiritsee ilmettä, paikoin pehmeyttä karvoissa, maltilli-
nen liikkuja, näyttää tarpeeksi häntäänsä, hyvä askelpituus. 
 
FLYERS RED VELVET 44981/14 s.16.5.2014 i. Flyers King Of Whisky e. Hooligan Hot Finale kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good overall balance, pleasing head, good length of neck, well laid shoulders, good legs and feet, nice rear 
angulations, good ribs, moved freely and happily. Tampere ER 0.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO 
ERI 3. Lovely expression, good overall type, well balanced, good reach of neck, short compact body, moved 
soundly. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN3 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Välgående tik med bra proportioner, vackert uttryck, mörka ögon, mycket välansatta öron, vacker 
hals ansättning, utmärkt substans i kroppen, stark rygg, välvinklad, rör sig med glädje och kraft, ett utmärkt flyt i 
steget, mycket vacker päls. 
 
FLYERS RIHANNA 44975/14 s.16.5.2014 i. Flyers King Of Whisky e. Hooligan Hot Finale kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua AVO ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good size, a little bit long format, enough correct head, very strong topline, long loin, good in 
chest, correct front, strong rear and angulation, good coat and temperament, balanced movement. Laitila RN 
27.4. Tanya Ahlman-Stockmari AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoi-
sesti rakentunut musta narttu, erinomainen kallo-osa, riittävästi täyteläisyyttä kuono-osassa, tilava runko, vahva 
tiivis ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, kaunis oikeanlainen karvapeite, kauttaaltaan terve anatomia, oikea 
luonne ja asenne, liikkuu hyvin, hieno lihaskunto. Tampere NORD 4.5. Boris Pegan, Kroatia AVO ERI 1 SA 
PN2 NORD-VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful black bitch in overall type and 
balance, wonderful coat texture, beautiful silhouette, lovely head and expression, good earset, lovely neck with 
very smooth withers, well laid back shoulder, could have better upper arm, good topline, good hindquarters, 
moves nicely coming and going. Pöytyä RN 5.5. Helin Tenson AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunis tyylikäs ryhdikäs narttu, erinomaiset mittasuhteet ja temperamentti, upea pää, pitkät kor-
vat, erinomainen ylälinja ja häntä, hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä, erinomaiset kulmaukset, tiiviit käpälät, 
upea turkki. Pöytyä RN 11.5. Åsa Fröding Andersson, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuo-



mariin: käsiteltävissä. Utmärkta proportioner, mycket vackert huvud, milt feminint uttryck, välansatta öron, bra 
hals, härlig substansfull kropp med brett kors, bra vinklar, rör sig med fin steglängd, ok svansaktivitet, behöver 
lite mera självförtroende för att komma bättre till sin rätt, vacker päls. Rauma KR 18.5. Jana Janek, Slovakia 
AVO ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, nice head, nice forechest, good 
bones, good topline, very nice movement with well carried tail. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia 
AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent overall picture, excellent throughout, 
good length of neck, good angulation, bone, substance and rib, moves soundly, well presented in a good coat. 
Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO ERI 1 SA PN1 ROP. Very nice head and expression, 
lovely type, good neck and shoulders, well developed forechest, well ribbed body, sound happy mover. Pori KV 
28.7. Lykourgos Zoumpoulidis, Kreikka AVO ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 5 years old bitch, nice head, needs more lips, dark eyes, strong body, very nice angulations, smooth coat, 
very good movement. Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Rungoltaan täyteläinen, kauniin mallinen, hyväluustoinen, miellyttävä narttu, tarpeeksi kaulaa, 
hyvä leveys eturinnassa, reidet voisivat olla lihaksikkaammat, kyllin tiivis lanne, kauniin mallinen nartun pää, 
kauniit silmät, leppoisa ilme, hieman kaulanalusnahkaa, laadukas karva, voisi olla hieman ryhdikkäämpi liikkuja, 
hyvä askelpituus, esitetään hienosti. Rauma RN 15.9. Pekka Teini AVO ERI 2 SA PN2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen ja hyvin feminiininen narttu, oikealinjainen pää sekä 
hyväasentoiset korvat, upea ylälinja, hyvin tasapainoinen raajaluusto, hyvin laskeutuva sileä karva, miellyttävä 
käytös. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 år 
gammal tik, feminin helhet, kunde med fördel ha haft mera drag i sitt huvud, bra uttryck, för lågt ansatta öron, 
utmärkt hals, rygg, kors och svansansättning, bra substans, stark länd, för låg på ben, moderat vinklad fram, 
välvinklad bak, rör sig med bra framsteg, blir något oeffektiv bak, super färg och päls men kunde med fördel ha 
haft kortare behäng, trevlig temperament och använder sin svans på äkta cocker vis. Jyväskylä NORD 9.11. 
Roxana Birk, Italia AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful head with lovely 
expression, smart and merry, excellent neck, correct bones and feet, excellent ribcage, moves very busily in the 
ring with excellent attitude, merry cocker from eyes to tail, excellent drive, less action in front because of a bit up-
right shoulder, excellent coat and temperament. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 2 SA 
PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice compact bitch, feminine head that could be a little stronger in 
muzzle, good neck, a little straight in shoulder, nice spring of ribs, good legs and feet, normal angulation, moves 
well with wagging tail and happy temperament, good coat quality. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi AVO 
ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Trevlig helhet, feminint vänligt uttryck, bra resning, stark 
rygg, välvinklad, välformad bröstkorg, rör sig med drive i steget, vacker päls, trevligt temperament. 
 
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: Orivesi KR 7.7. Marjo Jaakkola AVO ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
5-vuotias, erinomainen tyyppi, feminiininen, sievä pää mutta toivoisin kuono-osan vahvemmaksi, hyvä kaula ja 
ylälinja, riittävä eturinta, riittävät etukulmaukset, sopiva runko, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, 
hyvä hännän kanto. Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä raajaluusto, oikeat rungon mittasuhteet, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat 
silmät, kuono saisi olla täyttyneempi, hyvä purenta ja huulilinja, hyvä suora selkä, hyvin kehittynyt rintakehä, 
hieman kapea lanne, olkavarret saisivat olla viistommat, riittävä eturinta, hyvin kulmautunut takaa, hieman lyhyt 
runkokarva, hyvä lantio ja hännän asento, takaa liikkuu hyvin, etuaskel jää lyhyeksi. Jyväskylä NORD 9.11. 
Roxana Birk, Italia AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, feminine head, correct 
neck, enough chest, excellent bones and feet, prefer more angulation in shoulder, more chest and more ribcage 
for age, moves with correct drive and enough action, excellent temperament and coat. Jyväskylä KV 10.11. 
Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice proportions, head could 
have more parallel lines and more strength in muzzle, good neck and shoulder, enough spring of rib but a little 
narrow in front standing and moving, well angulated behind, moves well from side, not in best coat today, happy 
temperament and wagging tail. 
 
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 28.7. Lykourgos Zoumpoulidis, Kreikka AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 4 years old bitch, dark eyes, nice set of ears, correct bite, strong body, little too more kilos up, heavy body. 
Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Heavy bitch but 
could lose a few kilos, good skull and foreface, slightly too deep eyes and could be more clean around mouth, 
good foreface and ribcage, strong bone, could be more straight in topline and has too low tailset, not in good 
condition and not clean in coat. 
 
FLYERS YES I’M STYLE 34304/16 s.31.3.2016 i. Backhills Scandinavian Style e. Flyers Giant Hope kasv. 
Paula Saarinen 
Näyttelyt: Rauma RN 15.9. Pekka Teini AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Ihastuttava narttu jolla hyvin elegantti rotutyyppi, upea pää, kirkkaat tummat silmät, kaunis pitkä nartun 
kaula, hyvä eturinta ja kulmaukset edessä, hyvä lantion asento, laadukas turkki tänään, liikkuu tasapainoisesti, 
tyylikäs narttu. 
 



FOREST CLOWN’S RAPUNZEL 39914/18 s.21.6.2018 i. Fi Mva Fi Jva Fi Triplet Finlandia e. Allway’s Selfie 
kasv. Susanna ja Sanni Sonny 
Näyttelyt: Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
8 kk, hyvin kaunis oikein kehittynyt pentu jolla erinomainen etuosa, hyvä luusto, käpälät ja kulmaukset, kaunis-
linjainen ja -ilmeinen pää, hyvä purenta, huulilinja ja korvien kiinnitys, lupaava oikean laatuinen karva, hyvin 
tasapainoinen yhdensuuntainen liike oikealla luonteella, viehättävä sivukuva. 
 
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: Lemland RN 26.5. Tiina Illukka KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, 
storlek och proportioner, bra profil i huvudet, rastypisk överlinje, välvinklad i fronten, önskas något kraftigare 
bakbensvinklar och kraftigare benstomme, rör sig väl. Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro KÄY EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pää, vahva kaula, hieman pehmeä 
selkälinja, liian suora edestä ja takaa, sivuliikkeissä pitäisi olla enemmän vauhtia. Porvoo RN 3.8. Livija 
Zizevske, Liettua KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and bone, typical head and 
expression, strong neck, a little bit soft topline, deep in chest, short straight upper arm and wide front, straight 
rear angulation, not enough balanced movement, excellent coat and temperament. Riihimäki NORD 31.8. Tino 
Pehar, Kroatia KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, with correct proportions, nice 
head with correct soft expression in eye, has enough neck, good topline, could have little better layback of 
shoulders, should be better in front movement. 
 
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 23.3. Livija Zizevske, Liettua NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very good type, size and proportions, enough correct head, well set neck, a little bit soft topline, low set tail, 
deep in chest, correct front, needs a better rear angulation, enough balanced movement, good coat, needs a 
better temperament. Lemland RN 26.5. Tiina Illukka AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ut-
märkt typ och proportioner, fin överlinje, något smal i huvudet, väl ansatta öron, välvinklad fram och bak, önskas 
kraftigare i benstomme, rör sig bra från sidan men smal fram. Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro AVO 
EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvän mallinen pää, hieman löysät 
silmäluomet, hyvä kaula ja selkälinja, eturinta saisi olla syvempi, hyvin kulmautunut edestä, liian suora takaosa, 
sivuliikkeet saisivat olla tasapainoisemmat. Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua AVO ERI 2. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and proportions, enough correct head, very strong topline, good set of 
tail, deep in chest, loose elbows, narrow front, enough strong rear angulations, not enough balance in move-
ment, excellent coat and temperament. Riihimäki NORD 31.8. Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, compact body, feminine head, could have better profile, should have better 
topline, could have better layback of shoulders, steep in croup, in movement could have a little more reach in 
front and power behind. Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 2-vuotias, oikealinjainen nuori narttu jolla tilava rintakehä, sopivasti luustoa, riittävät kulmaukset, tyylikäs nar-
tun pää ja ilme, hyvä purenta ja korvat, hyvä niska, hieman jyrkkä lantio, kaunis väri ja karvapeite, liikkuu kovin 
kapeasti, kyynärpäät painuvat yhteen, tänään vaatimaton sivuaskel, hyvä luonne. 
Taipumuskokeet: Salo 14.9. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
FREEWATER'S MERIS GOLDENEYE 42324/16 s.17.7.2016 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark 
Sinning Musk e. Freewater’s Anas Penelope kasv. Miia Saikko 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä pää, 
kauniit tummat silmät, purenta ok, hyvä ylälinja ja lapakulma, hieno eturinta, lyhyehkö olkavarsi, syvä mutta lyhyt 
rintakehä, täyteläinen runko, niukat takakulmat, vahvat lihakset, kaunis karva, hieman jyrkkä lantio, vetävä askel, 
reipas käytös. Kitee RN 14.4. Jessie Borregaard Madsen, Tanska KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Orange roan with correct size, feminine head, correct expression, correct bite, good length of 
neck, well placed and well built shoulder, good bone and feet, strong back, well set tail, well angulated behind, 
good coat structure, free mover, a bit short step in front. Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen KÄY ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat mittasuhteet, pyöristynyt kallo ja silmät, kuono-osa saisi olla pi-
dempi ja täyteläisempi, hyvä ylälinja, niukat kulmaukset edessä ja takana, hyvä rintakehä ja luusto, takaliike saisi 
olla tehokkaampi. Sulkava RN 11.5. Virpi Montonen KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan ja rungon vankkuudeltaan oikea narttu, pitkä pää, hyvä otsapenger, kuono voisi olla täyteläisempi, 
niukasti kulmautunut, niukka eturinta, lyhyt pysty lantio, hyvä rintakehän pituus ja täyteläisyys, liikkuu hyvällä 
ryhdillä, liikkeiden tulisi olla ulottuvammat, erinomainen karva ja näyttelykunto. Kangasniemi KR 30.5. Kalvo 
Kriisk, Viro KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine type, correct head, nice 
expression, well set ears, long enough neck, good topline, strong bones, too straight in front, nice shape of rib-
cage, good coat quality, good movement, nice temperament, well presented. Imatra RN 8.6. Goran Gladic KÄY 
ERI 1 SA PN1 SERT ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, in excellent show 
condition, good substance, excellent loin, excellent topline, good front, correct bite, correct pigment, well set ears 
and tail, quality coat, well presented, excelelent movement. Mikkeli KR 13.7. Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY 
ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja narttumainen kokonaisuus, 
hyvä pään pituus, tummat silmät, rintakehässä tarpeeksi tilavuutta, sopiva luuston vahvuus, hieman kaareva 
selkälinja, erinomainen karvan laatu ja kohtuullisesti hapsuja, selässä hieman auringon polttamaa ja kuivaa 
karvaa. Mikkeli 3.8. Jetta Tschokkinen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, hyvä 



koko ja mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, oikea purenta ja silmät, runko voisi olla täyteläisempi, tyhjä eturinta, 
normaalit kulmaukset, hyvä häntä ja karvan laatu, liikkuu hyvin. Kuopio RN 17.8. Tuula Savolainen KÄY ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, erinomaiset mittasuhteet, liikkeessä ylälinjan tulee 
vakiintua, kaula voisi liittyä lapoihin hieman sulavammin, hyvä pää ja ilme, kuonossa sopiva vahvuus, hyvä etu-
rinta, hyvä tilava runko, hieman jyrkkä lantio, hyvä etuosa, hyvin kulmautunut myös takaa, raajaluustoa voisi olla 
hieman enemmän, hyvä turkki, hapsut ja häntä, tasapainoiset tahdikkaat liikkeet, ylälinja paranee loppua koh-
den. Kouvola RN 31.8. Tanya Ahlman-Stockmari KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, selvä sukupuolileima, oikeat rungon mittasuhteet, toivoisin hieman lempeämmän ilmeen sekä täyteläi-
semmän ja paremmin meislautuneen kuono-osan, hyvä raajaluusto, rintakehä saisi olla hieman syvempi ja 
pidempi, oikea karvapeitteen laatu, riittävä polvikulmaus, rodunomainen käytös, liikkuu hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 26.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 0 (0 pist). Ohjataan lähtö, Enni jäljestää rei-
pasta kävelyvauhtia pätkän aivan jäljen päällä, sitten alkavat tarkistukset jäljen sivuun; tarkistuksilta palataan jäl-
jelle itsenäisesti mutta kahdesti niistä otetaan paluujälki, joista hukat; koe keskeytyy kun koira jää pyörimään jäl-
jen sivuun eikä palaa jälkityöhön kannustuksesta huolimatta; mennään harjoitellen loppuun; ohjaajan kannattaa 
harjoitella koiran jarruttamista, jolloin koiran työskentely tarkentuu eikä jälki katoa niin helposti. 
 
FRIISIN EOWYN 25374/17 s.3.4.2017 i. Ladecourt Bevis e. Fi Kva Friisin Aya kasv. Aija Manelius 
Näyttelyt: Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Untypical breed type, lacks depth in head and muzzle, correct eyeshape and colour, good length at neck and 
forechest, I prefer more bone and substance, short coupled, over angulated in behindquarters, well muscled, 
lacks reach and drive. 
Metsästyskokeet: Nurmes 7.9. Pekka Eskola VOI 1 (90 pist). Nurmes 8.9. Pekka Eskola VOI 1 (93 pist). Ii 
5.10. Jouni Klaar VOI 1 (83 pist). Ii 6.10. Lauri Kanerva VOI 1 (76 pist). 
 
FROSTY MORNING’S LUCETTA 39107/15 s.5.7.2015 i. Sweetchariot Brandy Snap e. Frosty Morning’s Mimo-
sa kasv. Nina Mahlanen ja Jutta Kaartinen  
Metsästyskokeet: Nurmes 7.9. Pekka Eskola VOI 2 (78 pist). Hyvinkää 7.12. Arto Kurvinen VOI 2 (73 pist). 
Luonnetesti: Kuopio 13.7. Jorma Kerkkä ja Leena Berg LTE (140 pist). 
 
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 13.4. Harri Laisi AVO 1 (273,50 pist). Kotka 5.10. Harri Laisi AVO 2 (250,50 pist). 
Kotka 9.11. Vesa Kallio AVO 2 (238,50 pist). 
Rallytoko: Hamina 7.9. Kirsi Petäjä VOI 0 (0 pist). Mikkeli 13.10. Taru Leskinen VOI HYV (70 pist). Lahti 2.11. 
Taru Leskinen VOI HYV (80 pist). Espoo 30.11. Hannele Pirttimaa VOI HYV (76 pist) RTK3. 
 
FROSTY MORNING’S ODILE Fi Ava Fi Ava-H 47588/12 s.9.8.2012 i. Jaktia Euro e. Frosty Morning’s Mireia 
kasv. Nina Mahlanen ja Jutta Kaartinen  
Rallytoko: Vantaa 10.2. Riikka Timonen AVO HYV (95 pist). Vantaa 10.2. Maria Riski AVO HYV (97 pist). 
Loviisa 29.9. Anna Klingenberg AVO HYV (97 pist) RTK2. Vantaa 27.10. Riikka Timonen VOI HYV (96 pist). 
Salo 2.11. Jaana Karppinen VOI HYV (94 pist). Espoo 30.11. Hannele Pirttimaa VOI HYV (97 pist). 
 
FROZEN QUE SARA 34008/15 s.18.5.2015 i. Cassom Twist’N’Shout e. Fi & Ee Mva JV-12 Frozen French Kiss 
kasv. Elina ja Tia-Maria Laurén 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, 
oikeat rungon mittasuhteet, hyvä luusto, hyvä kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, sopivan 
täyteläinen hieman lyhyt kuono, hyvä purenta, kaunis ylälinja, oikean mallinen runko ja hyvä leveä lanne, sopiva 
eturinta, oikea hännän kiinnitys, hieman pitkät helmakarvat häiritsevät, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä 
askeleella. Tampere NORD 4.5. Boris Pegan, Kroatia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lovely type and outline, excellently presented in correct coat, as merry as she should be, good front, correct 
bone, well sprung rib, nice hindquarters. Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka AVO ERI 2 SA VARA-
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old dark blue roan, good size and substance, straight 
legs, would prefer tighter feet, would prefer slightly longer neck, good scissor bite, good tail, full ribs, merry 
cocker. 
 
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: Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år 
gammal tik som inte få bli grovre i huvudet, kunde haft stramare ögon, fina proportioner i huvudet, ok hals och 
rygg, något kort kors, saknar förbröst, är lite lös i sina armbågar, moderat vinklad fram och bak, rör sig med bra 
steg men ser något lägställd ut under rörelsen, bra struktur för sin färg. 
 
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: Orivesi KR 7.7. Marjo Jaakkola NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 kk, erin-
omainen tyyppi, selvästi narttumainen kokonaisuus, sievä pää, kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi, hyvä 
kaula ja  ylälinja, sopiva luusto, riittävät kulmaukset, aavistuksen eturaskas, liikkuu ok halutessaan, etuaskel sai-
si olla ulottuvampi, hyvä hännän kanto. 



 
FYR-DANE LET’S GO LAIDNA 49539/14 s.7.9.2014 i. Northworth Jacket Of Jaeger e. Fyr-Dane Let’s Go Helen 
kasv. Eija Airaksinen 
Luonnetesti: Kuopio 17.8. Jari Lainen ja Leena Berg LTE (113 pist): 
 
FYR-DANE LET’S GO MAIDNA 52989/18 s.18.10.2018 i. C.I.B C.I.E Fi & Se & Ee & Lv & Lt & Balt & Ru Mva 
Lv VMva RkfV TlnW-12 Athina’s Product Heart Throb e. Fyr-Dane Let’s Go Laidna kasv. Eija Airaksinen 
Näyttelyt: Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Utmärkt storlek, goda proportioner, balanserat huvud, bra öron och ögon, kunde ha substans och utfyllnad i 
nospartiet, bra bett, lite tät i fronten, bra skuldra, fin volym i bröstkorgen, lite lång i länden, lite knapp i knävinkel, 
kunde ha mer stomme, rör sig med fint parallellitet. 
 
FYR-DANE LET’S GO MARGE 52991/18 s.18.10.2018 i. C.I.B C.I.E Fi & Se & Ee & Lv & Lt & Balt & Ru Mva Lv 
VMva RkfV TlnW-12 Athina’s Product Heart Throb e. Fyr-Dane Let’s Go Laidna kasv. Eija Airaksinen 
Näyttelyt: Suonenjoki RN 28.7. Paavo Mattila JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin 
rakentunut nuori narttu, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko, hyväasentoiset 
raajat jotka voisivat olla aavistuksen korkeammat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kuopio 
KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Svart 9 månad tik, kort och 
samlad, trevlig temperament, mellanbruna ögon, korrekt i munnen, välansatta tillräckligt långa öron, fallande 
kors med kort underben och korta rörelser bak, lågt ansatt svans, behöver tid att utveckla, stark rygg, väl-
samlade tassar, korrekt silky päls, på grund av bakstället tar priset ner. Kuopio RN 17.8. Tuula Savolainen 
JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, pentumainen olemus, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, 
hyvät tummat silmät, kuono saa hieman vahvistua, hyvä eturinta, hyvä raajaluusto, hyvä rungon tilavuus, joskin 
hieman lyhyt rintalasta, erinomainen etuosa, kapeahko jyrkkä lantio, polvikulmaa saisi olla enemmän, liikkeessä 
ylälinjan tulee vakiintua ja askel voisi olla hieman pidempi, hyvä turkki ja hapsut. 
 
FYR-DANE LET’S GO MERET 52992/18 s.18.10.2018 i. C.I.B C.I.E Fi & Se & Ee & Lv & Lt & Balt & Ru Mva Lv 
VMva RkfV TlnW-12 Athina’s Product Heart Throb e. Fyr-Dane Let’s Go Laidna kasv. Eija Airaksinen 
Näyttelyt: Suonenjoki RN 28.7. Paavo Mattila JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä-
rakenteinen nuori narttu joka voisi olla aavistuksen korkearaajaisempi, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, erittäin 
hyvä runko, hyvä ylälinja ja takaosa, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kuopio KV 3.8. 
Hans Almgren, Ruotsi JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 månad tik, ögonkantena behöver 
bli stramare, tillräcklig hals, välansatta öron, långa öronläder, normala vinklar fram, bra längd på korset, ännu 
inte färdig i sina vinklar bak, något kort underbenet, vacker djupsvart färg, rör sig något kort bak, okej fram. 
Kuopio RN 17.8. Tuula Savolainen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, hyvät nartun 
mittasuhteet, kaunislinjainen pää, tummat silmät, pehmeä ilme, riittävä eturinta, hyvä raajaluusto, hyvä rungon 
tilavuus, hieman jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut takaa ja edestä, pentuturkki, pumpuliset hapsut, liikkuu tasa-
painoisesti ja tahdikkaasti, hyvä häntä. 
 
GALLINAGOS PLEASE PLEASE ME Lt & Lv & Ee & Balt JMva 38251/19 s.18.7.2018 i. Gallinagos Knock Out 
e. C.I.B Gallinagos You’re Beautiful kasv. Dusko Piljevic, Serbia 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good head, nice dark eye, pleasing neck and shoulders, nicely angulated at rear, good bone and front legs, nice 
feet, moved happily and soundly. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia JUN ERI 3. Nice head 
with good expression, well placed in shoulders, good forechest, well ribbed in body, moved soundly with good 
topline, I just prefer lower tail carriage and a bit more bone. 
 
GLENAMADDY’S ABBA 11158/17 s.25.11.2016 i. Edwin Schönez e. Tihany’s Touch Me kasv. Marika Hussey 
Näyttelyt: Tampere NORD 4.5. Boris Pegan, Kroatia AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct size and overall shape, good type, merry as she should be, correct neck, well laid back shoulder into 
smooth withers, I’d like to see better return of upper arm, should have more body, soft in topline, decent 
hindquarters. 
 
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: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good head, neck and shoulders, presenting a nice balanced outline, short amply ribbed body, good angulation 
at rear, good legs, bone and feet, moved well, sadly lacking in coat. 
 
GOLDBIRD’S TIMELESS ENCHANTING QUEEN Lt & 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: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pleasing head, good neck and shoulders, well boned, good outline, good turn of stifle, moved happily and 
soundly. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA. Nice overall type, lovely 
expression, I’d just like more depth of muzzle, good neck and shoulder line, good forechest, good upper arm, 
short compact body, moved well, I’d just like bigger all over. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia NUO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typey bitch, feminine head, I’d like to see slightly fuller muzzle, good 



bone and substance, good depth of body, well angulated front and rear, I’d like to see stronger topline standing 
and moving. Kouvola RN 31.8. Tanya Ahlman-Stockmari NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erinomainen koko, selvä sukupuolileima, oikeat rungon mittasuhteet ja ylälinja seistessä, lempeä ilme, hyvät 
korvat, hyvin kulmautunut ja rakentunut edestä, erinomainen runko ja rintakehä, hyvät takaraajat, saisi olla pir-
teämpi liikkuessa ja käyttää häntäänsä liikkeessä, rodunomainen iloisuus puuttuu tänään, palkintosija määräytyy 
tyypistä. Helsinki NORD 8.9. Anett Finnig NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 vuotta, erin-
omainen tyyppi jolla hyvät nartun mittasuhteet, kaunisilmeinen pää jossa hyvät mittasuhteet, hyvä kaula, pysty 
lapa, hyvä olkavarsi, erinomainen eturinta, kaunis rintakehän malli, hyvä lyhyt vahva lanne, hyvin kulmautunut 
takaa, hyvä raajaluuston vahvuus, kauniit tiiviit tassut, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta hyvällä askel-
pituudella, hieman niukka mutta hyvälaatuinen karva, esitetään erittäin hyvin, miellyttävä käytös. 
 
GOLDBIRD’S VALENTINES GIFT PRINCESS 30129/18 s.15.4.2018 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee 
& Lv & Lt & Balt Mva Lingonberry’s Emporio Armani e. Goldbird’s Lovely Blue Becky kasv. Sinikka Granström  
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice overall shape, nicely angulated, feminine head, the weather got to her today, she didn’t move at her best. 
 
GOLDBIRD’S VALENTINES LOVE STORY 30128/18 s.15.4.2018 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & 
Lv & Lt & Balt Mva Lingonberry’s Emporio Armani e. Goldbird’s Lovely Blue Becky kasv. Sinikka Granström  
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good overall picture, sadly lacking in coat, sound happy mover, good neck and shoulders. 
 
GREAT ESCAPE SHUT THE DUCK UP C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Ee & Lv & Lt & Balt 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: Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 10 years, excellent bitch in type, size and proportions, beautiful head and expression, presented in 
excellent body and coat condition, well set ears, excellent topline for age, well angulated, a bit loose in elbows, 
very sound in movement. Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 10-vuotias, erittäin hyväkuntoinen, miellyttävä pää ja ilme, hyvät silmät ja purenta, hyvä takaosa ja häntä, 
rintakehän tulisi olla pidempi ja täyteläisempi, hieman niukka eturinta, kauniissa karvassa, liikkuu reippaasti, 
iloinen käytös. Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen VET ERI 1 SA PN4 ROP-VET BIS2-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvä pää, hieman kuivat huulet, hyvä kaula ja ylälinja sekä runko ja 
luusto, riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä tasapainoisella askeleella, 
viehättävä rodunomainen luonne. Seinäjoki RN 19.5. Annaliisa Heikkinen VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET BIS1-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa oleva veteraaninarttu, erin-
omainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, hyvä pään profiili, hyvä kaula, tiivis vankka runko, hyvä takaosa, hyvä 
karva, liikkuu ja esiintyy hyvin, erinomainen cockerin luonne. Keuruu RN 26.5. Reia Leikola-Walden VET ERI 1 
SA PN1 VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty 
iloinen veteraani, miellyttävä pää jossa loiva otsapenger, hyvä kaula, sopiva luusto, hieman niukasti kulmautunut 
edestä, voimakkaammin takaa, erinomainen runko, iloiset rodunomaiset liikkeet, hyvä karva, iloinen luonne. Iitti 
RN 1.6. Maija Mäkinen VET ERI 1 SA PN1 ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10-vuotias 
erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvä nartun pää, kauniit silmät, 
hyvät leuat, purenta, kaula ja eturinta, tilava runko, tasapainoiset kulmaukset, hyvä lantio ja hyvin käytetty häntä, 
hyvä luusto, käpälät ja turkki, liikkuu hyvin pitkällä askeleella, aavistuksen kapeasti, erinomainen käytös ja 
temperamentti. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Cocker of good type, pleasing outline, short body, big rib, good length of neck, nicely laid shoulders, 
good turn of stifle, in good coat, well presented, a true happy mover with a wagging tail and level topline. 
Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI 1 SA VSP-VET. Nice head and expression, tight 
dark eye, good overall type, nice neck and shoulder line, good forechest, short compact body, sound happy 
mover. Jämsä KR 16.6. Katja Korhonen VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 10-vuotias, erinomaisessa yleiskunnossa esiintyvä iloinen veteraani jolla miellyttävä ilme ja oikeat pään linjat, 
luomet voisivat olla tiiviimmät, hyvät korvat ja kaula, kaunis ylälinja, oikeat mittasuhteet, hyvä eturinta, tiivis täyte-
läinen runko, vankkaluustoiset raajat, hyvät käpälät, erinomainen turkki ja häntä, liikkuu erinomaisella askel-
pituudella ja voimalla, kantaa itsensä erinomaisesti, miellyttävä luonne. Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen VET 
ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvin kaunislinjai-
nen pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, eturintaa saisi olla enemmän, erinomainen takaosa ja häntä, liik-
kuu hyvin ja käyttää häntäänsä. Suonenjoki RN 28.7. Paavo Mattila VET ERI 1 SA PN1 ROP ROP-VET RYP1 
BIS2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis veteraani, kaunis ilmeikäs pää, erinomainen kaula, sa-
moin runko ja luusto, erittäin hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut, kaunis hyvälaatuinen karva, liikkuu ja esiintyy erin-
omaisesti. Kuopio RN 17.8. Tuula Savolainen VET ERI 1 SA PN1 ROP ROP-VET RYP2 BIS2-VET. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 10-vuotias, erinomaiset mittasuhteet, kauniit rungon ääriviivat, kaunislinjainen 
pää, tummat silmät, pehmeä ilme, hyvässä kunnossa olevat valkoiset hampaat, hyvät eturinta, hyvä tilava rinta-
kehä, hyvä lantion leveys, tasapainoinen raajarakenne, hyvät raajaluusto, hyvä turkki ja hapsut, erinomainen iloi-
nen cockeri-häntä, tasapainoiset tahdikkaat liikkeet. Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia VET 
EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good profile, head of good proportions, dark eyes, lowset ears, 
strong reach of neck, well set shoulders, good depth of brisket, I would prefer more forechest, tight feet, ribs well 
sprung, short coupled, moderate bend of stifle, moves with good reach and drive. Hyvinkää RN 22.9. Saija Juu-



tilainen VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10½-vuotias, hyvin kaunis vete-
raani, malliltaan erinomainen, hyväluustoinen ja hyvärunkoinen, vahvat käpälät, kaunis pitkä pää jossa oikeat lin-
jat ja ilme, hyvin hoidettu purenta, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvällä luonteella, säilyttää linjansa kauniisti, hyvin 
kaunis sivukuva, hienossa kunnossa. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig VET ERI 3 SA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 10½-vuotias, erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, kaula voisi olla hie-
man pidempi, pysty lapa, hyvä olkavarsi, riittävä eturinta, erinomainen rintakehän kaarevuus ja pituus, hyvä vah-
va lanne ja lantio, erinomaiset takakulmaukset ja raajaluuston vahvuus, liikkuu hyvin edestä ja takaa, sivusta hy-
vä askelpituus mutta selkä painuu paljon, miellyttävä käytös. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja VET 
ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10½ år gammal veteran som hålles i tiptop kondi-
tion, feminint huvud, bra uttryck, bra hals, rygg, kors och svansansättning, bra substans, fina proportioner, rör sig 
med fin flyt från alla håll, härlig päls för sin ålder. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia VET ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent condition for veteran, classical cocker, feminine head, kind 
expression, excellent neck, would prefer more chest and more laid back shoulder, quality bones and feet, strong 
topline, excellent spring of ribs, moves parallel and strong, excellent temperament. Jyväskylä KV 10.11. Anne 
Livo Buvik, Norja VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 years old well 
preserved veteran, nice cocker type, feminine head, good neck and shoulder, nice spring of ribs, well angulated, 
moves well with happy wagging tail, ok coat for age, nice temperament. Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä VET 
ERI 1 SA PN2 ROP-VET BIS2-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunis pää ja ilme, pu-
renta ok, hyvä kaula ja eturinta, erinomainen rintakehä ja runko, hyvä häntä ja hyvät takakulmaukset, erinomai-
nen karva ja iloinen käytös, hienot liikkeet. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi VET ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, välbalanserat huvud, utmärkt 
förbröst och front, välmusklad hals med tillräcklig längd, välvinklad fram och bak, bra bröstkorgsdjup och längd, 
utmärkta sunda rörelser. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Utmärkt typ och storlek, vackert tik huvud, stark rygg, moderat vinklad fram, välvinklad bak, välformad 
bröstkorg, bra steglängd, använder svansen, inte i bästa päls. 
 
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: Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi NUO ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Goda proportioner, feminint uttryck, bra nosparti och stop, välkroppad, mycket bra byggd, rör sig 
vägvinnande. Joensuu NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola NUO ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type, beautiful head, enough neck, could have more withers, quite deep 
chest, low tailset, moves quite well from the side, nicely shown, excellent temperament. Vaasa KV 14.4. 
Jeanette Balkan, Tanska AVO ERI 2 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, 
feminine bitch, good size, excellent feminine head, well set ears, good neck and topline, well set tail, lovely 
bones, well angulated, moves nicely. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced, presenting a pleasing outline, good head, dark eye, well ribbed body, 
short and compact, moved soundly, well presented. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO 
ERI. Nice expression with dark eye, I’d just prefer slightly more width in muzzle, ok neck and shoulders, good 
topline, good upper arm, compact body, moves soundly. 
 
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: Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua AVO ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Well boned, good format, typical head and expression, a little bit soft topline and heavy body, enough 
balance in movement, good temperament. 
 
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: Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminint, 
vackert uttryck, välkroppad, något rak i skuldra men mycket bra bakbensvinklar, goda rörelser, bra päls. Joen-
suu NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good size with feminine head, enough neck, deep chest, low tailset, in movement needs more drive and be 
higher in the withers, excellent temperament. Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska VAL ERI 2 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, happy, worthy of champion, feminine in every detail, beautiful head, 
lovely ears, correct neck, topline and tailset, good depth of brisket, strong loin, good bones and feet, well 
angulated, moves with long steps, nice coat. 
 
HALENNEST YOKO ONO RKF5572453 s.17.2.209 i. Ru & Lt Mva Ru JMva Cassom Just’N’Time e. Ru Mva 
Halennest Mistik Blue kasv. Elena Bystrova, Venäjä 
Näyttelyt: Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra pro-
portioner i kroppen, lång sträkt huvud, mörka ögon, tillräcklig hals, bra förbröst, välvinklad, fria rörelser, bra päls-
kvalitet. 
 
HALENNEST YOLKA RKF5572452 s.17.2.209 i. Ru & Lt Mva Ru JMva Cassom Just’N’Time e. Ru Mva 
Halennest Mistik Blue kasv. Elena Bystrova, Venäjä 



Näyttelyt: Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, 
bra proportioner, vänligt uttryck, vackra ögon, utmärkt öron ansättning, tillräcklig hals, bra förbröst och bröstkorg, 
normala vinklar, rör sig ok, bra pälskvalitet. 
 
HAWKVALLEY SAGITTARIUS 21904/16 s.21.4.2015 i. Moelfamau Chief e. Priorsmeadow Solar kasv. Martin 
Procter, Iso-Britannia 
Metsästyskokeet: Soini 26.10. Torbjörn Augustinsson VOI 2 (71 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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarakentei-
nen narttu, kuitenkin riittävän feminiininen, hieman pitkä mittasuhteiltaan, kaunisilmeinen pää jossa oikeat linjat 
ja riittävä otsapenger, oikea purenta, kaunis vahva kaula, erinomainen vahva luusto, hyvät kulmaukset, ylipaino 
häiritsee seistessä ja liikkeessä, liikkuu yhdensuuntaisesti sopivalla askelmitalla, rungon pituus korostuu liikkees-
sä, hyvälaatuinen melko runsas karvapeite, miellyttävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 12.5. Jyrki Rasinpää VOI 2 (a-6, b-10, c-9, d-7, e-3, f-3 = 38 pist). Arla haistelee 
alkumakauksen ja ohjataan matkaan, jäljestetään pääasiassa maavainua käyttäen sopivalla kävelyvauhdilla; 
koko matka jäljestetään hyvin jäljen tuntumassa tuulisessa säässä, vain viimeisellä osuudella ja kulmilla poistu-
taan kauemmaksi jäljestä; ensimmäinen ja kolmas kulma laajalla lenkillä ja toinen kulma, joka on katko, selvite-
tään usean rengastuksen jälkeen; makauksista ensimmäinen vähän nuuhkaistaan vauhdista, toinen nopeasti 
merkataan, kolmas ja neljäs ohitetaan; suoraan kaadolle jota jää tutkimaan. Sastamala 9.6. Juhani Heikniemi 
VOI 2 (a-6, b-9, c-8, d-7, e-3, f-4 = 37 pist). Arla rauhoitetaan ja nuuskittuaan alkumakauksen lähtee jäljelle, Arla 
tekee työtä pääasiassa maavainulla; kaksi ensimmäistä suoraa melko jälkitarkkaa työtä, samoin viimeinen, kol-
mannella suoralla muut metsän tuoksut häiritsivät jäljestystä jonkin verran; makaukset joko ohitetaan tai ylitetään 
merkkaamatta; katkokulmat oikaistaan ja muut kulmat pienillä suunnantarkistuksilla; jälkeä pitkin kaadolle josta 
on kiinnostunut. Ruovesi 30.6. Hannu Palonen VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-8, e-3, f-5 = 40 pist). Rauhallinen lähtö ja 
jäljestys, ajoittain jäljen sivussa kulkien; katkokulmalla reilusti kaartaen ihmisjäljen suuntaisesti; kulmilla kaarrok-
set, toisella erittäin laajat; makuista kolme yli, yksi ohi; kaatokäytös hyväksytty. Kolari 18.8. Heikki Pirhonen VOI 
1 (46 pist). 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkatekoi-
nen mutta feminiininen narttu, hyvälinjainen pää, hieman loiva otsapenger, oikea purenta, tasapainoiset kul-
maukset, täyteläinen eturinta, erinomainen rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvä lantio, kokoon sopiva luusto, liik-
kuu ikäisekseen reippaasti ja hyvällä askeleella, erinomainen häntä ja hieman runsas karvapeite, miellyttävä 
käytös, erinomaisessa kunnossa pidetty. Orivesi KR 7.7. Marjo Jaakkola VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 11½-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, hyvä pää, aavistuksen pitkä kuono-osa, 
hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvin kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, ikäisekseen reippaat 
liikkeet. Vesilahti RN 3.8. Pirjo Aaltonen VET ERI 1 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11½-
vuotias, iloisesti esiintyvä mutta tuhdissa kunnossa esitetty narttu, tyypillinen ilme, kuono-osa kuivunut, hyvät 
pään linjat, hyvin kulmautuneet raajat, melko alhainen hännän kiinnitys, käyttää iloisesti häntäänsä, liikkuu hyvin 
edestä ja takaa, karvapeite ei enää parhaassa kunnossa. Ruovesi RN 31.8. Arja Koskelo VET EH 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin näyttävä 11½-vuotias veteraani jolla kaunis pää, hyvä eturinta, riittävä 
luuston vahvuus, hyvin kaareutuneet kylkiluut, esitetään hieman pulskassa kunnossa, hieman matala hännän 
kiinnitys, turkki ei parhaassa näyttelykunnossa, liikkeessä hieman lyhyt etuaskel, hyvä takapotku ja ryhti, ikäisek-
seen hyvässä kunnossa. 
 
HEART ROCK RESISTANCE 48832/12 s.1.8.2012 i. Se(n) Mva Evermore vom Schloss Hellenstein e. Heart 
Rock Crying In The Rain kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Orivesi KR 7.7. Marjo Jaakkola KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7-vuotias, erin-
omainen tyyppi, selvästi feminiininen, hyvä pää jossa riittävä vahvuus, riittävä kaula, hyvä ylälinja, turhan luisu 
lantio, riittävä eturinta, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, riittävät takakulmaukset, saisi liikkua pidemmällä 
etuaskeleella ja takapotku saisi olla voimakkaampi. Vesilahti RN 3.8. Pirjo Aaltonen KÄY ERI 1 SA PN3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvärunkoinen, riittäväluustoinen, sopusuhtaisesti rakentunut narttu mutta 
tänään esiintyy hieman kuivassa karvapeitteessä, hyvät pään linjat ja tyypillinen ilme, hyvä kaula, ylälinja ja 
kulmaukset, liikkuu hyvin takaa ja edestä, hyvä häntä, hyvät sivuliikkeet. 
 
HOSSING CARUS 19047/18 s.9.2.2018 i. Se Kva Kirkstall Cracker e. Fi Kva Fi Ava-H Fi Ava Fieldlan Eager 
kasv. Sanna Toivola-Järvinen 
Metsästyskokeet: Soini 26.10. Torbjörn Augustinsson AVO 2 (65 pist). Soini 27.10. Olle Johannisson AVO 1 
(90 pist). 
Metsästyskokeen vesityö: Ylitornio 23.8. Pertti Sinkkonen Hyväksytty. 
 
HOSSING CRISIS 19048/18 s.9.2.2018 i. Se Kva Kirkstall Cracker e. Fi Kva Fi Ava-H Fi Ava Fieldlan Eager 
kasv. Sanna Toivola-Järvinen 



Metsästyskokeen vesityö: Orivesi 26.8. Lauri Kanerva Hylätty. 
Tottelevaisuuskokeet: Kotka 5.10. Harri Laisi ALO 1 (185 pist). 
 
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 
Luonnetesti: Haapavesi 28.4. Jari Keinänen ja Reijo Hynynen LTE (205 pist). 
 
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 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sound and free moving dog, bit straight in the back, pleasing head, good body, good bone and feet, would prefer 
a straighter front, up to size. 
Luonnetesti: Haapavesi 28.4. Jari Keinänen ja Reijo Hynynen LTE (221 pist). 
 
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 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Up 
to size, free moving, happy and true, good bone and substance, good turn of stifle, would prefer a straighter 
front, good rib and body. 
Metsästyskokeet: Salo 8.9. Juha-Pekka Väänänen VOI 2 (77 pist). Soini 26.10. Torbjörn Augustinsson VOI - 
(0 pist). Soini 27.10. Olle Johannisson VOI 2 (78 pist). 
Luonnetesti: Haapavesi 28.4. Jari Keinänen ja Reijo Hynynen LTE (223 pist). 
 
HUNTERS GUILDS GYTTORP RED 21015/18 s.6.5.2017 i. Endowood Bronco e. Örjanbergets Jakta Ezzramp 
kasv. Marika Mogelind, Ruotsi 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hyväksytty. 
 
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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, kovin 
rungoton ja niukka karva, miellyttävä pää ja ilme, hieman korkea hännän asento, sopiva luusto, hyvät kulmauk-
set, miellyttävä käytös, esiintyy ja esitetään hyvin. Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro AVO ERI 1. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Suuri, erinomaiset mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, riittävä kaula, hyvä 
selkälinja, eturinta saisi olla vielä syvempi, yhdensuuntaiset hyvät liikkeet, riittävät sivuliikkeet. Kotka KV 10.8. 
Rudy Feyaerts, Belgia AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head and expression, 
overall rather narrow standing and moving, upright in shoulder, good depth of brisket, well angulated behind, 
good coat quality, very happy on the move but carries tail too high. 
Tottelevaisuuskokeet: Helsinki 27.4. Mari Väänänen VOI 0 (172,50 pist). 
Rallytoko: Vantaa 10.2. Riikka Timonen MES HYV (74 pist). Vantaa 10.2. Maria Riski MES 0 (0 pist). Porvoo 
7.4. Taru Leskinen MES HYV (83 pist). Lohja 4.5. Tiia Hämäläinen MES 0 (0 pist). Lohja 4.5. Taru Leskinen 
MES HYV (70 pist) RTK4. Vantaa 25.7. Riikka Timonen MES HYV (91 pist). Hyvinkää 31.8. Riikka Timonen 
MES HYV (73 pist). Vantaa 27.10. Maria Riski MES HYV (87 pist). 
 
ISBAHAN’S SWEET CANDY O MINE Fi Mva 32876/17 s.27.4.2017 i. Lt & Lv Mva I’m Yours vom Wulfekamp e. 
C.I.B Fi & Lt Mva Isbahan’s Choco Caramel kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvän kokoinen, erinomainen raajaluusto ja rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus, hieman takaluisu 
kallo, oikein kiinnittyneet korvat, tummat silmät, sopivan täyteläinen kuono, hyvä tilava rintakehä, riittävä eturinta, 
hyvä leveä lanne, oikean laatuinen karva ja tasapainoiset kulmaukset, hyvä lantio ja hännän asento, liikkuu 
hyvällä askelpituudella joskin draivia saisi olla enemmän. Tuusniemi RN 7.7. Riitta Niemelä AVO ERI 1 SA 
PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen feminiininen kokonaisuus, oikeat nartun 
mittasuhteet, erinomainen pään pituus, kuonon ja kallon linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kaunis ilme, 
hyväasentoinen kaula, tiivis selkä, hyvä eturinta, rintakehä voisi olla hivenen pidempi, vahva lanneosa, riittävä 
luuston vahvuus, erinomaiset takakulmaukset, myös edessä, erinomainen karvan laatu, vaivattomat liikkeet ja 
kantaa itsensä vaivattomasti liikkeessä, erinomainen luonne. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 
1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Röd välgående tik, fin balans, mycket vackert huvud med mörka 
fina ögon, långa öron, korrekt i munnen, stark rygg, bra längd i vävälvd bröstkorg, låga hasor, korrekt silky päls, 
visar sig väl i alla positioner, arbetar väl med sin svans, går lite inåttåar fram, välvisad. Kouvola KR 17.8. Carina 
Östman, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Underbart vackert 
huvud och uttryck med utmärkta proportioner, utmärkt hals och överlinje, något rak skuldra, fantastisk kropp och 
förbröst, mycket bra vinklad bak, utmärkt päls och stomme, rör sig mycket bra i sidled, rör sig parallellt bak och 
fram. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 24.8. Jukka Tuppurainen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Vilkas 
hännänheiluttaja; suhtautuu toisiin koiriin ystävälliesti; suhtautuu ihmisiin välinpitämättömästi, antaa käsitellä. 
Haku ja laukaus: hyväksytty. Sopivan laajaa innokasta maavainuista hakua; haku risteilee ohjaajan etupuolella 
molemmin puolin; laukauksesta jatkaa. Jäljestys: hyväksytty. Ohjattu lähtö, jonka jälkeen jäljestys etenee maa-
vainuisesti siksak-kuviolla; kulma tarkistetaan jonka jälkeen jäljestys etenee välillä tarkistaen; kaato nuuskitaan. 
Vesityö: hyväksytty. Krisseä pitää houkutella kovasti uimaan ja molempia riistapukkeja pitää käyttää; lopulta 



nouto onnistuu ja Virpi saa pukin haltuunsa. Tottelevaisuus: hyväksytty. Krisse tottelee Virpiä hyvin. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Krisse on rauhallinen koira jota Virpi osaa taitavasti kannustaa. 
 
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 23.2. Tytti Lintenhofer VOI HYV (90 pist). Jyväskylä 16.3. Taru Leskinen VOI HYV (93 
pist). Muurame 15.5. Minna Hildebrand VOI 0 (0 pist). Laukaa 25.5. Tiia Hämäläinen VOI 0 (0 pist). Jyväskylä 
6.7. Fiia-Maria Kivioja VOI HYV (95 pist) RTK3. Jyväskylä 20.7. Taru Leskinen MES HYV (73 pist). Jyväskylä 
20.7. Taru Leskinen MES 0 (0 pist). Laukaa 11.8. Fiia-Maria Kivioja MES 0 (0 pist). Jyväskylä 19.10. Taru 
Leskinen MES HYV (88 pist). Jyväskylä 23.11. Maria Riski MES HYV (96 pist) RTK4. 
 
JALABELLE LOVE COMES IN RED ’N WHITE 49997/18 s.1.9.2018 i. Kantelettaren Temminkäinen e. Jalabelle 
Sweets For My Sweet kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
kk, hyvin kehittynyt miellyttävä narttupentu, oikeat mittasuhteet, kaunisilmeinen pehmeäpiirteinen pää, hyvä 
purenta, hieman avoimet luomet, lupaava eturinta, hyvät raajat, karva on vielä pehmeää pentukarvaa, liikkuu 
riittävällä teholla, ystävällinen käytös. Tuusula NORD 6.7. Kresten Scheel, Tanska JUN EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 9 months old, she could be more heavy and relaxed, needs ring training to perform 
better, feminine head, foreface could have slightly more depth and development, nice dark eyes, sufficiently long 
neck, good topline, well angulated front and hindquarters, nice coat, sound movement but she’s not happy, she 
doesn’t like it, the tail is not wagging which is a trademark for all spaniels. 
 
JENLIN AWENITA 43840/15 s.19.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Nickel And Dimes Blind Date kasv. 
Merja Harjula 
Näyttelyt: Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years, feminine bitch, unfortunately bit too fat today which spoils her chances today, feminine head, acceptable 
neck and topline, strong loin, good bones, well angulated behind, little weak in front, moves nicely but swings her 
front. 
 
JENLIN JUMP FOR JOY 48271/18 s.2.9.2018 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-
13 HeW-16 V-16 HeVW-18 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Fi Mva Jenlin Pipchin kasv. Merja 
Harjula 
Näyttelyt: Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 7 months, nice size, feminine, high quality all over, lovely head, could have little more muzzle, well set 
ears, correct neck and topline, well set tail, well set shoulder, good depth of brisket, good bones and feet, correct 
coat, moves with good length. Seinäjoki RN 19.5. Annaliisa Heikkinen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen sopusuhtainen narttupentu jolla hyvät rungon mittasuhteet, kuono-osa 
saa vielä täyttyä, hyvät silmät, riittävä kaula, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, tiivis runko, hyvä takaosa, 
liikkuu ja esiintyy hyvin, hyvä karvapeite, ihastuttava luonne. Kauhajoki RN 26.5. Sanna Kavén PEN 1 KP 
ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima, lupaava narttupentu, 
oikea purenta, feminiininen pää joka saa vielä täyttyä, tasapainoiset kulmaukset, sopiva kaula ja luusto, lupaava 
eturinta ja rintakehä, vahva lanne ja hyvä lantio, hyvä matala kinner, liikkuu yhdensuuntaisesti, lupaava sivuaskel 
ja hyvä ylälinja, ihana heiluva häntä, hyvä karva. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pretty feminine head, good neck and shoulders, well balanced in the 
body, good bone, moved well and happily. Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti JUN ERI 1 SA PN4. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nicely presented, nice coat, nice soft head and expression, good length 
of neck, nice topline on move, needs bit more time to settle in move. Maalahti RN 3.8. Maija Mäkinen JUN ERI 
1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, hyvin kehittynyt juniori, oikea sukupuolileima, 
tiivis runko, hyvä ylälinja, hyvä pään pituus mutta linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, vielä korostuneet otsa-
luut, tummat silmät, hyvät korvat ja purenta, kaunis kaula, hyvät tasapainoiset kulmaukset, ikäisekseen hyvä 
runko, hyvä häntä, laadultaan erinomainen karvapeite, vapaat joustavat liikkeet, käyttää hyvin häntäänsä, oikea 
temperamentti. Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara JUN ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Täyteläinen, narttumainen, hyväluustoinen kokonaisuus, lupaavan mallinen runko, sopivat kulmaukset, 
kyynärpäät saavat tiivistyä, hyvät tummat silmät, kauniisti kaartuva kallo ja tarpeeksi täyttynyt kuono, ikään 
sopiva karva, hyvä häntä ja ponnekkaat takaliikkeet, hyvä askelpituus, edessä löysyyttä, reipas liikkuja. Kauha-
va RN 17.8. Paavo Mattila JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen nuori narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja, erittäin 
hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaa, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Kihniö 
RN 7.9. Juha Putkonen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungon mittasuhteiltaan oikea, 
sopiva luusto, hieman lyhytkuonoinen pää, hieman takaluisu kallo, hyvät korvat, tummat silmät, hyvä purenta, 
ikäisekseen hyvä rintakehä, eturinta saa täyttyä, karva ei parhaimmillaan, laadultaan pehmeä, olkavarret saisivat 
olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, hyvä lantio ja hännän asento, saisi liikkua tehokkaammin, etuaskel jää 
kovin lyhyeksi. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 14 månader, feminin helhet, ännu får utvecklas i nosparti, bra uttryck, bra hals, stark rygg men något lång, 
bra kors och svansansättning, bra välvd bröstkorg men något kort bröstben, stark länd, ok benstomme, rör sig 
ännu något löst, måste stabilisera sig men har en härlig attityd under rörelse, bra päls och färg. Helsinki NORD 
7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och pro-
portioner, välbalanserat huvud där ögonkanterna kunde vara stramare, bra bett, fin front, något brantisatt hals, 



god vinkling fram, bra bröstkorgsdjup samt volym, lite lång i länden, goda vinklar bak, bra parallellitet och steg. 
Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra storlek, ännu 
outvecklad i huvudet, något brant stop, fin hals och rygg, behöver utvecklas mer i förbröst och bröstkorg, normalt 
vinklad, ännu instabil fram, rör sig väl från sidqn, bra pälskvalitet. 
 
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 14.4. Jeanette Balkan, Tanska AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
years, nice type and size, feminine head, lovely ears, correct neck, topline and tailset, good depth of brisket, 
good ribcage, good bones and feet, well angulated, moves nicely. Seinäjoki RN 19.5. Annaliisa Heikkinen 
AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen narttu, kuono-osa saisi olla täyte-
läisempi ja pään ylälinjat yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja ylälinja, voisi olla voimakkaammin kulmautunut 
edestä ja takaa, hyvä runko, hieman lyhyt rintakehä, erinomainen karva, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, 
miellyttävä luonne. Kauhajoki RN 26.5. Sanna Kavén AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-
vuotias narttu joka antaa hieman ilmavan vaikutelman, oikea sukupuolileima ja kokoon sopiva luusto, hyvä 
purenta, kauniit silmät, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, sopiva kaula, hieman lyhyt ja pysty olkavarsi, hyvin 
kulmautunut takaa, riittävä eturinta, hieman lyhyt mutta kaareutunut rintakehä, liikkuu yhdensuuntaisesti, sopiva 
askelmitta, erinomainen ylälinja, hyvä karva, miellyttävä käytös. Alavus KR 9.6. Reia Leikola-Walden AVO ERI 
2 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan melko hyvä, naisellinen, kaunis-
ilmeinen nartun pää jossa melko hyvät linjat, riittävä kaula ja luusto, kovin niukasti kulmautunut edestä, kohtuulli-
sesti takaa, eturinta saisi olla täyteläisempi, liikkuu hyvin takaa, tasapainoisesti sivusta, kaunis karva, miellyttävä 
luonne. Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nuorekas, 
keskivahva, mittasuhteiltaan kevyehkö narttu, sopiva rintakehä, eturinta saa täyttyä, kohtuulliset kulmaukset, 
tummat silmät, pää saa vielä muotoutua ja täyttyä, tarpeeksi huulia, hyvälaatuinen karva, hyvä ylälinja liikkuessa, 
ok häntä, keskipitkät nyt hieman jäykät liikkeet, esitetään hyvin. Kauhava RN 17.8. Paavo Mattila AVO ERI 1 
SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvin rakentunut narttu jolla oikeat mittasuhteet, hyvän 
mallinen pää, kaunis ilme, tyylikäs kaula, erittäin hyvä runko, yläosa ja takaosa, eturintaa voisi olla hieman 
enemmän, samoin kulmauksia edessä, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke 
Paulsen, Norja AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ år gammal tik, feminin huvud som sak-
nar något styrke, bra uttryck, för lågt ansatta öron, utmärkt hals, rygg, kors och svansansättning, saknar förbröst, 
bra välvd bröstkorg men något kort, stark länd, utmärkta proportioner, moderat vinklad fram och bak, vill inte helt 
visa sig i rörelse men glimtvis ser man att hon har bra steglängd, bra päls. 
 
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: Seinäjoki RN 19.5. Annaliisa Heikkinen VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omaisessa kunnossa oleva veteraaninarttu, pään ylälinjat voisivat olla paremmat, hieman etuasentoiset lavat, 
runko voisi olla lyhyempi, riittävät takakulmaukset, erinomainen karva, liikkuu hieman löysästi edestä, miellyttävä 
luonne. Kauhajoki RN 26.5. Sanna Kavén VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, oikea purenta, kauniit silmät, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, 
sopiva luusto, niukka eturinta, hyvä rintakehä, vahva lanne, hyvä lantio, erinomainen kinner, liikkuu yhden-
suuntaisesti hyvällä askelmitalla, tiivis selkä, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen, miellyttävä käytös. Tuusula 
ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia VET ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Presenting a 
pleasing outline, slightly longer, good in angulation throughout, good bone and legs, very good coat, well 
presented, moved very true, soundly and happily with a wagging tail. Kauhava RN 17.8. Paavo Mattila VET ERI 
1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunis ja hyvässä kunnossa oleva vete-
raani, hyvän mallinen kaunis pää, erinomainen kaula ja tyylikäs ylälinja, erittäin hyvät raajat, karva vielä kauniis-
sa kunnossa, erittäin hyvät sujuvat liikkeet, miellyttävä käytös. 
 
JENLIN NEVERENDING DREAM 48274/18 s.2.9.2018 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-
13 HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Fi Mva Jenlin Pipchin kasv. 
Merja Harjula 
Näyttelyt: Jyväskylä PN 23.3. Jaana Hartus BABY 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tasapainoisesti kehittynyt, keskivahva, tänään aavistuksen pitkälinjaisen vaikutelman antava 
nuori neito, hyvä runko, pitkä lanneosa, kaunis ylälinja, lupaava pää, oikeat kulmaukset, lupaavat sivuliikkeet, 
hieman kapea takaa. Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 7 months, very feminine and well built, feminine head with good proportions, strong muzzle, lovely low set 
ears, correct neck and topline, well set tail, for age well developed ribcage, strong bone and feet, moves nicely, 
good body proportions. Kiuruvesi PN 27.4. Ligita Zake, Latvia PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 7 months old, over medium size for age, a bit long in body, could have more parallel lines in 
head, muzzle square enough, nice expression, croup long enough, enough volume of body, a bit long in loin, 
moderately angulated, could move with more drive, correct temperament. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro 
PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, very well developed for her age, 
correct body and head, good earset, nice expression, good length of neck, typical topline, correct tailset and tail 
carriage, chest deep enough, angulations in balance, moves very nicely, nicely shown. Iisalmi NORD 12.5. 
Anne Livo Buvik, Norja PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size and proportions, feminine 
head, needs to develop in muzzle, needs a better layback of shoulders and more angulation of upper arm, nice 
bone and feet, still very underdeveloped chest, a bit short in croup, carries the tail far too high, happy mover but 



needs to develop and get a longer stride in front. Sodankylä RN 26.5. Hans Almgren, Ruotsi PEN 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Bit upright in neck, square in body, beautiful eyes, dark in colour, correct bite, 
level topline, medium strong bone, bit short croup, short breastbone, high carried tail, nice tempered, short hind 
movement, because of tail and neck no prize of honour today. Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti JUN ERI 3 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice outline, good length of neck, good shoulders, nice head, good 
topline on move, good front and back. Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät nartun mittasuhteet, sopiva vahvuusaste, hyvä pään pituus, melko 
syvä kallo-osa, hyvä kaula, pystyasentoiset lavat, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta, runkoon saa iän myötä 
tulla tilavuutta lisää, erinomainen luuston vahvuus, hyvin kulmautunut takaa, liikkeessä hieman korkea-asentoi-
nen häntä, kaunis turkki, reipas käytös. Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, Puola JUN EH 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Feminine head, good earset, I’d prefer more forechest, good depth of chest, moving a little bit 
close in front, in the move carries tail too high. 
 
JENLIN PIPCHIN Fi Mva 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: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. A 
very good type, well balanced, good neck, shoulders, legs and feet, a very good coat, presented very well, 
moved happily and soundly. Maalahti RN 3.8. Maija Mäkinen VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, vahva narttu jolla hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvä ylälinja, hyvä 
pää, silmät, purenta sekä korvat, hyvä kaula ja eturinta, vankka runko, hyvät kulmaukset, luusto ja käpälät, 
laadultaan erinomainen karvapeite, hyvin käytetty häntä, liikkuu hyvin, hyvä askelpituus, oikea temperamentti. 
Taipumuskokeet: Laitila 29.6. Anu Kokkarinen SPA 1. 
 
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 
Luonnetesti: Alajärvi 26.10. Jorma Kerkkä ja Reijo Hynynen LTE (95 pist). 
 
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: Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
kaunis pää, hieman vaaleat silmät, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, kaunis ylälinja, hieno eturinta ja etu-
kulma, erinomainen rintakehä, vahva runko, hieman pitkä lanne, hyvä häntä, vahva reisi, riittävä takakulma, 
kaunis karva, tasainen askel joka voisi olla hieman vetävämpi, reipas käytös. Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, 
Tanska NUO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½ years, nice size, very feminine, 
correct temperament, well balanced, feminine head, correct neck and topline, well set tail, good depth of chest, 
strong ribcage and loin, very well boned, well angulated, moves very nicely. Seinäjoki RN 19.5. Annaliisa 
Heikkinen NUO ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen narttu 
jolla oikeat rungon mittasuhteet, kuono-osa saa vielä täyttyä, hieman lyhyt kaula, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, tiivis runko, riittävän pitkä rintakehä, hyvä turkin laatu, liikkuu ja esiintyy hyvin. Tuusula ER 8.6. George 
Parker, Iso-Britannia NUO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine head with a dark eye, 
good length of neck, good legs and feet, well boned, short and compact, well ribbed, good angulation in rear, 
moved happily but slightly close at rear, overall excellent. Alavus KR 9.6. Reia Leikola-Walden NUO ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan oikea, keskivahva narttu, kaunisilmeinen oikealinjainen 
pää jossa vielä kevyt kuono-osa, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, hieman niukat mutta tasapainoiset 
kulmaukset, lupaava eturinta, täyteläinen runko, hyvä leveä lanne, liikkuu hieman lyhyellä etuaskeleella mutta 
iloisesti, täydellinen turkin laatu, iloinen luonne, kaipaa hieman kehätreeniä. Mikkeli KR 13.7. Paula Heikkinen-
Lehkonen NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, 
hyvä rakenne, koira on hyvässä kunnossa, lihaksikas ja kiinteä, hyvä pään pituus, matala otsapenger, hyvin 
täyttynyt eturinta, hyvät raajojen kulmaukset, erinomainen karvan laatu. Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti 
NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice level topline, nice head, good neck and shoulders, 
good front and back, moves well. Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, riittävä pään pituus, kuono voi-
si olla täyteläisempi, hyvä kaulan pituus, riittävän täyteläinen eturinta, hyvin kaareutuneet kylkiluut, rintakehä voi-
si olla kuitenkin pidempi, sopiva luuston vahvuus, melko niukasti kulmautunut edestä ja takaa, hieman jyrkkä-
asentoinen lantio, esiintyy reippaasti mutta liikkeessä voisi olla enemmän ulottuvuutta, hyvä turkin laatu, reipas 
käytös. Suonenjoki RN 28.7. Paavo Mattila AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu 
jolla oikeat mittasuhteet, hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, erittäin hyvä runko, aavistuksen suora edestä, 
hyvä ylälinja, riittävästi kulmautunut takaa, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, hyvä häntä. Maalahti RN 3.8. Maija 
Mäkinen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias feminiininen narttu jolla hyvät mitta-
suhteet, hyvä pää joskin pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät silmät ja korvat, hieno purenta ja 
isot hampaat, hyvä kaula ja runko, tasapainoiset kulmaukset, käyttää hyvin häntäänsä, aavistuksen jyrkkä lantio 
eikä saa täysiä tehoja taakse, hyvä luonne ja karva, myös hieman kapeat etuliikkeet, saisi liikkua kokonaisuu-
dessaan tehokkaammin. Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Selvä sukupuolileima, laadukas karva, sopiva rintakehä, vähän pitkä lanne, kohtuulliset kulmaukset, tarpeek-
si ulottuva kaula, silmät saisivat olla tummemmat ja ohimot sekä kuonon tyvi saisivat vielä täyttyä, voisi kantaa 
itsensä paremmin liikkeessä, hyvä häntä, vähän jäykkyyttä etuliikkeessä, esitetään hyvin. Kihniö RN 7.9. Juha 
Putkonen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungon mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva 
raajaluusto, hieman lyhyt ja kapeakuonoinen pää, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, silmät saisi-



vat olla tummemmat, hyvä purenta, hyvä selkä, riittävän täyteläinen runko, hieman kapea vyötärö, lavat ja olka-
varret saisivat olla viistommat, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä lantio ja hännän asento, hyvä karvan laatu, liik-
keestä puuttuu tehokkuus ja etuaskel jää kovin lyhyeksi. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja KÄY EH 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ år gammal tik, fina proportioner i huvudet, utmärkt uttryck, något 
lågt ansatta öron, kort hals, grovt skulderparti, aningen lång rygg, något kort kors, bra svansansättning, bra 
bröstkorg, något lätt benstomme, ok tassar, något låg på benen, visar sig idag i en för tjock kondition, bra päls 
och färg. 
Taipumuskokeet: Pedersöre 17.8. Virpi Väisänen SPA 1. 
 
JENLIN TRUE BELIEVER 48277/18 s.2.9.2018 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-
13 HeW-16 V-16 HeVW-18 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Fi Mva Jenlin Pipchin kasv. Merja 
Harjula 
Näyttelyt: Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Erittäin kompakti narttu, kauniit silmät, kuono-osa saa täyttyä, hyvä ylälinja, niukat etukulmaukset ja eturinta, 
voimakkaat takakulmaukset, hyvä luusto, lupaava karva, liikkuu hyvällä ryhdillä, edessä saisi olla ulottuvuuksia 
enemmän. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine head, good reach of neck, nice angulation fore and aft, good outline. Mikkeli KR 13.7. Paula 
Heikkinen-Lehkonen JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä kovin pentumainen pienehkö 
narttu, lyhyt runko, niukat kulmaukset, pieni pää, suippo kuono, tummat silmät, erinomainen karvan laatu, hyvä 
selkälinja ja hännän kiinnitys, saa vielä kauttaaltaan kehittyä ja vahvistua. Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen 
JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, lupaavarunkoinen juniori, kaunisilmeinen narttumai-
nen pää, hyvä purenta, kauniit pitkät korvat, kuono saa täyttyä tyvestä, vahva kaula, sopiva luusto, kulmaukset ja 
käpälät, hyvä karvan laatu, liikkuu vielä hieman kapeasti, etuosa saa tiivistyä, vaivaton sivuaskel, säilyttää linjan-
sa kauniisti, viehättävä luonne. 
Taipumuskokeet: Virolahti 27.7. Heli Rummukainen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Ruokolahti 9.6. Asko Kukkola AVO 1 (a-6, b-9, c-7, d-14, e-3, f-4 = 43 pist). Koira istute-
taan lähdön tuntumaan, hetki psyykataan koiraa ja annetaan lupa lähdölle mikä tutkitaan hyvin; ohjausmatkan 
ohjaaja muistuttaa jäljestä ja aivan lopussa hyräillen saattaa koiran matkaan; jälkeä edetään ihanan rauhallisesti 
käyttäen maavainua; ensimmäinen osuus mukavaa jäljestystä lintupitoisella osuudella, mikä ei kuitenkaan koiran 
jäljestystä haitannut; ohjaajalta lähtee luonnostaan pari kehoitusta matkan varrella; suoraan kulmalle missä ma-
kaus merkataan erittäin hyvin, kulma tarkistaen; viimeinen osuus on tänään linnun hajujen täyttämä ja vaikeuttaa 
koiran jäljestystä koska hajuja välillä tutkitaan; kolme kertaa oikea-aikainen kehotus pelastaa koiran hukalta 
koska aina palataan jäljelle, kaikki nämä tapahtuvat lähialueella jäljestä; loppuosuus hyvin suoraan kaadolle min-
kä osoittaa selvästi; riistaviettinen koira jota etenkin linnut kiinnostavat, mutta myös löytyy jäljestystaitojakin joita 
tarvitsee vielä vähän hioa; ensikertalainen koira jäljellä ja kokenut ohjaajakonkari joka tänään käyttäytyy narun 
päässä kuin ensikertalainen. Ruokolahti 15.6. Kari Hyytiäinen AVO 1 (a-5, b-10, c-8, d-13, e-3, f-4 = 43 pist). 
Alkumakaus tutkitaan ja koira aloittaa pääosin ilmavainuisen jäljestyksen joka etenee rauhallisesti jäljen päällä; 
koira tekee muutaman tarkastuksen jäljen sivulle; kulmamakaukset tutkitaan ja kulmat selviävät pienillä tarkas-
tuksilla; sorkalle tullaan rengastaen ja sitä nuuhkitaan. 
 
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 RN 1.5. Jetta Tschokkinen JUN ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 1-vuotias, reipas nuori narttu jolla hyvät mittasuhteet, erittäin kaunis pää, kauniit silmät, hyvä purenta, hyvä 
runko ikään nähden, eturinta saa vielä vähän kehittyä, hyvät kulmaukset takana, hiukan niukemmat edessä, 
hyvät liikkeet kun asettuu raville, lupaava karvan laatu, iloinen käytös. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-
Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Veru good overall balance, nice angulation, nice 
front legs and feet, just needs to strengthen in the back. Tuusula NORD 6.7. Kresten Scheel, Tanska JUN ERI 
1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year 2 months old nice female, good size, feminine, happy, well 
cut head, correct bite, good expression, well set ears, nice soft quality, good length of neck, good topline, correct 
low tailset, well angulated front and hindquarters, nice coat, comes a little broad, nice sidegait. Kouvola RN 
20.10. Anett Finnig JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 kk, erinomainen tyyppi jolla hyvät 
mittasuhteet, miellyttäväilmeinen pää jossa otsapenger saisi olla selvempi, hyvä kaula, turhan pysty lapa ja olka-
varsi, eturinnan tulee täyttyä, erinomainen rintakehän pituus ja malli, hyvä vahva lyhyt lanne, riittävä raajaluuston 
vahvuus, erinomaiset takakulmaukset, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivuliike turhan sidottu, hyvä turkin laatu, 
miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Lapinjärvi 15.6. Veli Nurminen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Iloinen 
narttu, katselee välinpitämättömästi muualle ja ihmisiin suhtautuu ystävällisesti. Haku ja laukaus: hyväksytty. 
Hyvää innokasta hakua, luontoinen hakija, kaikki toimii; käyttää maavainua, tottelee hyvin ensi kutsusta, 
kytkettävissä; laukauksesta innostuu. Jäljestys: hyväksytty. Hyvää ja hyvävauhtista jäljestystä; kulmassa 
kaarroksia jotka selvittää hyvin; kaatoa nuuhkii kun ensin pelko koirassa rauhoittuu. Vesityö: hylätty. Hakee 
pukin mutta uintimatka jää lyhyeksi. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
innokas ja hyvä koira joka alueella; tänään vain voimakas aallokko pilasi hyvin suorituksen, pelotti pientä koiraa.  
Virolahti 27.7. Heli Rummukainen SPA 1. 
Jäljestämiskokeet: Espoo 19.5. Jukka Kuparinen AVO 0 (0 pist). Reipas lähtö, koira etenee runsaasti pyörien 
reippaalla vauhdilla mutta jälki ei edennyt; ensimmäisellä osuudella kaksi suoraa poistumista jäljeltä, mistä tuli 



kaksi hukkaa; toinen osuus vähän paremmin mutta pyöriminen haittasi edelleen, toisen kulman oikaisi pari met-
riä; ennen viimeisen osuuden puoltaväliä tuomari keskeyttää kokeen kun aikaa oli mennyt jo lähes tunti; tultiin 
kaadolle ja se kiinnosti; työskentely oli tänään puurtavaa mutta ajoittain koira osoitti hyvää jäljestystä; harjoittelul-
la into kohdistuu paremmin jälkeen ja tulosta tulee. 
 
KANTELETTAREN BLUE BELLE 17329/19 s.5.2.2019 i. Wonder Luck Skar-Line Colour Range e. Kanteletta-
ren Lempilintu kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Hausjärvi PN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria BABY 2 KP. 6 kk, sopusuhtainen narttu, kaunis 
pää, oikea purenta, hieman löysät alaluomet, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautu-
nut, hyvät liikkeet, turkki ok. Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko, sievä pää, hieman pelokas ilme, vino purenta, hyvä kaula ja eturinta, suorat eturaajat, hyvä rinta-
kehä, vahva runko, hieman liioitellut takaraajojen kulmaukset, kaunis karva, ottaa muutaman kunnollisen aske-
leen mutta muuten hyppii, hermostunut käytös. 
 
KANTELETTAREN BOW TIE 17330/19 s.5.2.2019 i. Wonder Luck Skar-Line Colour Range e. Kantelettaren 
Lempilintu kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Hausjärvi PN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria BABY 1 KP PN2-pentu. 6 kk, sopusuhtainen nart-
tu, rodunomainen pää, tasapurenta, toivoisin pidemmän kaulan, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja rinta-
kehä, ikäisekseen hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin, turkki ok. Kotka PN 29.9. Vesa Lehtonen PEN 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä kovin kapea ja kevytrunkoinen, hyvät pään mittasuhteet, riittävä kaula, ylä-
linja saisi olla sulavampi, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, pitkä lanne, liikkuu riittävällä askeleella 
mutta voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin, hyvä karvan laatu, hieman tiukka purenta. 
 
KANTELETTAREN TYYNI TELLERVO 49211/16 s.18.9.2016 i. Fi Jva Breeze Xaukki Maybe Tracker e. Kante-
lettaren Mielikki kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Kouvola RN 20.10. Anett Finnig AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, 
erinomainen tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, turhan pysty lapa ja olkavarsi, etu-
rinta puutteellinen, erinomainen rintakehän kaarevuus ja pituus, hyvä lyhyt lanne, hyvät takakulmaukset, riittävä 
raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivuliike tulee olla tehokkaampi, erinomainen karvan laatu, 
miellyttävä käytös. 
Taipumuskokeet: Heinola 30.8. Paula Valkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen ja 
hieman ujon oloinen tarkkailija; ihmisiin suhtautuu välinpitämättömästi, tulee koirien kanssa hyvin toimeen. Haku 
ja laukaus: hyväksytty. Irtoaa vauhdikkaaseen itsenäiseen hakuun; risteilee ja kaartelee ohjaajan etupuolella 
erinomaisella etäisyydellä, rohkeaa maaston tutkimista; laukauksesta pysähtyy ja lähtee innokkaasti haukkuen 
tutkimaan laukauksen suuntaan, haku paranee ja vauhti kasvaa; innokas maaston tutkija, hieno suoritus. Jäljes-
tys: hyväksytty. Alkuun lähes jälkitarkkaa rauhallista jäljestystä; vaihtaa kuitenkin ilmavainulle ja alkaa varmistella 
jäljen kulkua jäljen päällä risteillen ja pyörien, kulma erinomaisesti; toinen osuus samoin varmistellen; kaadon 
nuuhkaisee nopeasti; jäljen aikana ujostelee seuruetta hiukan. Vesityö: hyväksytty. Halukkaasti veteen, ui pukille 
ja tuo sen ohjaajalle rantaveteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee hienosti ja haluaa työskennellä ohjaajan 
kanssa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: rauhallinen ohjaaja tukee vauhdikasta Lolaa hyvin ja saa koiran yrittämään 
parhaansa; toimiva parivaljakko; Lolassa on paljon potentiaalia mesästystyöskentelyyn. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 29.9. Leena Kähkönen AVO 2 (38 pist). 
 
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 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Kantelettaren Sinetär 
kasv. Sanna Unkila 
Näyttelyt: Tuusula NORD 6.7. Kresten Scheel, Tanska KÄY ERI 1 SA PN2 SERT NORD-VARASERT. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year 8 months, nice female excellent head, nice dark eyes, correct bite, 
well set soft ears, good neck, nice topline, well angulated front and hindquarters, nice coat, excellent mover, 
good length of step, nice drive. Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Kookas, vähän urosmaisen vaikutelman antava narttu jonka huulet saisivat olla täyteläisemmät, etu-
asentoiset lavat, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä ylälinja, normaalisti kulmautunut takaosa, erinomainen 
karva, tulisi olla iloisempi. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. A bit high on legs, could have more substance all over, good skull, enough stop, scissor bite, 
good foreface, enough length of neck, could have more forechest and broader ribcage in the front, good topline, 
a bit too much loose skin, enough angulated in knee and hock but could be more parallel and stronger in hock, 
very nice coat structure, moves freely but could a longer step and be more stable in front. Kouvola RN 20.10. 
Anett Finnig KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomainen tyyppi, kaunisilmeinen 
pää jossa hyvät mittasuhteet, hyvä kaula, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, eturinnan tulee vielä täyttyä, hyvä 
rintakehän pituus ja kaarevuus, hyvä vahva lanne, turhan jyrkkä lantio, hyvät takakulmaukset, turhan kevyt raaja-
luuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa ok, sivusta riittävällä askelpituudella, hyvä karvan laatu. Tampere RN 
6.12. Tarmo Viirtelä KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, vielä aavistuksen ver-
ran korkearaajainen, hieman kevyt kuono-osa, muuten hyvä pää, purenta ok, kaunis ilme, riittävä kaula ja etu-
rinta, hyvä rintakehä, vahva runko, hyvä takakulma ja hänät, kaunis karva, vetävä askel, reipas käytös. 
 
KARHURUMMUN BALVA 22330/16 s.18.3.2016 i. Miklaus Onpa Metka e. Dakota Pink kasv. Eeva-Marja Joki-
nen 



Metsästyskokeet: Ylitornio 28.9. Pertti Sinkkonen VOI – (30 pist). Ylitornio 29.9. Pertti Sinkkonen VOI – (52 
pist). Inari 12.10. Juha Karlström VOI 2 (75 pist). Inari 13.10. Tiina Karlström VOI – (24 pist). Soini 26.10. 
Torbjörn Augustinsson VOI – (0 pist). Soini 27.10. Olle Johannisson VOI 1 (83 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Ylitornio 24.8. Pekka Eskola VOI – (25 pist). Ylitornio 25.8. Pekka Eskola VOI 1 
(77 pist). 
 
KARHURUMMUN HERTTUATAR 26522/17 s.6.4.2017 i. Fi Kva Mery Black Ring-Ouzel e. Dakota Pink kasv. 
Eeva-Marja Jokinen 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Torbjörn Augustinsson AVO – (0 pist). 
 
KELTAISEN TALON ESTER 47030/18 s.20.8.2018 i. Lahdenhovin Arvo e. Dream Bell’s Adele kasv. Sari Ilta-
nen 
Näyttelyt:.Iitti RN 1.6. Maija Mäkinen JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, feminiininen 
juniori, tiivisrunkoinen, narttumainen pää jossa hyvä pituus, linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät silmät, 
huulet ja purenta, kaunis kaula, vielä kapea edestä, kääntää etutassuja ulospäin, ikään sopiva runko, rintakehä 
voisi olla hieman pidempi suhteessa lantioon, riittävästi kulmautunut takaa, hyvät käpälät, laadultaan erinomai-
nen karva, hyvä askelpituus mutta liikkuu kapeasti edestä ja takaa, lanneosa korostuu liikkeessä, hyvä käytös, 
tarvitsee aikaa. 
 
KIARA COPY ETERI Ee & Lt Mva 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: Jämsä KR 16.6. Katja Korhonen AVO ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 4-vuotias, erinomainen tyyppi, nartulle ominaiset mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvä nartun pää, 
miellyttävä ilme, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä eturinta, hyvä kaula, hieman laskeva selkälinja, hyvä etu-
rinta ja rungon täyteläisyys, vahva lanne, tasapainoiset kulmaukset, vankkaluustoiset raajat, hyvät käpälät, erin-
omainen turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, erinomainen sivuliike, hieman löysyyttä edessä, 
miellyttävä luonne. Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Very nicely presented, very good coat, nice head, good neck and shoulders, nice deep 
chest, good front and back, moves well. Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, hyvät rungon mittasuhteet, feminiininen pää, 
kuono voisi olla hieman täyteläisempi, kaunis ilme, riittävä kaulan pituus, erinomainen eturinta, vankka runko 
mutta olisi edukseen hieman tiiviimmässä kunnossa, hyvin kiinnittynyt häntä ja kaunisasentoinen häntä, sopu-
suhtainen raajarakenne, hyvälaatuinen turkki, avoin käytös. Hyvinkää KR 21.7. Marja Talvitie AVO ERI 2 SA 
PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Edestä hieman löysästi, muuten hyvin liikkuva, erittäin hyvän 
tyyppinen, hyvä pää ja ilme, riittävät etu- ja takakulmaukset, kovin lyhyt rintalasta, hyvä ylälinja, häntä ja karva. 
Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos AVO ERI 1 SA PN3 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, huulet saisivat olla täyttyneemmät ja kuono-osa vähän pidempi, kaunis 
kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvä olkavarsi, kauniisti pyöristynyt runko, hyvät takakulmat, erinomainen kar-
van laatu, liikkuu hyvällä askeleella, ihanan lyhyt tiivis lanne. 
 
KUUSIVIIDAN SIRU Fi Kva 20915/14 s.20.2.2014 i. Fi Kva Stawaskogens Goofy e. Fi Kva Sanaigmore Jessie 
kasv. Jukka Paroinen 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sound, free happy mover, pleasing head, good rib and substance, well boned legs, does need a straighter front. 
 
LA BELLE PRIX WILD VIOLET RKF5410892 s.13.7.2018 i. Halennest New Design e. Mes Braves Penelopa 
kasv. Albina Podluzhnaya, Venäjä 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, well balanced throughout, good head, good legs and feet, well boned, good turn of stifle, well 
muscled, nice behind, moved happily and soundly. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia JUN ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Good type and outline, well proportioned head with soft expression, good 
forechest, legs and feet, well sprung ribs, good depth of brisket, well angulated front and rear, sound and happy 
on the move (vain laatuarvostelu, myöhästyi). Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi NUO ERI 3. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, bra proportioner, välskuret huvud, välansatta öron, bra resning och top-
line, normala vinklar, välformad bröstkorg, rör sig ok från sidan, kunde ha bättre finish på pälsen. 
 
LA BELLE PRIX WINTERS TALE RKF5410893 s.13.7.2018 i. Halennest New Design e. Mes Braves Penelopa 
kasv. Albina Podluzhnaya, Venäjä 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Overall nice balance, short bodied, feminine head, just would prefer more substance and a bigger rib, moved 
slightly close behind and wasn’t the happiest dog on this occasion, maybe too hot for her. Kotka KV 10.8. Rudy 
Feyaerts, Belgia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lovely type and outline, beautiful head and 
expression, excellent neck and shoulders, good bone and substance, cobby body, well angulated behind, moves 
very well but unfortunately lacking tail action (vain laatuarvostelu, myöhästyi). 
 
LA SCALE PAW PATROL 29507/19 s.8.12.2018 i. Hu Mva Hu JMva EuV-17 Amore America Big Citylife e. Hu 
Mva Fresh News Vouge Model kasv. Laura Szlavy-Kovacs, Unkari 



Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Six 
months, well balanced head, good legs and feet, short deep body, good rear angulation, sound on the move. 
Lahti PN 14.7. Juha Putkonen PEN 1 KP ROP-pentu RYP4-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 
kk, nartuksi hyvät rungon mittasuhteet, hyvä raajaluusto, kaunispiirteinen lupaava pää, hyvä korvien kiinnitys, 
keskiruskeat silmät, hyvä purenta ja hampaat, hyvin kehittynyt rintakehä, eturinta saa vielä täyttyä, vielä ulko-
kierteiset eturaajat, iän mukainen karva, hyvä lantio ja hännän asento, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä 
askeleella, vielä epävakaasti edestä, lanne saisi olla lyhyempi. Vesilahti RN 3.8. Pirjo Aaltonen PEN 1 KP 
ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungoltaan hyvin kehittynyt narttupentu, hyvät mitta-
suhteet, tyypilliset ääriviivat, vielä pehmeässä pentukarvassa esiintyvä, hieman erisuuntaiset pään linjat, hyvät 
silmät ja ilme, hyvä eturinta ja kulmaukset, esiintyy iloisesti, liikkuu hyvin takaa ja edestä. Helsinki NORD 7.12. 
Cindy Pettersson, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra storlek, fin outline, nätt väl-
balanserat huvud med vackert uttryck, utmärkt förbröst och front, bra hals, skuldra, bröstkorgsdjup och längd, 
välvinklad bak, tillräcklig benstomme, rör sig väl, behöver tid att mogna. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruot-
si JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vacker helhet, utmärkta proportioner i huvudet och kropp, 
välutvecklat nosparti, välansatta öron, underbar topline, utmärkt förbröst och bröstkorg, välvinklad, snabba steg, 
bra steglängd, använder svansen vid rörelse, utmärkt päls. 
 
LADY 56098/14 s.2.11.2014 i. Silessia’s Woody Brown e. Rosswind Fool For Love kasv. Johanna Jussila 
Näyttelyt: Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, 
oikealinjainen narttu jolla erinomainen pitkä rintakehä, hyvä raajaluusto ja käpälät, etukulmaus voisi olla parempi, 
hyvä takaosa, kaunis nartun pää ja ilme, hyvä purenta, hyvä karvan laatu, liikkeessä voisi olla enemmän 
cockerin luonnetta, säilyttää linjansa sivukuvassa. 
 
LADYSPLIT’S GOLDIELOCKS Fi Kva 24176/14 s.16.3.2014 i. Ladysplit’s Dinodas e. Multifarious Adalmiina 
kasv. Ulla Ruistola 
Metsästyskokeet, vesilintu: Lumijoki 31.8. Juha Tuomanen VOI – (17 pist). 
 
LADYSPLIT'S JASMIN 38921/17 s.11.6.2017 i. Fi Kva Lahjakas Copper e. Fi Kva Ladysplit’s Goldielocks kasv. 
Ulla Ruistola 
Metsästyskokeet: Hyvinkää 7.12. Arto Kurvinen AVO 1 (76 pist). 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hylätty. Orivesi 26.8. Lauri Kanerva Hyväksytty. 
 
LAHJAKAS BIENNIS 32775/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. Petteri 
Väinänen 
Rallytoko: Hyvinkää 27.7. Hannele Pirttimaa ALO HYV (100 pist). Somero 28.7. Anna Klingenberg ALO HYV 
(94 pist) RTK1. Salo 31.8. Jaana Karppinen AVO HYV (92 pist). Vantaa 27.10. Maria Riski AVO HYV (98 pist). 
Espoo 30.11. Hannele Pirttimaa AVO HYV (97 pist) RTK2. 
 
LAHJAKAS BRILLIANT 32779/14 s.6.5.2014 i. Fi Kva Miklaus Passepartout e. Fi Kva Violet Melody kasv. 
Petteri Väinänen 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Free moving, sound and happy, ample bone and substance, pleasing head, ample reach of neck. 
Metsästyskokeet: Soini 26.10. Torbjörn Augustinsson VOI – (0 pist). 
 
LAHJAKAS HEPULI 33192/18 s.6.5.2018 i. Ladysplit’s Headstrong e. Lahjakas Aamelia kasv. Petteri Väinänen 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hyväksytty. 
 
LAHJAKAS HUIMA 33190/18 s.6.5.2018 i. Ladysplit’s Headstrong e. Lahjakas Aamelia kasv. Petteri Väinänen 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 17.8. Liisa Pajala SPA 1. 
 
LAMMENPEIN ADALMIINA Fi & Se Jva 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 Cinde-
rella kasv. Kaisu Kärnä 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä sukupuoli-
leima ja mittasuhteet, hieman lyhyt kuono-osa, hyvä kallo, tummat silmät ja miellyttävä ilme, oikea purenta, kau-
nis kaula, hieman lyhyt olkavarsi, riittävä eturinta ja rintakehän kaarevuus, hieman pitkä lanneosa, hieman jyrkkä 
lantio, kaunis matala kinner, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa ja edestä hieman leveästi, riittävä sivuaskel, hyvä 
karva, miellyttävä käytös. Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Feminint, vackert uttryck, korrekta öron, en aning djup i stopet, acceptabel kropp, bra vinklar, mycket goda 
rörelser, bra päls. Joensuu NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good size, very short bitch with sloping croup, head very long and dry enough, enough neck but 
needs more withers, a little narrow behind, needs more drive, good type of coat, could be shown better. Tervola 
RN 20.4. Marja Talvitie AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kovin lyhyellä askeleella ja ahtaasti 
takaa liikkuva aavistuksen lyhyt tyttö, hieman voimakas otsa, kuono voisi olla pidempi, liikaa löysää kaulanah-
kaa, hyvä kaula, löysät kyynärpäät, hieman lyhyt ja laskeva lantio, hieman liian lyhyt ja alas kiinnittynyt häntä, 
hyvä karva. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type, 
3 years old bitch, excellent bones, correct body proportions, feminine head, correct muzzle, good earset and ear 
carriage, excellent reach of neck, typical topline, a little bit short in upper arm, correct rear, good underline, 



typical mover but could move a little bit more freely, nice coat and showing. Sodankylä RN 26.5. Hans Alm-
gren, Ruotsi KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size, short compact, very feminine head, 
beautiful eyes, medium strong bone, enough angulation in front, good topline, breastbone should be longer, 
falling croup, affects movement, should have better angulation in knees, silky coat, short hind movement, ok in 
front. Kuusamo RN 9.6. Hilkka Salohalla KÄY ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, hyvä purenta, kauniit silmät ja korvat, hyvä kaula, oikein kulmautu-
nut, hyvä matala kinner, hyvä runko, luusto ja käpälät, liikkuu hyvin mutta taka-askel liikkeessä jää vähän rungon 
alle. Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Melko neliömäinen 
narttu jolla lyhyt rintakehä, tasapainoiset riittävät kulmaukset, luisu lantio, hyvä karvan laatu, hyvä pää, ilme ja 
purenta, kiva luonne, jäykkä lyhyehkö taka-askel. Kemi KR 21.7. Juha Palosaari KÄY EH 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, hyvä kaulan pituus mutta pysty lapa katkaisee 
niskalinjan, riittävä eturinta ja runko, hyvät takakulmakset, liikkeessä lantion asento on jyrkkä ja ylälinjasta tulee 
nouseva ja taka-askel jää melko lyhyeksi, seistessä miellyttävä sivukuva, kaunis turkki. Siikajoki RN 7.9. Pawel 
Osak, Puola AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good head, needs more elegance, good length 
of neck, good forechest and depth of chest, correct topline, bit narrow in rear, good tailset, carries tail bit high on 
move. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine bitch, lovely head and expression, enough neck, a little straight in shoulder, good spring of ribs, 
balanced in angulation, a little short in croup and would like a better topline on the move, acceptable coat quality, 
happy temperament with happy tail. 
Jäljestämiskokeet: Keminmaa 30.6. Niina Lukkariniemi VOI 1 (a-6, b-9, c-9, d-9, e-3, f-4 = 40 pist). Rauhoitettu 
ohjattu lähtö, koira aloittaa maa- ja ilmavainuisen reippaahkoa vauhtia etenevän työskentelyn; kaikilla osuuksilla 
runsaasti tarkistelua, välillä hukan rajoilla asti; makauksista merkkaa neljännen, muut ohi tai yli; ensimmäinen 
kulma tarkasti, toinen kulma ja katko nopeasti hakien, kolmas kulma suunnan varmistuksella; sorkalle suoraan, 
nuuskii ja nuolee; tänään pisteisiin vaikuttaa runsas tarkistelu ja makausten huono merkkaaminen. 
 
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 12.1. Sanna Kavén KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä sukupuoli-
leima ja rungon mittasuhteet, oikea purenta, elegantti pää joka voisi olla kauttaaltaan hieman vahvempi, hyvä 
ilme, riittävä kaulan pituus, etukulmausten tulisi olla voimakkaammat, hyvin kulmautunut takaa, rintakehän tulisi 
olla kaareutuneempi ja eturinnan selvempi, hyvä lanne ja lantio, hyvä matala kinner, liikkuu yhdensuuntaisesti, 
etuaskel voisi olla pidempi, hyvä karva, miellyttävä käytös. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 SA 
PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen narttu, 
mukavan jäntevässä kunnossa, rakenteeltaan tasapainoinen, hyvät käpälät, hyvin kaunislinjainen, hyvä ilme, 
purenta ja korvat, hyvä karvan laatu, kaunis väri, liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvä sivuaskel oikealla luonteella, 
riittävä ylälinjan jäntevyys. Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Feminin utstrålning, utfyllt nosparti, utrmärkt stop, välkroppad, mycket bra frambensvinklar, lätt hög-
ställd bak, acceptabel rörelser. Joensuu NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola AVO ERI 3. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Not big bitch but with strong bone, head is dry enough, medium length of neck, big 
body, narrow behind, a little high in rear in movement, beautiful coat, could be better shown. Tervola RN 20.4. 
Marja Talvitie KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan hyvä, hyvän tyyppinen, hie-
man lyhytkuonoinen tyttö, hyvä kaula, pysty olkavarsi, aavistuksen lyhyt lantio, hyvät takakulmaukset, hyvä 
karva, liikkuu löysästi edestä ja saisi liikkua paremmalla potkulla takaa. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro KÄY 
ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, excellent mover, very nice 
proportions of body, correct bone and substance, feminine head, nice expression, excellent rear and front 
angulations, excellent topline and tailset, very nice tail carriage in moving, good length of ribcage, nice coat. 
Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet, hyvä pää mutta hieman kuivat huulet, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saisi olla täyttyneempi, hyvä runko 
ja luusto, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta liike saisi olla tehokkaampi ja iloisempi, hyvä karvan laatu. Sodan-
kylä RN 26.5. Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, nice 
size, correct proportions, soft expression, strong foreface, beautiful dark eye, full dentition, enough neck, held 
proudly, level topline, bit falling croup, low set hocks, correct silky dense coat, carries the tail to extension of 
back, bit short in hind movement. Rovaniemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja AVO ERI 2 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, excellent type, very good head, strong body, strong body, good bone, 
very good angulation, ok coat, excellent temperament, moves very well.  Kuusamo RN 9.6. Hilkka Salohalla 
AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, huulet saisi-
vat olla mussummat, hyvä lapa, lyhyt olkavarsi, polvikulmat saisivat olla voimakkaammat, hyvä runko, luusto ja 
käpälät, liikkuu hyvällä askeleella. Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä AVO ERI 1 SA PN1 SERT NORD-SERT 
VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, vankka runko ja riittävän pitkä rinta-
kehä, hyvä luusto ja tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja ja häntä, turkki voisi olla silkkisempi, hyvät pään lin-
jat, ilme ja purenta, liikkuu reippaasti hyvällä askelluksella. Kemi KR 21.7. Juha Palosaari AVO ERI 3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät pään linjat, riittävä kaula, lapa saisi olla viistompi ja eturinta voimak-
kaampi, massaa voisi olla hieman enemmän, hyvä takaosa, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella, pai-
nuu hieman edestä, seistessä miellyttävä sivukuva. Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, Puola KÄY ERI 1 SA PN3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, good eyes, good earset, good length of neck, nice chest, 
nice topline, moves well in both directions, good tailset. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia KÄY ERI 3. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head with beautiful expression, correct head, square muzzle, 



strong neck, well laid shoulder, enough chest, would prefer more substance of bones, excellent ribcage, moves 
parallel and with action. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Nice cocker type, sweet head and expression, good neck and shoulders, good spring of ribs, a 
little long in loin, well angulated and moves well, happy wagging tail, not in her best coat condition. 
Jäljestämiskokeet: Ristijärvi 6.7. Niina Lukkariniermi VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-9, e-3, f-4 = 41 pist). Ohjaaja 
rauhoittaa koiran lähtömakaukselle jonka tutkittuaan se aloittaa maa- ja ilmavainuisen loppua kohti koko ajan 
reipasvauhtisemman jälkityön; suorat osuudet tarkasti vain yksittäisiä pieniä tarkistuksia tehden; makauksista 
merkkaa kaksi, muut ohi ja yli; ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää tekijöiden jälkiä seuraten kun tausta on 
ensin tarkistettu, toinen ja kolmas kulma tarkasti; sorkan haistaa kaukaa, ilmavainulla kaartaa sivusta nuuski-
maan ja nuolemaan; hyvää perusjäljestystä, vauhtia vähän vähemmäksi niin toivottavasti makauksillekin ehtii 
pysähtyä. Kolari 18.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (45 pist). 
 
LEADING-LIGHT BRIDESMAID 42745/15 s.19.5.2015 i. Cucciolandia Oro e. Fi Mva Leading-Light Cosmic Girl 
kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 
years, good size, happy temperament, feminine head, good pigmentation, lovely ears, good neck, topline and 
tailset, correct underline, good bones and feet, nice coat, moves nicely. 
Jäljestämiskokeet: Heinola 4.8. Mari Tilles AVO 0 (0 pist). 
 
LECIBSIN AMARYLLIS 10851/19 s.18.11.2018 i. HeJW-16 Merry Cocktails Morrissay e. Flyers All Or Nothing 
kasv. Jukka Kuusisto 
Näyttelyt: Orivesi KR 7.7. Marjo Jaakkola PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 
kk, sievä, erittäin feminiininen, hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset edessä, hyvin kehittynyt 
runko, riittävät kulmaukset takana, liikkuu hyvin halutessaan, hyvä karva. Pori KV 28.7. Lykourgos Zoumpouli-
dis, Kreikka PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 months old puppy, very nice 
head, dark eyes, correct bite, correct angulations, strong body, nice set of the tail, nice movement. Kihniö RN 
7.9. Juha Putkonen JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Matalaraajaisen vaikutelman antava, 
kokoon sopiva raajaluusto, hyvä kallo-osa, oikein kiinnittyneet korvat, pyöreät keskiruskeat silmät, hyvä purenta 
ja huulilinja, hyvä suora selkä, ikäisekseen hyvä rintakehä, hyvälaatuinen karva, hyvä lantio ja hännän asento, 
olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, etuliikkeissä vielä epävakautta ja takaliikkeissä 
tehottomuutta. Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä JUN ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hyvä koko, kaunis pää mutta hieman niukka otsapenger, ilmeen tulisi olla pehmeämpi, riittävä kaula, 
hyvä etuosa ja eturinta, suorat eturaajat ja tiiviit tassut, erinomainen rintakehä ja runko, hieman niukka polvi-
kulma, kaunis karva, tasainen liikunta, aika korkealla kannettu häntä, reipas käytös. 
 
LECIBSIN SHADE 34152/18 s.17.5.2018 i. HeJW-16 Merry Cocktails Morrissay e. Lecibsin Sweet Memories 
kasv. Jukka Kuusisto 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin feminiininen 
7 kk ikäinen narttu, antaa hieman matalan vaikutelman tässä kehitysvaiheessa, oikea purenta, kauniit silmät, 
pää voisi olla kauttaaltaan vahvempi, sopiva kaulan pituus, voisi olla edestä paremmin kulmautunut, eturinta ja 
rintakehä kaipaavat vielä aikaa, hyvä lanne, liikkuu yhdensuuntaisesti vetävällä pitkällä askeleella, lupaava 
karva, esiintyy ja esitetään erinomaisesti. Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen PEN 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 8 kk, ihannekokoa pienempi, antaa matalaraajaisen vaikutelman, kokoon sopiva luusto, lupaava 
pää, hyväasentoiset korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hyvin kehittynyt rintakehä, hyvä pentukarva, esiin-
tyy vaisusti mikä näkyy myös liikkeessä. Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi JUN EH 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Feminint uttryck, acceptabel nosparti, bra stop, korrekta öron, knappa vinklar runtom vilket 
ger en knapp steglängd, god päls. Joensuu NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola JUN EH 1. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 9 months old, good size, not trained yet, feminine head, earset low enough, 
medium length of neck, a little high in rear, not very well angulated front and rear, hanging on the leash when 
walking, excellent coat and condition. Tuusniemi RN 7.7. Riitta Niemelä JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Pienikokoinen, hyvin feminiininen juniorinarttu jolla saisi olla enemmän raajakorkeutta, sievä nar-
tun pää ja kauniit tummat silmät, hyvin kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta ja runko saavat vielä 
täyttyä, riittävä luuston vahvuus ja kohtalaiset kulmaukset, kaunis turkki, liikkuu reippaasti hyvällä askelpituu-
della, esitetään rauhallisesti, miellyttävä käytös. Mikkeli KR 13.7. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN H. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni, vielä kovin pentumainen nuori narttu, pieni pää, suippo kuono, kevyehkö 
luusto, hieman matala kokonaisuus, raajojen tulisi olla voimakkaammin kulmautuneet jolloin myös liikkeisiin tulisi 
enemmän tehokkuutta, oikean laatuinen karva, tummat silmät, oikea purenta, toivottavasti kasvaa vielä ja van-
kistuu kauttaaltaan. 
 
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: Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro KÄY ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years, strong 
bitch in very good type, excellent body proportions, typical head but needs more stop, well set ears, a bit short in 
neck, enough strong in topline, correct tailset, too straight in front angulation, needs some forechest, coat quality 
could be silkier, moves well, bit short steps in front. 
 
LEPÄNOJAN JUST VAAN PARAS 56004/14 s.27.10.2014 i. Pretty Flower’s Unus Sed Leo e. Lepänojan 
Bertha kasv. Riikka Torikka 



Näyttelyt: Riihimäki NORD 31.8. Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4 
years old, good head, a bit deep set eye, could have a little longer and deeper muzzle, correct topline, good 
front, very good rear angulation, very good side movement. Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen AVO ERI 3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungon mittasuhteiltaan oikea, sopiva raajaluusto, hieman lyhytkuonoinen 
pää, oikeat pään linjat, hyvät korvat, silmät saisivat olla tummemmat, hyvä purenta, hyvä pyöristynyt runko ja 
lanneosa, riittävä eturinta, lavat ja olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, hieman lyhyt 
runkokarva, hyvä lantio ja hännän asento, etuliike jää lyhyeksi ja liikkeestä puuttuu tehokkuus. Hyvinkää RN 
22.9. Saija Juutilainen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, malliltaan oikea, hyvä-
runkoinen ja hyväluustoinen narttu, vahvat käpälät, hyvät kulmaukset, kaunislinjainen ja kaunisilmeinen nartun 
pää, hyvät korvat ja purenta, kaunis väri ja karvapeite, liikkuu hyvällä luonteella, hyvä hännän asento, sujuva 
sivuaskel kunhan vaan malttaa, hyvin mallikas kokonaisuus. 
 
LEPÄNOJAN MAAILMANNAPA 18500/16 s.20.1.2016 i. Fi & Ee Mva Lv & Ee JMva Breeze Xante Avec e. 
Lepänojan Domino kasv. Riikka Torikka 
Näyttelyt: Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakas-
rakenteinen narttu, hyvät pään mittasuhteet mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja etuosa, hyvä 
rintakehä mutta saisi olla tiiviimmässä kunnossa, hieman kevyt luusto, liikkuu leveästi edestä, saisi olla 
ryhdikkäämpi liikkeessä. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good size, feminine, a bit too open in eye but nice eye colour, scissor bite, good skull, could have 
deeper forefacxe, a bit heavy over shoulder, very good forechest, straight forelegs, too long nails, well developed 
ribcage, too fat and not in good condition, too much angulated in rear and sinks in her movement, could be more 
straight in topline, moves with short steps. 
 
LINGONBERRY’S DESTINATION ANYWHERE 11082/19 s.2.11.2018 i. Se(n) & Dk(n) Mva PMJV-16 DkJV-16 
DkV-16 NoJV-16 Midnight Train’s Bon Jovi e. Fi & Se(n) Mva Lingonberry’s Laura Biagiotti kasv. Salla Hen-
riksson 
Näyttelyt: Kiuruvesi PN 27.4. Ligita Zake, Latvia BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 months 
old, feminine bitch, enough well balanced, at the moment head large enough, in development, would prefer 
slightly larger eyes, correct topline when standing, could be straighter in movements, well developed body, a bit 
short ribcage and a bit long in loin, correctly angulated, could show herself better in movement, correct 
temperament.  
 
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 Hen-
riksson 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 17.8. Anett Finnig KÄY ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Erinomainen tyyppi, hyvät nartun mittasuhteet, oikeat mittasuhteet päässä mutta otsapenger voisi olla 
voimakkaampi, hyvä kaula, pysty lapa ja olkavarsi, eturinta voisi olla täyteläisempi, hyvä rintakehän malli, hyvä 
lyhyt lanne, hyvä hännän kiinnitys, hyvä raajaluuston vahvuus, tiiviit tassut, hyvät takakulmaukset, liikkuu edestä 
ja takaa hyvin, riittävä askelpituus sivusta, esitetään tänään hieman tuhdissa kunnossa jonka takia runko liian 
eloisa, esitetään erittäin hyvin, miellyttävä käytös, aavistuksen karheutta turkissa. 
 
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: Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja 
mittasuhteet, hyvä ylälinja ja häntä, vankka runko ja riittävän pitkä rintakehä, riittävät kulmaukset, hieman peh-
myt turkin laatu, hyvät pään linjat, ilme ja purenta, riittävä sivuliike, hieman leveä edestä. Kalajoki KV 20.7. Riit-
ta Niemelä VAL ERI 1 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, 
hyvä rungon ja luuston volyymi, kaunis nartun pää, miellyttävä ilme, hyvä kaula, sopusuhtaiset kulmaukset ja 
luuston vahvuus, hyvin kiinnittynyt ja kauniisti kannettu häntä, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu keveästi hyvällä 
askelpituudella, miellyttävä käytös. 
 
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 17.8. Anett Finnig AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi jolla oikeat nartun mittasuhteet, kaunisilmeinen pää joka voisi olla aavistuksen voimakkaampi, vino puren-
ta, hyvä kaula, pysty lapa, olkavarsi ok, eturinta saa täyttyä, hyvä rintakehän malli ja pituus, hyvä lyhyt lanne, hy-
vä lantio, oikea hännän kiinnitys, hyvät takakulmaukset, riittävä raajaluuston vahvuus, kauniit tiiviit käpälät, liik-
kuu edestä ja takaa ok, hyvä askelpituus sivusta, hyvä turkki ja laatu, esitetään erinomaisesti, miellyttävä käytös, 
purennan takia palkintosija hyvä. 
Taipumuskokeet: Ylitornio 29.6. Nina Janné SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallisesti 
tilannetta seuraileva iloinen cockerineiti; Vendi suhtautuu ystävällisesti toisiin koiriin ja erittäin avoimesti ihmisiin. 
Haku ja laukaus: hyväksytty. Pääosin suppeahkoa, välillä sopivalla etäisyydellä tapahtuvaa välillä hieman 
ihmettelevää, pääosin innokasta työskentelyä; Vendi käyttää hyvin nenäänsä; laukauksen jälkeen katsastaa 
ihmisten kunnon ja jatkaa sitten työtään; yhteistyö toimii ja ohjaaja antaa hyvin tilaa koiralle tehdä hommiaan. 
Jäljestys: hyväksytty. Vendi jäljestää nokka tuhisten ja liina sinkuen erittäin varmasti ja määrätietoisesti; kaato 
löytyy ja se kiinnostaa kovasti. Vesityö: hyväksytty. Ui halukkaasti ja tuo pukin ohjaajalle; tyylikäs suoritus. Totte-



levaisuus: hyväksytty. Vendi on koko ajan hyvin ohjaajan hallussa ja tottelee erinomaisesti. Yhteistyö ja yleis-
vaikutelma: pirteä nuori cockeri jolla on taipumuksia moneen spanielimaiseen lajiin; parin yhteistyö on vähä-
eleistä ja toisiinsa luottavaa; erityisesti mejää suosittelisin kokeilemaan. 
 
LYRICALS I CROSS MY HEART 44562/17 s.6.8.2017 i. Willy Wonka Z Chapupecké Louky e. Lyricals Lyrical-
universal kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 7.7. Riitta Niemelä NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiini-
nen, pienikokoinen, tiivisrakenteinen narttu jolla voisi olla hiven enemmän raajakorkeutta, riittävä pään pituus, 
pyöreät suuret silmät, hieman erisuuntainen kuonon ja kallon linja, riittävä kaulan pituus, tiivis selkä, vahva etu-
rinta ja runko, hyvä luusto ja kulmaukset, erinomainen turkin laatu, liikkuu halutessaan hyvällä askelpituudella 
mutta jännittää tänään hieman kehässä. 
 
LYRICALS I’M ALREADY THERE 44561/17 s.6.8.2017 i. Willy Wonka Z Chapupecké Louky e. Lyricals 
Lyricaluniversal kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen sukupuolileima, hyvät rungon mittasuhteet, oikea purenta, kaunisilmeinen pää joka voisi olla täyttyneempi 
silmien alta, hieman lyhyt olkavarsi, muutoin hyvin kulmautunut, ikäisekseen sopiva eturinta, rintakehän tulee 
vielä kehittyä, vahva luusto, hyvä lanneosa ja lantio, erinomainen karvan laatu, liikkuu yhdensuuntaisesti lupaa-
valla askeleella, hyvä ylälinja. Iisalmi NORD 12.5. Anne Livo Buvik, Norja NUO ERI 1 SA PN1 SERT NORD-
SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Really lovely type of bitch with good proportions, sweet 
head and expression, lovely neck and shoulders, well shaped chest, still needs to develop, correct amount of 
angulation, really free movement, lot of reach and drive, lovely coat quality, very happy. Lestijärvi RN 18.5. 
Vesa Lehtonen NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis nuori narttu 
jolla viehättävät ääriviivat, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, kaunis ylälinja, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä runko, 
riittävä luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvin, vielä hieman kapeasti edestä, hyvä karvan laatu, kau-
niissa kunnossa, viehättävä luonne. 
 
LYRICALS MELODY OF THE NIGHT 54894/16 s.8.11.2016 i. Willy Wonka Z Chalupecké Louky e. Lyricals 
Majorsminor kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
sukupuolileima, oikea purenta, hieman takaluisu kallo, kuono-osa voisi olla täyteläisempi mutta kuitenkin miellyt-
tävä ilme, erinomainen vahva kaula ja erinomainen eturinta, hieman etuasentoiset lavat ja lyhyt olkavarsi, hyvin 
kulmautunut takaa, hyvä rintakehä, vahva lanne, liikkuu edestä löysästi ja takaa hyvin, erinomainen häntä ja 
luonne. Iisalmi NORD 12.5. Anne Livo Buvik, Norja AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
balanced bitch, well shaped head, soft expression, good neck and shoulders, lovely spring of ribs, well 
angulated, I’d like her to move with little more reach, sufficient drive, ok coat quality, too much hair on the hocks. 
Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen AVO ERI 2 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää, kaula ja ylälinja, eturinta saisi olla täyttyneempi, hyvä runko, hieman kevyt 
luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella mutta hieman kapeasti edestä ja takaa, hyvä kar-
van laatu. Tuusniemi RN 7.7. Riitta Niemelä AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
feminiininen kompakti kokonaisuus, sopiva rungon vahvuusaste, luusto voisi olla hitusen vahvempi, kaunis 
nartun pää ja miellyttävä ilme, hyväasentoinen kaula, tiivis selkä, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä 
askelpituudella, hieman kapea edestä, hyvä turkin laatu, hyvin kiinnittynyt häntä, avoin ja reipas käytös. 
 
LYRICALS WHAT’S MINE IS YOURS 52510/18 s.18.10.2018 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Lyricals 
Majorsminor kasv. Sanna Santakangas 
Näyttelyt: Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä runko ja luusto, hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvin 
takaa, hyvä kaula ja ylälinja, liikkuu tasapainoisella askeleella, erinomainen karvan laatu. Tuusniemi RN 7.7. 
Riitta Niemelä PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen kaunis kokonai-
suus, hyvät mittasuhteet, pään linjat vielä kesken kehityksen, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja rungon 
tilavuus, sopiva luusto, kohtalaiset kulmaukset, kaunis hyvälaatuinen karvapeite, hyvin kiinnittynyt ja kauniisti 
kannettu häntä, iloinen käytös, kevyet ja reippaat liikkeet. 
 
LÄPPIKSEN ELLE VAAN 19563/16 s.28.2.2016 i. Friisin Kaira e. Namusillan Louhi kasv. Tuija Aaltonen 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Happy and free, sound moving dog, pleasing head, would prefer a darker eye, good bone, nice angulation 
throughout, slightly wide at the front. 
Tottelevaisuuskokeet: Lahti 30.3. Anne Nokelainen ALO 1 (178 pist). Lahti 7.9. Mari Väänänen ALO 1 (188 
pist). Lahti 28.12. Anne Nokelainen ALO 1 (180 pist) TK1. 
 
LÄPPIKSEN ELOVEENA 19565/16 s.28.2.2016 i. Friisin Kaira e. Namusillan Louhi kasv. Tuija Aaltonen 
Metsästyskokeet: Soini 26.10. Olle Johannisson AVO – (0 pist). Hyvinkää 7.12. Arto Kurvinen AVO 0 (0 pist). 
 
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. Fransisco Salvador Janeiro, Portugali AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Excellent type, feminine, long head, typical expression, elegant neck, I’d like less dewlap, I’d like 
better movement. [Myöhästyi, vain laatuarvostelu.] 
 
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: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia VET ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very feminine headed bitch, good body, good rib, presenting a very nice outline, good length of neck, good 
angulation, very good for 12 years old. 
 
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: Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET BIS1-VET. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvä koko, hieno pää ja ilme, silmien väri voisi olla tummempi, hyvä purenta, alas kiinnitty-
neet korvat, sulava ylälinja, hieno eturinta, hyvät etukulmat ja tiiviit tassut, syvä mutta hieman lyhyt rintakehä, 
täyteläinen runko, hyvin kannettu häntä, leveä reisi, hyvät takakulmat, kaunis karva ja trimmaus, kaunis askel ja 
reipas innokas käytös. Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen JUN VET ERI 1 SA PN1 ROP ROP-VET BIS1-VET. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pian 9-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty korkeatasoinen narttu, 
kaunis pää, ihana ilme, hyvä purenta, erinomainen eturinta ja runko, erittäin kaunis kaula, lyhyt takaosa ja häntä, 
hyvä turkin laatu ja kunto, reippaat tehokkaat liikkeet. Hirvensalmi RN 4.5. Paula Rekiranta VET ERI 1 SA PN1 
ROP ROP-VET RYP4 BIS1-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lähes 9-vuotias, näyttävä veteraani-
narttu joka liikkuu paremmin kuin monet nuoret ja kantaa itsensä erinomaisesti liikkeessä, erinomaiset mitta-
suhteet, hyvä pään malli, miellyttävä ilme, hyvin kulmautuneet hyväluustoiset raajat, hyvä runko, erittäin kauniisti 
kunnostettu karvapeite, ihana luonne, miellyttävä vanha rouva. Sipoo RN 19.5. Hilkka Salohalla VET ERI 1 SA 
PN2 ROP-VET BIS4-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, hyväkuntoinen 
9-vuotias veteraaninarttu, erinomainen kallo ja kuono, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä puren-
ta, kaunis ilme, hyvä kaula, ylälinja sekä hännän kiinnitys, erinomaiset etukulmaukset, hyvä eturinta ja rintakehä, 
hyvät takakulmaukset, luusto ja käpälät, hyvä karvapeite, erinomaiset liikkeet. Porvoo KR 14.9. Svend Loven-
kjär, Tanska VET ERI 1 SA PN1 ROP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type, still good 
moving, lovely head type and expression, scissor bite with nice big white teeth, good neck and forechest, 
enough strong forelegs, very much cocker body with good substance and broad loin, enough angulated rear, 
very nice type of cocker, very strong going, well presented. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig VET ERI 1 SA 
PN1 VSP ROP-VET BIS1-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9½-vuotias, erinomainen tyyppi, hyvät 
mittasuhteet, kauniit ääriviivat, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi ja eturinta, 
erinomainen rintakehän  kaarevuus ja pituus, hyvä vahva lyhyt lanne, hyvä lantio ja hännän kiinnitys, erinomaiset 
takakulmaukset ja raajaluuston vahvuus, liikkuu hyvin edestä, takaa ja sivusta, miellyttävä käytös, hyvä turkki. 
 
MANACA’S WHO KNOWS SE43812/2018 s.23.6.2018 i. Se(n) & No Mva Se Jva Manaca’s Milk N’toast and 
Honey e. Manacas Blonde Moment kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Pöytyä RN 11.5. Åsa Fröding Andersson, Ruotsi JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Utmärkta proportioner, mycket vackert feminint välmejslat huvud, utmärkt kropp, bra vink-
lar, rör sig med fin steglängd, skulle önska mera svansaktivitet och självförtroende, ok päls. Mynämäki KR 19.5. 
Viveca Lahokoski JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, nuori feminiininen elegantti narttu 
joka saa vielä täyteläistyä kauttaaltaan, feminiininen pää, hyvä kaula, hieman pystyasentoinen lapa, riittävä etu-
rinta, rintakehä saa kehittyä ja kyynärpäät tiivistyä, hieman kuroutuva vatsalinja, voimakkaat kinnerkulmat, liikkuu 
kapeasti takaa, hyvä askelpituus sivusta. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Good overall balance, good bone and feet, slightly out of coat, moved happily and 
soundly. 
 
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 RN 18.8. Maija Mäkinen AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias 
musta feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunis pää jossa hyvät linjat, hyvät silmät ja purenta, hyvä 
kaula, lapa voisi olla viistompi, kevyt eturinta, hyvä runko, voisi olla voimakkaammin kulmautunut sekä edestä 
että takaa, hyvä lantio ja häntä, hyvä luusto ja käpälät, hyvä karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti sivusta, hyvin 
takaa, vielä kapea edestä, kääntää seistessä etutassuja ulospäin, kapeat etuliikkeet, viehättävä käytös, käyttää 
hyvin häntäänsä. 
 
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 
Näyttelyt: Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vahvarakenteinen mutta tyylikäs narttu, hyvä pää ja riittävästi täyttyneet huulet, pitkä kaula, kaunis ylälinja, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, vahva runko ja luusto, hieman kapea takaliike. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig 
AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3½-vuotias, erinomainen tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, 
kaunisilmeinen klassinen pää, hyvä vahva kaula, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, riittävä eturinta, erinomainen 
rintakehän kaarevuus ja pituus, hyvä vahva lanne, erinomaiset takakulmaukset, hyvä raajaluuston vahvuus, 



liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta hyvä askelpituus mutta antaa matalaraajaisen vaikutelman, hyvä karva, 
miellyttävä käytös. 
 
MARGATE SUN AND SHADOWS 41052/18 s.30.6.2018 i. Gb Sh Ch Molkara Magician e. Margate Amber 
Moon kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, en delikat liten tös, substansfullt feminint huvud med utrmärkt uttryck, 
fin front, stark välmusklad elegant hals, utmärkt vinklad fram och bak, utmärkta rörelser. Helsinki KV 8.12. Lena 
Rollmar, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vackert huvud och uttryck, en dubbel incisiv, 
bra överlinje, ganska öppna vinklar, fin stomme och bröstkorg, rör sig med kort trippande steg, vacker päls, 
trevligt temperament. 
 
MARGATE WHAT IF 11215/17 s.26.11.2016 i. C.I.E V-18 RigaW-18 HeW-19 V-19 Honeywater’s Catch Of The 
Day e. Fi Mva Margate As If kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Jämsä RN 11.5. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan erinomainen, naisellinen kokonaisuus, kaunisilmeinen narttumainen pää, kaunis 
kaula ja ylälinja, hieman niukat mutta tasapainoiset kulmaukset, erinomainen täyteläinen runko, liikkuu hieman 
kapeasti edestä, kauniisti sivusta, erinomainen karvan laatu, miellyttävä luonne ja käytös. Rovaniemi KV 8.6. 
Per-Harald Nymark, Norja AVO ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½ years 
old, excellent type, excellent head, strong body, strong bone, good angulations all over, very good coat for 
summer, very good temperament, excellent movement. Kuusamo RN 9.6. Hilkka Salohalla AVO ERI 3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, purenta, silmät ja korvat, hyvä 
kaula ja ylälinja, hyvät etukulmaukset, riittävät takakulmaukset, hyvä rintakehä, luusto ja käpälät, liikkuu iloisesti 
ja hyvällä askeleella. Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Vahvaluustoinen hyvän kokoinen narttu jolla hieman pitkä lanne, hyvä karvan laatu, kaunis ilme, täyteläinen 
kuono, pitkä rintakehä ja riittävä eturinta, korkea häntä, riittävä sivuliike, löysyyttä edessä. Oulu KV 14.7. Eva 
Liljekvist Borg, Ruotsi AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kraftful tik med feminin huvud med 
bra ögon och öron, tillräcklig nosparti, bra hals och rygg, korrekt svansansättning, kraftful vinklar bak, rör sig okej 
från sidan, lite trångt bak, goga pälsanlagen. Mikkeli 3.8. Jetta Tschokkinen AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2½-vuotias, hyvä koko, kauniit mittasuhteet, pehmeäilmeinen hieman 
voimakas pää, hyvä purenta ja silmät, hyvä ylälinja, tilava runko, eturinta saisi olla selvempi, normaalit kulmauk-
set, hapsut voisivat olla paremmassa kunnossa, touhukas liikunta, avoin käytös. Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, 
Puola AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice head, good eyes, good earset, nice neck, nice 
forechest and chest, moves well in both directions, good tailset and carriage. 
 
MERAZURE ARTEMIS Lt & Lv & Ee & Balt JMva 33198/18 s.24.5.2018 i. Ee JMva Lt & Ee & Lv & Balt VMva 
Diskatia Nightknight e. Merazure Yowling Winner kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Dark eye, feminine head, slightly straight in shoulders, good bone and feet, nicely ribbed body, short and 
compact, good rear angulation. 
 
MERAZURE WINNER TAKE ALL Ee Mva 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: Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi KÄY ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminint huvud med jurligt uttryck, utmärkt hals, mycket bra överlinje, något rak skuldra, mycket bra vinklad bak, 
fantastiskt kropp och förbröst, utmärkt päls och stomme, rör sig mycket bra sidled, parallell bak. Heinola KR 
18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Short and cobby in profile, correct head and proportions, good eye shape and colour, lowset ears, muscular 
neck leading to well placed shoulders, quality bone, tight feet, excellent forechest and brisket, ribs well sprung, 
short coupled, strong behind quarters, moves with reach and drive. 
 
MERAZURE YSABEL EeJV-17 29437/16 s.1.5.2016 i. Fi Mva HeVW-16 Kristala Cockwave’s Fast Mover e. Lt 
& Lv Mva Lv & Lt VMva Merazure Nostalgic Azure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Joensuu KV 2.3. Nils Molin, Ruotsi AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin 
utstrålning, bra nosparti och stop, en aning rak skuldra, god kropp, bra bakbensvinklar, goda rörelser, bra päls. 
Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well 
balanced, good cocker type, pleasing head, good neck, well ribbed, good bone and substance, well presented in 
good coat, moved merrily, happily and soundly. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia KÄY ERI 2. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Good type and balance, lovely head and expression, I’d like to see better lay of 
shoulder and more width in front, good bone and substance, short cobby body, very well angulated behind, 
excellent tailset, very happy on the move. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia KÄY ERI 1 SA PN4 
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head, correct expression, strong neck, would prefer 
more chest, excellent ribcage, strong topline, compact body, moves with action and drive, ok parallel, would 
prefer stronger rear, excellent profile picture. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja KÄY ERI 2. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Compact bitch, sweet head, good neck and shoulder, good spring of ribs, 
could have better balance in angulation, would like a straighter topline, happy mover with wagging tail, coat is 
well presented but structure a little soft. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi KÄY ERI 1 SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, tillräcklig balans mellan skall och nos-



parti, bra ögon och öron, lite tät i fronten, bra hals, skuldran kunde vara bättre tillbakalagd, bra bröstkorgsdjup 
och längd, välvinklad bak, kniper lite för mycket med armbågarna, rör sig med bra steg. 
Taipumuskokeet: Juva 20.7. Paula Valkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen ja 
hyvin tottelevainen nuori neiti; ujostelee hiukan ihmisiä ja käy nopeasti toteamassa että ihminen on ok; tulee tois-
ten koirien kanssa hyvin toimeen. Haku ja laukaus: hyväksytty. Vauhdikasta maavainuista innokasta hakua; erit-
täin itsenäistä ja erinomainen etäisyys; laukausta säpsähtää innostuen lisää, on utelias laukauksen suuntaan; pi-
tää hyvin yhteyttä ohjaajaan; häntä heiluen tekee koko ajan töitä; upea suoritus. Jäljestys: hyväksytty. Rauhalli-
nen aloitus; maavainuista tarkkaa työtä, pieniä tarkistuksia jäljen molemmin puolin; kaato nuuhkitaan ja on erit-
täin innostunut kanista. Vesityö: hyväksytty. Vauhdilla ja varmasti veteen, ui innokkaasti suoraan pukille ja tuo 
pukin ohjaajan käteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Erittäin tottelevainen ja kuuliainen koira; toteuttaa annetut 
tehtävät innokkaasti. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: eleetöntä kaunista yhteistyötä; Kerttu on innokas metsä-
työskentelijä ja sillä on paljon potentiaalia moneen harrastustoimintaan; hieno parivaljakko. 
Jäljestämiskokeet: Taipalsaari 30.6. Seppo Venäläinen AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Lähtö-
makaus tutkien ja ohjatusti jäljelle; Kerttu jäljestää koko jäljen tarkasti tehden muutaman tarkastuslenkin; makuut 
merkkaa pysähtymällä ja kulmat tarkasti; sorkan nuuhkii ja jää sille; erinomainen suoritus ensikertalaiselta. 
Lappeenranta 28.7. Asko Kukkola AVO 3 (a-2, b-2, c-2, d-10, e-3, f-1 = 20 pist). Lähtö tutkitaan hyvin; käyttää 
etupäässä maavainua, etenee jälkeä sopivan rauhallisesti; tämä koira on vähän kuin tutkimusmatkailija joka kul-
kee jälkeä, poistuu siltä, tekee lenkin ja palaa takaisin, näin toimitaan joka osuudella; ensimmäinen kulma yli ja 
takaisin osoittamaan makaus, toinen kulma oikaistaan ja makaus jää merkkaamatta; metsäkyyhkynen lähtee 
maasta lentoon ja koira sekoaa täysin, metsästysvietti iskee ja johtaa hukkaan; juuri ennen kaatoa poistutaan 
toisen kerran riistan tuoksujen perään edeten hukkaan asti; palautuksesta suoraan kaadolle mikä osoitetaan 
selvästi; vahvasti riistaviettinen koira jolle varsinkin linnut ovat kuin taivaan manna; lisäharjoittelulla saatetaan 
saada jälkiuskollisuutta lisää. 
 
MERRY COCKTAILS ADORABLE S35683/2009 s.9.4.2009 i. Merry Cocktails One And Only e. Merry Cocktails 
Indian Summer kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Francisco Salvador Janeiro, Portugali VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Lovely bitch with very good proportions in the head, excellent topline and croup, lovely ears, very 
good movement. 
 
MERRY COCKTAILS SCARLET S31129/2008 s.13.3.2008 i. QuilMhair Always On My Mind e. Merry Cocktails 
All I Want kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Francisco Salvador Janeiro, Portugali VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Feminine, very good proportions in the head, excellent topline, croup and angulations, excellent 
movement. 
 
MIKLAUS AURA 18708/18 s.12.2.2018 i. Ladecourt Bevis e. Wood-Nymph Sniper kasv. Anne Woivalin 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hyväksytty. 
 
MIKLAUS HALLOUMI 18706/18 s.12.2.2018 i. Ladecourt Bevis e. Wood-Nymph Sniper kasv. Anne Woivalin 
Metsästyskokeen vesityö: Laukaa 18.8. Mauri Koivuporras Hylätty. 
 
MIKLAUS ONPA LYSTI Fi Jva ER35438/12 s.19.5.2012 i. Banducia Oden e. Gun Choice Black Pearl kasv. 
Anne Woivalin 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 12.5. Jyrki Rasinpää VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Lysti nuuhkii 
alkumakauksen ja ohjataan matkaan; jäljestetään sopivalla kävelyvauhdilla käyttäen maa- sekä ilmavainua, osa 
jäljestä mennään luovimalla jäljen päällä; ensimmäinen ja neljäs osuus tarkasti, toisella ja kolmannella osuudella 
tarkistuksia sivuille; ensimmäinen kulma, joka on katko, rengastamalla ja jäljentekijän jälkiin tukeutuen, toinen ja 
kolmas kulma tarkasti; makauksista ensimmäinen, toinen ja neljäs merkataan, kolmas ohitetaan; suoraan kaa-
dolle johon jää ja kiinnostuneena tutkii.  
Vesipelastuskokeet: Kangasala 15.8. Teemupekka Virtanen VOI – (0 pist), keskeytys. Ikaalinen 31.8. Jan 
Simolin VOI 3 (71 pist).  
 
MIKLAUS TATTIRALLI 16160/17 s.10.1.2017 i. Wood-Nymph Davy Crockett e. Fi Jva Miklaus Onpa Lysti kasv. 
Anne Woivalin 
Rallytoko: Tampere 17.9. Maria Riski ALO HYV (77 pist). Tampere 12.10. Tiia Hämäläinen ALO – (0 pist). 
Tampere 30.11. Maria Riski ALO HYV (75 pist). 
 
MINIMIIN PAPIIDIPAADI 20921/17 s.23.2.2017 i. Brumla Andraste e. Pretty Flower’s Ants Forever kasv. Johan-
na Malmberg  
Näyttelyt: Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset 
mittasuhteet, kuono-osa saisi olla pidempi ja täyteläisempi, lyhyt kaula, vahva runko ja erinomainen eturinta, 
luusto voisi olla vahvempi, hyvä karva, liike saisi olla tehokkaampaa. 
 
MULTIFARIOUS ANSTIINA 49029/11 s.14.8.2011 i. Witch-Hunt’s Eddie Vedder e. Saxaphone Derwent kasv. 
Anne Knuutinen 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia KÄY T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very happy, up to size, moved with happiness and enthusiasm, pleasing head, would prefer better dentition and 



a straighter front, good bone and substance. Suonenjoki RN 28.7. Paavo Mattila KÄY H. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvän tyyppinen narttu, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, purenta saisi olla 
paremmin leikkaava, hyvä kaula, sopivan vahva runko, jäntevä selkä, hyvin kulmautunut takaa, hieman niukasti 
edestä, eturintaa voisi olla enemmän, hyvälaatuinen karva, liikkuu sivusta hyvin, miellyttävä käytös. 
 
MULTIFARIOUS BRILJANTTI 19965/18 s.12.2.2018 i. Poolgreen Cole e. Saxaphone Nyles kasv. Anne 
Knuutinen 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 17.8. Olavi Nurmiranta SPA 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 19.1. Hannele Pirttimaa AVO HYV (83 pist) RTK2. Tampere 16.2. Kirsi Petäjä VOI HYV 
(87 pist). Tampere 16.3. Iiris Harju VOI HYV (95 pist). Tampere 19.4. Fiia-Maria Kivioja VOI HYV (98 pist). 
Tampere 25.5. Maria Riski MES HYV (96 pist). Tampere 17.9. Maria Riski MES HYV (86 pist). Tampere 12.10. 
Tiia Hämäläinen MES HYV (90 pist). Tampere 9.12. Päivi Nummi MES HYV (98 pist). 
 
NAMUSILLAN RONJA RYÖVÄRINTYTÄR 53618/15 s.15.10.2015 i. Miklaus Onpa Metka e. Namusillan Hilda 
Häkkyrä kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen 
Metsästyskokeet: Soini 26.10. Olle Johannisson AVO – (0 pist). Soini 27.10. Olle Johannisson AVO – (0 pist). 
 
NAMUSILLAN SUFFELI 37216/15 s.5.6.2015 i. Friisin Kaira e. Namusillan Purppula kasv. Anu Knuutinen-
Pöppönen 
Metsästyskokeet: Nurmes 7.9. Pekka Eskola AVO 1 (80 pist). 
 
NENEMO A FULL MOON THAT WON 50457/18 s.24.9.2018 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark 
Sinning Musk e. Lepänojan Kirkkain Tähti kasv. Eija ja Matti Lampinen ja Anniina Grönvall 
Näyttelyt: Helsinki PN 13.4. Lotta Vuorinen BABY 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 6 kk, erinomaista tyyppiä oleva narttupentu, oikeat pään mittasuhteet ja tummat silmät, miellyttävä 
ilme, hieman pitkärunkoinen, oikea rintakehän malli, hyvä eturinta, hyvä ylälinja, riittävät etukulmaukset, hyvät 
takakulmaukset, etuaskel saisi olla hieman pidempi, erinomainen taka-askel. Helsinki PN 14.4. Eeva Anttinen 
BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu RYP1-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Sopusuhtainen, tasa-
painoinen, feminiininen, oikeailmeinen ja oikealinjainen pää, korvat oikein, kaunis kaula ja ylälinja, oikean muo-
toinen rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut, tiivis takaa, hieman ulkonevat etukäpälät, ei näy liikkeessä, va-
paat maatavoittavat liikkeet, voisivat olla leveämmät takaa, suora runsashapsuinen karvapeite, esiintyy rauhalli-
sesti. Kouvola RN 28.4. Katja Korhonen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, 
tasapainoinen, nartulle ominaiset mittasuhteet omaava pentu jolla hyvä pää ja ilme, purenta ok, hyvä kaula ja 
selkälinja, ikäisekseen hyvä eturinta ja rungon vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, vankka raajaluusto, hyvä 
häntä, hyvät korvat, pentuturkki, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, vielä pentumaisesti edestä, tasapainoinen sivu-
liike, hieman löysää kaulanahkaa, reipas esiintyjä. Iitti RN 1.6. Maija Mäkinen PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, hyvin kehittynyt narttupentu jolla hyvät mittasuhteet ja selvä sukupuoli-
leima, hyvä pää jossa varsin hyvät linjat, hyvät huulet, keskiruskeat silmät, oikea purenta, hyvä kaula ja eturinta, 
tilava runko, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, hyvä ylälinja ja häntä liikkeessä, liikkuu tasa-
painoisesti sivusta, yhdensuuntaisesti mennen tullen, hyvä turkki, hyvä käytös. Kouvola RN 31.8. Tanya Ahl-
man-Stockmari JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen kokonaisuus, 
erinomainen koko, oikeat rungon mittasuhteet seistessä, hyvä kallo-osa ja ilme, riittävästi meislautunut kuono-
osa, hyvä eturinta, erinomainen pitkä rintakehä, hyvä häntä ja lantion asento, liikkuu hyvin sivulta, liikkeessä 
säkä voisi olla korostuneempi. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska JUN EH 1. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Very feminine, good size, could move with more attitude and longer step, nice eyes, good 
head shape, scissor bite, good length of neck, good forechest, straight forelegs, a bit short in ribcage, good top-
line, well angulated rear, balanced in her angulations front and rear, could show more attitude in movement and 
be more sure of herself and therefore ‘very good’. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig JUN ERI 2 VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 kk, erinomainen tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, 
hyvä kaula, pysty lapa, hyvä olkavarsi, eturinnan tulee täyttyä, erinomainen rintakehä, hyvä vahva lanne, hyvä 
raajaluuston vahvuus ja takakulmaukset, liikkuu edestä ja takaa ok, sivusta hyvällä askelpituudella, hyvä turkin 
laatu mutta kaipaa vielä viimeistelyä, miellyttävä käytös. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, vackert substansfullt huvud 
med utmärkt uttryck, utmärkt front, hals och skuldra, bra bröstkorgsdjup samt volym, välvinklad, behöver strama 
till sig i rörelse. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminin, parallella linjer i huvudet, mörka ögon, välansatta öron, stark topline, rak överarm, betydligt mer vinklad 
bak, bra ben och tassar, mer kraft i steget bak än fram, saknar flyt i rörelserna, fin päls. 
 
NENEMO PEPPERY GIRL FOR WIN 50458/18 s.24.9.2018 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning 
Musk e. Lepänojan Kirkkain Tähti kasv. Eija ja Matti Lampinen ja Anniina Grönvall 
Näyttelyt: Helsinki PN 13.4. Lotta Vuorinen BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk, hie-
man matalan ja pitkän vaikutelman antava narttupentu jolla kaunis pää ja ilme, oikean mallinen rintakehä, etu-
rinta saa vielä kehittyä, hieman pehmeä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, saisi liikkua maatavoittavammalla 
askeleella. Iitti RN 1.6. Maija Mäkinen PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, iloisesti esiin-
tyvä narttupentu jolla hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvä pää joskin linjat voisivat olla yhdensuuntaisem-



mat, hyvät silmät ja purenta, hienot isot hampaat, hieman pysty lapa, hyvä pitkä rintakehä, tasapainoiset ja 
liioittelemattomat kulmaukset, hieman turhan luisu lantio, hyvä luusto ja käpälät, lupaava hieno pentuturkki, liik-
kuu hieman pentulöysästi edestä, takana voisi olla hieman enemmän tehoa, hyvä käytös. 
 
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: Jämsä 24.8. Juha Kurtti AVO 3 (200 pist). 
Rallytoko: Pori 17.2. Fiia-Maria Kivioja AVO HYV (94 pist). Ylöjärvi 29.6. Minna Hillebrand AVO HYV (89 pist) 
RTK2. Ylöjärvi 29.6. Taru Leskinen AVO HYV (78 pist). 
 
NESHPO’S SWEET SURPRISE Fi & No Mva 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: Rovaniemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja KÄY ERI 2 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 2 years old, excellent type, very good head and topline, well built ribs, good bone and 
paws, very good angulations, ok coat for the summer, excellent temperament, very kind, moves very well. 
 
NESHPO’S U COULD BE MINE SE52368/2017 s.27.7.2017 i. C.I.B Nord Mva NoV-11 NoV-12 NoV-13 NoV-14 
NoV-15 NoV-16 NoV-17 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 KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Almost 2 years old, strong bitch, excellent head, well built body, good angulations, good bone, good coat, 
very good temperament, moves very well. 
 
NESHPO’S WHAT A BEAUTY SE24003/2018 s.1.2.2018 i. C.I.B Nord Mva NoV-11 NoV-12 NoV-13 NoV-14 
NoV-15 NoV-16 NoV-17 Se & No Jva Neshpo’s He Is A Yesman e. Se(n) & Fi Mva Se & No Jva Neshpo’s Oh 
It’s A Blue kasv. Kristin Olsen, Norja 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
16 months old, well built, excellent type, very good head, well built body, a little bit steep croup, very good bone 
and paws, good angulation, ok coat, very good temperament, good drive in rear movement. 
 
NIGHT WHISPER GREGORIANA 25185/18 s.27.3.2018 i. TlnW-15 Finemoon Bring It On e. Night Whisper 
Blueberry KIss kasv. Mari Salminen 
Näyttelyt: Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua JUN ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Excellent type, size and proportions, very nice feminine head, well set neck, strong topline, well set 
tail, deep in chest, enough correct front, strong rear and angulation, good balanced movement, good coat and 
temperament. Pöytyä RN 5.5. Helin Tenson JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Liikkuu hyväl-
lä askeleella, sopivat mittasuhteet ja luusto, kaunis pää, pitkät korvat, kaunis pitkä kaula, hieman pehmeä selkä, 
hyvä häntä, erinomainen eturinta ja rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, tiiviit käpälät, upea turkki, riittävä 
temperamentti. Pöytyä RN 11.5. Åsa Fröding Andersson, Ruotsi JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Ger ett lågt och långt intryck, mycket vackert välmejslat huvud med milt uttryck, ok bröstkorg, står 
fransyskt, lång i länden, ok vinklar, fin svansaktivitet, hoppar och skuttar, svårt att bedöma rörelserna, vacker 
päls. Mynämäki KR 19.5. Viveca Lahokoski JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen 
hyvin kehittynyt, kaunislinjainen narttu, erinomainen pään vahvuus, kaunis kaula ja hyväasentoinen lapa, erin-
omainen eturinta, hieman pehmeyttä selässä, täyteläinen rintakehä, erinomaiset takakulmat, yhdensuuntaiset 
takaliikkeet, hyvä askelpituus sivusta mutta selän pehmeys häiritsee kokonaiskuvaa. Tuusula ER 8.6. George 
Parker, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent, good head, neck and 
shoulders, well angulated, well ribbed body, good feet and legs, moved well and happily. Raisio KR 11.8. Kari 
Salminen JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen ja reipas, hyvä pää, vähän avonaiset 
silmät, paljon löysää kaulanahkaa, pysty lapa, niukat takakulmat, kaunis karva, esiintyy hyvin. Helsinki NORD 
8.9. Anett Finnig JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1½-vuotias, erinomainen tyyppi, oikeat 
mittasuhteet, päässä hyvät mittasuhteet mutta toivoisin selvemmän otsapenkereen, hyvä kaula, tasapainoisesti 
kulmautunut edestä ja takaa, eturinta saa vielä täyttyä, erinomainen rintakehän malli, hyvä lyhyt vahva lanne, 
hyvä lantio, aavistuksen turhan alas kiinnittynyt häntä, hyvä raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, 
hyvä sivuaskel kun malttaa, hieman niukka mutta hyvälaatuinen karva, esitetään erittäin hyvin, reipas käytös. 
Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 18 kk, hieman matalan 
vaikutelman antava hieman etumatala narttu, tilava runko, maksimi rungon tilavuus, hyvä luusto ja käpälät, 
riittävät kulmaukset, kaunislinjainen ja kaunisilmeinen pää, hyvä purenta ja korvat, lupaava karva, liikkuu hyvällä 
luonteella, etuosa saa tiivistyä, tekee turhan matalan yleiskuvan ja tarvitsee jäntevyyttä. 
 
NORTHWORTH DAFFODIL MADE 26902/19 s.2.3.2019 i. Flyers King Of Whisky e. Amulet kasv. Nina Kauha-
nen 
Näyttelyt: Lahti PN 27.10. Reia Leikola-Walden PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tässä 
kehitysvaiheessa kovin kapea ja kevyt narttupentu, oikealinjainen kevyt hieman lyhyt pää, epätasainen purenta, 
hyvä kaula, niukasti kulmautunut etuosa, paremmin kulmautunut takaa, hieman hento luusto, liikkuu tasapainoi-
sesti niin halutessaan, lupaava karva, ystävällinen joskin hieman jännittynyt. 
 
NORTHWORTH DRAMA WITH STYLE 23584/15 s.20.1.2015 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth 
Unseen Cry kasv. Nina Kauhanen 



Näyttelyt: Kemiönsaari RN 25.5. Tiina Illukka AVO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hy-
vän tyyppinen, voisi olla vankempi, melko suuret silmät ja takaluisu kallo, seistessä selvä ylälinja mutta liikkees-
sä selkä painuu, erinomaiset kulmaukset ja eturinta, luusto voisi olla vankempi, liikkuu pitkällä sivuaskeleella 
mutta edestä vispaten, saisi olla ryhdikkäämpi ja itsevarmempi kehässä. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-
Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine, a good cocker type, everything 
good where you’d expect them to be, well presented in very good coat, plenty of substance and bone, not the 
happiest dog on the move today. 
 
NORTHWORTH ESSIAC TEA 36333/19 s.4.6.2019 i. C.I.E RigaW-18 V-18 HeV-19 V-19 Honeywater’s Catch 
Of The Day e. Northworth Tea For Two kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Ypäjä PN 23.11. Sanna Kavén BABY 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Lupaava nuori narttupentu, tasapainoinen rakenne, antaa hieman matalan vaikutelman tässä kehitysvaiheessa, 
sopiva luusto, oikea purenta, lupaava pää, hieman loiva otsapenger, kaunis kaula ja ylälinja, ikään sopiva rinta-
kehä, hyvä lantio, liikkuu ikään sopivalla askeleella, lupaava karvapeite, iloinen häntä, miellyttävä käytös. Hel-
sinki PN 7.12. Reino Korpela BABY 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoisesti 
kehittynyt, mittasuhteiltaan oikea narttupentu jolla oikean muotoinen pää, hyvä kaula, vahva runko, sopiva raaja-
luusto ja kulmaukset, hyvä karvapeite, tasapainoinen liike ja käytös. 
 
NORTHWORTH JUICY ALMOND Fi Mva 20933/10 s.19.1.2010 i. Help's Cappucino e. Northworth New Target 
kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä VET ERI 2 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Hyvä koko, muuten kaunis pää mutta otsapenger voisi olla merkitympi, purenta ok, kaunis ilme, hyvät kor-
vat, lyhyehkö kaula, upea eturinta, hyvät etukulmat, hyvä rintakehä ja täyteläinen runko, aavistuksen tuhti kunto, 
hyvä takaosa ja kiiltävä karva, hieman leveät etuliikkeet, vetävä sivuaskel, reipas käytös. Lahti KV 30.3. Juha 
Putkonen VET ERI 1 SA PN3 VARASERT ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-vuotias, erin-
omainen koko, nartulle hyvät rungon mittasuhteet, erinomaisessa kunnossa, hyvät raajaluusto, hyvä pään pituus 
ja profiili, pää hieman kuivunut, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hieman näkyvät vilkkuluomet, 
hyvä purenta, kaunis ylälinja, oikean mallinen runko ja hyvä leveä lanne, hyvä karvan laatu ja hännän kiinnitys, 
tasapainoiset kulmaukset, liikkuu iän tuomalla arvokkuudella. Tampere NORD 4.5. Boris Pegan, Kroatia VET 
ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful type and outline, excellent condition, nice head, decent 
shoulder assembly, nice smooth withers, nice and thick as it should be, correct croup and hindquarters, I’d like to 
see prettier feet and little more bone, very merry all the time. Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka VET 
ERI 2 SA PN4 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 years old dark blue roan, good 
substance for age, large big teeth with scissor bite, good hear proportions with very good feminine quality, earset 
correct, straight forelegs with good angulation, tight feet, good angulation front and rear, square and cobby, good 
tailset, would prefer straighter to away and back. 
 
NORTHWORTH JUMPER JUST FITS C.I.B C.I.E Fi & Dk(n) Mva EeV-16 V-18 HeW-19 V-19 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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VAL ERI 1 SA PN2 CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, erittäin kaunis täyteläinen pää ja hyvä ilme, oikea purenta, kaunis vahva 
kaula, erinomainen eturinta, rintakehä ja lanne, hieman korkea hännän kiinnitys, melko lyhyt olkavarsi, muutoin 
hyvät kulmaukset, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelmitalla, hieman korkea-asentoinen häntä, erinomainen 
karva, miellyttävä käytös. Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 6 years, presented in top condition, strong bitch, still feminine, excellent type and body 
proportions, pleasing head, a bit heavy in skull, well set ears, excellent topline standing and moving, balanced 
angulation, excellent body, coat quality and top condition, excellent on the move, a bit short in step. Jyväskylä 
RN 17.3. Tarmo Viirtelä VAL ERI 1 SA PN1 SA ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, 
hieno pää ja ilme, kaunis silmien väri, alas kiinnittyneet korvat, purenta ok, sulava ylälinja, erinomainen etuosa, 
vahvat raajat, tiiviit kyynärpäät, hieno rintakehä, täyteläinen runko, hieman korkea hännän kanto, leveä vahva 
reisi, hyvät takakulmat, kaunis kiiltävä karva upeassa näyttelykunnossa, kaunis askel, iloinen käytös. Turku KV 
23.3. Livija Zizevske, Liettua VAL ERI 1 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, size and format, excellent head and expression, strong topline, excellent set of tail, a bit heavy in 
body, correct front, very strong rear and very nice angulation, excellent balanced movement, excellent coat and 
temperament. Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen VAL ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Tyylikäs narttu, kaunis pää jossa hyvä pituus ja täyteläisyys, pitkä kaula ja erinomainen etuosa, erinomai-
nen rintakehä ja luusto, laadukas karva, turhan korkea hännän kiinnitys, liikkuu pitkin askelin, laskeva selkä ja 
korkea-asentoinen häntä tekee vieraan siluetin. Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen VAL ERI 2 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Viehättävä, reippaasti esiintyvä 6-vuotias narttu jolla pehmeäpiirteinen pää, hyvä 
ilme, oikea purenta, kaunis ylälinja, täyteläinen runko, selvä eturinta, tyypilliset kulmaukset, kauniisti ylläpidetty 
karvapeite, liikkuu hyvällä teholla, avoin käytös. Tampere NORD 4.5. Boris Pegan, Kroatia VAL ERI 1 SA PN1 
NORD-SERT ROP RYP1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. One of the nicest I’ve seen for a long time, 
beautiful in type, fabulous outline, lovely head, beautiful neck, the best possible shoulder assembly, well 
coupled, lovely coat and colour, beautiful bone and feet, she could go home with me. Tampere KV 5.5. Jo-Dee 
Tarr, Etelä-Afrikka VAL ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 years old 
golden cocker spaniel bitch, full of substance, moving freely, good reach and drive, very good substance, 
straight legs, good feet, beautiful feminine head, good dentition, good proportions, keen eye, correct earset, 



good neck into the sloping shoulders, good depth and width of chest, square, compact and cobby, standing four 
square, moving parallel, good tailset. Sulkava RN 11.5. Virpi Montonen VAL ERI 1 SA PN1 ROP RYP1 BIS1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, ihan vahva runko, tiivis selkä, hyvin 
kulmautunut, seisoo hyvin raajoillaan, erinomainen karva ja kunnostus, upea liikkuja, fantastinen asenne, napa-
kymppicockeri. Rauma KR 18.5. Jana Janek, Slovakia VAL ERI 1 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very good size, very nicely presented in movement, good bones and good angulations, nice head, correct 
topline. Kemiönsaari RN 25.5. Tiina Illukka VAL ERI 1 SA PN1 ROP RYP3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Kaunis tasapainoinen vahva kokonaisuus, ihastuttava pää ja ilme, upea ylälinja ja hännän kiinnitys, erin-
omainen etuosa, eturinta ja rintakehä, leveä lihaksikas lanne, hyvät takakulmaukset, erittäin kaunis karvapeite, 
erittäin kauniit liikkeet, esiintyy eloisasti. Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro VAL ERI 1 SA PN3. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis vankka narttu, hyvä pää, kaula ja selkälinja, hyvin tasapainoisesti 
kulmautunut, kauniit liikkeet. Orivesi KR 7.7. Marjo Jaakkola VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 6-vuotias, erinomaista tyyppiä, miellyttävä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen 
runko, hyvä eturinta, sopiva luusto, tasapainoisesti kulmautunut, hieman pitkä lanneosa, liikkuu hyvällä aske-
leella, erinomainen ryhti, kauniissa näyttelykunnossa. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi VAL ERI 1 SA 
PN1 CACIB ROP RYP4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Välbyggd 6½-årig röd tik med elegantburet 
huvud, kraftfullt nosparti, välpigmenterad, ändast lätta skinder, stark rygg, välmusklad bakställ, låga hasor, 
presenteras i utmärkt päls, långa silkiga behäng, tar sig väl fram, bra steglängd från sidan. Riihimäki NORD 
31.8. Tino Pehar, Kroatia VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years, in super 
condition, very good head, correct eye shape, beautiful neck and topline, excellently developed ribcage, correct 
angulation, lovely mover. Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos VAL ERI 1 SA PN1 CACIB ROP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, erinomainen eturinta, viisto lapa, hyvä luusto, erinomaisesti 
täyttynyt runko, kauniit linjat, vahva takaosa, erinomainen karva kauniissa kunnossa, liikkuu hyvällä askeleella, 
ihana temperamentti. Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen luusto ja rungon mittasuhteet, erinomainen pään pituus ja kaunis pään profiili, oikein 
kiinnittyneet korvat, tummat silmät, hyvä purenta, kaunis huulilinja, kaunis ylälinja, hyvä pyöristynyt runko, 
eturinta ja lanne, erinomainen karvan laatu, hyvä lantio ja hännän asento, tasapainoiset kulmaukset, kevyet 
joustavat liikkeet, kaunis kokonaisuus. Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen VAL ERI 1 SA PN1 ROP RYP1 
BIS1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vajaa 7-vuotias, hyvin laadukas punainen narttu, erinomainen 
pitkä rintakehä, hyvä luusto, kulmaukset ja käpälät, hieno pitkä pää jossa oikea ilme ja yhdensuuntaiset linjat, 
hyvä purenta, pitkät korvat, hieman löysää kaulanahkaa, erinomainen kaulan kiinnitys vahvaan ylälinjaan, hyvin 
laadukas karva, kaunis väri, liikkuu oikealla cockerin luonteella ja säilyttää linjansa. Eckerö KV 29.9. Francisco 
Salvador Janeiro, Portugali VAL ERI 1 SA PN1 CACIB ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Excellent type, feminine expression, long head, very nice ears, elegant neck, excellent topline, rib and ribcage, 
lovely movement. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Nästan 7 år gammal, feminint huvud, något grov i sin bakskalle, bra uttryck och pigment, för lågt 
ansatta öron, bra hals och rygg, något för flat kors och för högt ansatt svans, ok bröstkorg, lång länd, bra 
benstomme och tassar, ok substans för sin modell, moderat vinklad fram, välvinklad bak, rör sig med härlig 
attityd men kunde haft mera stabila rörelser, fantastisk färg och struktur. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, 
Italia VAL ERI 1 SA PN2 NORD-VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, merry 
cocker looking, feminine head, a bit too strong in skull, deep muzzle, excellent expression, kind and sweet, 
excellent neck, deep chest, quality bones and feet, compact bodyh, strong topline, would prefer slightly more 
round croup for better tailset, moves parallel and sound, merry action. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, 
Norja VAL ERI 1 SA PN3 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Well balanced bitch, sweet 
head and expression, nice neck and shoulder, good spring of ribs, a little straight in upper arm, well angulated 
behind, very enthusiastic mover but would like her steadier in front, nice coat quality, plenty of feathering, good 
temperament. Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä VAL ERI 1 SA PN1 ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen koko, näyttävät ääriviivat, kaunis pää ja ilme, täyteläinen runko ja hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, hienossa näyttelykunnossa, hienot liikkeet ja reipas käytös. Helsinki NORD 7.12. Cindy 
Pettersson, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN1 HeW-19 NORD-SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Särdeles vacker och tilltalande hethet, välbalanserat huvud med utmärkt uttryck, utmärkt förbröst och front, stark 
välmusklad välansatt hals av utmärkt längd, välvinklad fram, bra bröstkorgsdjup och längd, välvinklad bak, 
utmärkta rörelser. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN1 V-19 CACIB ROP RYP4. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vacker tik, härligt uttryck, utmärkt ögon ansättning, fantastik överlinje, 
utmärkt förbröst, bröstkorg, stomme och vinklar, härliga rörelser, utmärkt päls.  
 
NORTHWORTH ME AND ME C.I.E VV-18 EeV-18 SeVV-18 EeV-19 EeVV-19 HeVW-19 VV-19 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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen VET ERI 1 SA PN1 ROP ROP-VET RYP4. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Vajaa 9-vuotias, kaunis pää ja ilme, erinomaiset mittasuhteet, hyvä luusto ja runko, kaunis 
ylälinja, erinomaiset kulmaukset ja liikunta, erinomainen hännän asento, tyypillinen käytös, esiintyy ja esitetään 
hyvin. Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua VET ERI 1 SA PN4 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Excellent type, size and proportions, excellent head and expression, very strong body, excellent front, 
very strong angulations, excellent balanced movement, excellent coat and temperament. Tampere NORD 4.5. 
Boris Pegan, Kroatia VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Outstanding in 
type, in beautiful condition, wonderful coat texture, pretty head and expression, beautiful neck, I’d like to see her 
slightly smoother into the withers, good front, lovely bone, beautiful feet, nice body, too over angulated in rear 
which affects her topline. Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET BIS3-



VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 years old golden cocker spaniel bitch, very good proportions, 
good scissor bite, lots of definition in head, good head proportions, good depth and width of chest, full ribs, 
flexible loin, good angulation front and rear, standing parallel and moving square. Rauma KR 18.5. Jana Janek, 
Slovakia VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice veteran, very well 
presented, drive in movement with good topline, very good condition, very good substance. Kemiönsaari RN 
25.5. Tiina Illukka VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET BIS2-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomai-
nen tyyppi, koko ja mittasuhteet, kaunis pää, kulmakaaret voisivat olla voimakkaammat, kaunis ylälinja, erin-
omainen eturinta, hyvät kulmaukset, luusto voisi olla vahvempi, lyhyt lanne joka voisi olla leveämpi, liikkuu kau-
niisti joka suunnasta. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia VET ERI 1 SA VSP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent bitch of good type, good head, good reach of neck, good angulation fore and 
aft, short bodied, well ribbed, well boned front legs, slightly over angulated at rear, very purposeful mover, 
moved with drive, sound and happy, in good coat, very well presented. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, 
Iso-Britannia VET ERI 2. Lovely head and expression, nice type, good reach of neck, I’d prefer slightly better 
layback of shoulder, short compact body, sound happy mover. Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro VET 
ERI 1 SA PN1 VSP ROP-VET BIS1-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, 
erinomaisessa kunnossa oleva 10-vuotias veteraani, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula ja selkälinja, erin-
omaisesti rakentunut rintakehä, kauniit yhdensuuntaiset liikkeet, kauniit sivuliikkeet. Orivesi KR 7.7. Marjo 
Jaakkola VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9-vuotias, kauttaaltaan erin-
omainen, erinomaisessa kunnossa esitetty, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kul-
mautunut, sopiva luusto, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä hännän kanto. Raisio KR 11.8. Kari Salminen VET 
ERI 1 SA PN1 VSP ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyylikäs, hyväkuntoinen, vähän kevyt 
kuono-osa, kaunis ylälinja, erinomainen takaosa, kauniisti kunnostettu karva. Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos 
VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kauniissa kunnossa oleva veteraani-
narttu, erinomaiset mittasuhteet, kaunis ilme, erinomainen eturinta, hyvä vahva luusto, kaunis kaula, viisto lapa, 
kauniisti täyttynyt runko, tiivis lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa, ihana spanielitemperamentti, liikkuu hyvällä 
askeleella. Eckerö KV 29.9. Francisco Salvador Janeiro, Portugali VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, strong head, elegant neck, square body, excellent topline and body, 
excellent movement. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia VET ERI 1 SA PN1 NORD-SERT VSP ROP-
VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful girl, feminine head, clean skull with kind expression, 
excellent neck, deep chest, well laid shoulder, quality bones and feet, well sprung ribs, strong topline, compact 
and cobby, moves parallel with action and drive, proud of her beauty, smart and merry cocker from eyes to tail. 
Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi VET ERI 1 HeVW-19 SA NORD-VARASERT ROP-VET. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ och storlek med korrekta kvadratiska proportioner, vackert väl-
balanserat huvud med utmärkt uttryck, utmärkt hals och skuldra, lång fin bröstkorg, gott länd, utmärkta vinklar 
bak, utmärkta rörelser. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VET ERI 1 VV-19 SA PN2 ROP-VET. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vacker veteran, snart 9 år, ett värdigt uttryck, välskuret huvud, mycket vacker 
överlinje, harmoniska vinklar, passande stomme, ett långt vägvinnande steg, vacker päls. 
 
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 12.1. Sanna Kavén VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
tyyppi ja mittasuhteet, ryhdikäs kokonaisuus, täyteläinen kuono-osa, tummat oikean malliset silmät, hieman taka-
luisu kallo, erittäin kaunis kaula, hieman lyhyt olkavarsi, muutoin erinomaisesti kulmautunut, hyvä eturinta ja 
rintakehä, hieman pitkä lanne, erinomainen karvan laatu, liikkuu tasapainoisesti ja yhdensuuntaisesti, miellyttävä 
käytös. 
 
NORTHWORTH TARGET TO HIT HeW-15 31761/14 s.11.4.2014 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeJV-06 HeVW-13 VV-
13 MVV-14 VV-14 Flyers Zim Bean e. Northworth New Target kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Up to size, well made, very typey, plenty of substance throughout, good legs, well boned, good feet and 
angulation, in lovely coat, well presented, moved soundly and happily. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, 
Iso-Britannia AVO ERI. Lovely head and expression, lovely overall type, well placed shoulders, good forechest, 
firm and strong body, good width in quarters, moved ok, I’d just like more width in movement. 
 
NORTHWORTH U GOT CLICHE 49324/17 s.1.9.2017 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth Cliché Of 
Mine kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, 
kauttaaltaan hyvin feminiininen narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä runko ja luusto, hyvä hännän asento, hyvin kul-
mautunut, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä karvapeite, miellyttävä liikkuja, kehoon sopiva pää, miellyttävä ilme, 
esiintyy ja esitetään hyvin. Laitila RN 27.4. Tanya Ahlman-Stockmari NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvän kokoinen nuori narttu jolla neliömäiset rungon mittasuhteet, hyvä kallo-osa, toivoisin täyte-
läisemmän ja pidemmän kuono-osan jolloin ilme olisi myös enemmän rodunomaisen lempeä, olkavarsi saisi olla 
viistompi, kokoon sopiva runko, hyvä karvapeite, hyvä matala kinnerkulma, rodunomainen käytös, eturaajojen 
liike saisi olla helpompi. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia NUO ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent, well balanced, short and compact, good angulations, bone, legs 
and feet, moved happily and merrily. Pori KV 28.7. Lykourgos Zoumpoulidis, Kreikka NUO ERI 1 SA PN2 
SERT VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 months, very nice head, dark eyes, typical 
bite, strong body, nice set of tail, I’d prefer more hair, typical mover. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi 



NUO ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilltalande svart tik, kan torra upp något i 
halsen, feminint huvud och uttryck, korrekt i munnen, lagom hals, stark rygg, något fallande kors, låga hasor, 
välkroppad, vacker silky päls som ligger väl mot kroppen, tilltalande sidorörelser, en vit slip som dock inte störs. 
Eckerö KV 29.9. Francisco Salvador Janeiro, Portugali AVO ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Feminine, very good proportions in the head, typical expression, excellent earset, I’d like 
less dewlap, very good neck, excellent topline, croup and ribcage, lovely movement. 
 
NORTHWORTH UNFINISHED STYLE 49325/17 s.1.9.2017 i. Backhills Scandinavian Style e. Northworth Cliché 
Of Mine kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kemiönsaari RN 25.5. Tiina Illukka NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Pieni, 
kaunislinjainen, erittäin kaunis ilme, upea ylälinja, hyvä eturinta, vahva luusto, kaunis karvapeite, hyvät taka-
kulmaukset, liikkuu hyvällä pitkällä sivuaskeleella mutta voisi esiintyä vapautuneemmin. 
 
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: Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua AVO ERI 2 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Good size, well boned, a little bit long format, a little bit heavy head, strong topline, deep in chest, correct 
front, very strong rear and angulation, balanced movement, good coat and temperament. Tampere NORD 4.5. 
Boris Pegan, Kroatia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Beautiful outline, excellent coat 
texture, I’d like to see better head, beautiful neck, well laid back shoulder, short in upper arm which affects to her 
front movement, lovely topline, well coupled, good hind angulations, moves well. Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, 
Etelä-Afrikka AVO ERI 1 SA PN3 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 5 years old 
golden female, showing lots of feminine qualities, nice straight front feet, standing square and moving parallel, 
square compact and merry, scissor bite with a missing incisor, well defined head, well chiselled, long elegant 
neck into sloping shoulder, good tailset, free and efficient moverment. Rauma KR 18.5. Jana Janek, Slovakia 
AVO ERI . Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size with nice head, good bone, good angulations, a 
bit long in loin, nice movement with well carried tail. 
 
NÄCKROSDAMMENS CARTIER 20575/17 s.15.9.2011 i. Merry Cocktails Honour e. King Wizard Olivia kasv. 
Petra Qvant, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VET ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Tilltalande tik med bra bredd och substans i kroppen, bra proprotioner i huvudet, pigg och alert i sitt uttryck, bra 
hals ansättning, välbalanserade vinklar, rör sig med stor entusiasm, tidvis lite slarvigt, mycket vacker päls. 
 
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 NORD 4.5. Boris Pegan, Kroatia NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct in type and overall balance, lovely presented, pleasing head and expression with good earset, nice neck, 
too short upper-arm, could use a stronger topline, bit roach over the loin, unfortunately her movement was all 
over the place today and it was very hard to evaluate. Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka NUO EH 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year 9 months, orange and white roan, good drive in rear, throwing 
little in front, square, good body proportions, big teeth, scissor bite, good head proportions, good earset, good 
ribcage, good tailset, would prefer a little bit taller, would prefer more bone, level topline, happy dog. 
 
OAKHILL ACADEMY UP AND UP 48322/17 s.24.8.2017 i. Olipa’s Tempo e. Oakhill Academy Nitty Gritty kasv. 
Leila Pihlaja 
Näyttelyt: Joensuu NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Very funny looking dog with very long coat on head, is not trained to stand or walk but good size, quite 
well angulated front and rear, deep chest, she needs more drive. Kangasniemi KR 30.5. Kalvo Kriisk, Viro 
NUO ERI 1 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice type and size, feminine head with typical 
expression, correct bite, well set ears, good topline, strong bones, excellent shape of ribcage, bit weak in 
pasterns, good coat quality, good movement, happy temperament, handler needs a bit show training. Tuus-
niemi RN 7.7. Riitta Niemelä NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen iloi-
nen nuori narttu, mittasuhteiltaan hitusen pitkä, hyvä pään pituus, hieman alas kiinnittyneet korvat, kauniit silmät, 
hyvä kaula, eturinta saa täyttyä, sopiva rungon tilavuus, hiukan pitkä lanneosa, hyvin kiinnittynyt häntä, riittävä 
luuston vahvuus, hyvä karvan laatu, reippaat liikkeet, iloinen ja reipas käytös. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, 
Ruotsi NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Snart 2 år, pigg och glad, kan få mera kraft i nos-
partiet, ger ett något långsträckt intryck, bra längd på bröstkorgen, rejäl volym, korrekt vinklad bakställ, vacker 
orange roan päls som har silkiga behäng, trevlig temperament, håller överlinjen väl i rörelse, rör sig väl när hon 
vill. 
 
OCCIS FLIP A COIN JV-19 SE39496/2018 s.24.6.2018 i. Se(n) & Dk & Mva PMJV-16 NoJV-16 DkV-16 DkJV-
16 Midnight Train’s Bon Jovi e. Se(n) & Dk Mva Occis Flibbertygibbit kasv. Britta Dafgård, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 29.9. Francisco Salvador Janeiro, Portugali NUO ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, feminine, very good expression in the head, I’d like less dewlap, 
very good neck, topline and croup, excellent muscles, excellent movement. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pet-
tersson, Ruotsi JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, 
vackert välbalanserat huvud med utmärkt uttryck, fin front, bra hals och skuldra, bröstkorgsdjup och längd, väl-



vinklad bak. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN ERI 1 JV-19 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Glad och alert, feminin och vänlig i sitt uttryck, vackert skuret huvud, välansatta öron, utmärkt 
överlinje som slutar i en viftande svans, utmärkta vinklar och bröstkorg, fin steglängd, använde svansen, utmärkt 
pälskvalitet. 
 
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. Francisco Salvador Janeiro, Portugali VAL ERI 2 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, long head, excellent earset, I’d like better dewlap, excellent 
topline and rib, well muscled, excellent movement. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi VAL ERI 3 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, vackert bälbalanserat huvud, 
bra örön, ögon och bett, fin front, utmärkt hals och skuldra, bra bröstkorgsdjup och längd, välvinklad bak, rör sig 
lite tätt bak, i övrigt utmärkt. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Vacker tik, utmärkt typ och storlek, härligt huvud och uttryck, harmonisk överlinje, korrekt förbröst 
och bröstkorg, välvinklad, fria rörelser från sidan, bra steglängd, utmärkt päls. 
 
OUR FIRE STARTER 27792/18 s.21.1.2018 i. Clayclatter Sea Eagle e. Maesydderwen Sakki kasv.  
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very happy, enthusiastic mover, would prefer shorter body, better rounded ribs, excellent temperament. 
Tottelevaisuuskokeet: Loimaa 28.9. Ilkka Stén ALO 1 (197 pist). 
 
PENNWICK KABOOM BABE 48817/17 s.31.8.2017 i. Fi Mva Lemon of Merrily e. Pennwick Gossip Girl kasv. 
Riikka Teikari 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 8 kk, hy-
vän kokoinen, oikein kehittynyt nuori narttu, kaunis pää ja ilme, oikea purenta, kaula voisi olla pidempi ja säkä 
korkeampi, muuten hyvä runko ja eturinta, hyvät kulmaukset takana, hieman pysty olkavarsi, kaunis karva, liik-
kuu hyvällä rytmillä, hieman lyhyt askel, avoin käytös. Tuusula NORD 6.7. Kresten Scheel, Tanska NUO EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 21 months, a little bit ouf condition, needs to lose some weight, strong 
and sweet female who is a bit too long in body proportions, nice head, well set ears they could be longer and 
more soft, good neck, nice topline and tailset, well angulated front and  hindquarters, good coat, nice sound 
movement, good length of step, coming and going nice. Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia 
NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Head of good quality, dark eyes, good reach of neck, I 
would prefer more length of leg, good forechest and brisket, ribs well sprung, a little long in couplings, moderate 
bend of stifle, good tailset, moves with reach and drive. 
 
PENNWICK KILLER QUEEN 48819/17 s.31.8.2017 i. Fi Mva Lemon of Merrily e. Pennwick Gossip Girl kasv. 
Riikka Teikari 
Näyttelyt: Kouvola RN 28.4. Katja Korhonen NUO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 
v 8 kk, erinomainen tyyppi, nartulle ominaiset mittasuhteet, tasapainoinen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, puren-
ta ok, hyvät korvat, erinomainen kaula ja selkälinja, ikäisekseen hyvä eturinnan ja rungon vahvuus, kokoon sopi-
va raajaluusto, hieman  pehmeä turkin laatu, hyvä häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, hieman kapeasti edes-
tä, sivuaskeleessa hyvä pituus ja tasapaino, esiintyy ja esitetään hyvin. Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen AVO 
ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 kk, hyvän kokoinen, kauniit mittasuhteet, erittäin kauniit 
pään linjat ja silmät, oikea purenta, hyvä kaula, täyteläinen runko, eturinta saisi olla selvempi, erittäin hyvä taka-
osa, kauniisti hoidettu turkki, liikkuu riittävän tehokkaasti, avoin käytös. Helsinki RN 8.6. Sanna Kavén NUO 
ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nuori narttu jolla tasapainoinen rakenne, 
oikea purenta, feminiininen pää jossa riittävä vahvuus, aavistuksen takaluisu kallo, kaunis kaula, erinomainen 
luusto, edestä riittävät, takana erinomaiset kulmaukset, ikäisekseen erinomainen rintakehä, hyvä häntä, liikkuu 
yhdensuuntaisesti vetävällä askeleella, hyvä karva, miellyttävä käytös. Ruovesi RN 31.8. Arja Koskelo AVO 
ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvin näyttävä feminiininen 
kaunispäinen narttu jolla oikea kaulan pituus ja oikeat mittasuhteet, hyvä eturinta, riittävä luuston vahvuus, hyvin 
kaunis runko, upea ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, kaunis leveä reisi, matala kinner, upea karva tiptop 
näyttelykunnossa, vapaat tehokkaat iloiset liikkeet. Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen AVO ERI 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Rungon mittasuhteiltaan oikea, erinomainen luusto, hyvä pään pituus ja oikeat pään 
linjat, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hyvä selkä, riittävän pyöristynyt runko ja hieman kapea 
vyötärö, eturinta saa täyttyä, lavat ja olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva, 
lantio ja hännän asento, liikkuu hyvin takaa, etuaskel jää lyhyeksi. 
 
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 NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Not very sweet on the table, nice head but ears could be set lower, enough neck, not very short body, 
enough chest, enough angulated front and rear, in movement needs more withers and she’s pulling all the time.  
Tuusniemi RN 7.7. Riitta Niemelä NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen, 
rungoltaan vielä kovin kehittymätön nuori narttu, kaunis pää ja ilme, hyvin kiinnittyneet korvat, niukka eturinta ja 
lyhyt rintakehä, lanne voisi olla tiiviimpi, riittävä luuston vahvuus, hyvin kulmautunut takaa, edestä niukemmin, 
erinomainen turkin laatu, käyttäytyy epävarmasti, koira saadaan kuitenkin tutkittua, käytös vaikuttaa palkinto-
sijaan. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Snart 2 år, 



något öppna ögonkanter, nospartiet behöver bli kraftigare, något fallande kors, kunde ha mera vinklar i bakställ, 
mjuk päls, kort i steget, fortsätt ringträna både hund och matte. 
 
PENNWICK MILLION DOLLAR BABY 21810/18 s.3.3.2018 i. Lt Mva Qr Marc Z Vejminku e. Pennwick Faster 
Than You kasv. Riikka Teikari 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia NUO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very well balanced, short and compact, feminine head, good length of neck, nicely angulated shoulders, good 
legs, well boned, well ribbed, moved soundly and happily, sadly lacking in coat today. Riihimäki NORD 31.8. 
Tino Pehar, Kroatia NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 months, good length of body, 
feminine head, could have a bit deeper muzzle, good eye expression, nice neck, good topline, little low tailset, 
good angulation, in movement she is a bit narrow behind. 
 
PENNWICK NO COPY RIGHT 39381/18 s.23.5.2018 i. Pl & Lu & Lt JMva EuJV-16 BeneluxJV-16 Withiflor 
Paperback Writer e. Fi Mva Pennwick Darfur’s Spring kasv. Riikka Teikari 
Näyttelyt: Ruovesi RN 31.8. Arja Koskelo JUN ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Hyvin kaunislinjainen, 15 kk vanha feminiininen narttu, lempeä ilme, riittävä eturinta, oikea luuston vah-
vuus, tiiviit hyvät tassut, hyvä ylälinja ja rungon mittasuhteet, kaunis leveä reisi, oikean mallinen riittävän pitkä 
rintakehä, erinomainen karva tiptop näyttelykunnossa, erinomainen liikkuja, miellyttävä luonne. Kihniö RN 7.9. 
Juha Putkonen JUN ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 kk, erinomainen 
raajaluusto, nartuksi hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus ja pään linjat, oikein kiinnittyneet korvat, pyö-
reät keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hieman löysää kaulanalusnahkaa, seistessä kaunis ylälinja, ikäisekseen 
hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, lanneosa hieman pitkä, hyvä karvan laatu, lantion asento ja häntä, tasa-
painoiset kulmaukset, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella, liikkessä venyy pituutta. 
 
PIHKA PAHKAN INKIVÄÄRI 49865/18 s.25.9.2018 i. Northworth Nothing Else Matters e. Pihka Pahkan Mus-
kotti kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Samlad 
10 månads tik, huvudet kunde ha något mer parallellare plan, bra könsprägel, något långa bakplacerade öron, 
behöver bättre stöt på armbågarna, platta tassar fram, lagom kropp, låga hasor, kraftigt fallande kors, ännu 
mycket valpig päls, behöver bli betydligt friare fram. 
 
PIHKA PAHKAN JÄKÄLÄ 45547/16 s.19.8.2016 i. Allway’s Zumba Bumba e. Pihka Pahkan Liekki kasv. Sari 
Airaksinen 
Taipumuskokeet: Vieremä 1.9. Jaana Heiskari SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Rauhallinen 
Kaura suhtautuu nätisti muihin koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus: hyväksytty. Väillä turhankin laajan innokkaasti 
etenee ilma-maavainua käyttäen; laukauksesta pysähtyy ja jatkaa hakua häntä heiluen. Jäljestys: hyväksytty. 
Maavainuista, varmaa, täysin jäljen päällä etenevää jäljestystä kaadolle joka kiinnosti. Vesityö: hyväksytty. Olipa 
hieno nouto ja lähti loistavasti hakemaan riistapukin. Tottelevaisuus: hyväksytty. Kaura on rauhallinen ja tottele-
vainen koira Sarille. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: parin eleetön yhteistyö toimii hienosti ja sitä on kyllä kiva kat-
soa; hienon jälkityöskentelyn vuoksi kokeilkaa mejää. 
 
PIHKA PAHKAN PUMPULI 31571/18 s.5.5.2018 i. Merry Cocktails Up-And-Coming e. Pihka Pahkan Kaunis 
Kaaos kasv. Sari Airaksinen 
Näyttelyt: Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, tilava-
runkoinen juniori, rintakehä voisi olla hieman pidempi, hyvä pään malli, ilme ja purenta, kääntää vielä voimak-
kaasti etukäpäliä ja etuosaa, saa vielä kehittyä, hyvä karvan laatu ja väri, liikkuu hyvällä luonteella, luonnollisesti 
vielä pentumaisesti, tarvitsee lisää jäntevyyttä. Kuopio RN 17.8. Tuula Savolainen JUN ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 15 kk, hyvät mittasuhteet, kaula voisi liittyä hieman sulavammin lapoihin, hyvät pään 
linjat ja tummat silmät, pehmeä ilme, kuono saa hieman vielä vahvistua, erinomainen eturinta, hyvä tilava rinta-
kehä, hieman jyrkkä lantio, hyvä takaosa, hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvät yhdensuuntaiset edes-
takaisliikkeet, liikkuu tahdikkaasti, reippaasti sivulta, hyvä turkki ja häntä. 
 
POPPY LOP’S APPLEJACK 18191/19 s.5.12.2018 i. Fi Mva Fi & No Jva Itäpiipparin Katapultti e. Ancer’s Victo-
ria’s Secret kasv. Noora Räsänen 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 
months, pretty puppy, attractive head with a lovely dark eye, short in body, nice rear angulation, correct tailset, 
sound mover. Kouvola PN 27.7. Lotta Vuorinen PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen narttupentu joka on vielä kauttaaltaan hieman kapea, miellyttävä ilme, 
kauniit silmät, kuono-osan tulisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saa vielä kehittyä, hyvä viisto 
lapa, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvin kulmautunut takaa, lupaava karvapeite, etuaskel saisi olla pidempi, hyvä 
maatavoittava taka-askel. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
10 kk, erittäin hyvä tyyppi, miellyttäväilmeinen pää, hyvä kaula, turhan pysty lapa ja olkavarsi, eturinnan tulee 
täyttyä, erinomainen rintakehän malli ja pituus, hyvä lanne, turhan jyrkkä lantio, riittävät takakulmaukset, liikkuu 
edestä ja takaa hyvin, erinomainen sivuaskeleen pituus, lupaava turkin laatu, kaipaa vielä kehätottumusta. 
 
POPPY LOP’S AZALEABLOOM 18192/19 s.5.12.2018 i. Fi Mva Fi & No Jva Itäpiipparin Katapultti e. Ancer’s 
Victoria’s Secret kasv. Noora Räsänen 



Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia BABY 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 
months, attractive head, good angulations front and rear, nice tight feet, short in the body, well angled quarters, 
she’s very feminine. Kouvola PN 27.7. Lotta Vuorinen PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin liikkuva pentu, miellyttävä ilme, kuono-osa saisi olla voimakkaampi, ikäisekseen 
hyvä eturinta, oikean mallinen rintakehä, hieman pitkä lanne, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä karva, liikkuu hy-
vällä maatavoittavalla askeleella. Helsinki NORD 8.9. Anett Finnig JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 9 kk, erinomainen tyyppi jolla oikeat mittasuhteet, kaunisilmeinen pää jonka toivoisin kauttaaltaan hie-
man vahvemmaksi, hyvä kaula, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, eturinta puutteellinen, lupaava mutta vielä ka-
pea rintakehä, hyvä lyhyt vahva lanne, hyvät takakulmaukset, hyvä lantio, ikäisekseen riittävä raajaluuston vah-
vuus, kauniit tiiviit tassut, liikkuu takaa aavistuksen kapeasti, edestä hyvin, sivusta hyvällä askelpituudella, lupaa-
va turkki, esitetään erinomaisesti, miellyttävä käytös. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig JUN ERI 4. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, erinomainen tyyppi, miellyttäväilmeinen pää jossa turhan korostunut otsa-
penger ja kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, turhan pysty lapa ja olkavarsi, eturinnan tulee täyttyä, 
lupaava rintakehän malli, hyvä lyhyt lanne, erinomaiset takakulmaukset, riittävä raajaluuston vahvuus, liikkuu 
edestä ja takaa ok, sivusta liikkeen tulisi olla tehokkaampi ja nostelee turhan paljon etujalkoja, lupaava turkki, 
miellyttävä käytös. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Restig tik med goda proportioner, välbalanserat huvud som kunde ha mer styrka i nospartiet, vackra 
ögon, bra bett, behöver tid att fylla ut i fronten, bra hals och skuldra, bra bröstkorgsdjup med tillräcklig längd, lite 
knapp i knä- och hasvinkel, rör sig tätt bak och aningen löst i fronten. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi 
JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra storlek men ännu mycket outvecklad i förbröstet och bröst-
korgen, tunt nosparti, markerat stop, fin överlinje, öppna vinklar, ännu instabil fram och bak, fria rörelser från 
sidan. 
 
PRETTY FLOWER’S COUNTING STARS 48040/17 s.17.8.2017 i. Fi & Ee & Lt Mva Lecibsin Blue Renny e. 
Pretty Flower’s Start’N’Stripes kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 5 kk, kompakti-
runkoinen narttu, saisi esiintyä vapaammin, hyvä luusto ja turkki, hyvä runko, hyvä pään profiili, tasapainoisesti 
kulmautunut, käytös pudottaa palkintosijaa. Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 1½ years, strong bitch in excellent size and type, excellent head and expression, well set 
ears, very good topline and tailset, very well angulated and bodied, excellent coat quality and condition, moves 
very well from all sides but topline could be stronger. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen KÄY ERI 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, hyvä luuston vahvuus, hyvä pään 
pituus, hieman takaluisu kallo, hyvin asettuneet korvat, keskiruskeat silmät, oikeassa silmässä näkyvä vilkku-
luomi, hyvä purenta, oikean mallinen runko ja hyvän leveä lanne, eturinta saa täyttyä, hyvä karva ja hännän kiin-
nitys, riittävät mutta tasapainoiset kulmaukset, saisi liikkua tehokkaammin, liikkeessä köyristää lanneosaa. Kou-
vola RN 28.4. Katja Korhonen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 v 9 kk, erittäin hyvän 
tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea, vankkarakenteinen narttu jolla vankkapiirteinen pää, aavistuksen suurehkot sil-
mät, purenta ok, hyvät korvat, hyvä kaulan pituus, hyvä eturinnan ja rungon täyteläisyys, tasapainoiset kulmauk-
set, vankkaluustoiset raajat, aavistuksen luisu lantio, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, köyristää sel-
käänsä hieman seistessään, voimakkaasti liikkeessä, tarvitsee kehätottumusta. Iitti RN 1.6. Maija Mäkinen 
NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkarunkoinen nuori narttu jolla hyvä sukupuolileima, 
hyvä pää jossa riittävä pituus, pyöreähköt silmät, hyvä purenta, hieman löysyyttä alahuulissa, hyvä kaula ja etu-
rinta, tilava runko, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto, käpälät ja turkki, liikkuu hyvin sivusta ja takaa, hieman 
löysästi edestä, käyttää liikkeessä hyvin häntäänsä, aavistuksen korostunut lanneosa, hyvä käytös. Helsinki 
NORD 8.9. Anett Finnig KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erittäin hyvä tyyppi, 
hyvät mittasuhteet, hyvät mittasuhteet päässä  mutta toivoisin kuonon täyteläisemmäksi, hyvä kaula, turhan 
pysty lapa, hyvä olkavarsi, eturinta ok, hyvä rintakehän malli, hyvä lyhyt lanne, turhan jyrkkä lantio, hyvät taka-
kulmaukset, hyvä raajaluuston vahvuus, hyvät tiiviit tassut, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta etuaskeleen 
pitäisi olla ulottuvampi, pyöristää turhan paljon lanneosaa, esitetään erittäin hyvin, hyvä turkin laatu, toivoisin 
avoimemman käytöksen. 
 
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 20.1. Matti Tuominen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, hie-
man rungoton narttu, miellyttävä pää ja ilme, hyvä luusto ja karvapeite, sopivasti kulmautunut, liikkuu hyvin, run-
ko saa vielä täyttyä, miellyttävä käytös. Hämeenlinna RN 8.6. Jari Partanen, Norja AVO ERI 1. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Voisi olla neliömäisempi, erinomainen vahvuusaste, riittävä jalous, erinomainen pään 
pituus, kauniit pään linjat, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, hieman lyhyt kaula, hyvät lavat, erinomainen run-
gon tilavuus ja syvyys, turhan pitkä lanneosa, hyvä lantio, lihaksikas reisi, hyvä silkkinen karva, liikkuu hienolla 
ryhdillä, iloisuudella ja hyvällä askelmitalla. 
 
PRETTY FLOWER’S GLORY GLORY HALLELUJAH HeJW-18 JV-18 50405/17 s.11.9.2017 i. C.I.E Us Mva 
Northworth Online Style e. Pretty Flower’s Really Indeed kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen NUO ERI 1 SA PN2 SERT CACIB. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 16 kk, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, erinomainen luusto ja runko, miellyttävä pää ja ilme, hyvät 
kulmaukset ja liikunta, hyvä kehäkäytös. Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 1½ years, feminine bitch, excellent type, body proportions and size, typical head, too round 
eyes, well set ears, excellent topline standing and moving, very well angulated and bodied, excellent coat quality 



and condition, loose in elbows, moves well from side, excellent temperament. Tuusula ER 8.6. George Parker, 
Iso-Britannia NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent big ribbed bitch, excellent 
substance, good angulation throughout, good legs and feet, well muscled in rear and second thigh, moves 
soundly and happily with a wagging tail. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska AVO EH 4. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Very happy, good attitude but could move with longer step, dark eye, good head, 
scissor bite, a bit upright in shoulder which gives her a too short neck and too short steps in front, good fore-
chest, could have a bit stronger forelegs, enough ribcage, could be in better condition and roaches her back a bit 
too much, very happy tail, could be more stable in hock, good angulations behind, very nice coat structure. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 24.8. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Ystävällinen, 
helposti lähestyttävä nuori narttu. Haku ja laukaus: hylätty. Amalia ei suostu irtoamaan ohjaajan sivulta; laukaus-
ta se säpsähtää mutta muutosta työskentelyyn ei tule; aivan osuuden lopulla se tekee pari lupaavaa pistoa mutta 
palaa saman tien ohjaajan viereen. Jäljestys: hylätty. Amalia ohjataan alkuun mutta opastuksen jälkeen se istah-
taa ohjaajan jalkoihin; se viedään hieman eteenpäin mutta se ei nytkään suostu jatkamaan; aika kuluu ohjaajan 
jaloissa istumiseen. Vesityö: hyväksytty. Menee halukkaasti uimaan, pudottaa riistapukin rantaveteen ohjaajan 
ulottuville. Tottelevaisuus: hyväksytty. Kuuliainen ohjaajaansa palvova koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Ama-
lian palvova katse on hellyttävää; koira on kovin kiinni ohjaajassaan jolloin maastotyöskentely ei onnistu. 
 
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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen VET ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 v 2 kk, erin-
omaiset mittasuhteet, erinomainen narttu, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä karvapeite, sopiva luusto ja 
kulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituudella, esitetään hyvin. Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua VET ERI 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, very nice head, a little bit soft in topline, deep in chest, 
enough strong limbs, good balance, excellent temperament. Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro VET ERI 3. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 years, a bit heavy bitch overall, correct type and body proportions, 
typical head but but too light in muzzle, well set ears, strong topline, well set tail, enough angulated front, too 
straight behind, too deep in ribcage, excellent coat quality and condition, excellent temperament, moves well but 
soft in topline. Kouvola RN 28.4. Katja Korhonen VET ERI 1 SA PN3 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 10½-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty kaunislinjainen veteraaninarttu, hyvä nartun pää, 
miellyttävä ilme, purenta ok, hyvät korvat, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko ikäisekseen, tasa-
painoiset kulmaukset, oikeat mittasuhteet, kokoon sopiva raajaluusto, erinomainen turkin laatu, hieman löysää 
kaulanahkaa, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, tasapainoinen hyvän pituinen sivuliike, esiintyy ja esite-
tään hyvin. Tuusula NORD 6.7. Kresten Scheel, Tanska VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 10 years 7 months, in good condition, good size with nice body proportions, feminine, excellent 
head, good expression, well set soft ears, good neck, nice topline, well angulated front and hindquarters, nice 
coat, her movement proves that even in high age she has good anatomy, free and long step. Raisio KR 11.8. 
Kari Salminen VET EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen kunto, kevyt kuono-osa, tilava 
runko, kaunis karva, lyhyt kaula, huonosti kulmautunut etuosa, liian leveä etuliike. Riihimäki NORD 31.8. Tino 
Pehar, Kroatia VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Almost 11 years, in excellent 
condition, good type, nice head, nice soft expression, super body structure for her age, nice front, amazing 
mover for her age. Helsinki NORD 8.9. Anett Finnig VET ERI 1 SA ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Lähes 11-vuotias, erinomainen tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, turhan 
pysty lapa, hyvä olkavarsi, ikäisekseen vielä hyvin täyteläinen eturinta, hyvä rintakehän malli, hyvä lanne, aavis-
tus jyrkkyyttä lantiossa ja alhainen hännän kiinnitys, hyvä raajaluuston vahvuus, kauniit tiiviit tassut, liikkuu edes-
tä ja takaa hyvin, sivusta hyvällä askelpituudella, esitetään erinomaisesti, ikäisekseen hyvässä kunnossa, reip-
paasti esiintyvä muori, hyvä turkki ja turkin laatu. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska VET ERI 2. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Impressive 11 years old, standing makes a nice silhouette and cocker 
outline, loses quality in movement and loses her topline, scissor bite with nice white teeth but not so many, good 
skull and stop, enough neck, good forechest, good forelegs but stands a bit french, very good ribcage, enough 
angulated rear, a bit too sloping in loin and croup. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig VET ERI. Helsinki KV 8.12. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lähes 11-vuotias, erinomainen tyyppi, kaunisilmeinen pää jossa kuono 
voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, pysty lapa ja olkavarsi, riittävä eturinta, erinomainen rintakehän kaarevuus, 
hyvä vahva lanne, turhan jyrkkä lantio, hyvät takakulmaukset ja raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa 
hyvin, sivusta hyvällä askelpituudella, miellyttävä käytös, esitetty hammastodistus. Lena Rollmar, Ruotsi VET 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Snart 11 år, börjar visa ålder, välmarkerat stop, lite grov över 
skuldran, välver lite över länden, normala vinklar, saknar flera tänder varav intyg, rör sig entusiastiskt men något 
orent bak, utmärkt päls, glad och trevlig i ringen. 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, 
tyyppi ja vahvuus, oikea purenta, hyvälinjainen pää, pyöreät silmät häiritsevät hieman, kaunis kaula, etuasentoi-
set lavat ja pysty olkavarsi, riittävät kulmaukset takana, ikäisekseen riittävä rintakehä ja eturinta, riittävä luusto, 
etuaskel voisi olla pidempi, muutoin tasapainoinen liikkuja, miellyttävä käytös. Turku KV 20.1. Matti Tuominen 
JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, erinomaiset mittasuhteet, hyvä runko, sopiva 
raajaluusto, vielä kapea etuosa, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä karvapeite, hyvät kulmaukset 
takaosassa, niukasti kulmautunut edestä, miellyttävä kehäkäytös, esitetään hyvin. Kouvola RN 2.3. Inga Siil, 
Viro JUN EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months, very good type, well developed for age, 



typical head but a bit heavy in skull, too round eyes, well set ears, very good neck and topline, correct tailset, too 
straight and narrow in front, not enough depth in ribcage, enough angulated behind, very good coat quality, 
enough in condition, moves very narrow in front, not straight enough behind. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen 
JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen koko, nartuksi hyvät rungon mittasuhteet, hyvä 
luuston vahvuus, hyvä pään pituus, hyvä kallo ja oikein kiinnittyneet korvat, kauniit tummat silmät, sopivan täyte-
läinen kuono, hyvä purenta, oikean mallinen runko, ikäisekseen hyvä lanneosa, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä 
karvan laatu ja hännän kiinnitys, riittävästi kulmautunut edestä, takaa saisi olla paremmin kulmautunut, seisoo 
takaraajat rungon alla, liike jää lyhyeksi. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Very good well balanced dog, good neck and shoulders, good neck and 
substance, good rear angulation, nice bum, sadly lacking in coat today. Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen JUN 
ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mittasuhteet, turhan lyhytlinjainen pää, silmät voisivat olla 
tummemmat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko mutta eturinta kovin vaatimaton, erinomainen takaosa, hyvä 
karva, liikkuu hyvin kun haluaa. Riihimäki NORD 31.8. Tino Pehar, Kroatia NUO ERI 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 1½ years old, beautiful head with nice soft expression in eye, good topline, could have little 
better layback of shoulder. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very feminine, nice size, good length in head, scissor bite, very nice eye colour and expression, 
good ears, a bit straight in shoulders and therefore a bit short neck, good forechest, good forelegs but stands a 
bit french, good ribcage, could be more angulated in knee and hock to give her more action and drive, very 
happy tail, nice trim and super temperament. 
 
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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, 
vahvarunkoinen, niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut narttu, pää ja ilme ok, hyvä kaula ja luusto, voisi olla 
enemmän ulottuvuuksia, liikkuu hyvin. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen koko, oikeat rungon mittasuhteet ja hyvä luusto, narttumainen hieman kapeakuonoinen 
pää, hyvä korvien kiinnitys, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, hyvä ylälinja, oikean mallinen runko, hyvä lanne, 
eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä karvan laatu, oikea hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, liikkeessä 
epävakautta, sivulta liikkuu riittävällä askelpituudella, liikkeestä puuttuu tehokkuus. Kouvola RN 28.4. Katja 
Korhonen AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvä tyyppi, oikeat 
mittasuhteet, hyvä nartun pää ja ilme, hyvät korvat, erinomainen kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvä rungon 
vahvuus, tasapainoiset kulmaukset, riittävä raajaluusto, hyvä turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti 
edestä ja takaa, riittävä sivuaskeleen pituus, hieman valkoista rinnassa, esiintyy ja esitetään hyvin. Tuusula ER 
8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very cockery, very 
short and compact, big ribs, plenty of substance throughout, good legs and tight feet, well angulated, well 
presented in good coat, moved soundly and happily. Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen KÄY ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, jyrkkä otsapenger, kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi ja pidempi, vaaleat silmät, seistessä kaunis ylälinja, voimakas runko mutta eturinta saisi olla 
vahvempi, hyvä takaosa, hieman pehmeä karva, hyvä sivuliike kun haluaa. Kouvola KR 17.8. Carina Östman, 
Ruotsi KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket vackert feminin huvud med underbart 
uttryck, vackert hals, mycket bra överlinje, en del vit på bröstet, något rak skuldra, mycket bra vinklad bak, 
underbar kropp och förbröst, utmärkt päls och stomme, rör sig mycket bra sidled, parallellt bak och fram, utmärkt 
temperament. Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Short and cobby in profile, head with correct proportions, dark eyes, low set ears, strong reach of 
neck, well placed shoulders, quality bone, tight feet, excellent forechest and brisket, short coupled, powerful 
hindquarters, well muscled, moves with reach and drive. Riihimäki NORD 31.8. Tino Pehar, Kroatia KÄY ERI 1 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years old, compact body, beautiful head and eye expression, 
nice topline and tailset, excellent developed ribcage with excellent shape of ribs, good angulations. Hyvinkää 
RN 22.9. Saija Juutilainen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, narttumainen koko-
naisuus, tilava runko, sopiva luusto, hyvä etuosa ja käpälät, kaunis nartun pää ja ilme, hyvin kauniit linjat ja kor-
vat, hyvä purenta, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvällä luonteella, korkea etuaskel ja kapea takaa, sopivasti ulottu-
vuutta sivukuvassa mutta toivoisin enemmän ryhtiä, sievä kokonaisuus. 
Taipumuskokeet: Janakkala 30.5. Kirsi Salokanto SPA 1. 
 
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: Kolari 18.8. Merja Kajander AVO 1 (43 pist). 
 
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: Laitila RN 27.4. Tanya Ahlman-Stockmari NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Yleisvaikutelmaltaan hieman urosmainen kokonaisuus, voimakas runko, toivoisin hieman yhdensuuntaisemmat 
pään linjat, hyvä kaulan pituus, kokoon sopiva raajaluusto, olkavarsi saisi olla hieman viistompi, samoin ylälinja 
hieman tiiviimpi, oikeanlaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin takaa, riittävä ulottuvuus edessä. Pöytyä RN 5.5. He-
lin Tenson NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Liikkuu riittävällä askeleella, oikeassa silmässä 
vaalea vilkkuluomi, kaunis pää, pitkät korvat, hieman löysä kaulanahka, pitkä kaula, hieman lyhyt lanne, hyvä 
häntä, eturinta rintakehä ja kulmaukset, tiiviit käpälät, upea turkki. Pöytyä RN 11.5. Åsa Fröding Andersson, 
Ruotsi NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ok proprtioner, vackert välmejslat huvud med fint 



milt uttryck, välansatta öron, korrekt bett, brett fint kors, ok bröstkorg, ok vinklar, rör sig med tillräcklig steglängd, 
fin svansaktivitet, ok päls. Kemiönsaari RN 25.5. Tiina Illukka NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Erinomainen tyyppi ja koko, kaunis vahva feminiininen pää, kaunis kaula, hyvin kulmautunut edestä ja ta-
kaa, hyvä luusto ja rintakehän muoto, hyvät sivuliikkeet. Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro NUO EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, tänään hieman tukevassa kunnossa, vahva 
pää, hieman löysät silmäluomet, vahva kaula, riittävä selkälinja, hieman suora edestä, hyvin kulmautunut takaa, 
liikkuu hyvällä askeleella. Tuusula NORD 6.7. Kresten Scheel, Tanska NUO ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year 10 months, in good condition, feminine with nice body proportions, 
excellent head and expression, correct bite, well set ears of soft quality, good neck and topline, well angulated 
front and hindquarters, nice coat, beautiful movement, easy long step, coming and going parallel. Hyvinkää KR 
21.7. Marja Talvitie NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman lyhytpäinen, voimakaskalloi-
nen, edestä kovin niukasti kulmautunut tyttö, etuasentoinen lapa, hieman lyhyt lantio, liikkuu hieman lyhyellä 
askeleella, hyvä karva, tarvitsee aikaa. Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen NUO ERI 3. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Tyypikäs narttu jolla hyvät mittasuhteet, ilme voisi olla feminiinisempi, lyhyt kaula mutta hyvä 
selkälinja, hyvä rintakehä mutta eturinta saisi olla täyttyneempi, erinomainen takaosa, pitkät sivuliikkeet mutta 
ylälinja voisi olla vakaampi. 
 
PROUD MEADOW CHIKORITA 19254/18 s.12.3.2018 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning 
Musk e. Two Pine’s Touchdown kasv. Reetta Viljala 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Pretty, feminine head, dark eye, short cobby body, well angulated front and rear, sound and happy mover. 
Taipumuskokeet: Janakkala 30.5. Harry Vilkman SPA 1. 
 
PROUD MEADOW DAHLIA 25803/19 s.19.4.2019 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva Benchmark Sinning Musk e. 
Two Pine’s Touchdown kasv. Reetta Viljala 
Näyttelyt: Ypäjä PN 23.11. Sanna Kavén PEN 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi feminiininen 
narttupentu, kauttaaltaan hieman kevyt, oikea purenta, hyvät silmät, hyvät pään linjat mutta pää saisi olla täytty-
neempi, sopiva kaulan mitta, riittävä luuston vahvuus, hieman etuasentoiset lavat, hyvät takakulmaukset, ikään 
sopiva rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvä lantio, liikkuu vielä pentumaisella vallattomuudella, riittävä askelmitta, 
hyvä häntä ja miellyttävä käytös. 
 
PROUD MEADOW RECCU 15011/15 s.20.12.2014 i. C.I.E BaltV-13 Benchmark Revolutionary Road e. Two 
Pine’s Touchdown kasv. Reetta Viljala 
Näyttelyt: Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, hyvän mallinen pää, hieman löysät huulet, vahva kaula, riittävä selkälinja, liian suora edes-
tä, riittävästi kulmautunut takaa, sivuliikkeet saisivat olla tasapainoisemmat, riittävä temperamentti. Tuusula 
NORD 6.7. Kresten Scheel, Tanska AVO ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4½ years, 
feminine, good size, excellent head and expression, correct bite, well set soft ears, would prefer neck slightly 
longer, good topline, well angulated front and hindquarters, quite nice coat, excellent mover, good length of step, 
coming and going parallel. 
 
PRÄNNIN MELKOINEN MENIJÄ Fi Kva Fi Tva Fi RTva 50026/13 s.15.9.2013 i. Ladecourt Bevis e. Fi Ava 
Frosty Morning’s Melisa kasv. Hanna Heinonen 
Metsästyskokeet: Soini 26.10. Olle Johannisson VOI 3 (65 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Jyväskylä 19.1. Juha Kurtti EVL 1 (266 pist). Jyväskylä 30.3. Marjo Halmiala EVL 2 
(227,50 pist). Jyväskylä 27.4. Vesa Kallio EVL 3 (214,50 pist). Muurame 17.6. Heli Herranen EVL 3 (196,50 
pist). Jyväskylä 28.12. Juha Kurtti EVL 1 (274,50 pist). 
Rallytoko: Ylöjärvi 12.1. Taru Leskinen MES HYV (84 pist). Kuopio 16.2. Anna Pekkala MES HYV (90 pist). 
Kuopio 16.2. Tytti Lintenhofer MES HYV (92 pist). Kuopio 16.2. Taru Leskinen MES HYV (97 pist) RTK4. 
Jyväskylä 23.2. Tytti Lintenhofer MES HYV (99 pist). Jyväskylä 16.3. Taru Leskinen MES HYV (98 pist). 
Laukaa 9.6. Maria Riski MES HYV (98 pist). Laukaa 9.6. Pia Heikkinen MES HYV (76 pist). Jyväskylä 23.11. 
Maria Riski MES HYV (93 pist). 
Koiratanssi: Tampere 7.9. Henna Meriharju ALO EH (167,33 pist) KM. Jyväskylä 16.11. Heli Nousiainen AVO 
EH (166 pist) KM. 
 
PRÄNNIN SLAAGI LÄHELLÄ 24390/17 s.14.3.2017 i. Meryl Crisp e. Fi Kva Fi Tva Fi Rtva Prännin Melkoinen 
Menijä kasv. Hanna Heinonen 
Tottelevaisuuskokeet: Kuopio 8.6. Kaisa Poutanen ALO 3 (102 pist). Paimio 3.8. Ralf Björklund ALO 1 
(166,50 pist). 
 
PRÄNNIN SYDÄN PAKAHTUU 24388/17 s.14.3.2017 i. Meryl Crisp e. Fi Kva Fi Tva Fi Rtva Prännin Melkoinen 
Menijä kasv. Hanna Heinonen 
Metsästyskokeet: Soini 27.10. Torbjörn Augustinsson AVO 2 (69 pist). 
Metsästyskokeen vesityö: Jyväskylä 28.8. Lauri Kanerva Hyväksytty. 
Tottelevaisuuskokeet: Jyväskylä 28.12. Juha Kurtti AVO 2 (226 pist). 
Rallytoko: Jyväskylä 6.7. Fiia-Maria Kivioja ALO HYV (95 pist). Kuopio 17.8. Taru Leskinen ALO 0 (0 pist). 
Luonnetesti: Muurame 1.6. Heli Herranen ja Jorma Kerkkä LTE (50 pist). 
 



PUTTIFAR CLICK AND CASH SE34843/2018 s.1.5.2018 i. Se(n) & Dk Mva PMJV-16 NoJV-16 DkV-16 DkJV-
16 Midnight Train’s Bon Jovi e. Se Jva Debbie’s Ever Dream kasv. Ewa Wikermo-Rajala ja Juha Rajala, Ruotsi 
Näyttelyt: Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro JUN ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very nice type, strong and feminine bitch, 12 months old, nice feminine head, good reach of neck, correct topline 
and tailset, correct angulation in front and rear, chest deep enough, very nice temperament, good mover. 
Rovaniemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 12 months, 
excellent type, very good head, well built body, a little bit steep croup, very good bone and paws, very good 
angulation, ok coat for summer, very good temperament, very good drive in rear movement. Kuusamo RN 9.6. 
Hilkka Salohalla JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, hyvät kallon 
ja kuonon mittasuhteet, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä purenta, silmät ja korvat, riittävä kaula, hyvä ylä-
linja, hyvät etukulmaukset, kinner saisi olla matalampi, hyvä runko, liikkuu hyvin. 
Taipumuskokeet: Kolari 16.8. Anitta Kauppila SPA 1. 
 
PUVEPAPAN COC-O-NUT PRINCESS 45527/14 s.30.7.2014 i. Benchmark Quidditch King e. C.I.B Fi Mva Lt & 
Lv VMva EeV-14 LtVV-18 LvVV-18 Benchmark Issey Miyake kasv. Tuija Suomi 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine bitch, producing a nice outline, nice dark eye, adequate bone and substance, moved soundly and 
happily, in good coat for an orange. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO ERI. Pretty 
expression, I’d like more strength in muzzle, neck and shoulders ok but carries too much weight, good 
forecherst, well ribbed, sound mover, handler needs to work more with handling. Maalahti RN 3.8. Maija 
Mäkinen AVO ERI 1 SA PN3 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5-vuotias, vankkarunkoinen 
narttu jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja, narttumainen pää, hyvät korvat, silmät ja purenta, hieman löysyyttä 
huulikulmissa, hyvät ja tasapainoiset kulmaukset, aavistuksen painuneet ranteet, hyvin kiinnittynyt ja käytetty 
häntä, laadukas karvapeite, vapaat liikkeet, aavistuksen pehmeä karva, erinomainen temperamentti. Maalahti 
RN 4.8. Elena Ruskovaara AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungoltaan täyteläinen, raajoil-
taan keskivahva, selvä sukupuolileima, kohtuulliset kulmaukset, karva ei nyt parhaimmillaan, tummat silmät, ohi-
mot ja kulmakaaret saisivat olla selvemmät ja kuonossa enemmän voimaa, käyttää hyvin häntäänsä, pienet 
niskamakkarat häiritsevät ylälinjaa, askeleessa saisi olla enemmän joustoa ja edessä ulottuvuutta, reipas käytös. 
Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nice size, 
good proportions, feminine, a bit wide in skull and cheek, could have more stop, scissor bite but could be a more 
clean in teeth, a bit short in neck because of straight shoulder, very good forechest, good ribcage, good width 
over loin, correct tailset with good activity, enough muscles, could be more parallel from hock, good coat 
structure, happy cocker temperament. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja AVO ERI 2 SA. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 5½ år gammal tik, feminint huvud med fina proportioner, kunde önska bättre utfylld 
nosparti, bra uttryck, ok hals, stark rygg, bra kors och svansansättning, bra bröstkorg och stark länd, utmärkta 
proportioner, moderat vinklad, något svag i sina haser, rör sig harmoniskt sett från alla håll, aning grov päls 
struktur. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 21.7. Johanna Lindfors AVO 0 (0 pist). Valkeakoski 18.8. Karla Sohlman AVO 
2 (36 pist). 
 
PUVEPAPAN PARTY POPPER 14161/19 s.2.1.2019 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fi & Se(n) & No & Ee & Lv & Lt & Balt 
Mva Fi Jva Lingonberry’s Emporio Armani e. Puvepapan Coc-O-Nut Princess kasv. Tuija Suomi 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 
months, very pretty baby with nice dark eye, adequate length of neck, ultra short in body, good topline, sound 
mover. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia BABY 2 KP. Pretty head with lovely expression, 
good neck and shoulders, good forechest developing, good depth of chest, level topline, happy mover, just a 
little bit longer hind movement and should tighten a little but she has time. Maalahti RN 3.8. Maija Mäkinen PEN 
1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, feminiininen pentu jolla hyvät mittasuhteet ja 
ylälinja, kaunisilmeinen pää, kuonon ja kallon linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät silmät, korvat, leuat 
ja purenta, hieman pysty lapa, muuten hyvin kulmautunut, hyvin kehittynyt runko, hyvä häntä, liikkuu ikäisekseen 
hyvin, hyvä pentuturkki ja miellyttävä käytös. Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara PEN 1 KP ROP-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvä sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, hyvä kallo, kauniit silmät, 
kuono saa täyttyä, lupaavan mallinen runko, hyvin rakentunut takaosa, eturinta tulossa, tarpeeksi etukulmauksia, 
yhdensuuntaiset liikkeet, etuaskel saisi olla ulottuvampi, ikään sopiva karva. Kauhava RN 17.8. Paavo Mattila 
PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin rakentunut pentu, oikeat mittasuhteet, 
kaunisilmeinen pää, kallolinja hieman taakse laskeva, hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko, sopivasti kulmautuneet 
raajat, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska PEN 1. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 8 months, good size, good substance in body, very feminine in head, could move with 
merrier tail, scissor bite, good skull, good eye colour and pigmentation, could be stronger in foreface, still a bit 
open in shoulder and therefore a bit short in neck, good forelegs, very good forechest and ribcage, good width 
over the loin, correct tailset, enough angulated in knee and hock but needs more strength in hock and could 
move more parallel, very nice coat and colour. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig JUN ERI 1 SA PN4 SERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, erinomainen tyyppi jolla oikeat mittasuhteet, kaunisilmeinen pää 
jossa hyvät linjat, hyvä kaula, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, erinomainen rintakehän kaarevuus ja pituus, 
hyvä vahva lyhyt lanne, erinomaiset takakulmaukset, hyvä raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, 
sivusta erinomaisella askelpituudella, lupaava turkin laatu, miellyttävä käytös. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paul-
sen, Norja JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 månader, feminin huvud med utmärkta pro-
portioner, bra ögon shape, ok hals, bra rygg, kors och svansansättning, smal i sin front och saknar förbröst, bra 



välvd bröstkorg, bra benstomme, fina proportioner, rör sig med bra steglängd men faller något på sin front under 
rörelser, bra färg men något mjuk päls struktur. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN EH. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Fina proportioner, välbalanserat huvud som kunde vara lite mera utfylld i 
nospartiet, bra bett, armbågarna vrider hon in i fronten, god hals och skuldra, välansatt svans, knapp i knä- och 
hasvinkel, rör sig med gott steg, behöver tid. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, tilltalande, välskuret huvud, mörka ögon, vacker hals, vällagd skuldra, stark 
länd, passande stomme, balanserade vinklar, rör sig med flyt och god steglängd, bra päls. 
 
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: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, nartuksi hy-
vät rungon mittasuhteet, sopiva luusto, kallossa vielä pyöreyttä, oikein kiinnittyneet korvat, kauniit tummat silmät, 
kuono saisi olla pidempi ja voimakkaampi, hyvä purenta, ikäisekseen hyvä runko, hieman kapea lanne, eturinta 
saa täyttyä, vielä kovin kapea edestä, epävakaat etuliikkeet, hyvin kulmautunut takaa, iän mukainen karva ja 
hyvä hännän kiinnitys, saisi liikkua tehokkaammin, seistessä selkä painuu. Ruovesi RN 31.8. Arja Koskelo JUN 
EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin hyvän tyyppinen 14 kk vanha feminiininen narttu jolla 
kaunis pää, kuono saisi olla pidempi, hyvä eturinta, toivoisin hieman vankemman luuston, oikein kaareutuneet 
kylkiluut, syvä runko, aavistuksen jyrkkä lantio, tasapainoiset kulmaukset, hieman epävakaat ja kapeat etu-
liikkeet, hyvä ryhti, kaunis sivuliike, niukassa hapsukarvassa. Porvoo KR 14.9. Svend Lovenkjär, Tanska JUN 
EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very feminine and very slim all over, could have more bone, a bit 
too round in skull, too much stop and too short in foreface, nice eye colour, good length of neck, needs more 
forechest, strong topline, could be more angulated in rear, very beautiful coat structure, super cocker 
temperament. 
 
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 20.1. Matti Tuominen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, 
vahvarunkoinen narttu, sopiva raajaluusto, miellyttävä pää, kaula voisi olla hieman tyylikkäämpi, pehmeä karva-
peite, voimakkaat takakulmaukset, sopivat edestä, hyvä kehäkäytös, esiintyy ja esitetään hyvin. Turku KV 23.3. 
Livija Zizevske, Liettua KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good type, size and 
format, enough correct head and expression, a little bit soft topline, deep in chest, correct front, strong rear and 
angulation, enough balanced movement, good coat and temperament, a little bit too much weight. Laitila RN 
27.4. Tanya Ahlman-Stockmari KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Voimakasrakenteinen narttu 
joka esitetään tänään turhan pulskassa kunnossa, vahva kallo-osa, hyvät korvat, hyvä eturinta, kokoon sopiva 
raajaluusto, oikeanlainen karvapeite, hyvät ranteet ja käpälät, liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, kokonaisuu-
tena takaraajojen liike saisi olla helpompi ja tehokkaampi, miellyttävä käytös, palkintosija määräytyy takaraajojen 
liikkestä ja pienestä ylipainosta. Nousiainen RN 26.5. Paula Rekiranta KÄY H. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 3-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet ja koko, hieman lyhytlinjainen pää, kauniit tum-
mat silmät, oikea-asentoinen kaula, hyvä viisto lapa, hieman lyhyt rintalasta, luisu lantio, pitkä sääri, sirppi-
kintereet, liikkeessä riittävä askelpituus mutta kinner ei aukea mistä johtuen palkintosija. 
 
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: Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year, feminine 
bitch, very good type, bigger in size, very nice head and expression, a bit high earset, short in neck, level topline, 
correct tailset, too straight in front, needs forechest, too round in ribcage, not deep enough, excellent body and 
coat, excellent temperament, moves short in step, needs more carriage and straighter topline. Tuusula ER 8.6. 
George Parker, Iso-Britannia JUN H. Very happy, free-moving dog, could do with more substance, pleasant 
outline. 
 
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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vajaa 1-vuotias 
narttu joka vielä varsin rungoton, hyvä luusto, niukka karva, laatu oikea, lupaava pää, liikkuu hyvin, tarvitsee run-
saasti aikaa. 
 
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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1-vuotias, varsin 
kehittymätön narttu jolla riittävä raajaluusto, niukka turkki, hieman niukat mutta tasapainoisest kulmaukset, vaatii 
runsaasti harjoitusta. Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good size and format, not enough filled muzzle under the eyes and loose eyelids, well set neck and tail, strong 
topline, enough correct front, needs a better rear angulation, not balanced movement, not show coat condition, 
needs a better temperament. Laitila RN 27.4. Tanya Ahlman-Stockmari JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvän kokoinen narttu jolla selvä sukupuolileima, hyvä luusto ja oikeat rungon mittasuhteet, ylä-
linjan tulee vielä tasapainottua iän myötä, hyvä kallo-osa ja korvat, kuono-osa saisi olla täyteläisempi jolloin 
ilmeeseen tulisi lisää pehmeyttä, hyvä raajaluusto ja käpälät, oikeanlaatuinen karvapeite, rodunomainen luonne, 
liikkuu hyvin malttaessaan, tarvitsee aikaa. Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua NUO H. Suhtautuminen 



tuomariin: käsiteltävissä. Good size and bone, a little bit loose eyelids, strong neck, arched loin, shallow in chest, 
enough correct front, needs better rear angulation, not balanced movement, needs better coat, good 
temperament. Raisio KR 11.8. Kari Salminen NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hienosti esiin-
tyvä nuori, kevyt kuono-osa, hyvin niukasti kulmautunut edestä, tarvitsee lisää runkoa, myöskin niukat taka-
kulmaukset, erinomainen karva, hyvin kunnostettu, rauhallinen luonne mutta kaipaa harjoitusta. 
 
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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, hyvä tyyppi, 
kauttaaltaan varsin kehittymätön juniori joka tarvitsee runsaasti aikaa ja harjoitusta, ikäisekseen hyvä pää. Tuu-
sula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Unfortunately not 
very co-operative, nice outline, overall good type, with time will be a nice overall picture. 
 
RAIKULI-POJAN THAT IS LOVE 26734/18 s.1.4.2018 i. Fi & Ru Mva RkfV Engelbert vom Schloss Hellenstein 
e. Fi Mva Finemoon Wind Of Love kasv. Anneli Vuori 
Näyttelyt: Nousiainen RN 26.5. Paula Rekiranta JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 13 kk, tyypiltään erinomainen, kaunislinjainen, tasapainoisesti kehittynyt juniorinarttu, erinomaiset 
rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus ja melko hyvät linjat, tummat silmät, hyvä ilme, riittävä kaula, hyvä 
ylälinja, hyväluustoiset hyvin kulmautuneet raajat, hieman lyhyt rintakehä, kauniisti kunnostettu oikealaatuinen 
karvapeite, kevyt ja vaivaton liikunta. Raisio KR 11.8. Kari Salminen JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Ryhdikäs, iloinen, hyvä pää ja ilme, kehittymätön eturinta ja puutteellinen runko, erinomainen takaosa 
joka liikkuu hyvin, vielä melko pentumainen karva, hyvin kunnostettu. 
 
RASSEL'S CANDY QUEEN 18755/16 s.18.2.2016 i. Edwin Schönez e. Rassel’s Ying Yang kasv. Kirsi ja 
Hannele Helenius 
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen AVO ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vajaa 3-vuo-
tias, hyväpäinen ja miellyttäväilmeinen narttu, hyvä raajaluusto ja hännän asento, voimakkaat takakulmaukset, 
sopivat edessä, hyvä ylälinja, liikkuu ja esitetään hyvin, voisi olla aavistuksen raajakkaampi, Turku KV 23.3. 
Livija Zizevske, Liettua AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent size and format, nice 
head and expression, very strong body, loose elbows out, enough strong rear and angulation, not enough 
balanced movement, good coat and temperament. 
 
RASSEL'S CINDERELLA 18754/16 s.18.2.2016 i. Edwin Schönez e. Rassel’s Ying Yang kasv. Kirsi ja Hannele 
Helenius 
Näyttelyt: Hyvinkää KR 21.7. Marja Talvitie AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
lanneosaltaan pitkä, takaa voimakkaasti kulmautunut, hieman kevytrunkoinen tyttö, hyvä pää, tiiviit silmät, hyvä 
kaula ja ylälinja, kovin löysät kyynärpäät, erinomainen karva, seisoo ja liikkuu etukäpälät ulospäin. 
 
RASSEL'S DIRTY DANCING Fi Mva 42897/16 s.20.7.2016 i. Edwin Schönez e. Manaca’s Through My Eyes 
kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Laitila RN 27.4. Tanya Ahlman-Stockmari KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Narttumainen kokonaisuus, hyvä koko, rungon mittasuhteiltaan hieman matalaraajainen, oikeailmeinen pää, 
kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta, hyvä rintakehä ja raajaluusto, taipumus hieman kääntää etu-
raajojaan ulospäin, kaunis karvapeite, oikea asenne ja temperamentti, liikkuu hyvin takaa, hieman lyhyt eturaajo-
jen liike. Pöytyä RN 5.5. Helin Tenson KÄY ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Tyylikäs, ryhdikäs, hyvin liikkuva, hyvin kaunis kuiva pää, pitkät korvat, erinomainen ylä- ja alalinja ja häntä, 
hyvä rintakehä ja eturinta, tiiviit käpälät, kaunis turkki, erinomainen temperamentti. Mynämäki KR 19.5. Viveca 
Lahokoski KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen narttu, mittasuhteiltaan hieman 
pitkärunkoinen, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä täyteläinen rintakehä, riittä-
vä luusto, hyvin kulmautunut kinner, yhdensuuntaiset takaliikkeet, etuliikkeissä saisi olla ulottuvuutta, hyvälaatui-
nen turkki, miellyttävä käytös. Nousiainen RN 26.5. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Noin 3-vuotias, tyypiltään erinomainen, aavistuksen matalaraajaisen vaikutel-
man antava narttu, oikean mallinen nartun pää, hieman pyöreät silmät, kuono voisi olla aavistuksen pidempi ja 
täyteläisempi, hyvä kaula, suora ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyväluustoiset raajat, hyvä rinnan syvyys, 
erinomainen turkin laatu, liikkuu sujuvasti, hyvä askelpituus. Helsinki RN 8.6. Sanna Kavén KÄY ERI 1. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi feminiininen, lähes 3-vuotias narttu, hyvät rungon mittasuhteet, kauniit 
silmät ja ilme, oikea purenta, riittävä kuonon vahvuus, erittäin kaunis kaula, hieman lyhyt olkavarsi, muuten erin-
omaiset kulmaukset, sopiva rintakehä, kokoon sopiva luusto, liikkuu hieman leveästi edestä, hyvin takaa ja 
sivuilta, hyvä karva, esitetään tänään hieman tuhdissa kunnossa, miellyttävä käytös. Raasepori KR 30.6. Astrid 
Lundava, Viro KÄY ERI 1 SA PN2 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mitta-
suhteet, kaunis vankka narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, tasapainoisesti kulmautunut, yhden-
suuntaiset hyvät liikkeet. Hyvinkää KR 21.7. Marja Talvitie KÄY ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomainen tyyppi, kaunis pää, hienot tummat silmät, hieman niukat etukulmaukset, hieman lyhyt 
rintalasta, hyvät takakulmaukset, erinomainen karva, liikkuu hyvin. Raisio KR 11.8. Kari Salminen VAL ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis kokonaisuus, kevyt kuono-osa, lyhyt kaula, hyvä runko, hyvin 
kulmautunut takaa, hyvä karva, tarvitsee harjoitusta liikkuakseen paremmin. 
 



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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen JUN ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 16 kk, erin-
omainen kokonaisuus, kaunis pää ja ilme, erinomainen runko ja karva, erinomainen ylälinja, hyvä luusto ja kul-
maukset, hyvä hännän asento, miellyttävä liikkuja, hyvä kehäkäytös, esitetään hyvin. Turku KV 23.3. Livija 
Zizevske, Liettua NUO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and format, very nice 
feminine head, well set neck, strong topline, a little bit loose elbows, very strong rear and angulation, enough 
balanced movement, needs a better temperament. Laitila RN 27.4. Tanya Ahlman-Stockmari NUO EH 1. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen narttu jolle toivoisin hieman lisää raajakorkeutta rungon 
mittasuhteisiin, hyvä kallo-osa, kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta, toivoisin korostuneemman etu-
rinnan, samoin olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä runko ja takaosa, kaunis oikean laatuinen karvapeite, hyvä 
luonne, liikkuu tasapainoisesti. Pöytyä RN 5.5. Helin Tenson NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Liikkuu erinomaisella askeleella, kaunis, tyylikäs ja ryhdikäs, erittäin kaunis pää, pitkät 
korvat, erinomainen ylä- ja alalinja, häntä ja kulmaukset, tiiviit käpälät, upea turkki, erinomainen temperamentti. 
Mynämäki KR 19.5. Viveca Lahokoski NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Elegantti, hyvin 
feminiininen narttu, mittasuhteiltaan pitkärunkoinen, hyvät pään linjat, kuono voisi olla täyteläisempi, kaunis 
kaula, hyvä ylälinja, saa vielä kehittyä rintakehästään, hyvä reisi ja kinnerkulma, hyvälaatuinen turkki, yhden-
suuntaiset takaliikkeet, reippaat sivuliikkeet. Helsinki RN 8.6. Sanna Kavén NUO ERI 2. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Feminiininen narttu, hyvät mittasuhteet, oikea purenta, kauniit silmät ja ilme, pää voisi olla 
kauttaaltaan hieman vahvempi, erittäin kaunis kaula, kokoon riittävä luusto, hieman etuasentoiset lavat, erin-
omaiset kulmaukset takana, hyvä rintakehä, liikkuu yhdensuuntaisesti, etuaskel voisi olla pidempi, erinomainen 
häntä, selkä saa vielä kiinteytyä, erinomainen käytös. Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro NUO ERI 1 SA 
PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, erittäin kaunis nuori 
narttu, hyvä pää, hyvä kaula ja selkälinja, tasapainoisesti kulmautunut, kauniit yhdensuuntaiset liikkeet, erin-
omaiset sivuliikkeet. Hyvinkää KR 21.7. Marja Talvitie NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Hyvin liikkuva, hieman lanneosaltaan pitkä, kaunispäinen tyttö, riittävät etu- ja voimakkaat takakulmaukset, erin-
omainen karva, tarvitsee aikaa tiivistyäkseen. Raisio KR 11.8. Kari Salminen NUO ERI 1 SA PN2 SERT. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis kokonaisuus, voisi olla hieman lyhyempi rungoltaan, klassisen kau-
nis pää ja ilme, vähän pysty lapa, erinomainen takaosa jolla saa hyvän askeleen, hyvin kunnostettu näyttely-
karva, voisi selästä olla hieman suorempi, kokonaisuutena hyvin kaunis. Ruovesi RN 31.8. Arja Koskelo NUO 
ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, hyvin viehättävä, feminiininen, 
miellyttäväpäinen ja -ilmeinen narttu, hyvä eturinta, toivoisin hieman vankemman luuston, erinomainen kaula ja 
ylälinja, tiivis hyvin kehittynyt runko, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen karvan laatu, kauttaaltaan hyvin 
tasapainoinen, hyvin liikkuva korkealuokkainen narttu. 
Taipumuskokeet: Salo 14.9. Ville Lahtinen SPA 0. 
 
RASSEL'S GIRL YOU ARE A STAR 24136/19 s.27.3.2019 i. Lv & Lt Mva I’m Yours von Wulfekamp e. Rassel’s 
Zelda kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Espoo PN 14.9. Anett Finnig BABY 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 kk, erinomai-
nen tyyppi, hyvät mittasuhteet, miellyttäväilmeinen pää jossa hyvät mittasuhteet, hyvä kaula, turhan pysty lapa, 
hyvä olkavarsi, lupaava rintakehän malli, hyvä tiivis lanne, hyvä lantio ja hännän kiinnitys, hyvin kulmautunut 
takaa, riittävä raajaluuston vahvuus, liikkuu takaa hyvin, edestä tulisi liikkua raajat maata kohden suoremmin, 
sivusta riittävällä askelpituudella kun malttaa, esitetään erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Ypäjä PN 23.11. Sanna 
Kavén PEN 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä kesken kehityksen oleva narttu, oikea purenta, 
hieman loiva otsapenger, hyvä ilme, sopiva kaula ja luusto, etuosassa melko niukat, takana hyvät kulmaukset, 
rintakehän tulisi olla pidempi, pitkä lanneosa, hyvä lantio, liikkuu vielä pentumaisella vallattomuudella, etuaskel 
voisi olla pidempi, hyvä taka-askel, erinomainen häntä, iloinen käytös. 
 
RASSEL'S GOLDILOCKS 24137/19 s.27.3.2019 i. Lv & Lt Mva I’m Yours von Wulfekamp e. Rassel’s Zelda 
kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Espoo PN 14.9. Anett Finnig BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 6 kk, erittäin hyvä tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, turhan pysty lapa, 
hyvä olkavarsi, lupaava rintakehän malli, hyvä lyhyt vahva lanne, hyvä lantio ja hännän kiinnitys, erinomaisesti 
kulmautunut takaa, ikäisekseen riittävä raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin malttaessaan, toivoi-
sin pidemmän askeleen sivusta, esitetään erinomaisesti, miellyttävä käytös. Ypäjä PN 23.11. Sanna Kavén 
PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lupaava narttupentu, oikea purenta, 
miellyttävä ilme ja muutenkin lupaava pää, hyvä kaula ja luusto, edessä riittävät, takana hyvät kulmaukset, rinta-
kehä saa vielä pyöristyä, hyvä lanne ja lantio, iloinen hyvä häntä, lupaava karvapeite, liikkuu pentumaisella ilolla, 
malttaessaan hyvä askel, miellyttävä käytös. 
 
RASSEL'S YVONNE Fi & Ee Mva 40285/13 s.7.7.2013 i. C.I.E JV-12 Cobarn Distant Drums e. Manaca’s 
Through My Eyes kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen VAL ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5½-vuo-
tias, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, sopiva raajaluusto, hyvä pää ja ilme, erinomainen runko ja kulmaukset, 
erinomainen hännän asento, erinomainen käytös, tehokas liikkuja, karvapeite ei parhaimmillaan, esiintyy ja esi-
tetään hyvin. Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua VAL ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä.  Very good type, size and format, nice head, very strong body, correct front, very strong rear and 
angulation, excellent balanced movement, good coat and movement. 



 
REAL LEGEND FABULOUS FRIEND 20424/18 s.14.2.2018 i. C.I.E V-18 RigaW-18 HeW-19 V-19 Honey-
water’s Catch Of The Day e. Pihka Pahkan Nomparelli kasv. Sini Tuominen 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, 
ihannekokoa hieman pienempi, nartuksi hyvät rungon mittasuhteet, hyvä luusto, vielä takaluisu kallo, oikein 
kiinnittyneet korvat, kauniit tummat silmät, hyvä kuonon pituus ja purenta, kaunis ylälinja, ikäisekseen hyvä runko 
ja riittävän leveä lanne, erinomainen karvan laatu, hieman ylös kiinnittynyt häntä, tasapainoiset kulmaukset, saisi 
liikkua tehokkaammin. Helsinki NORD 8.9. Anett Finnig NUO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 1½-vuotias, erinomainen tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, joskin toivoisin hieman 
selvemmän otsapenkereen, kaunis kaula, hieno ylälinja, turhan pysty lapa, hyvä olkavarsi, hyvä eturinta, hieno 
rintakehän malli, hyvä lyhyt vahva lanne, hyvä lantio ja hännän kiinnitys, hyvin kulmautunut takaa, hyvä raaja-
luuston vahvuus, kauniit tiiviit tassut, liikkuu hyvin edestä ja takaa, sivusta toivoisin hieman pidemmän etu-
askeleen mutta esiintyy kauniilla asenteella, esiintyy erinomaisesti, hyvä turkki ja turkin laatu, miellyttävä käytös. 
Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen NUO ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 18 kk, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen narttu, tiiviit käpälät, hyvä eturinta ja kaulan kiinnitys, hyvät taka-
kulmaukset, hyvä pään pituus, ilme ja purenta, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvin kaunis 
väritys, hyvä karvan laatu ja kunto, liikkuu hyvällä luonteella, hieman löysästi edestä, kaunis sivukuva. Helsinki 
NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi NUO ERI 1 SA SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Större 
tik av utmärkt type, vackert välformat huvud, bra ögon, öron och bett, utmärkt förbröst och front, stark väl-
musklad hals av utmärkt längd, välvinklad fram, bra bröstkorgsdjup och längd, utmärkt vinklad bak dock lite lång 
i länden, utmärkta rörelser. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Tilltalande helhet, välskuret huvud, vacker hals och stark rygg, utmärkt bröstkorg, moderata 
vinklar fram, normala bak, bra ben och tassar, något lös fram, tillräcklig steglängd, mycket vacker päls. 
 
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 & Lv & Balt Mva Ee JMva Fi Jva Debbie’s Laphroaig Triple-
wood kasv. Riikka Ahtila 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 kk, 
jäntevä lupaavarunkoinen juniori joka vielä tekee ilmavan vaikutelman, hyvä luusto ja käpälät, kulmaukset tasa-
painossa, kaunislinjainen ja -ilmeinen pää, hyvä purenta, oikea karvan laatu, vielä niukasti hapsuja, liikkuu hyväl-
lä luonteella, kintereet ja kyynärpäät saavat tiivistyä, säilyttää ylälinjansa. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 17.8. Harry Vilkman SPA 1. 
 
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 & Lv & Balt Mva Ee JMva Fi Jva Debbie’s Laphroaig Triple-
wood kasv. Riikka Ahtila 
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, erittäin 
hyvät mittasuhteet, lupaava pää, hyvä karva, sopiva luusto, tänään etu- ja takaosa ei ole balanssissa eikä halua 
esitellä liikkeitään, tarvitsee runsaasti harjoitusta, runko tarvitsee aikaa. Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-
Afrikka JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Dark blue roan bitch, 1 year 2 months old, not 
moving freely, very excited, would prefer closer behind when moving, scissor bite, good head proportions, good 
earset, head balanced to body, would prefer better sloping from neck to shoulder, proportioned body, would 
prefer a little bit taller, good angulation in front from side, good tailset. Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen NUO H. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat rungon mittasuhteet ja kokoon sopiva raajaluusto, hieman lyhyt 
pää ja takaluisu kallo, hyvät korvat, silmät saisivat olla tummemmat, hyvä purenta, rintakehä saisi olla tilavampi 
ja täyteläisempi, kapea vyötärö, lyhyt pysty olkavarsi, eturinta saa vielä täyttyä, riittävästi kulmautunut takaa, ei 
parhaassa kunnossa, hyvä häntä, etuliikkeet vielä epävakaat, liikkeistä puuttuu tehokkuus. Rauma RN 15.9. 
Pekka Teini NUO EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erittäin hyvä nuori narttu jolla 
lupaava pää mutta kevyt ja tiivistymätön runko, hyvä kuono-osa ja kauniit korvat, hyvä kaula, hyvä hännän kiinni-
tys, hieman laskeva lantio, koko etuosa saa tiivistyä vielä, hyvät kulmaukset takana. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 17.8. Liisa Pajala SPA 0. Ruovesi 31.8. Jyrki Rasinpää SPA 0. 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén JUN EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen 
sukupuolileima, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä purenta, riittävän pitkä kuono-osa, hieman pyöreät silmät häirit-
sevät ilmettä, vahva kaula, voisi olla edestä paremmin kulmautunut, erinomaiset kulmaukset takana, ikäisekseen 
hyvä eturinta, hieman lyhyt mutta kaareutunut rintakehä, hyvä lanne, hieman jyrkkä lantio, sopiva luusto, liikkuu 
yhdensuuntaisesti mutta sivusta liian lyhyellä askeleella, hyvä karva, miellyttävä käytös. Helsinki NORD 7.12. 
Cindy Pettersson, Ruotsi NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nätt tik med utmärkta proportioner, 
välbalanserat huvud, bra ögon och bett, behöver tid att utvecklas i förbröst, tillräcklig hals, skuldran kunde vara 
bättre tillbakalagd, bra bröstkorgsdjup med tillräcklig längd, lite knapp i knä- och hasvinkel, rör sig med tillräckligt 
steg, drar upp rygglinjen i rörelse. 
 
ROSSWIND HIP HOP LINDY 47800/14 s.9.8.2014 i. Bleper’s Take’s Two To Tango e. Fi Mva By JMva BaltV-15 
Rosswind Shut Up And Dance kasv. Tuuli Rossi 



Näyttelyt: Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Underbart stiftig svans, mycket vackert feminint huvud med utrmärkta proportioner, mycket bra hals och över-
linje, något rakt vinklad fram, mycket bra vinklad bak, utmärkt kropp och stomme, mycket bra päls, rör sig 
mycket bra i sidled, rör sig parallellt bak och fram. Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia AVO EH 
3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Short and cobby in profile, head of good proportions, dark eye, low 
set ears, I would prefer more forechest, quality bone, tight feet, ribs well sprung, short coupled, well muscled, 
good tailset, moves with reach and drive. 
Rallytoko: Janakkala 6.10. Pia Heikkinen ALO HYV (80 pist). Vantaa 27.10. Riikka Timonen ALO HYV (80 
pist). 
 
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: Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen VET ERI 1 SA PN4 ROP-VET, BIS2-VET. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 11-vuotias, hyvässä kunnossa esitetty veteraani, hyvä koko ja rungon mittasuhteet, 
kokoon sopiva luusto, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo, hyvä korvien kiinnitys, hyvät silmät ja purenta, 
oikean mallinen rintakehä ja hyvä leveä lanne, iän mukainen karvapeite, hyvä lantio ja hännän asento, tasa-
painoiset kulmaukset, liikkeessä iän tuomaa arvokkuutta. Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen VET ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11-vuotias, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, hyvärunkoinen ja 
superluonteinen, hyvä luusto, erinomainen lihaksikas takaosa, kaunis nartun pää ja ilme, hyvin hoidettu purenta, 
hyvä karvan laatu, liikkuu sujuvalla sivuaskeleella, säilyttää linjansa, ihana luonne. 
 
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: Sulkava RN 11.5. Virpi Montonen AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ihana rotu-
tyyppi, hyvä vankkuus ja tasapaino, miellyttävä pitkä pää, riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, upea 
karva ja kunnostus, liikkuu kauniisti, säilyttää tiiviyden liikkeissä, valitettavasti koira murisee pöydällä tuomarille 
useasti, mistä syystä tänään H. 
 
RUS YUDZHIN’S OH MY LOVE RKF4862865 s.16.6.2017 i. Alen Ashen Triumphater e. Rus Yudzhin’s Dansing 
Flame kasv. Julia Aksenova, Venäjä 
Näyttelyt: Joensuu NORD 3.3. Malgorzata Supronowicz, Puola NUO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Good size, a little long in body, good head, should have more withers, excellent chest, well angulated 
rear, in movement she needs more reach and more training in leash, excellent temperament. Tuusula ER 8.6. 
George Parker, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Overall a nicely balanced dog, 
feminine head, good reach of neck, nicely angulated front and rear, ample bone and substance, moved happily, 
slightly narrow at rear, slightly lacking in coat. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia NUO ERI 3. 
Nice expression, good dark eye, I’d just like more depth of muzzle, good reach of neck into well placed 
shoulders, well ribbed body, firm topline, moved ok. 
 
SAXAPHONE NYLES 17779/15 s.13.10.2014 i. Saxaphone Spyro e. Endowood Ameliah of Saxaphone kasv.  
Metsästyskokeet: Inari 12.10. Juha Karlström VOI – (30 pist). Inari 13.10. Tiina Karlström VOI 3 (63 pist). 
 
SEQUENCER CALYPSO 40262/17 s.19.6.2017 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Lepänojan Bertha kasv. Inka 
Tuomisto 
Näyttelyt: Kouvola RN 20.10. Anett Finnig AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erin-
omainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää jossa kuono voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä kaula, 
pysty lapa ja olkavarsi, riittävä eturinta, hyvä rintakehän kaarevuus ja pituus, hyvä lyhyt lanne, hyvät taka-
kulmaukset, riittävä raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta takatyöntö voisi olla vahvempi, 
esitetään turhan tukevassa kunnossa. 
 
SEQUENCER EQUINOXE 40264/17 s.19.6.2017 i. Fi Mva Lemon Of Merrily e. Lepänojan Bertha kasv. Inka 
Tuomisto 
Näyttelyt: Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi KÄY ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Femi-
nint huvud, mycket kulligt uttryck, mycket bra hals och överlinje, lite mycket hull för dagen, något rak skuldra, 
mycket bra vinklad bak, underbar kropp, utmärkt päls och stomme, rör sig mycket bra från sidan, parallellt bak 
och fram. Kouvola RN 20.10. Anett Finnig KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, 
erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, kaula voisi olla hieman pidempi, pysty lapa ja olka-
varsi, eturinnan tulee täyttyä, hyvä rintakehän pituus, hyvä lanne, hyvät takakulmaukset, riittävä raajaluuston 
vahvuus, liikkuu edestä ja takaa ok, hyvällä askelpituudella sivusta, esitetään turhan lihavassa kunnossa, hyvä 
turkin laatu. 
 
SEQUENCER PRIME SUSPECT 15662/19 s.7.1.2019 i. Lindridge Black Knight e. HeJW-16 TlnJW-17 TlnW-17 
Margate Pretty Little Liar kasv. Inka Salo 
Näyttelyt: Hausjärvi PN 11.8. Gergana Georgieva, Bulgaria PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. 7 kk, tasa-
painoinen ja sopusuhtainen narttu, kaunis pää, hyvä kaula, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta ja rintakehä, 
hyvä ala- ja ylälinja, hieman niukat polvet, liikkuu hyvin, turkki ok. 
 
SEQUENCER STOP SHOT 36053/18 s.11.4.2018 i. Brumla Andraste e. Lepänojan Bertha kasv. Inka Tuomisto 



Näyttelyt: Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro JUN ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 1 year, feminine bitch in excellent type and size, typical head and expression, well set ears, excellent top-
line and tailset, very well angulated and bodied, excellent coat quality and condition, moves a bit narrow in front 
and well in side, short in step. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. 11 kk, hyväluustoinen, nartuksi hyvät mittasuhteet, kaunis pään profiili, hyvin kiinnittyneet 
korvat, kauniit tummat silmät, hyvä kuonon pituus ja purenta, kaunis ylälinja, oikean mallinen rintakehä ja hyvä 
lanne, erinomainen karvan laatu, eturinta saa täyttyä, oikea hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, epä-
vakautta etuliikkeessä, liikkuu hyvällä ryhdillä ja tehokkaasti. 
 
SEQUENCER TWIN PEAKS 15658/19 s.7.1.2019 i. Lindridge Black Knight e. HeJW-16 TlnJW-17 TlnW-17 
Margate Pretty Little Liar kasv. Inka Tuomisto 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 
months old, very feminine head, nice expression, well angulated front and rear, very short in the body, moves 
with confidence. Helsinki PN 9.6. Annukka Paloheimo BABY 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Hyvät mittasuhteet, lupaava pää, terve rakenne, kovin kuriton ja vilkas käytös, terveet liikkeet. Espoo 
PN 21.7. Hilkka Salohalla BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu 
jolla hyvä kallo ja kuono, kauniit silmät, hyvät korvat ja purenta, hyvä kaula ja ylälinja, etukulmaukset saisivat olla 
hieman voimakkaammat, riittävät takana, ikään riittävä rungon vahvuus ja luusto, saisi liikkua pidemmällä aske-
leella, hyvä käytös. Helsinki PN 25.8. Helin Tenson PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Erinomainen temperamentti, reipas rohkea luonne, sopivat mittasuhteet ja luusto, kuono-osa 
saisi vielä täyttyä, muuten hyvä pään pituus, pitkät korvat, hyvä ylälinja ja häntä, runko vielä kehitysvaiheessa, 
tasapainoiset kulmaukset, tiiviit käpälät, liikkuu riittävällä askeleella, lempeä ja rohkea. Helsinki NORD 8.9. 
Anett Finnig PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, erinomainen tyyppi ja mitta-
suhteet, sieväilmeinen pää jonka toivoisin hieman vahvemmaksi kauttaaltaan, hyvä kaula, yläasentoinen lapa, 
hyvä olkavarsi, eturinta puuttuu kokonaan, lupaava rintakehän malli, hieman lyhyt vahva lanne, hyvin kulmautu-
nut takaa, ikäisekseen riittävä raajaluuston vahvuus, kauniit tiiviit pienet tassut, liikkuu edestä ja takaa hyvin, 
sivusta toivoisin pidemmän askeleen ja tehokkaamman raajojen käytön, esitetään erinomaisesti, ihastuttava käy-
tös. Espoo PN 14.9. Anett Finnig PEN 1 KP PN2-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vähän reilu 8 
kk, erinomainen tyyppi jolla hyvät mittasuhteet, miellyttäväilmeinen pää jonka tulisi olla kauttaaltaan voimak-
kaampi, turhan pysty lapa ja olkavarsi, lupaava rintakehän malli, hyvä lyhyt lanne, hyvä lantio ja hännän asento, 
raajaluuston vahvuuden tulisi olla voimakkaampi, liikkuu edestä turhan kapeasti, takaa ok, sivusta riittävällä 
askelpituudella, esitetään erinomaisesti, miellyttävä käytös. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi 
JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Fin outline, tillräcklig substans i ben och stomme, väl-
balanserat huvud som kunde ha mer substans i nospartiet, fin front, halsen kunde ha mer längd och muskling för 
elegantare finish, bra bröstkorgsdjup och längd, rör sig tätt fram med tillräckligt steg, behöver tid. Helsinki KV 
8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket feminin, tunn i sitt nos-
parti, välansatta öron, tillräcklig hals, bra rygg, öppna vinklar fram, välvinklad bak, behöver mycket mera tid för 
att utveckla sin bröstkorg, instabil fram och bak, utmärkt päls, trevligt temperament. 
 
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 
Luonnetesti: Kauhajoki 25.5. Tarja Matsuoi ja Lea Haanpää LTE (123 pist). 
 
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: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, 
nartuksi hyvät mittasuhteet, kokoon sopiva luusto, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keski-
ruskeat silmät, hyvä purenta, kuono saisi olla täyteläisempi, runko saisi olla pyöreämpi ja täyteläisempi, kapea 
lanne, eturinta saa täyttyä, hyvä karva ja hännän kiinnitys, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituu-
della, epävakaasti edessä. Kitee RN 14.4. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 2 SA PN3 VARA-
SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine, correct size, feminine head with correct proportions, 
lovely eyes, correct length of neck, well developed chest, good spring of ribs, well set tail, good coat quality, free 
easy mover. Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen AVO ERI 2 SA PN4 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Viehättävä narttu, kuono-osa voisi olla täyteläisempi ja pidempi, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, sopiva runko, hyvä karva, liikkuu hyvin, iloinen häntä. Rautjärvi RN 18.5. Maija 
Mäkinen AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, feminiininen narttu, hyvät mittasuhteet, 
narttumainen pää, linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät silmät, huulet ja purenta, hyvä kaula, kapea 
edestä, kääntää etutassuja ulospäin, riittävä rintakehän pituus, sopivasti kulmautunut takaa, hyvä hännän kiinni-
tys, käyttää hyvin häntäänsä, liikkuu pitkällä askeleella, hieman leveästi takaa ja kääntää myös liikkeessä etu-
tassuja ulospäin, hyvä karva, hyvä käytös. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Short and compact bitch, feminine head, good neck and shoulders, good rib, 
plenty of substance throughout, good feet, good turn of stifle, in good coat, moved soundly and happily. Kouvola 
KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Härlig sfiftande 
svans, mycket vackert feminint huvud med utmärkta proportioner, utmärkt hals, överlinje och svans i rörelse, 
utmärkt skuldra, något kort överarm, mycket bra vinklad bak, utmärkt kropp, päls och stomme, rör sig mycket bra 
sidled, rör sig parallellt bak, lite slarvigt fram. Helsinki NORD 8.9. Anett Finnig AVO ERI 2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, tasa-
painoisesti kulmautunut edestä ja takaa, riittävä eturinta, hyvä rintakehän malli ja pituus, hyvä vahva lyhyt lanne, 



hyvä lantio ja hännän kiinnitys, toivoisin hieman vahvemman raajaluuston, kauniit tiiviit tassut, liikkuu edestä hy-
vin, takaa hieman kinnerahtaasti, sivusta tasapainoisesti hyvällä askelpituudella, turkin laatu ok, esitetään erittäin 
hyvin, miellyttävä iloinen käytös. 
 
SHAVIAN FALLEN ANGEL 48701/17 s.19.8.2017 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 
HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Ee & Lt Mva Amore Mio Of La Vie 
Magnifique kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia NUO ERI 2. Nice head and expression, good 
reach of neck, I’d like more forechest, compact square body, firm topline, good quarters, moved ok, I’d just like 
lower tail carriage. 
 
SHAVIAN LAYLA 34171/18 s.8.5.2018 i. Lv & Lt Mva I’m Yours vom Wulfekamp e. Shavian Can The Can kasv. 
Jaana Ranta  
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Good overall balance, short, well ribbed body, good front legs, well boned, nice rear angulations, well muscled, 
sound happy mover, slightly upright in shoulder. 
 
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 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Pretty 
Flower’s Written In The Stars kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi AVO ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, välbalanserat huvud med lite högt stop, bra ögon, öron och 
bett, utmärkt front, stark välmusklad hals av utmärkt längd, välvinklad fram och bak, utmärkt bröstkorg där 
emellan, utmärkta rörelser. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Välkroppad tik, en aningen halsskinn, välskuret huvud, bra resning, fin substans i bröstkorgen, 
något rak överarm, välvinklad bak, något kortare steg fram än bak, rör sig med glädje, vacker päls. 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea tyyppi, 
vankkatekoinen mutta feminiininen, karva ei tänään parhaassa kunnossa, täyteläinen kuono-osa, sopiva otsa-
penger, kauniit silmät, hieman etuasentoiset lavat, erinomainen eturinta ja rintakehä, vahva lanne, hyvä lantio, 
matala kinner, liikkuu yhdensuuntaisesti, etuaskel voisi olla pidempi, miellyttävä käytös. 
 
SOBELINA’S CATALINA 53752/15 s.8.10.2015 i. Edwin Schönez e. Idunvallens Caprice kasv. Carina Nyman 
Taipumuskokeet: Mikkeli 24.8. Jukka Tuppurainen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Innokas ja 
iloinen; suhtautuu koiriin ystävällisesti; suhtautuu ihmisiin välinpitämättömästi, antaa käsitellä. Haku ja laukaus: 
hyväksytty. Melko suppeaa ohjaajan edessä risteilevää maavainuista hakua; laukauksesta jatkaa; hienoa 
yhteistyötä. Jäljestys: hyväksytty. Ohjattu lähtö, jonka jälkeen jäljestys etenee maavainuisesti varovaista tahtia; 
kulma tarkasti; jäljestys jatkuu rauhallisesti pienen varmistuslenkin jälkeen kaadolle jota haistelee. Vesityö: 
hyväksytty. Lina lähtee houkuteltuna noutoon ja tuo pukin rantaan. Tottelevaisuus: hyväksytty. Lina on erittäin 
tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Linan ja Minnan yhteistyö toimii hyvin; Minna osaa tukea Linaa 
tarvittaessa; parin toimintaa on kiva seurata. 
 
SOBELINA’S FELICIANA 54162/18 s.23.10.2018 i. Cassom Twist’N’Shout e. Francini’s Ayda kasv. Carina 
Nyman  
Näyttelyt: Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro PEN 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, riittävä kaula, hyvä selkälinja, eturinta saisi olla syvempi, yhdensuuntai-
set hyvät liikkeet, hyvä temperamentti, tarvitsee kehäharjoitusta. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, 
Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra storlek och proportioner, balanserat huvud, bra 
öron, ögonfärgen passar till den övriga kropps färgen, ännu lite ofärdig i fronten, bra bröstkorgsdjup och längd, 
välvinklad bak, mycket babypäls, rör sig väl. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN H. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Lätt och luftig, mycket feminin, fin öron ansättning, behöver mycket mer tid för att 
utveckla förbröst och bröstkorg, öppna vinklar fram, mer vinklad bak, faller i sitt kors, snabba lätta rörelser, inte i 
bästa päls. 
 
SOBELINA’S FLORENTINA 54163/18 s.23.10.2018 i. Cassom Twist’N’Shout e. Francini’s Ayda kasv. Carina 
Nyman  
Näyttelyt: Helsinki PN 13.4. Lotta Vuorinen BABY 3 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5½ kk, 
oikeat rungon mittasuhteet omaava pentu jolla kaunis pää ja ilme, hyvä ylälinja, oikean mallinen rintakehä, etu-
rinta saa vielä kehittyä, hieman lyhyt ja pysty olkavarsi, oikea-asentoinen lapa, hyvät takakulmaukset, etuaskel 
saisi olla pidempi, hyvät takaliikkeet, tarvitsee vielä kehäkokemusta. Helsinki PN 14.4. Eeva Anttinen BABY 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen, sopusuhtainen paitsi että pää saisi olla hieman suurempi 
ja kuono syvempi, pään linjat oikeat, korvat oikein, hyvä kaula, etuasentoiset lavat, rintakehä saisi olla syvempi 
etujalkojen välistä, oikean muotoinen runko, voimakkaasti kulmautunut takaa, etuliikkeet töpöttävät, suora 
parhaillaan hapsuja kasvattava karvapeite, esiintyy vapautuneesti ja rauhallisesti. Lemland RN 26.5. Tiina Illuk-
ka PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ och proportioner, ännu något 
smal i huvudet, ljusa ögon, utmärkt överlinje, välvinklad i fronten, önskas kraftigare bakbensvinklar, välvälvd 



bröstkorg med stark kort länd, goda rörelser, bra temperament, väl visat. Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, 
Viro PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, riittävä 
kaula, hyvä selkälinja, hieman suora edestä, riittävästi kulmautunut takaa, erinomaisesti esitetty. Espoo PN 
21.7. Hilkka Salohalla PEN 2 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikea koko ja mittasuhteet, varsin 
hyvät pään linjat, hyvä kallo ja kuono, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saa vielä kehittyä, rullaava rintakehä, hyvä 
luusto, oikein kulmautunut, lupaava karvapeite, liikkuu hyvin. Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua JUN ERI 
2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and proportions, typical head and expression, 
enough strong body, a little bit loose elbows, enough strong rear angulation, good balance in movement, good 
coat and temperament. Riihimäki NORD 31.8. Tino Pehar, Kroatia JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 10 months old, good proportions in body, good head, could have more muzzle, good eye shape, nice 
neck and topline, very good body structure for age, excellent tailset, well angulated, nice movement for her age. 
Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 kk, malliltaan 
kaunis juniori, tilava runko, riittävästi luustoa ja kulmauksia, vielä kapea etuosa, kaunis niska ja ylälinja, kaunis-
linjainen ja -ilmeinen nartun pää, hyvä purenta ja korvat, kaunis väri, lupaava karva, liikkuu reippaalla cockerin 
luonteella, luonnollisesti vielä kapeasti, riittävästi ulottuvuutta, kaunis malli. Helsinki NORD 7.12. Cindy Petters-
son, Ruotsi JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, väl-
balanserat huvud, bra öron, ögon och bett, fin front, tillräcklig stomme, bra hals, skuldra, bröstkorgsdjup och 
längd, välansatt svans och välvinklad bak, utmärkta rörelser, ännu mycket baby päls. Helsinki KV 8.12. Lena 
Rollmar, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminin, något luftig, välskuret huvud, väl-
ansatta öron, korrekt överlinje, tillräckliga vinklar fram, normala vinklar bak, ett snabbt kort trippande steg, inte i 
bästa pälskvalitet. 
Taipumuskokeet: Salo 14.9. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
SOBELINA’S FLORENZA 54164/18 s.23.10.2018 i. Cassom Twist’N’Shout e. Francini’s Ayda kasv. Carina 
Nyman  
Näyttelyt: Helsinki PN 13.4. Lotta Vuorinen BABY 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk, kaunis-
ilmeinen narttupentu jolla oikeat pään mittasuhteet ja kauniit tummat silmät, ikäisekseen hyvä eturinta, rintakehä 
saisi olla pidempi, jyrkkä lantio, tasapainoiset kulmaukset, saisi liikkua maatavoittavammalla askeleella, pyöris-
tää lanneosaa liikkeessä, iloinen esiintyminen. Helsinki PN 14.4. Eeva Anttinen BABY 2. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Feminiininen, mittasuhteiltaan oikea, oikealinjainen ja -ilmeinen pää, korvat oikein, hyvä 
kaula ja ylälinja, oikea hännän kiinnitys, oikean muotoinen rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja 
takaa, hyvät käpälät, pentukarvaa, liikkuu reippaasti hieman lyhyellä askeleella, käyttäytyy iloisesti ja rauhalli-
sesti. Kemiönsaari RN 25.5. Tiina Illukka PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erit-
täin hyvän tyyppinen, toivoisin enemmän otsapengertä, kauniit tummat silmät, lyhyt kaula, riittävästi kulmautunut, 
luusto saisi olla vahvempi, oikea rintakehän muoto, liikkuu erittäin kauniisti, kantaa häntänsä eloisasti. Raase-
pori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko 
ja mittasuhteet, kaunis pää, tiukka leikkaava purenta, hyvä kaula ja selkälinja, erittäin hyvin kehittynyt rintakehä, 
yhdensuuntaiset hyvät liikkeet, erinomainen temperamentti. Espoo PN 21.7. Hilkka Salohalla PEN 1 KP PN2-
pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisekseen hyvin kehittynyt vahva narttu jolla niukka leikkaava 
purenta, kauniit silmät, hyvä kaula ja ylälinja, hieman pysty lapa, erinomainen vahva runko, riittävät takakulmauk-
set, hyvä luusto, liikkuu hyvin. Riihimäki NORD 31.8. Tino Pehar, Kroatia JUN ERI 1 SA PN2 SERT NORD-
VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 10 months old, nice in type, shows beautiful feminine 
expression in eye, very nice neck, excellent body structure for her age, excellent front, moderate rear angulation, 
lovely free puppy like movement. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN EH. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Utmärkt storlek, byggd på lite längre linjer, välbalanserat huvud med fin subtans i nos-
partiet, utmärkt uttryck, tångbett, fin front, välmusklad hals med tillräcklig längd, bra bröstkorgsdjup och längd, 
dock lite lång i länden, goda vinklar bak, rör sig med bra steg. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN 
EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ger ett något tungt intryck, något tunn vid nospartiet, markerat 
stop, bra hals och rygg, tångbett, öppna vinklar fram, mer vinklad bak, välformad bröstkorg, faller i korset, fria 
rörelser från sidan, kunde ha längre steg. 
Taipumuskokeet: Salo 14.9. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
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 28.4. Juhani Heikniemi VOI 3 (a-4, b-4, c-7, d-9, e-3, f-2 = 29 pist). Alusta Sohvi 
ohjatusti jäljelle; Sohvi käyttää pääasiassa maavainua, työ on jälkitarkkaa, ajoittain jäljen suuntaan aaltoilevaa 
etenemistä, vauhti on miellyttävää; makauksista merkataan kaksi; ensimmäinen kulma tarkasti, viimeinen lenkil-
lä, katkokulmalta lähtee väärään suuntaan eikä löydä jälkeä, hukka; viisi metriä ennen kaatoa löytää houkuttele-
vat riistan jäljet, toinen hukka; palautuksen jälkeen hakeutuu ilmavainulla kaadolle josta on kiinnostunut. Parai-
nen 7.5. Timo Saario VOI 1 (43 pist). Salo 19.5. Timo Saario VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-12, e-3, f-5 = 47 pist). 
Koira tutkii alkumakuun josta maa- sekä ilmavainuiseen työskentelyyn; kaikki osuudet kuljetaan jäljen päällä tai 
sen välittömässä läheisyydessä, toisella osuudella yksi suurempi lenkki tuoreille sorkan jäljille, josta palaa itse-
näisesti; kulmista ensimmäinen jäljen mukaan, kolmas ensin tarkkaan mutta sen jälkeen takaa lenkillä, toinen, 
jolla katko, veretyksen loppuun, josta kaartaen uudelle osuudelle; suoraan kaadolle jota jää tutkimaan ja nuuhki-
maan; makauksista merkitään ensimmäinen, toinen ja kolmas pysähtyen, neljäs nopeasti pysähtyen; hyvä ääne-
tön jälkipari. Marttila 26.5. Jyrki Rasinpää VOI 0 (0 pist). Laitila 15.9. Sari Nuolikoski VOI 0 (0 pist). 
 



SPECK LINE IHAN MAHOTON 24886/14 s.19.1.2014 i. X-Paws Xplosive e. Fi Mva Fi Jva Manaca's Look Low 
And Behold kasv. Maarit Mäki 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 30.6. Juhani Heikniemi VOI 0 (0 pist). Alkumakaus osoitetaan ja siitä itsenäisesti 
jäljelle; ensimmäisellä suoralla yhdessä kohdassa tutkitaan myös metsän muita tuoksuja uutterasti; melkein heti 
ensimmäisen kulman jälkeen pois jäljeltä hukan arvoisesti, ennen toista kulmaa toinen hukka; kulma takaa kaar-
taen kolmannelle suoralle; suoran loppupuolella poistuu jäljeltä kolmannen kerran ja koe keskeytyy; koko jäljen 
matkalla tehtiin paljon tarkistuksia jäljen sivuille ja niistä seurauksena hukat; jäljestys on hosuvaa koska koira on 
varsinainen sähköjänis. 
 
SPECK LINE LEISKUVA LEMPI 31940/16 s.14.4.2016 i. Fi Jva Hunterfull Grace’N Glory e. Fi Mva Fi Jva 
Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki  
Luonnetesti: Jalasjärvi 17.8. Heli Herranen ja Mia Möller LTE (67 pist). 
 
SPECK LINE ONPAS IHANA 19549/16 s.19.2.2016 i. Miklaus Onpa Metka e. Speck Line Noita Nokinenä kasv. 
Maarit Mäki 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sound and free, happy mover, enjoying her day, pleasing head, sufficient bone and substance. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 30.6. Marja Asikainen AVO 1 (a-5, b-10, c-8, d-13, e-3, f-5 = 44 pist). Vilma tutkii 
alkumakauksen yhdessä ohjaajan kanssa ja se ohjataan rauhallisesti päivän tehtävään, se aloittaa maastoon 
sopivaa vauhtia päättäväisesti etenevän jälkityön; ensimmäinen osuus maavainulla aivan jäljen päällä; toisella 
osuudella vauhti lisääntyy kun vaihdetaan ilmavainuun, samoin alkavat pienet pysähdykset ja metsän muiden 
tuoksujen tarkastelut ilmavainulla, toisen osuuden lopulla yksi laajempi ja yksi lyhyempi tarkastuslenkki; kolmas 
osuus maavainulla tasaista vauhtia, sorkan ohitse jäljentekijöiden jälkiä; onneksi Vilma pysähtyy, vaihtaa ilma-
vainuun veren loppumisen huomattuaan, palaa takaisin verijäljelle ja löytää sorkan joka napataan kantoon; kul-
mista ensimmäinen rengastaen liinan mitan, makaus tutkitaan tarkasti, toinen kulma takaa uudelle osuudelle, 
makaus tarkasti; hienoa jälkityötä tekevä koira jota ohjaaja seuraa antaen koiralle rauhan jäljestää. Sastamala 
21.7. Johanna Lindfors AVO 1 (47 pist). Seinäjoki 4.8. Annamari Murtolahti VOI 1 (a-5, b-12, c-10, d-14, e-3, f-4 
= 48 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus ja se ohjataan huolellisesti jäljelle; alkaa ihanteellista vauhtia etenevä 
jäljestys jossa käytetään hyväksi sekä maa- että ilmavainua; kaikki suorat edetään jälkitarkasti jäljen päällä, 
ainoastaan viimeisellä suoralla pieni lenkki jäljen sivussa, josta omatoimisesti jäljelle; katko toisella kulmalla joka 
ensin veretyksen loppuun, sieltä rengastamalla uuden osuuden alkuun, muut kulmat tarkasti; kaikki makaukset 
merkataan erinomaisesti; suoraan kaadolle joka kiinnostaa; tänään erinomaisesta jäljestystyöstä pisteitä pudot-
tavat ainoastaan ohjaajan kehoitukset koiran pysähtyessä hetkeksi jäljen päälle sekä lopun tarkastuslenkki; 
lupaava jäljestäjä, kunhan ohjaaja oppii luottamaan koiraansa saadaan loputkin pisteet napattua. 
 
SPECK LINE ONPAS MAHOTON 19550/16 s.19.2.2016 i. Miklaus Onpa Metka e. Speck Line Noita Nokinenä 
kasv. Maarit Mäki  
Jäljestämiskokeet: Köyliö 28.4. Tommi Sianoja AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Hilppa nuuhkii 
alkumakuun ja aloittaa maa- sekä ilmavainuisen reipasta kävelyvauhtia etenevän jälkityön; kaikki osuudet jälki-
uralla tai ilmavainulla aivan sen vieressä, vain ensimmäisen osuuden alussa ja kolmannen osuuden lopussa pie-
net lenkit sivulla; ensimmäinen kulma oikaistaan hieman sisästä ja lenkitetään takana, makuu ohittuu; toinen kul-
ma lenkillä takaa makuu merkaten; suoraan sorkalle jota jää nuuhkimaan; ohjaaja antaa koiralle työrauhan, pari-
valjakon työtä oli ilo seurata. Nakkila 11.5. Jarmo Nummijärvi AVO 2 (a-3, b-8, c-7, d-11, e-3, f-3 = 35 pist). Hy-
vä ohjattu lähtö, reipasvauhtinen täysin ilmavainuinen jäljestäjä; ensimmäisen osuuden puolivälissä koira har-
hautuu jäljeltä, tuomitaan hukka; makaus merkattiin, kulma rengastaen; toisella osuudella hieman vaikeuksia py-
syä jäljellä mutta makaus löytyi ja merkattiin, kulmalla rengastukset; kolmannella osuudella aivan lopussa koiral-
la laajahkoja rengastuksia jäljen molemmin puolin; kaadon omisti pysähtymällä. Kauhava 26.5. Mari Hakola 
AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Ohjattu lähtö, Hilppa etenee jäljellä iloisesti käyttäen maa- ja 
ilmavainua; ensimmäisen kulmamakauksen Hilppa merkkaa hyvin ja selvittää kulman pienellä lenkillä; toisella 
osuudella jäljen läheisyydessä olevat hirven jäljet kiinnostavat mutta Hilppa palaa itsenäisesti jäljelle; toisen 
kulmamakauksen Hilppa merkkaa hyvin ja lähtee tarkistuslenkille kulman taakse, ilmeisesti samat hirvet ovat liik-
kuneet myös siellä; ohjaajan kehoituksesta Hilppa palaa laajalla lenkillä jäljelle; kolmas osuus selvitetään jäljellä 
edeten; kaadon Hilppa omistaa nuuskien; hienoa yhteistyötä. 
Rallytoko: Somero 28.7. Anna Klingenberg VOI HYV (72 pist). Salo 1.9. Anna Klingenberg VOI HYV (89 pist). 
Salo 2.11. Jaana Karppinen VOI HYV (85 pist) RTK3. 
 
SPECK LINE SAVANNAH 15750/17 s.26.12.2016 i. Flashdance Kind Of Magic e. Speck Line Tuulten Viemää 
kasv. Maarit Mäki  
Luonnetesti: Jalasjärvi 4.5. Irene Puputti ja Marco Vuorisalo LTE (140 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: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia NUO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Very cockery in type, nice feminine head, good neck and shoulders, good angulations, ample rib and substance, 
well muscled, good feet, sadly lacking in coat. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 19.5. Toni Tunkkari AVO 2 (a-3, b-8, c-5, d-10, e-3, f-4 = 33 pist). Koira ohjataan 
alkumakuulta jonka merkkaa huolellisesti; lähtee hyvin etenemään ja matka jatkuu tarkasti toisen osuuden puoli-
väliin saakka kunnes olosuhteet alkavat olla kokemattomalle koiralle ylivoimaisia, tarkistuslenkkejä tehdään, to-



sin pieniä mutta taukoja koira ottaa ja nämä jatkuvat loppuun asti; ensimmäinen kulma selviää helposti, makaus 
erinomaisesti merkaten, toinen kulma laajalla tarkastuksella ilmavainulla hakien seuraavaa osuutta, makauksen 
merkkaa hyvin; viimeinen osuus on koiralle selvästi raskas ja lopussa ajautuu hukalle aivan kaadon lähellä; 
kaato löytyy ja se on koiralle kiinnostava palkinto upeasta yrityksestä. Isokyrö 14.7. Merja Kajander AVO 1 (a-6, 
b-11, c-9, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Hyvin tutkittu lähtö ja tästä alkaa ripeävauhtinen jälkityö; ensimmäisellä osuu-
della kaksi kertaa liinan mittaisia tarkistuksia, ensimmäinen kulma/makaus hyvin, pian liinan mittainen tarkistus; 
toisen osuuden puolivälissä kaksi kertaa liinan mittainen tarkistus jäljen sivulla, toinen kulma/makaus ylitetään 
kulmasta kolmannelle osuudelle; kolmas osuus hyvin, vain pari tarkistuspistoa jäljen sivussa; tullaan kaadolle 
joka kiinnosti; hyvä lupaava jälkikoira ja ohjaaja luottaa koiraan. Seinäjoki 4.8. Annamari Murtolahti AVO 2 (a-4, 
b-7, c-7, d-10, e-3, f-5 = 36 pist). Koiralle osoitetaan alkumakaus ja se ohjataan huolellisesti jäljelle, alkaa reipas-
vauhtinen jäljestys jossa käytetään hyväksi maa- sekä ilmavainua; ensimmäisen osuuden puolessa välissä jäljen 
ylittää riistapolku jonka koira haistelee molemmin puolin, ajautuen sen myötä jäljen sivuun edeten vähän matkaa 
jäljen suuntaisesti, omatoimisesti ilmavainulla takaisin jäljelle; ensimmäinen kulma yli pitkälle taakse, ensimmäi-
nen makaus jää merkitsemättä, kulman takaa laajalla lenkillä määrätietoisesti poistuen jäljen vastaiseen suun-
taan, ensimmäinen hukka; osoitetaan uusi aloitus kulmalta, toinen makaus merkataan pysähtyen ja nuuskien, 
toinen kulma yli ja ilmavainulla kaartaen uudelle osuudelle; suoraan kaadolle joka kiinnostaa; hienoa äänetöntä 
yhteistyötä parivaljakolta, lupaava jäljestäjä tarvitsee vielä kokemusta metsän tehtävien selvittämiseen, treena-
ten hyvä tulee. Isokyrö 11.8. Timo Saario AVO 2 (33 pist). Kauhava 11.9. Toni Tunkkari AVO 3 (27 pist). 
Luonnetesti: Jalasjärvi 17.8. Heli Herranen ja Mia Möller LTE (67 pist). 
 
SPECK LINE VIE MUT MINNE VAAN 10219/18 s.12.11.2017 i. Lahjakas Beltsi e. Speck Line Into Piukeena 
kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia NUO H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Happy free-moving and sound, pleasing shape, good bone and substance, slightly wide in the front. 
Tottelevaisuuskokeet: Muhos 15.9. Henna Hautakoski ALO 1 (170 pist). 
Rallytoko: Muhos 25.5. Jaana Karppinen ALO HYV (100 pist). Kuusamo 12.10. Heli Kelhälä ALO HYV (94 
pist). Kuusamo 12.10. Heli Kelhälä ALO HYV (93 pist) RTK1. 
 
SPECK LINE YYBERIHANA 35145/18 s.13.5.2018 i. Fi Jva Hunterfull Grace’N Glory e. Speck Line Ilo Joka 
Elättelöö kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Free, happy, sound mover, well off in bone, good rib, sadly lacking in coat, would prefer more rear angulation. 
 
SPECK LINE YYKAAKOO 35146/18 s.13.5.2018 i. Fi Jva Hunterfull Grace’N Glory e. Speck Line Ilo Joka 
Elättelöö kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Sound happy mover, pleasant shape, pretty head, dark eye, good neck and bone, would prefer more turn of 
stifle, sadly lacking in coat. 
 
SPECK LINE YÖPERHONEN 35147/18 s.13.5.2018 i. Fi Jva Hunterfull Grace’N Glory e. Speck Line Ilo Joka 
Elättelöö kasv. Maarit Mäki  
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Overall a very good type, not a lot wrong with her at all, probably just prefer a bit more stifle and a coat would 
finish the picture up. 
 
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: Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti VET ERI 1 SA PN2 ROP-VET. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very outstanding bitch for her age, very nicely presented, good coat, nice head, good neck and 
shoulders, carries very good topline for her age, good front and back, excellent mover. Kalajoki KV 20.7. Riitta 
Niemelä VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Iloinen ja reippaassa kunnossa esitetty 
11-vuotias veteraani, sievä pää ja ilme, kaunis kaula ja edelleen hyvä ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehän volyy-
mi, sopusuhtainen luusto, kohtalaiset kulmaukset edessä ja takana, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu erinomai-
sella askelpituudella mutta ajoittain etumatalasti, ranteissa pehmeyttä, ihastuttava käytös. Rauma RN 15.9. 
Pekka Teini VET ERI 1 SA PN3 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11½-vuotias veteraani joka 
edelleen hyvässä kunnossa ja täynnä virtaa, oikealinjainen pää, kauniit korvat, hyvä rintakehän muoto ja lantion 
asento, hieman pysty olkavarsi ja runko pyörii liikkeessä, hyvä upea askelpituus ja hyvät takaliikkeet. 
Rallytoko:  
 
STARBOYS APHRODITE KISS 42914/16 s.11.5.2016 i. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lv & Ee & Balt JMva 
TlnJW-13 Merry Cocktails Quetzal Faith e. Lv & Ee JMva TlnJW-13 Starboys Pepper Lace kasv. Janna Kekko-
nen 
Näyttelyt: Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very good 
type, excellent bones, nice proportions of body, head could be a little more elegant, nice pigmentation, good 
colour of eyes, correct set of ears, strong neck, good topline and tailset, excellent angulations front and rear, a 
little bit free in elbows, needs more show training to show her better, a lot of temperament. Iisalmi NORD 12.5. 
Anne Livo Buvik, Norja AVO EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Typical outline, head a little 



coarse and has too much stop, I’d like a cleaner profile, good neck, enough spring of ribs, a little too much bone, 
little low on the feet, well angulated, happy mover with wagging tail, coat not in condition, too strong structure. 
Suonenjoki RN 28.7. Paavo Mattila AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan hyvä 
narttu, kallolinja hieman taakse laskeva, pää voisi olla aavistuksen pidempi, sopusuhtainen runko, eturintaa voisi 
olla enemmän, hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaa, hyvälaatuinen karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
SUGARSTICK'S CRAZY IN LOVE Fi & Se(n) & Ee Mva 54397/11 s.10.4.2011 i. C.I.E Pohj & Se & No & Dk 
Mva Se Jva NoV-09 PMV-13 PMV-14 Perchwater Like A Perfect Dream e. C.I.E Se & No Mva Se Jva NoV-09 
Manaca's Cross Country kasv. Sari Karlsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia VET ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Cocker of good type, short big-ribbed body, good length of neck, good angulation in front and rear, good front 
legs with good bone, in good coat, nicely presented, moved true, soundly and happily. Tampere ER 9.6. Sarah 
Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI 3. Well balanced head with good expression, good reach of neck into well 
placed shoulders, deep body, good topline, sound happy mover. Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä VET ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä oleva veteraanirouva, vankka runko, selässä jo 
pehmeyttä, kaunis pää ja ilme, hyväasentoinen kaula, hyvä eturinta, voisi olla hitusen kevyemmässä kunnossa, 
tasapainoiset kulmaukset, hyvin kiinnittynyt häntä, aavistuksen pehmeä turkki, ihastuttava reipas käytös ja reip-
paat liikkeet. Kemi KR 21.7. Juha Palosaari VET ERI 1 VSP-VET. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8-
vuotias, hyvät pään linjat, reilusti kaulanahkaa, hyvä kaula, riittävät etukulmaukset, tilava runko, hyvä takaosa, 
turkki ei ihan täydessä terässä, laatu ok, liikkuu pitkin askelin, etuliike voisi olla hallitumpaa, seistessä miellyttä-
vät ääriviivat. 
 
SUGARVALLEY DREAM FAIRY PRINCESS By Mva Lt & Lv & Ee & Balt 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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvät mitta-
suhteet ja rotutyyppi, hieman raskaat lavat jonka voi aiheuttaa lievä ylipaino, oikea purenta, narttumainen pää, 
tummat silmät, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, riittävät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen eturinta, 
kaareutunut rintakehä, hieman pitkä mutta vahva lanne, kokoon sopiva luusto, hyvä karva, liikkuu yhden-
suuntaisesti takaa, hieman leveästi edestä, hyvä askelpituus mutta ylipaino näkyy liikkeessä, miellyttävä käytös. 
Lahti KV 30.3. Juha Putkonen VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, 
nartuksi hyvät mittasuhteet, kokoon sopiva raajaluusto, hyvä pään pituus ja profiili, oikein kiinnittyneet korvat, 
keskiruskeat silmät, hieman näkyvät vilkkuluomet, hyvä purenta, hieman löysää kurkunalusnahkaa, oikean malli-
nen runko, hyvä lanteen leveys mutta lanne saisi olla lyhyempi, hyvä karva ja hännän kiinnitys, tasapainoiset kul-
maukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman painunut selkä. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro VAL EH 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice type, strong female, body in good balance, correct head, 
something wrong with her eyes, correct ears, enough length of neck, correct topline and tailset, excellent rib-
cage, good quarters in front and rear, could move with more temperament, good coat, something in her eyes I 
don’t like, therefore very good. 
Jäljestämiskokeet: Jämsä 9.6. Mari Myllynen AVO 2 (a-3, b-7, c-5, d-11, e-3, f-2 = 31 pist). Koiralle osoitetaan 
alkumakaus josta ohjattuna maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen maastoon sopivalla vauhdilla: ensimmäinen 
osuus yhdellä suuremmalla tarkistelulla, muutoin kaarrellen jäljellä, ensimmäinen makaus yli, kulma hyvin; toinen 
osuus suuremmin kaarteluin ja tarkasteluin, toinen makaus ohi, kulma takapistolla; pian kolmannella osuudella 
sorkkaura osoittautuu liian kiinnostavaksi ja ajaudutaan aina hukkaan saakka; uusi alku, loppuosuus muutamin 
tarkasteluin; kaadolle suoraan ja se kiinnosti; tänään pisteisiin vaikuttaa yksi hukka, molemmat makaukset ja 
runsaat tarkistelut; kokemuksen karttuessa jälkiuskollisuus varmasti paranee. Oulainen 13.6. Kari Hyytiäinen 
AVO 2 (a-3, b-8, c-6, d-10, e-3, f-4 = 34 pist). Koira tutkii alkumakauksen ja aloittaa ilmavainuisen jäljestyksen 
luovien ja välillä jäljen päällä reipasta vauhtia edeten, makauksen ylittää ja kulma selviää takaa rengastaen; toi-
sen osuuden alkupuolella poistuu riistan jäljille ja hukka; toinen kulma tarkasti mutta makauksesta kävelee yli; 
viimeisellä osuudella pari tarkistusta mutta sorkalle tullaan suoraan ja sitä nuuhkitaan. Oulainen 24.7. Kari Hyyti-
äinen AVO 2 (36 pist). 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VAL ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Selvästi narttu-
mainen elegantti kokonaisuus, mittasuhteiltaan hieman pitkän vaikutelman antava, riittävä luusto, feminiininen 
pää, oikean malliset ja väriset silmät, hieman loiva otsapenger, kaunis kaula ja täyteläinen eturinta, edessä riittä-
vät, takana hyvät kulmaukset, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, liikkuu yhdensuuntaisesti ja tasapainoisesti, 
hyvä häntä, hyvä karvan laatu, miellyttävä käytös. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen VAL ERI 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Ihannekokoa pienempi, mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva luusto, hieman takaluisu 
kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hieman näkyvät vilkkuluomet, kuono saisi olla täyteläisem-
pi, hyvä purenta, riittävästi pyöristynyt runko, hieman kapea lanne, pitkät helmakarvat häiritsevät, karvan laatu 
ok, oikea hännän kiinnitys, liikkuu riittävällä askelpituudella. Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka VAL 
ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old light blue roan, good proportions, square and 
cobby, moving parallel away and back, big teeth, scissor bite, good proportions, good angulations front and rear, 
long elegant neck into sloping shoulder, level topline, good tailset, would prefer slightly more bone in legs. 
Helsinki KV 11.5. Irina Poletaeva VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, narttu-
mainen, erinomainen luusto, hyvin kompakti, melko hyvä pää, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä ham-



paisto, hyvä kaula, pehmeähkö selkä, pitkähkö lanne, oikean muotoinen rintakehä, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, erinomainen sivuliike, oikea karvan laatu. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia VAL ERI 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good cocker type, pleasing head, good neck and shoulders, short body 
with good ribs, good legs, would prefer more cat-like feet, good second thigh, moved happily with a wagging tail, 
in good coat, well presented. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Typey bitch with lovely head and expression, excellent overall confirmation, pleasing angulations 
in front and rear, well sprung ribs, firm loin, good coat quality, sound and happy on the move. Riihimäki KV 1.9. 
Tiina Taulos VAL ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ihastuttavan kokoinen, silmäluomet voisivat 
olla tiiviimmät ja huulet täyttyneemmät, keskivahva luusto, hyvä kaula, sopiva eturinta, hyvin täyttynyt runko mut-
ta lanneosa saisi olla tiiviimpi, hyvät takakulmat, vähän erisuuntaiset kallon linjat, erinomainen karva. Helsinki 
NORD 8.9. Anett Finnig VAL H. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias, erinomainen tyyppi jolla 
hyvät nartun mittasuhteet, hyvät mittasuhteet päässä, joskin otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula, vähän 
turhan pysty lapa ja olkavarsi, eturinta voisi olla täyteläisempi, hyvä rintakehän malli, hyvä lantio, hyvät taka-
kulmaukset, riittävä raajaluuston vahvuus, molemmissa etujaloissa varvasanomalia, liikkuu edestä ja takaa hy-
vin, sivusta hyvällä askelpituudella mutta köyristää hieman lannetta, ok turkki, esitetään erinomaisesti, varpaiden 
takia tänään laatuarvostelu ‘hyvä’. 
 
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: Kangasniemi KR 30.5. Kalvo Kriisk, Viro KÄY ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Nice size and type, feminine head, kind expression, well set ears, would prefer drier neck, slightly short 
neck, good topline, well set tail, strong bones, turning her front legs slightly out, good coat condition, good 
movement, nice temperament, well presented. Jämsä KR 16.6. Katja Korhonen KÄY EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 4-vuotias mittasuhteiltaan hieman pitkä, aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman anta-
va, hyvät pään linjat, otsapenger voisi olla voimakkaampi ja silmäluomet tiiviimmät, hyvät korvat, riittävä kaulan 
pituus, hyvä selkälinja, avoimet hyvät kulmaukset, hyvä täyteläinen tiivis runko, hieman pitkä lanneosa, raaja-
luusto voisi olla vahvempi, hyvät käpälät, oikea turkin laatu ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, löysyyttä 
edessä, erinomainen sivuliike. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi VAL ERI SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Välsamlad 4-årig tik med mild uttryck, feminint huvud, korrekt i munnen, välansatta öron, tillräcklig 
hals, något brant halsinsättning, rejäl kroppad, något fallande kors, låga hasor, vacker päls, silkiga behäng, 
sjunker något över menke i rörelsen, bredspåring i fram. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia VAL ERI 4. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good type and outline, well proportioned head, soft expression, I’d like 
to see better layback of shoulders, excellent legs and feet, good spring of ribs, well angulated behind, good coat 
and condition, moved well. Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent profile, head of excellent quality, dark eyes, lowset ears, powerful 
reach of neck, well placed shoulders, excellent depth of forechest and brisket, quality bone, ribs well sprung, 
short coupled, strong hindquarters, well muscled, moves with reach and drive. Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen 
VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä raajaluusto, riittävä raajakorkeus, hieman kevyt-
kuonoinen pää, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hieman näkyvät vilkkuluomet, hyvä purenta, 
huulilinja saisi olla parempi, hyvin pyöristynyt runko ja hyvä lanneosa, lavat ja olkavarret saisivat olla viistommat, 
hyvin kulmautunut takaa, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä lantio ja hännän asento, pehmeä karvan laatu, 
takaa liikkuu hyvin, etuaskel jää lyhyeksi. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja VAL H. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 5 år gammal tik av god typ, feminint huvud, ok uttryck, för lågt ansatta öron, kort hals, 
grovt skuldparti, lång rygg, bra kors, bra bröstkorg, lång länd, något lätt benstomme, visas idag en alltför tjock 
kondition, därav premiegrad ‘god’. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja VAL ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Compact bitch, nice head and expression, would like a better laid back shoulder, good 
spring of ribs, well angulated, moving a little wide in front, happy wagging tail, coat quality and presentation could 
be better. Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä VAL ERI 2 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erin-
omainen koko, kaunis pää ja ilme, purenta ok, aika lyhyt kaula, erinomainen etuosa, hyvän mallinen hieman 
tuhtikuntoinen runko, hyvä häntä ja takaosa, kauniissa karvassa, leveähköt etuliikkeet, hyvä takaliike, reipas 
käytös. 
 
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: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, 
pitkärunkoisen vaikutelman antava, löysässä kunnossa, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, hyvä 
pään pituus, oikean mallinen runko, hyvä leveä lanne, painunut selkä, oikea hännän kiinnitys, tasapainoiset kul-
maukset, tämän päivän kunto näkyy myös liikkeessä. Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska AVO ERI 3 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years old, nice type, feminine head, good eye, correct neck and top-
line, correct wagging tail, good depth of brisket, good bones and feet, good coat, moves nicely but could hold her 
tail a bit higher. 
 
SUGARVALLEY FROSTBITE ICE OF QUEEN 27630/19 s.27.3.2019 i. Elmers Goldmine Mr Lee e. Sugarvalley 
Midnight Aurora kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Lahti PN 21.9. Reia Leikola-Walden BABY 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteil-
taan melko hyvä, naisellinen kokonaisuus, miellyttävä pää, hieman pienet silmät, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä 
luusto, tasapainoiset kulmaukset, lupaava runko, liikkuu hieman länkisäärisesti takaa ja ylälinja saa tiivistyä, 
hyvä karvan laatu, miellyttävä luonne. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia PEN 1 KP VSP-pentu. Suh-



tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine head with beautiful head and expression, correct scissor bite, 
correct chest, enough bones, a bit open feet, excellently laid shoulders, compact body, wish more ribs, excellent 
hindquarters, moves parallel with happy tail. Ypäjä PN 23.11. Sanna Kavén PEN 2 KP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvä sukupuolileima, koko ja vahvuus, oikea purenta, lupaava pää, hieman loiva otsapenger, 
sopiva kaula, etuasentoiset lavat, muuten hyvin kulmautunut, hyvä luusto ja eturinta, hieman lyhyt rintakehä, 
hyvä häntä, liikkuu vielä edestä vallattomasti, hyvällä askelpituudella, lupaava karvapeite, iloinen käytös. Tam-
pere RN 6.12. Tarmo Viirtelä PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunis pää ja ilme, 
purenta ok, hyvä kaula, vielä vaatimaton eturinta, hieman suora olkavarsi, litteät tassut, syvä  mutta hieman lyhyt 
rintakehä, vahva runko, hyvä häntä, niukka polvikulma ja korkea kinner, erinomainen karva, hyvä sivuaskel, vielä 
leveät etuliikkeet, reipas käytös. 
 
SUGARVALLEY HARD LIKE A DIAMOND 10898/19 s.25.11.2018 i. Lt Mva JV-15 Pretty Sables Read My Lips 
e. Fi & Ee Mva Lt & Ee JMva Sugarvalley Edge Of The Glory kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Orivesi KR 7.7. Marjo Jaakkola PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, feminiininen, 
hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, ikäisekseen hyvä runko, riittävät kulmaukset, 
hieman korkea kinner, aavistuksen pitkä lanne, liikkuu ok, miellyttävä luonne. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, 
Ruotsi PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Bra storlek, svart-vit med långa väl-
ansatta öron, bra längd på huvudet, korrekt i munnen, komplett bett, lagom hals, behöver torra i halsen, stram 
rygg, starka ben, samlade tassar, håller kroppen, trevlig temperament, bra steglängd, tar sig väl fram. Kouvola 
KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vackert 
feminint huvud, sött uttryck, mycket bra hals och överlinje, härlig sfiftande svans, utmärkt kropp, utmärkt päls och 
stomme, rör sig mycket bra i sidled, parallell bak, lite slarvigt fram. Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-
Britannia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good profile, quality head, I prefer 
cleaner eyes, good reach of neck, good forechest and depth of brisket, short coupled, moderate bend of stifle, 
well muscled, good reach, I prefer better drive. 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén VAL EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkatekoinen 
narttu, kuitenkin hyvä sukupuolileima, oikea purenta, feminiininen pää jossa oikeat linjat, hieman loiva otsa-
penger, eturinta voisi olla kulmautunut paremmin, lievä ylipaino häiritsee kokonaisuutta, riittävä eturinta, hyvä 
rintakehä, erittäin hyvä luusto, liikkuu yhdensuuntaisesti, sopiva askelmitta, hieman pehmeä karvan laatu, esiin-
tyy ja esitetään hyvin. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen VAL ERI 1 SA PN4 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, nartuksi hyvät rungon mittasuhteet, kokoon sopiva luusto, hyvä pään pituus 
ja profiili, hyvä korvien kiinnitys, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, oikean mallinen runko, hyvä leveä lanne, 
hyvä karvan laatu ja hännän kiinnitys, riittävä eturinta, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, 
hieman epävakaasti edestä. Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 years, worthy of champion, correct proportions, feminine head and 
expression, correct neck, topline and tailset, super underline, strong bones, well angulated, moves happily with 
good steps. Helsinki KV 11.5. Irina Poletaeva VAL ERI 1 SA PN2 VARA-CACIB. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 6-vuotias, oikea tyyppi ja kunto ikäisekseen, erinomainen luusto, kompakti, erinomainen pää ja 
ilme, saksipurenta, hyvät korvat, pehmeähkö selkä, erinomainen lantio ja hännän kiinnitys, oikean muotoinen 
rintakehä, hyvät kulmaukset, rodunomainen liike, oikea karvan laatu. Kangasniemi KR 30.5. Kalvo Kriisk, Viro 
VAL ERI 2 SA PN2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type and size, nice head, well set ears, 
good length of neck, correct topline, excellent tailset, carries little bit too much weight, good bones, would prefer 
more forechest, balanced angulation front and rear, good coat quality, loose topline in movement, nice 
temperament, well presented. Rovaniemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 6 years old, well built bitch, very good head, well built body, little bit steep croup, little 
steep shoulder, good angulation in hindquarters, very good coat for summer, excellent temperament, moves 
very well, stable in front. Jämsä KR 16.6. Katja Korhonen VAL ERI 1 SA PN1 VSP. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi ja koko, oikeat mittasuhteet, oikeat pään linjat, rodunomainen miellyttävä ilme, 
purenta ok, hyvät korvat, hyvä kaula, kaunis ylälinja, erinomainen eturinta, tiivis täyteläinen runko, avoimet mutta 
tasapainoiset kulmaukset, kokonaisuuteen sopiva raajaluusto, hyvät käpälät, oikean laatuinen turkki, hyvä häntä, 
aavistuksen ahtautta takana, yhdensuuntainen etuliike, tasapainoinen sivuliike, hieman pehmeyttä selässä, miel-
lyttävä luonne. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 år 
gammal, vackert huvud med mild uttryck, kunde ha något kraftfullare underkäke, stark hals, tillräcklig längd, 
långa lågansatta öron, framplacerade skuldror och överarmen, kunde ha mera stöt i armbågarna, rejält kroppad 
utan att vara för tung, något fallande kors, buklinjen kunde vara stramare, vacker silky päls, arbetar väl med sin 
svans, borde vara fastare. Kotka KV 10.8. Rudy Feyaerts, Belgia VAL ERI. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Good type and balance, feminine head and expression, could do with better lay of shoulders, 
excellent legs and feet, well ribbed up body, bit weak in second thigh in standing and moving. Kouvola KR 17.8. 
Carina Östman, Ruotsi VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Jätte vackert feminint 
huvud med väldigt vackert uttryck, utmärkt hals och överlinje, utmärkt vinklad fram och bak, underbar kropp, 
utmärkt päls och stomme, härligt temperament, rör sig mycket väl sidled, parallellt bak och fram. Heinola KR 
18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia VAL EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good shape and 
profile, head of good quality, dark eyes, lowset ears, good reach of neck, excellent forechest and brisket, ribs 
well sprung, I prefer more level topline, moderate bend of stifle, well muscled, moved with reach and drive. Kih-
niö RN 7.9. Juha Putkonen VAL EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä raajaluusto, tukevassa 



kunnossa, hieman takaluisu kallo, oikein asettuneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, tuhti runko, lavat 
ja olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, pehmeä karva, hyvä lantio ja hännän asento, 
takaa liikkuu hyvin, etuaskel jää lyhyeksi. 
 
SUGARVALLEY SECRET LALUNA 34642/13 s.10.5.2013 i. Paisley’s Time Will Show e. Raivarin Loli kasv. 
Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, 
nartuksi hyvät mittasuhteet, kokoon sopiva luusto, takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, 
hieman näkyvät vilkkuluomet, hyvä purenta, lyhyehkö kuono, riittävästi pyöristynyt runko, kapea lanne, hyvä 
hännän kiinnitys, karva ei parhaimmillaan, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu kovin lyhyellä askeleella, liikkuu 
kahdella uralla. Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 
years, well kept, good condition, feminine head, could have better stop, acceptable neck, level topline, well set 
tail, good bones and feet, good depth of brisket, acceptable angulations, moves with drive. Seinäjoki KV 26.10. 
Vibeke Paulsen, Norja AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 6 år gammal tik, feminint huvud men 
önskas bättre utfylld nosparti, mörka ögon, ok hals, bra rygg, något kort kors, bra svansansättning, något smal i 
fronten, välkroppad och bra bröstkorg, något lätt benstomme, moderat vinklad fram och bak, kunde vara mera 
stabil i bakparti, rör sig bra sett från sidan, något grov pälsstruktur. Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä AVO EH 
4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, hyvä pää, turhan punoittavat silmät, purenta ok joskin toi-
nen alakulmahammas hieman liian sisällä, riittävä kaula, hyvä eturinta ja etuosa, erinomainen rintakehä, vahva 
runko, hieman jyrkkä lantio, hyvä häntä ja takakulmat, karva ei ole tänään parhaassa kunnossa, tasainen liike ja 
hyvä käytös. 
 
SUGARVALLEY SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND 10896/19 s.25.11.2018 i. Lt Mva JV-15 Pretty Sables 
Read My Lips e. Fi & Ee Mva Lt & Ee JMva Sugarvalley Edge Of The Glory kasv. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Kiuruvesi PN 27.4. Ligita Zake, Latvia BABY 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 months 
old, nice feminine bitch, correct proportions, nice feminine head, would prefer slightly larger eyes and broader 
underjaw, correctly made, a bit sloping and short croup, correct volume of body, correctly angulated but needs 
ring training, does not show well in movement. 
 
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: Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-årig 
bue roan tik som kan torras något i halsen, mörka ögon med mild uttryck, stark rygg, bröstbenet kunde vara 
längre, normal vinklad bakställ, kunde ha mera fasthet i muskulaturen, rör sig parallel men behöver mera kraft 
bak. Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungon mittasuhteil-
taan pitkä, löysässä kunnossa, hyvä raajaluusto, hyvä pään pituus ja oikein kiinnittyneet korvat, hyvät pään linjat, 
keskiruskeat silmät, hieman näkyvät vilkkuluomet, hyvä purenta, hyvin pyöristynyt runko, hieman pitkä mutta 
leveä lanne, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä lantio ja hännän asento, karva ei parhaassa kunnossa, tasa-
painoiset kulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituudella. Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä AVO EH 3. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunisilmeinen pää, purenta ok, riittävä kaula, hyvä eturinta ja etu-
osa, erinomainen rintakehä, vahva runko joka on aika löysässä kunnossa, hyvä häntä, vahva takaosa, hyvä kar-
van laatu, riittävän hyvin kunnostettu, tasainen liike, koira on hieman takakorkea liikkuessaan ja voisi olla reip-
paampi. 
 
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: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, nartuksi hyvät rungon mittasuhteet, hyvä luusto, hyvä pään pituus, hyvä kallo ja oikein kiinnittyneet 
korvat, keskiruskeat silmät, kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä purenta, hyvä ylälinja, oikean mallinen runko, 
hyvä lanne, sopivasti eturintaa, hyvä hännän kiinnitys ja tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askel-
pituudella. 
 
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: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vankkatekoi-
nen mutta narttumainen kokonaisuus, täyteläinen kuono-osa, melko hyvät pään linjat, oikea purenta, hyvä vahva 
kaula, hieman lyhyt olkavarsi, sopiva eturinta, hieman lyhyt mutta kaareutunut rintakehä, hyvä lanne ja lantio, 
liikkuu hieman löysästi edestä, hyvin takaa näyttävällä askelmitalla, riittävä karvan laatu, hyvä käytös. Kouvola 
RN 2.3. Inga Siil, Viro KÄY ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 22 months, excellent 
bitch in type, size and body proportions, very nice head, typical expression, well set ears, correct topline, 
excellent tailset, very well angulated and bodied, coat quality and condition could be better, excellent 
temperament, moves wide in front, excellent from side. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen KÄY ERI 1 SA. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, nartuksi hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen luusto, hyvä 
kallo ja oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, hieman näkyvät vilkkuluomet, hyvä purenta, oikean malli-
nen runko, rittävä eturinta, hieman pitkä riittävän leveä lanne, hieman pehmeä karvan laatu, tasapainoiset kul-
maukset, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman leveästi edestä. Vaasa KV 14.4. 
Jeanette Balkan, Tanska KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 years, excellent type, good 
size, beautiful head and expression, correct neck and topline, well set wagging tail, lovely bones, well angulated, 



moves nicely. Tampere NORD 4.5. Boris Pegan, Kroatia KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Correct in type, shape and overall balance, coat is not prepared correctly for a show, bit heavy headed, decent 
length of neck, should have better shoulder assembly, correct bone, could have stronger pasterns and stronger 
topline, decent hindquarters. Jämsä KR 16.6. Katja Korhonen AVO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 2½-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan pitkä, hyvän kokoinen narttu jolla hyvät pään linjat, 
hieman pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, purenta ok, riittävä kaulan pituus, hyvä selkälinja ja eturinta, hyvä 
täyteläinen runko joka voisi olla tiiviimpi, pitkä lanneosa, tasapainoiset kulmaukset, hyvä raajaluusto, hyvä turkki 
ja häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, löysästi edestä, erinomainen sivuliike, miellyttävä luonne. Kuopio KV 
3.8. Hans Almgren, Ruotsi KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Fin silhuett, trevligt huvud, 
korrekt i munnen, vacker nacklinje, tillräcklig hals, bra längd på bröstkorgen, något kort kors, normala vinklar för 
övrigt, fast i muskulatur, härlig temperament, något mjuk päls med tillräcklig behäng som har vissa silkyhet, låga 
hasor, bred spår i fram, bra sidorörelser. Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi KÄY ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Vackert huvud med kulligt uttryck, utmärkt hals och överlinje, härligt sfiftande svans, 
mycket bra vinklad fram och bak, utmärkt kropp, päls och stomme, rör sig mycket bra sidled, parallellt bak, lite 
slarvigt fram. Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia KÄY ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Short and cobby in profile, head with good proportions, dark eyes, lowset ears, strong neck, well set 
shoulder, excellent forechest and brisket, strong bone, good spring of ribs, a little long in coupling, strong hind-
quarters, well muscled, moves with reach and drive. Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen KÄY ERI 1 SA PN4. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen luusto, nartuksi hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus, 
hieman takaluisu kallo, hyvät korvat, tummat silmät, hyvä purenta, lapa ja olkavarsi saisivat olla viistommat, 
hyvin kulmautunut takaa, hyvin pyöristynyt runko ja hyvä lanne, hyvä karva, hyvä lantio ja hännän asento, liik-
keessä selkä hieman painuu, liikkuu takaa hyvin, eteuaskel jää hieman lyhyeksi. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke 
Paulsen, Norja KÄY EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år gammal tik med feminint huvud, bra 
uttryck, något lågt ansatta öron, bra hals, bra rygg, kors och svansansättning, ok förbröst, utmärkt bröstkorg, 
stark länd, ok benstomme och tassar, ger ett något långt uttryck, moderat vinklad fram och bak, rör sig med bra 
steglängd och använder sin svans på äkta cockervis men hon blir också seende lite lång och låg i rörelse, men 
en härlig ekipage. Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. Correct type and size, a bit strong in skull for female, kind expression, muscular neck, excellent chest, 
correct bones and feet, compact body, would prefer more powerful drive, excellent temperament, happy girl. 
Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja KÄY EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminine 
bitch, head could be cleaner and have a better expression, enough neck, could have a better laid back shoulder, 
nice sprung ribs, enough angulation, happy mover, wagging tail, would like better coat quality. 
 
SWEET ONE’S LUCKY CHIC 15355/18 s.14.1.2018 i. Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Tva Great Escape Rules 
Are For Fools e. Fi & Ee Mva Sweet One’s Summer Night kasv. Hanne Keinänen 
Taipumuskokeet: Heinola 30.8. Paula Valkonen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Herkän ja 
ujon oloinen nuori tyttö; suhtautuu ihmisiin välinpitämättömästi, käy nopeasti luona; toisiin koiriin suhtautuu uteli-
aasti ja lempeästi. Haku ja laukaus: hyväksytty. Iloista vauhdikasta metsän tutkimista, risteilee ohjaajan etu-
maastossa kaarrellen pitäen yhteyttä ohjaajaan; laukausta pysähtyy kuuntelemaan, paikoin haku karkaa varsin 
pitkään matkaan; vilkas ja nopea haku, utelias ja hyvin rohkea; kun Ulpulla on haju, niin se rauhoittuu tiiviiseen 
maaston tutkimiseen; koirasta näkee hyvin kun haju on lähellä. Jäljestys: hyväksytty. Innokasta jäljestystä maa-
vainulla tarkasti; kulmalla pieni pyörähdys ja selvittää tien itsenäisesti; toinen osuus vauhdikkaasti ja varmasti 
maaliin saakka; ohjaaja jarruttaa mallikkaasti; kaadon nuuhkii; loistava suoritus. Vesityö: hylätty. Karkaa ohjaa-
jalta veteen, juo pitkään ja hartaasti, tulee takaisin rannalle eikä enää mene veteen; ei ui, ei nouda, käytetään 
kaksi pukkia. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee hyvin ja on ohjaajan hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
vauhdikkaan Ulpun menoa on valloittavaa seurata; ohjaaja malttaa pysyä rauhallisena ja ohjata koiraa eleettö-
mästi ja kauniisti; parin yhteistyö toimii. 
 
SWEET ONE’S NIGHT SURPRISE 52648/15 s.10.10.2015 i. C.I.B Fi & Ee & Ru Mva Cara’s Jedediah e. Fi & 
Ee Mva Sweet One’s Summer Night kasv. Hanne Keinänen 
Näyttelyt: Ilomantsi RN 20.1. Juha Putkonen AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet ja kokoon sopiva luusto, hieman takaluisu kallo, oikein kiinnittyneet korvat, 
keskiruskeat silmät, sopivan täyteläinen kuono, hyvä purenta, oikean mallinen rintakehä, hieman kapea vyötärö, 
lavat ja olkavarret saisivat olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, saisi nostaa häntäänsä paremmin liikkees-
sä, takaliike ei aívan puhdas, varoo toista takajalkaa. 
 
SWEET ONE’S SUMMER NIGHT Fi & Ee 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 3.8. Hans Almgren, Ruotsi VAL ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Väl-
samlad tik av utmärkt proportioner, vackert huvud, 7 år gammal, mild blick, bra längd på hals, mjuk övergång i 
hals och rygg, normala vinklar i bakställ, stark rygg, djupsvart päls, harmonisk tik av klassisk model, lätt vit slip. 
 
TAMALANNA JUSTICIA AMERICANA 30968/19 s.11.7.2018 i. Si JMva Tamalanna Fraxinus Excelsior e. Si 
JMva Marveil ZIngara kasv. Alenka Gvardjancic, Slovenia 
Näyttelyt: Helsinki PN 3.2. Viveca Lahokoski BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu RYP3-pentu. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Laadukas, hyvin tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu jolla kaunislinjainen pää ja hyvä 
kuono-osan täyteläisyys, erinomainen kaula, eturinta ja rungon täyteläisyys, hyvät takakulmaukset ja kokoon 
sopiva luusto, hyvät suorat eturaajat, hyvin tasapainoiset liikkeet ikäisekseen, kyynärpäät saavat vielä tiivistyä, 



kauniit ääriviivat. Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 7 months, very feminine puppy, very well developed for age, beautiful head and expression, well set ears, 
well placed neck, a bit soft in topline, correct tailset and carriage, very well angulated, very good coat quality and 
condition, excellent temperament, very good mover. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen PEN 1 KP ROP-pentu. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 kk, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä luusto, lupaava pää, oikein kiin-
nittyneet korvat, tummat silmät, hyvä purenta, kaunis ylälinja, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, hyvä hännän 
kiinnitys, iän mukainen karvapeite, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu ja esiintyy hyvin. Kouvola RN 28.4. Katja 
Korhonen JUN ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 9 kk, erinomainen tyyppi, 
koko ja mittasuhteet, hyvä pää ja miellyttävä ilme, purenta ok, hyvät korvat, erinomainen kaula ja ylälinja, vielä 
nuoren koiran eturinta ja rungossa pentumaista löysyyttä, tasapainoiset kulmaukset, kokoon sopiva raajaluusto, 
erinomainen turkki, hyvä häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvä sivuaskeleen pituus, miellyttävä 
käytös. Mynämäki KR 19.5. Viveca Lahokoski JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. Erinomaista tyyppiä, pehmeälinjainen, erinomaiset pään linjat, hyvä kaula, hyväasentoinen lapa, erin-
omainen eturinta ja rintakehä ikäisekseen, erinomainen luusto, rodunomainen hännän kiinnitys, hyvät yhden-
suuntaiset takaliikkeet, joustavat sivuliikkeet, miellyttävä käytös. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia 
JUN ERI 1 SA PN1 SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent well made bitch, good head, 
neck and shoulders, well boned, short cobby body, well angulated rear, well muscled, moved happily and 
soundly with a wagging tail, in good coat, well presented. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia 
JUN ERI 1 SA PN3 SERT. Lovely head and expression, lovely type, good neck and shoulder line, well 
developed forechest, good body, firm topline, moved soundly. Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen JUN ERI 1 
SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvin kaunis juniori, tyylikäs kaunislinjainen pää, 
oikeaoppinen ylälinja, poikkeuksellisen hyvä rintakehä ja eturinta, erinomainen takaosa, huippuluokan karva, 
tehokas sivuliike, huippuluokan kokonaisuus. Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, Liettua JUN ERI 1 SA PN2 
VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Excellent type, size and proportions, excellent feminine 
head, strong neck, a little bit soft topline, good set of tail, deep in chest, correct front, very strong rear angulation, 
good balance in movement, good coat and temperament. Riihimäki NORD 31.8. Tino Pehar, Kroatia JUN ERI 
2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 months old, good proportions in body, lovely eye expression, 
beautiful outline, nice neck, very good front with good forechest, very sound movement. Helsinki NORD 8.9. 
Anett Finnig JUN ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, erinomainen 
tyyppi jolla oikeat mittasuhteet, erittäin kauniit ääriviivat, miellyttäväilmeinen pää joskin toivoisin kuono-osaan 
hieman täytettä, hyvä kaula, pysty lapa, hyvä olkavarsi, erinomainen eturinta, hieno rintakehän malli, hyvä vahva 
lyhyt lanne, erinomaiset takakulmaukset, hyvä lantio ja hännän kiinnitys, hyvä raajaluuston vahvuus, liikkuu 
takaa hyvin, edestä vielä turhan kapeasti, sivusta hyvällä askelpituudella, esitetään erittäin hyvin, erinomainen 
käytös, erinomainen turkin laatu. Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen JUN ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. 13 kk, rakenteeltaan hyvin tasapainoinen juniori, kauniit linjat, hyvä runko, luusto ja 
käpälät, harvinaisen hieno etuosa, kaunis kaulan kiinnitys, hyvä ylälinja, hyvin kaunis nartun pää ja ilme, oikeat 
yhdensuuntaiset linjat, hyvä karva ja väri, liikkuu hyvällä luonteella ja sujuvasti, hyvin kaunis sivukuva. Helsinki 
NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek 
och proportioner, vackert välformat substansfullt huvud med utmärkt uttryck, utmärkt förbröst, front, hals, 
skuldra, bröstkorgsdjup och längd, svansansättning samt vinkling bak, utmärkt parallellitet och steg. Helsinki KV 
8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vacker helhet, utmärkta 
proportioner, vackert uttryck, utmärkt överlinje, fin bröst, bröstkorg och vinklar, utmärkta rörelser från alla håll, 
vacker päls, väl presenterad. 
 
TEN GRADE’S APRIL CHANEL 30968/18 s.27.4.2018 i. April Fire Black Petrs e. C.I.B Fi & Se(n) & By Mva 
ByV-17 Northworth Origin Of Chanel kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Erinomainen tyyppi ja koko, sopivasti vahvuutta, otsapenger voisi olla selvempi, miellyttävä ilme, hyvä kaula, hie-
man lyhyt olkavarsi, muutoin hyvät kulmaukset, eturinnan ja rintakehän tulee vielä kehittyä, kokoon sopiva luus-
to, liikkuu yhdensuuntaisesti sopivalla askelmitalla, erinomainen ylälinja, lupaava karva, iloinen häntä. Rova-
niemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja JUN ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 14 months old 
bitch, very well built, excellent head, excellent body, very good angulation, good bone and paws, ok coat, very 
happy temperament, moves very well. Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Hyvä koko, vahva luusto, pitkä lanne, hyvä ylälinja ja häntä, vahva runko ja pitkä rintakehä, hyvä 
luonne, karva tulossa lupaavasti, kaunis ilme, hyvä purenta, lupaava askellus, hieman löysyyttä etuosassa. Oulu 
KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, Ruotsi JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kraftig, välutvecklad 
tik för åldern, fina ögon, bra öron, kunde vara mera utfyllt i nosparti, bra hals och rygg, välburen svans, bra ben-
stomme och vinklar, rör sig med tillräcklig steg, lite instabil i fronten, utmärkt päls. Kajaani RN 18.8. Maija 
Mäkinen JUN ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 15 kk, punainen narttu jolla hyvä ylälinja ja ok 
nartun mittasuhteet, hyvä pää, silmät ja purenta, hyvä kaula, eturinta saa vahvistua, hyvä runko, voimakkaam-
min kulmautunut takaa kuin edestä, hyvä luusto ja käpälät, hyvä lantio ja häntä jota käyttää hyvin, hyvä turkki, 
liikkuu tasapainoisesti sivusta, hyvä askelpituus, hieman löysyyttä kyynärpäissä, viehättävä käytös, saa tiivistyä 
rungoltaan. 
 
TEN GRADE’S FIFTY-SIXTY 36347/17 s.1.6.2017 i. C.I.E V-18 RigaW-18 HeW-19 V-19 Honeywater’s Catch Of 
The Day e. C.I.B Fi & Lt Mva MV-14 Northworth Exact So Elegant kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Nurmes RN 24.2. Saija Juutilainen NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 20 kk, 
oikealuonteinen nuori narttu jolla erinomainen raajaluusto ja käpälät, hyvä pitkä rintakehä, vahva lanne ja taka-



osa, etuosa saa vielä tiivistyä ja kehittyä, kaunisilmeinen oikealinjainen pää, hyvä purenta, hyvä kaulan kiinnitys, 
erinomainen karvan laatu, kaunis väri, liikkuu vielä löysästi, hyvä askelpituus, sivukuvassa saisi säilyttää linjansa 
paremmin, hieno luonne. Kitee RN 14.4. Jessie Borregaard Madsen, Tanska NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Very nice overall bitch, correct size, feminine head with correct expression, correct 
eyes, correct bite, good length of neck, well developed chest, well angulated front and rear, could have bit more 
spring of ribs, well set tail, good coat strucure, excellent movement from both sides. Sulkava RN 11.5. Virpi 
Montonen NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan riittävän tiivis, rungoltaan vielä 
keskeneräinen nuori narttu, pitkä pää, otsapenger saisi olla selvempi ja ilme mussumpi, ok kaula ja selkä, 
puutteellinen eturinta, pystyt lavat, niukat etukulmaukset, erinomainen takaosa ja häntä, liikkuu hyvin ulottuvilla 
liikkeillä ja hienolla asenteella, voisi olla tiiviimpi liikkeessä, erinomainen karvan laatu, miellyttävä keskeneräinen 
kokonaisuus. Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, Puola AVO ERI 1 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Very nice feminine head, nice eyes and earset, very good length of neck, very good topline, very 
good depth of chest and forechest, moves well in both directions, good tailset and carriage, very good character, 
very nice coat. 
 
TEN GRADE’S SIXTY-NINE 36349/17 s.1.6.2017 i. C.I.E V-18 RigaW-18 HeW-19 V-19 Honeywater’s Catch Of 
The Day e. C.I.B Fi & Lt Mva MV-14 Northworth Exact So Elegant kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä NUO ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä 
koko, kaunis pää ja ilme, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, kaunis ylälinja, hieno eturinta, vahvat raajat, vahva 
runko, syvä hieman lyhyt rintakehä, hyvät takakulmat ja kaunis karva, vetävä askel kunhan rauhoittuu, häntä ei 
saa olla korkeampi, reipas käytös. Kauhajoki RN 26.5. Sanna Kavén NUO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen nuori narttu jolla oikea iloinen asenne, kompakti, riittävä luuston 
vahvuus, oikea purenta, miellyttävä ilme, hieman loiva otsapenger ja takaluisu kallo, sopiva kaulan pituus, tasa-
painoiset kulmaukset, ikään sopiva eturinta ja rintakehä, vahva lanne, erinomainen lantio, kaunis karva, liikkuu 
yhdensuuntaisesti, hyvä askelpituus ja ylälinja, miellyttävä käytös. Orivesi KR 7.7. Marjo Jaakkola AVO ERI 2. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomainen tyyppi, feminiininen sievä pää johon toivoisin 
hieman vahvuutta lisää, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hieman suora olkavarsi, hyvin kehittynyt runko, 
riittävät takakulmaukset, aavistuksen luisu lantio, liikkuu riittävällä askelpituudella, hieman korkea häntä, kauniis-
sa näyttelykunnossa. Vesilahti RN 3.8. Pirjo Aaltonen AVO ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Sopusuhtainen, hyvärunkoinen ja -luustoinen narttu, hyvä karvan laatu, kauniissa näyttely-
kunnossa esitetty, seistessä antaa aavistuksen matalan yleisvaikutelman, kauniit pään linjat ja tyypillinen ilme, 
hyvä kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, hieman pitkä lanneosa, hyvä häntä, liikkuu hyvin takaa ja edestä. 
Kauhava RN 17.8. Paavo Mattila AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunis narttu jolla 
hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja kaula, erinomainen runko, hyvä ylälinja, hieman korkea häntä liikkeessä, 
erittäin hyvät raajat, kaunis hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
TEN GRADE’S SIZZLE-SII 55580/18 s.27.10.2018 i. April Fire Black Petrs e. Ten Grade’s Exact Other Ellie 
kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Kajaani RN 18.8. Maija Mäkinen JUN ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. 10 kk, punainen vahva narttu jolla selvä sukupuolileima, hyvin kehittynyt juniori, hieman pitkä lanneosaltaan, 
hyvä ylälinja, hyvä pää, silmät ja purenta, kaunis kaula, ok eturinta, hyvä vankka runko, voimakkaammin kulmau-
tunut takaa kuin edestä, hyvä luusto ja käpälät, hyvä lantio ja häntä, lyhyt runkoturkki tällä hetkellä, vapaat jous-
tavat liikkeet, käyttää hyvin häntäänsä, viehättävä käytös. Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, Puola JUN ERI 1 SA 
PN1 SERT ROP RYP2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Very nice head, very good eyes and earset, 
very good length of neck, enough forechest and depth of chest, nice topline, moves well in both directions, very 
good tailset carried well, very good coat. 
 
TEN GRADE’S VOULEZ VOUS 34066/18 s.22.5.2018 i. C.I.E Ee & By Mva RkfV BaltV-18 Northworth Fatal 
N’Woody e. Two Pine’s Kuiper Belt kasv. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Iisalmi NORD 12.5. Anne Livo Buvik, Norja JUN ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Very nice type of bitch, good proportions, sweet head, good neck and shoulders, well 
developed in chest, balanced in angulations, carries her tail little high, moves well but could have a bit more 
reach in front, still partly in puppy coat. Tuusniemi RN 7.7. Riitta Niemelä JUN ERI 1 SA PN4 VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, kaunis feminiininen kokonaisuus, hyvät nartun 
mittasuhteet, hieman kapealinjainen pää, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kiinnittynyt ja kauniisti kannettu häntä, 
erinomainen eturinta ja runko, tiivis lanneosa, riittävä raajaluuston vahvuus, erinomainen turkin laatu, reippaat ja 
iloiset liikkeet, reipas ja avoin käytös. 
 
TRAVIS WOOD ELF Fi Mva 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: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent cocker type, very feminine head, dark eyes, good neck and shoulders, big rib, nice proportions, 
well bound front legs, tight feet, good rear angulation, in good coat, moved sound, truly and happily. Tampere 
ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA. Nice head and expression, lovely overall type, neck 
flows into good shoulders, good forechest, well ribbed, compact body, firm topline, moved soundly. Pori KV 
28.7. Lykourgos Zoumpoulidis, Kreikka AVO ERI 2 SA PN2 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. 3 years old bitch, nice head, dark eyes, excellent bite, nice front angulations, strong body and topline, 
smooth hair, nice free movement. Helsinki NORD 8.9. Anett Finnig KÄY ERI 1 SA PN1 SERT FI MVA NORD-



SERT ROP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-vuotias, erinomainen tyyppi jolla oikeat mittasuhteet 
rungossa, hyvät mittasuhteet päässä jossa kuitenkin toivoisin yhtenäisemmät linjat, hyvä kaula, pysty lapa, hyvä 
olkavarsi, eturinta ok, hyvä rintakehän malli ja pituus, hyvä lyhyt vahva lanne, hyvä lantio ja hännän asento, 
hyvin kulmautunut takaa, riittävä raajaluuston vahvuus, kauniit tiiviit tassut, liikkuu edestä ja takaa hyvin, sivusta 
liikkuu hyvällä askelpituudella ja hyvällä asenteella, esitetään erinomaisesti, kaunis turkki ja turkin laatu, miellyt-
tävä käytös. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. 3 år gammal tik, en fin modell, feminint huvud, mörka ögon, för lågt ansatta öron, bra hals, 
rygg, kors och svansansättning, härlig substans och proportioner, moderat vinklad, rör sig bra sett från alla håll, 
bra färg, aningen grov pälsstruktur. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi VAL ERI. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, välbalanserat huvud med lite högt stop, ögonkanterna kunde vara stram-
are, bra bett, halsen kunde ha lite mer elegans, välvinklad fram, bra bröstkorgsdjup och längd, dock kunde bröst-
benet vara längre, goda vinklar bak. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Substansfull tik, feminin i sitt uttryck, något kort i nospartiet, lite halsskinn, stark rygg, 
balanserade vinklar, ett långt vägvinnande steg men slarvig fram och bak, ok päls. 
 
TRIPLET BLUE ROSALIE Fi Jva 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 Ee & Lt VMva Fi & No & Se & 
Pohj Jva LtV-17 Baysway Blue Ronnie kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro KÄY ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3 years, 
feminine and elegant bitch in excellent type and size, pleasing head and expression, well set ears, excellent 
topline and tailset, needs more forechest and more angulations in front and deeper ribcage, excellent body and 
coat, a bit loose in elbows, moves very well from side. Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä KÄY ERI 1 SA. Suh-
tautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunis pää ja ilme, alas kiinnittyneet korvat, purenta ok, sulava 
ylälinja, hyvä eturinta ja lapakulma, hieman lyhyt ja suorahko olkavarsi, hyvä rintakehä ja runko, riittävät taka-
kulmat ja hyvä hännän kanto, erinomainen karva, vetävä askel ja reipas käytös. Lahti RN 1.5. Jetta Tschokki-
nen KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Vielä hyvin nuorelta vaikuttava, hyvä koko mutta run-
gon tulisi olla täyteläisempi ja eturinnan selvempi, miellyttävä pää ja ilme, hyvät silmät ja purenta, hyvä takaosa 
ja häntä, hieman niukemmat kulmaukset edessä, kaunis karvapeite, liikkuu hyvällä rytmillä ja teholla. 
Jäljestämiskokeet: Mynämäki 28.4. Johanna Lindfors VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-14, e-3, f-5 = 43 pist). Hyvä 
rauhallisesti ohjattu lähtö, koira jäljestää pääosin maavainulla matkan aikana tehden muutamia pieniä ja pari laa-
jempaa tarkistusta jäljen sivuun; ohjaaja jarruttaa vauhdin sopivaksi; makauksista merkkaa ensimmäisen ja vii-
meisen, toinen ohitetaan laajalla lenkillä ja kolmas pienellä; ensimmäinen kulma, jolla katko, parilla pyörähdyk-
sellä ja jäljentekijöiden jälkiä apuna käyttäen uuteen suuntaan, toinen kulma hyvin ja kolmas takaa kaartaen; tu-
lee kaadolle suoraan ja on siitä kiinnostunut; hieno kokeneen ohjaajan ja nuoren koiran yhteistyö. Virrat 5.5. 
Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Hyvä ohjattu lähtö, jäljestys on pääosin maavainuista 
ja jälkitarkkaa; ensimmäinen kulma, jolla katko, veretyksen loppuun ja yhdellä kaarroksella veretyksen alkuun, 
toinen ja kolmas kulma tarkasti; makauksista ensimmäinen osoitetaan hyvin, muut nopeasti nuuhkaisten; suo-
raan kaadolle joka kiinnosti; hyvä itsenäinen suoritus jota hämmentää työskentely makauksilla. Ruovesi 12.5. 
Jyrki Rasinpää VOI 2 (a-5, b-9, c-9, d-6, e-3, f-3 = 36 pist). Tellu haistelee alkumakausta ja ohjataan matkaan, 
jäljestetään maavainua käyttäen sopivalla kävelyvauhdilla; ensimmäisen osuuden alku hyvin, lopussa tarkistuk-
sia ja ojan ylitys vähän arveluttaa; toisella osuudella enemmän tarkistuksia, kolmas osuus tarkasti ja neljännellä 
osuudella vain vähän tarkistuksia; kulmista ensimmäinen, jolla katko, oikaistaan reilusti, toinen kulma tarkasti ja 
kolmas kulma tarkistuspistolla; makauksista ensimmäinen merkataan, toinen nuuhkaistaan vauhdista, kolmas 
ylitetään ja neljännellä pysähdys nuuhkaisten; suoraan sorkalle jota jää tutkimaan. Virrat 7.7. Tommi Sianoja 
VOI 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 43 pist). Tellu nuuhkii alkumakuun ja ohjataan huolella jälkityöhön, alkaa 
mukavaa kävelyvauhtia etenevä, maa- sekä ilmavainuinen jälkiuralla etenevä työ; ensimmäinen ja kolmas osuus 
uralla, toisen osuuden puolivälissä laajahkot kaarrokset sivussa, neljännen osuuden alkupuolella pikkupistot jäl-
jen molemmin puolin, loppu hyvin; makuista ensimmäisen merkkaa mutta pysähdys olisi saanut olla pidempi, toi-
nen hyvin, kolmas ja neljäs vain vauhdista vilkaisten; kulmista ensimmäinen on katko, se veretyksen lopusta 
kaarroksella toisen osuuden alkuun, tavalliset kulmat tarkasti; kaadolle suoraan jääden nuuhkimaan. 
Luonnetesti: Tuusula 19.10. Tapio Eerola ja Pirjo Ojala-Laine LTE (80 pist). 
 
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 
Taipumuskokeet: Pöytyä 24.8. Sari Vottonen SPA 0. 
 
TRIPLET DEWDROP 50443/17 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: Keuruu RN 26.5. Reia Leikola-Walden NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan erinomainen, hieman kehätottumusta kaipaava nuori narttu, oikealinjainen nartun pää jossa miellyttä-
vä ilme, sopiva luusto, hyvä kaula ja ylälinja, hieman niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut, lupaava runko 
ja eturinta, liikkuu mukavasti niin halutessaan, ylälinja saa vielä kiinteytyä, kaunis karvapeite, iloinen luonne. Iitti 
RN 1.6. Maija Mäkinen NUO ERI 1 SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Feminiininen narttu 
jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja, kaunis nartun pää, linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät silmät, 
huulet, purenta, kaula, eturinta ja rintakehä, hyvät tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, hyvä lantio 
ja häntä, hyvä turkki, vapaat, joustavat, pitkäaskeliset liikkeet, hieman löysyyttä edessä, hyvä käytös ja hännän 
käyttö. Espoo KR 27.7. Jussi Liimatainen NUO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Oikeat 



mittasuhteet, kuono voisi olla täyteläisempi mutta ilme on hyvin kaunis, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, 
erinomainen runko ja tiivis lanne, huippuluokan karvan, liikkuu hyvin. 
 
TRIPLET DIORETTE 50444/17 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: Kuopio RN 17.8. Tuula Savolainen NUO ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Vajaa 2-vuotias, hyvin iloinen nuori narttu, hyvä ylälinja, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, hieman syvä kallo, 
kuono saa vielä vahvistua, hyvä ilme, erinomainen eturinta, erinomainen oikean muotoinen rintakehä, hyvä 
raajaluusto, tasapainoinen raajarakenne, oikean laatuinen turkki ja hapsut, erinomainen iloinen cockerin häntä, 
liikkuu joka suhteessa hyvin ja tasapainoisesti. Heinola KR 18.8. Russell Mosedale, Iso-Britannia NUO ERI 1 
SA PN2 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good shape and profile, quality head and proportions, 
correct eye shape and colour, good reach of neck, well placed shoulders, strong bone, tight feet, good depth of 
brisket, ribs well sprung, short coupled, strong hindquarters, well muscled, moves with reach and drive. 
 
TRIPLET DUBLIN ROSE 50450/17 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 8.6. George Parker, Iso-Britannia NUO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Nice shape and outline, good neck, good substance, well off in rib, good feet, moved happily with a wagging tail. 
Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen AVO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, oikea-
linjainen, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen nuori narttu, hyvä eturinta, riittävästi kulmautunut, vahvat käpälät, 
hyvä pään pituus, ilme ja purenta, hyvät korvat, oikea karvan laatu, liikkuu hyvällä luonteella, etuosa saa tiivistyä, 
hieman lyhyt ja korkea etuaskel, säilyttää ylälinjan varsin hyvin, etuliike saa asettua. Kouvola RN 20.10. Anett 
Finnig AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, erinomainen tyyppi jolla hyvät mitta-
suhteet, kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, pysty lapa ja olkavarsi, riittävä eturinta, erinomainen rintakehän 
kaarevuus ja pituus, hyvä lyhyt vahva lanne, erinomaiset takakulmaukset ja raajaluuston vahvuus, liikkuu edestä 
ja takaa hyvin, sivusta hyvällä askelpituudella mutta köyristää lannetta, hyvä turkin laatu, miellyttävä käytös. 
 
TRIPLET DULCE BELLA Lt & Lv & Ee & Balt 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: Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen AVO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias 
nuori narttu jolla erinomaisen pitkä rintakehä, hyvä kaulan kiinnitys ja etuosa, hyvä luusto ja käpälät, hyvät kul-
maukset ja jäntevä ylälinja, hyvä pään pituus ja ilme, hyvä purenta, kauniit korvat, erinomainen karvan laatu ja 
kunto, liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvä sivuaskel, säilyttää linjansa liikkeessä. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paul-
sen, Norja AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 år gammal tik på större sidan, huvudet i fina 
proportioner men får inte bli mera, bra uttryck, något för lågt ansatta öron, bra hals, stark men något lång rygg, 
utmärkt kors och svansansättning, välkroppad, moderat vinklad fram och bak, rör sig med fin flyt sett från alla 
håll, utmärkt pälsstruktur. Tampere RN 6.12. Tarmo Viirtelä AVO ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hieman kookas, kaunis pää ja ilme, purenta ok, näyttävä ylälinja ja eturinta, suorat eturaajat 
ja tiiviit tassut, hyvä rintakehä ja vahva runko, hieman pitkä lanne, hyvä häntä ja takaosa, hyvälaatuinen kauniisti 
viimeistelty karva, kaunis askel, häntä hieman korkealla liikkuessa, reipas käytös. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 5.5. Tuula Svan AVO 1 (a-6, b-10, c-8, d-14, e-3, f-5 = 46 pist). Hyvä ohjattu lähtö, 
koira jäljestää pääosin maavainulla ja etenee sopivalla vauhdilla; ensimmäisellä osuudella pari pientä ja yksi laa-
jempi tarkastuslenkkki; toinen osuus aivan jälkitarkasti; kolmannella osuudella pari tarkastuslenkkiä ja ojan ylitys 
vaatii hieman kaartelua että ylitys onnistuu; ensimmäinen kulma tarkasti, makaus tutkitaan hyvin; toinen kulma 
tarkastuslenkillä makaus hyvin osoittaen; sivusta ilmavainulla kaadolle joka kiinnosti; hyvä itsenäinen suoritus. 
Isokyrö 9.6. Kari Grönman AVO 0 (0 pist). Koiralle näytetään lähtömakuu jonka se tutkii; tästä alkaa maastoon 
sopivaa vauhtia etenevä pääosin ilmavainuinen jälkityö, koira etenee aaltoillen veriuran päällä, tehden pieniä 
tarkistuksia jäljen sivulle; ensimmäisen osuuden puolivälissä olleet kaatuneet puut kääntävät koiran paluujäljelle, 
hukka; osoitetaan puhdas jälki jota ensimmäiselle kulmalle, makuu merkataan erinomaisesti mutta kovasta yri-
tyksestä huolimatta uusi suunta ei löydy, hukka; taas uusi alku ja jäljestys jatkuu hetken aikaa kunnes alkaa taas 
pyöriminen jäljen molemmin puolin eikä edetä, kolmas hukka ja tuomari keskeyttää kokeen; harjoitellen kaadolle 
joka kiinnosti. Loppi 16.6. Heikki Pirhonen AVO 0 (0 pist). Tillylle osoitetaan alkumakaus ja ohjataan hyvin jäljel-
le; osuuden alkupuolella tehdään pari pistoa ja pyörähdys jäljen sivuun ja loppupuolella jälkeä yksi laajempi lenk-
ki jäljen oikealle puolelle; jatketaan kulmalle, makaus ei kiinnosta; lähtee ensin uudelle osuudelle mutta mielen-
kiinto jäljestykseen hiipuu ja otetaan kaksi hukkaa ja koe keskeytetään; tullaan harjoitellen kaadolle, sorkka kiin-
nostaa ja jää viereen; tänään ei jäljestys oikein kiinnostanut. Ruovesi 30.6. Juhani Heikniemi AVO 0 (0 pist). 
Tilly rauhoitetaan ja makaukselta ohjatusti matkaan, Tilly työskentelee sekä maa- että ilmavainua käyttäen; heti 
alussa metsän muiden tuoksujen tutkiskelua jäljen molemmin puolin; kulma kierretään ulkokautta joten makaus 
jää merkkaamatta; sitten jäljen sivua jäljen suuntaisesti jonkin matkaa, sen jälkeen tarkistuspistoja pois jäljeltä ja 
niistä yksi aiheuttaa hukan; kulma tarkasti, makaus merkataan; viimeisellä suoralla toisen kerran pois jäljeltä; 
sorkasta ohi ja kolmas hukka; tuodaan kuitenkin sorkalle josta on kiinnostunut. Virrat 7.7. Tommi Sianoja AVO 3 
(a-2, b-5, c-3, d-8, e-3, f-2 = 23 pist). Tilly on innokkaana säntäämässä jäljelle, ohjaaja hienosti rauhoittelee inno-
kasta koiraa ja yhdessä menevät tutkimaan alkumakuun, hieno ohjaus jälkityöhön; alkaa mukavavauhtinen maa- 
sekä ilmavainuinen aivan jälkiuralla etenevä työ; juuri ennen ensimmäistä kulmaa ajautuu jäljen ulkopuolelle ja 
jatkaa päättäväisesti yli kulman aina hukkaan saakka; palautus kulmalle, toinen osuus aivan jälkiuralla, kulma 
nopeasti ja tarkasti, makuuta ei ehdi pysähtyä haistelemaan; kolmannen osuuden lopulla yksi kaarros sivullla, 
ennen sorkkaa hieman sivuun ja ohittaa sorkan, jatkaa aina tielle saakka eikä osaa palata etsimään unohtunutta 



aarretta, toinen hukka; palautus hieman ennen sorkkaa ja viimeiset metrit sorkalle ilmavainulla, se kiinnostaa; 
pari ajatuskatkoa laskee tänään muuten niin jälkitarkan työn palkintosijaa; nuorelle jäljestäjälle yksi kokemus 
lisää, tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavia haasteita. Sastamala 21.7. Juhani Heikniemi AVO 1 (45 pist). 
Ruovesi 25.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (46 pist). 
 
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 
Jäljestämiskokeet: Virrat 5.5. Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-11, e-3, f-5 = 44 pist). Alkumakaus tutkitaan 
hyvin ja ohjatusti jäljelle; jäljestys on maavainuista ja jäljellä edetään tehden loivia kaarroksia jäljen molemmin 
puolin; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen, jolla katko, teettää runsaasti töitä mutta lopulta veretyksen alku löy-
tyy, kolmas kulma tarkastuslenkillä; makauksista toinen ja neljäs osoitetaan hyvin, ensimmäinen nopeasti nuuh-
kaisten ja kolmas ylitetään; suoraan kaadolle joka kiinnosti; hyvä itsenäinen suoritus jota himmentää työskentely 
makauksilla. Isokyrö 9.6. Kari Grönman VOI 2 (a-4, b-8, c-5, d-10, e-3, f-3 = 33 pist). Koira tutkii alkumakuun 
josta hyvin ohjattuna krepityksen matkan, koira aloittaa sekä maa- että ilmavainuisen jälkityön; koira etenee aal-
toillen veriuran päällä, tehden joka osuudella tarkistuksia jäljen sivulle, palaten itsenäisesti jälkityöhön; etenemi-
nen on vauhdiltaan maastoon sopivaa; ensimmäinen kulma, jolla katko, aiheuttaa runsaasti töitä eikä uusi suun-
ta löydy, hukka; osoitetaan puhdas jälki ja työskentely jatkuu, toinen kulma jäljen mukaisesti, kolmas lenkillä ta-
kaa; makuista koira osoittaa toisen ja kolmannen, ensimmäisen ja neljännen ohittaa; kaadolle suoraan, sorkkaa 
nuuhki ja nuoli. Loppi 16.6. Heikki Pirhonen VOI 0 (0 pist). Kiialle osoitetaan alkumakaus ja siitä hyvin ohjattuna 
jäljelle; ennen ensimmäistä makausta otetaan riistan jälki, osoitetaan uudelleen jälki ja sama toistuu, toinen 
hukka; lähdetään makaukselta ja tullaan katkokulmalle, se selvitetään laajoin rengastuksin ja uudelle osuudelle; 
heti toisen osuuden alussa harhaudutaan jäljen vasemmalle puolelle ja siitä kolmas hukka; tänään ei jäljestämi-
nen Kiiaa kiinnostanut. Virrat 7.7. Merja Kajander VOI – (0 pist). Hyvä ohjattu lähtö ja koira käyttää maavainua; 
pian ohjatun matkan jälkeen koira lähtee jäljeltä sivuun ja alkaa linnustaa eikä pysty enää keskittymään jäljestä-
miseen ja tästä tulee ensimmäinen hukka; koiralle osoitetaan uusi puhdas jälki, taas koira ajautuu edelliseen 
paikkaan linnustamaan ja tästä toinen hukka; koiralle osoitetaan uusi puhdas jälki, taas koira ajautuu takaisin 
linnustamaan ja ohjaaja keskeyttää kokeen; tänään linnustaminen kiinnostaa koiraa enempi kuin jälkityö. 
Luonnetesti: Pöytyä 27.4. Carita Koskinen ja Riitta Lehmuspelto LTE (101 pist). 
 
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 8.6. George Parker, Iso-Britannia VAL ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Cocker of excellent type, stood four square, short well ribbed body, well angulated throughout, good 
length of neck, the best of feet, in excellent coat, very well presented, moved enthusiastically and soundly. Tam-
pere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VAL ERI 1 SA. Lovely expression, well balanced head, I’d just 
like slightly more strength and depth of muzzle, well balanced throughout, lovely type, good reach of neck, well 
placed shoulders, good forechest, well ribbed, sound mover with good topline. Helsinki NORD 7.12. Cindy 
Pettersson, Ruotsi VAL ERI 2 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt type, storlek och pro-
portioner, långt välbalanserat huvud med utmärkt uttryck, utmärkt förbröst och front, stark välmusklad hals, väl-
vinklad fram, bra bröstkorgsdjup och längd, välvinklad bak. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi VAL ERI 4 
SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Nästän 8 år, vänligt uttryck, bra proportioner i huvudet, väl-
utvecklad bröstkorg, normala vinklar, stark stomme, rör sig med ett snabbt energiskt steg och använder svansen 
i rörelse. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.7. Kalle Järvinen AVO 0 (0 pist). Tinkalle näytetään alkumakuu jonka jälkeen ei jäl-
jestys krepitysmatkasta huolimatta meinannut lähteä liikkeelle, heti alkukrepityksen jälkeen tulee stoppi ja joudu-
taan antamaan uusi alku, hukka; sitten alkaa miellyttävävauhtinen jäljestys; ensimmäisen osuuden loppupuolella 
jokin vieno tuoksu vie vainun verestä ja tämä ihana tuoksu vie aina hukkaan asti; koiralle näytetään uusi alku ja 
sitä mennään kulmalle asti joka merkataan hienosti mutta jäljestys ei jatku tästä; kolmas hukka ja tuomari kes-
keyttää kokeen; koiralle nyt varmuustreeniä ja itseluottamusta niin saadaan jälkityöhön varmuutta. Kontiolahti 
11.8. Riikka Kärnä VOI 1 (45 pist). Ruovesi 25.8. Merja Kajander AVO 0 (0 pist). 
 
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 Fi Jva 
Triplet Yours Truly e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Ee & & Lv & Lt & Balt 
VMva TlnW-13 PMVV-17 TlnVW-18 BaltVV-18 RigaVW-18 Great Escape Shut The Duck Up kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Well balanced, short cobby body, well ribbed, nicely angulated throughout, good turn of stifle, good legs and 
feet, moved soundly and happily. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO ERI. Nice head 
and expression, I’d like slightly better layback in shoulder good forechest, firm topline, well ribbed, sound mover, 
nice overall type. 
 
TRIPLET MY FAIR LADY 53058/18 s.6.10.2018 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 EuV-13 HeW-
13 HeW-16 V-16 HeVW-18 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva 
Triplet Haliotis Iris kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 months, 
well grown puppy, pleasing head, very well bodied, well boned legs and lovely tight feet, strong hindquarters, 
excellent coat, sound. 
 



TRIPLET OYSTER PEARL Ee & Lt & Lv & Balt 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 
Jäljestämiskokeet: Virrat 5.5. Tuula Svan VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Alkumakaus syödään 
ja siitä ohjatusti jäljelle; jäljestys on maavainuista ja sopivalla vauhdilla edetään veriuraa jälkitarkasti, vain ensim-
mäisellä ja toisella osuudella tarkastuslenkit jäljen sivuun; ensimmäinen ja kolmas kulma tarkasti, toinen kulma, 
jolla katko, lenkittäen ensin sisäkautta ja sitten ulkokautta veretyksen alkuun; makauksista kaikki osoitetaan hy-
vin kahdesti nuuhkimalla ja tutkimalla; suoraan kaadolle joka kiinnosti; hyvä itsenäinen suoritus. Ruovesi 12.5. 
Jyrki Rasinpää VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Tiida tutkii tarkasti alkumakauksen ja ohjataan 
matkaan, jäljestetään sopivalla vauhdilla maavainua käyttäen; kaikki osuudet tarkasti, pienet tarkistukset toisella 
ja kolmannella osuudella sekä myös kolmannella kulmalla; ensimmäinen kulma tarkasti, toinen kulma, joka on 
katko, selvitetään jäljentekijän saappaanjälkiin tukeutuen ja kolmannella kulmalla pieni tarkistus; kaikki makauk-
set merkataan hyvin; suoraan kaadolle jota jää tutkimaan. Ruovesi 30.6. Hannu Palonen VOI 1 (a-6, b-12, c-10, 
d-14, e-3, f-5 = 50 pist). Reipas lähtö ja jäljestys; katkokulma yhdellä kaarroksella, toinen kulma tarkasti, kolman-
nella pieni lenkki; kaikki makuut tarkistaen; kaatokäytös hyväksytty. Mäntsälä 8.9. Heikki Pirhonen VOI 1 (49 
pist). Pöytyä 21.9. Mikko Ahti VOI 1 (43 pist). 
 
TRIPLET PAUA PEARL Fi & Lt Mva Fi Jva 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: Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman 
kookas, kaunis pää ja ilme, purenta ok, alas kiinnittyneet korvat, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvät etukulmat, 
kauniit tiiviit tassut, syvä rintakehä, täyteläinen runko, hieman kaareva selkälinja, vahva takaosa, hyvä häntä, 
kaunis karva, tasainen liike, köyristää lannetta liikkuessa, reipas käytös. Lestijärvi RN 18.5. Vesa Lehtonen 
KÄY EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hieman kookas ja ilmava kokonaisuus, hyvä pää ja kaula, 
hieman pyöreyttä selkälinjassa, kevyt runko, pitkä lanne, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askel-
pituudella, hyvä karvan laatu. Seinäjoki RN 19.5. Annaliisa Heikkinen KÄY ERI 1 SA PN1 SERT VSP. Suhtau-
tuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pää, hieman etuasentoi-
set lavat, hyvä kaula, hyvä ylälinja, erinomainen runko, hyvä takaosa, liikkuu ja esiintyy hyvin, kaunis karva. 
Jämsä KR 16.6. Katja Korhonen KÄY ERI 1 SA PN3 SERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 3-
vuotias, erinomainen tyyppi, nartulle ominaiset mittasuhteet, kauniit linjat omaava narttu jolla kauniit pään linjat, 
otsapenger voisi olla voimakkaampi, miellyttävä ilme, purenta ok, hyvä kaula, kaunis ylälinja, hyvä eturinta, tiivis 
täyteläinen runko, tasapainoiset kulmaukset, kokonaisuuteen sopiva raajaluusto, kaunis turkki ja häntä, liikkuu 
yhdensuuntaisesti erinomaisella askelpituudella, miellyttävä luonne. Suonenjoki RN 28.7. Paavo Mattila KÄY 
ERI 1 SA PN3 SERT FI MVA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erittäin kaunis narttu, hyvän mallinen 
pää, otsapenger voisi olla aavistuksen selvempi, kaunis kaula, erinomainen runko ja luusto, erittäin hyvin kul-
mautunut takaa, hyvä ylälinja, erittäin hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Riihimäki KV 1.9. 
Tiina Taulos VAL ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kookas narttu jolla kaunis ilme, hyvät silmät, 
hyvä eturinta, tilava runko, pyöristää hieman lanneosaa liikkeessä, hyvä hännän kiinnitys, kaunis takaosa, erin-
omainen karva, liikkuu hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 30.6. Hannu Palonen VOI 0 (0 pist). Reipas lähtö; ajoittain tarkkaa jäljestystä, toi-
saalta lähellä hukkaa olevia lenkkejä; kulmalla laaja lenkki, katkokumalla samoin, siitä hukka; toisen osuuden 
puolivälissä jäljen sivuun aina hukkaan saakka; kolmannen osuuden loppupuolella metsäautotielle, koe keskey-
tetään. Virrat 7.7. Tommi Sianoja VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-11, e-3, f-4 = 41 pist). Tricy nuuhkii alkumakuun ja 
ohjataan huolellisesti maa- sekä ilmavainuiseen jälkiuran päällä leppoisaa kävelyvauhtia etenevään jälkityöhön; 
ensimmäinen ja toinen osuus uralla, kolmannen osuuden lopulla lähtee jälken ulkopuolelle tutkimaan muita haju-
ja, tehdään laajat lenkit sivulla ja pitkään ihan hukan rajamailla; lopulta palaa osin ohjaajan kehoitusten tukema-
na mutta pääosin omalla innolla viimeiselle kulmalle josta hetken ihmettelyn jälkeen lähtee viimeiselle osuudelle, 
sillä pari pikku kaarrosta; makuista kolme ensimmäistä hyvin pysähtyen ja nuuhkien, viimeinen aivan vierestä 
ohi; ensimmäinen kulma on katko, se hyvin kaarroksella ulkokautta jatkoon, toinen aivan jäljen mukaan; kaadolle 
sivusta, nuuhkii ja jää. Sastamala 21.7. Juhani Heikniemi VOI 1 (48 pist). Kontiolahti 11.8. Riikka Kärnä VOI 2 
(38 pist). Loimaa 18.8. Marko Aaltonen VOI 3 (26 pist). Ruovesi 25.8. Juhani Heikniemi VOI 2 (39 pist). 
Heinola 15.9. Annamari Murtolahti VOI 1 (47 pist). Kirkkonummi 6.10. Jyri Salmi VOI 3 (28 pist). 
 
TRIPLET PREMIER ROSE Lt Mva 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: Jyväskylä NORD 9.11. Roxana Birk, Italia KÄY ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine head, would prefer more clean skull, beautiful and kind expression, strong muzzle, correct neck, 
enough chest, prefer more substance of bones for size, still looking very young but excellent profile picture, 
excellent coat condition and pigment, prefer more powerful rear and more action in rear, excellent temperament. 
Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja KÄY EH 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Strong bitch, 
could have been a little bit more compact, head could be more feminine but nice soft expression, nice neck and 
shoulders, enough spring of rib, a little steep in croup and carries the tail too high, moves well, excellent coat 
quality, nice temperament. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 25.8. Merja Kajander AVO 3 (22 pist). 
 
TRIPLET QUEEN OF HEARTS 10974/19 s.4.11.2018 i. Wonder Luck Skar-Line Colour Range e. C.I.B C.I.E Fi 
& Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Jva Triplet Viking Queen kasv. Heli Härkälä  



Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 months, 
well balanced head, well boned, deep body, she is sound and happy. Hyvinkää KR 21.7. Marja Talvitie PEN 1 
KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Kaunislinjainen, sopivan kokoinen, kuono-osa voisi olla 
hieman pidempi, hyvä kaula, löysähköt kyynärpäät, hyvä takaosa, oikea karvan laatu, tyypilliset liikkeet. Raisio 
KR 11.8. Kari Salminen JUN EH 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Saisi esiintyä itsevarmemmin, kau-
nis pää, pysty lapa, kehittymätön eturinta, niukat takakulmaukset, hyvin kunnostettu karva, tarvitsee harjoitusta 
näyttääkseen liikkeet paremmin. 
 
TRIPLET QUEEN OF PEARL 10975/19 s.4.11.2018 i. Wonder Luck Skar-Line Colour Range e. C.I.B C.I.E Fi & 
Ee & Lv & Lt & Balt Mva Fi Jva Triplet Viking Queen kasv. Heli Härkälä  
Näyttelyt: Helsinki PN 13.4. Lotta Vuorinen BABY. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 5 kk, ilmavan vai-
kutelman antava narttupentu, kuono-osa saisi olla pidempi, turhan roikkuvat alaluomet, hyvä ylälinja, eturinta saa 
vielä kehittyä ja rintakehä saisi olla pidempi, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituudella edestä, 
iloinen kehäkäytös. Espoo PN 21.7. Hilkka Salohalla PEN. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Ikäisek-
seen hyvin kehittynyt, mittasuhteiltaan oikea, hyvä kallo, kuono voisi olla hieman pidempi, riittävä kaula, hieman 
pysty lapa, hyvä olkavarsi, niukat takakulmaukset, ikäisekseen hyvä runko, riittävä luusto, liikkuu hieman epä-
vakaasti edestä, muuten hyvin. 
 
TRIPLET RAMBLING ROSIE 15863/17 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 & Lv & Lt & Balt Mva Fi & No & Se & Pohj Jva Triplet Oyster Pearl kasv. 
Heli Härkälä 
Näyttelyt: Suonenjoki RN 28.7. Paavo Mattila AVO ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Kaunis narttu, runko voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä pää, kaunis ilme, erittäin hyvä kaula, 
erittäin hyvä ylälinja, eturintaa voisi olla enemmän, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen karva, liikkuu ja esiin-
tyy hyvin. 
 
TRIPLET THINGUMY 11458/19 s.5.10.2018 i. C.I.B Sk & Hu Mva Hu JMva Lindridge Bolt From The Blue e. 
C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lv & Lt & Balt Mva Lt & Lt & Ee & Balt JMva Fi & Se Jva LtJV-15 TlnJW-15 EeV-17 Triplet 
Yes Indeed kasv. Heli Härkälä  
Näyttelyt: Jämsä RN 11.5. Reia Leikola-Walden PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Mittasuhteiltaan erinomainen, hyvin kehittynyt pentu, oikealinjainen pää jossa vielä hieman kevyt kuono-osa, 
kaunis kaula ja ylälinja, sopiva luusto, tilava runko, tasapainoiset kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, etuaskel 
voisi olla hieman pidempi, lupaava turkki, erinomainen luonne. Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia PEN 
2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 8 months, very stylish puppy, attractive head, adequate neck, well 
ribbed, strong body, well turned stifle, good legs and feet, very sound and positive on the move. Espoo KR 27.7. 
Jussi Liimatainen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet, kuono-osa 
saisi olla täyteläisempi, ilme on kaunis, näyttävä ylälinja, niukat etukulmaukset, lupaava runko, erinomainen 
takaosa ja hännän kiinnitys, hyvä karva, selkä saisi olla vakaampi liikkeessä. Porvoo RN 3.8. Livija Zizevske, 
Liettua JUN ERI 4. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, format and bone, typical head and 
expression, a little bit arched loin, a little bit short upper arm, strong rear angulation, enough balance in 
movement, good coat and temperament. Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos JUN ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Erinomaiset mittasuhteet sekä sukupuolileima, pitkä otsapenger, tummat pienet silmät, tiiviit 
luomet, huulet voisivat olla täyttyneemmät, suora olkavarsi, eturinta saa vielä täyttyä, muuten hyvä pyöristynyt 
runko, erinomainen hännän kiinnitys, ihana spanieliluonne, hyvä karva, liikkuu hyvällä askeleella. Hyvinkää RN 
22.9. Saija Juutilainen JUN ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, tilavarunkoinen juniori, hyvä 
luusto, käpälät ja kulmaukset, hyvä etuosa, vahva kaula, kaunisilmeinen pää, varsin yhdensuuntaiset linjat, hyvä 
purenta ja korvat, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvällä luonteella, ylälinja saisi olla jäntevämpi, sopivasti ulottuvuutta 
sivukuvassa. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 14.7. Ville Lahtinen SPA 1. 
 
TRIPLET TOO-TICKY Lt & Ee JMva 11459/19 s.5.10.2018 i. C.I.B Sk & Hu Mva Hu JMva Lindridge Bolt From 
The Blue e. C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt Mva Lt & Lt & Ee & Balt JMva Fi & Se Jva LtJV-15 TlnJW-15 
EeV-17 Triplet Yes Indeed kasv. Heli Härkälä  
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 7 months, very attractive, well balanced head, short deep body, strong quarters, well boned and 
presented in good coat, sound and stylish mover. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia PEN 1 
KP ROP-pentu BIS1-pentu. Lovely overall type, well nice expression, good neck and shoulders, nice bone and 
substance, well bodied, nice rounded quarters, moved soundly and merrily, I’d just like more level topline and 
forechest but she has time to do that. Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja JUN ERI 3. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. 12 månader gammal tik, feminint huvud med fina proportioner, härligt uttryck, perfekt 
bett med stora vita tänder, ok hals, något lång i rygget, bra kors och svansansättning, saknar förbröst, bra 
benlängd, något lätt benstomme, moderat vinklad fram och bak, rör sig med bra steglängd men kunde haft mera 
resning, utmärkt päls och färg. Helsinki NORD 7.12. Cindy Pettersson, Ruotsi JUN ERI 2 SA. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Utmärkt typ, storlek och proportioner, substansfull utan grovhet, vackert välformat 
huvud med utmärkt uttryck, bra hals, skuldra, bröstkorgsdjup och längd, välansatt svans och välvinklad bak, 
utmärkt parallellitet och steg. Helsinki KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi JUN ERI 4 SA. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Feminin tik av utmärkt typ, bra substans i kroppen, välformat huvud, vackert uttryck, bra överlinje, 
förbröst och vinklar, utmärkta rörelser, utmärkt päls.  



Taipumuskokeet: Heinola 30.8. Paula Valkonen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Avoin ja iloi-
nen hännänheiluttaja; tulee ihmisten kanssa erinomaisesti toimeen, toisiin koiriin suhtautuu hieman välin-
pitämättömästi. Haku ja laukaus: hyväksytty. Maavainuista iloista hakua; pistomaisia itsenäisiä hakulenkkejä, 
jopa laajalle etäisyydelle; haun tiivistyessä hyvälle etäisyydelle hakukuvio paranee; laukausta pysähtyy kuuntele-
maan, haku jatkuu sopivavauhtisena hyvällä etäisyydellä; pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan. Jäljestys: hyväksytty. 
Erinomainen opastus; maavainuista tarkkaa työtä, häntä heiluen jäljestää innokkaasti; pieniä tarkastuksia 
molemmin puolin jälkeä, kulma erinomaisesti; toisella osuudella pientä pyörimistä ja jäljen tarkistelua mutta 
selvittää itsenäisesti; kaadon nuuhkii innokkaasti. Vesityö: hyväksytty. Ensimmäinen heitto liian lyhyt, noutaa 
pukin; toinen heitto riittävä, tuo sen ohjaajalle. Tottelevaisuus: hyväksytty. Tottelee hyvin ja on ohjaajan hallin-
nassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Heli ohjaa nuorta Tuutia kokemuksella, varmasti ja rauhallisesti; parin meno 
on iloista ja saumatonta yhdessä tekemistä. 
 
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 & Balt 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 8.6. George Parker, Iso-Britannia KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Well made, of good type, pleasing head, good neck, well angulated, well ribbed body, good legs, plenty of 
bone, good feet, good turn of stifle, in good coat, well presented, moved soundly. Tampere ER 9.6. Sarah 
Amos-Jones, Iso-Britannia VAL ERI 2. Nice expression, good overall type, has good forechest, I’d prefer better 
layback of shoulder, deep well ribbed body, moves soundly but I’d like firmer topline. 
Jäljestämiskokeet: Mynämäki 28.4. Saija Kaleva VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-10, e-3, f-4 = 40 pist). Koira rauhoite-
taan sekä ohjataan lähtömakuulta jäljestystyöhön; jälkeä edetään maa- ja ilmavainua käyttäen; heti ensimmäi-
sen suoran alussa poistuu jäljeltä kauas, palaa kuitenkin takaisin; ajoittain jäljestää jälkitarkasti jälkiuraa, pääosin 
kuitenkin siksak-kuviolla, tekee myös useita laajempia lenkkejä jotka haittaavat etenemistä; makuut merkkaa 
kaikki hienosti; kulmat haasteellisia, erityisesti katkokulma teettää paljon työtä, muut kulmat pitkälle yli; viimeisen 
makuun jälkeen etenee tasaisesti jälkiuraa pitkin loppuun; kaadon löysi ja oli siitä kiinnostunut. 
 
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: Virrat 5.5. Arto Kylmälä AVO 2 (a-4, b-9, c-6, d-12, e-3, f-3 = 37 pist). Ohjatusti liikkeelle; 
koira jäljestää määrätietoisesti ja jälkitarkasti kunnes saavutaan hakkuuaukealle, koira ajautuu jäljen sivuun ja 
lopulta niin kauas että ei löydä jälkeä, hukka; puhdas jälki ja matka jatkuu kulmalle jossa haistelee makausta ja 
kiertää laajahkolla lenkillä toiselle osuudelle; tämä osuus parilla tarkastuslenkillä, muutoin jälkitarkasti; toinen 
kulma tarkasti makaus hienosti merkaten; kolmas osuus jäljen mukaisesti parilla tarkistuslenkillä; kaadolle sivus-
ta ja jää haistelemaan sorkkaa; hyvä suoritus koiralta ja ohjaajalta. Kirkkonummi 11.8. Anu Härkönen AVO 2 
(30 pist). 
 
TRIPLET YES INDEED C.I.B C.I.E Fi & Ee & Lt & Lv & Balt 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 8.6. George Parker, Iso-Britannia VAL ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltä-
vissä. Excellent type and quality, short, compact and big-ribbed, well off in bone, good legs, good turn of stifle, 
feminine head, well presented, moved soundly and happily with wagging tail.Tampere ER 9.6. Sarah Amos-
Jones, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Nice type, pretty head and expression, I’d prefer more strength in muzzle, 
good neck, I’d prefer slightly better layback of shoulder, well ribbed body, level topline, moved soundly. 
Jäljestämiskokeet: Mynämäki 28.4. Johanna Lindfors VOI 2 (a-4, b-7, c-7, d-10, e-3, f-3 = 34 pist). Hyvin 
ohjattu lähtö; koira jäljestää maa- ja ilmavainulla pientä aaltoliikettä tehden, vauhti on sopivaa, matkalla tehdään 
jonkin verran tarkistuksia; ensimmäisellä kulmalla oleva katko selviää rengastamalla, toinen kulma hyvin, kol-
mannen takana löytyy metso joka vie koiran keskittymisen kokonaan, hukka; makauksista merkkaa kolme, 
viimeinen ohi; tulee kaadolle takaa kaartaen ja se kiinnostaa. 
 
TWO PINE’S ABYSS Fi Mva 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 
Taipumuskokeet: Heinola 26.5. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas koira, 
tulee toimeen muiden kanssa. Haku ja laukaus: hyväksytty. Irtoaa hakuun, käyttää enempi ilmavainua; laukauk-
sesta jatkaa samaan malliin. Jäljestys: hyväksytty. Lähtee reippaasti etenemään, hyvin kulmalle asti ja kulman 
jälkeen tarkistuslenkki ja heinän maiskuttelua, sitten kaadolle ja kaadosta ohi mutta palaa heti ja ilmaisee 
kaadon. Vesityö: hyväksytty. Hyvä uimari, noutaa ja tuo pukin. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: hyvin toimivaa työskentelyä. 
 
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: Seinäjoki RN 19.5. Annaliisa Heikkinen AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän 
tyyppinen narttu, oikeat rungon mittasuhteet, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, pyöreä kallo, hyvä kaula, riittä-
vät kulmaukset edessä, rintakehä voisi olla aavistuksen pidempi, riittävät kulmaukset takana, ylälinja saisi olla 
parempi liikkeessä. Alavus KR 9.6. Reia Leikola-Walden AVO EH. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Mittasuhteiltaan melko hyvä naisellinen kokonaisuus, hieman kevyt hyväilmeinen pää jossa loiva otsapenger, 



toivoisin hieman luustoa, sopiva kaula, niukemmin kulmautunut edestä kuin takaa, eturintaa puuttuu, hyvä leveä 
reisi ja täyteläinen runko, liikkuu hieman vaatimattomalla askelmitalla ja ylälinja voisi olla tiiviimpi, karvan laatu 
ok, ystävällinen luonne. 
Taipumuskokeet: Ylöjärvi 14.7. Ville Lahtinen SPA 0. 
 
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: Vaasa KV 14.4. Jeanette Balkan, Tanska AVO ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2 
years, feminine, feminine head, well set ears, good neck and topline, for size good bones, in general I’d like her 
bit longer but she moves nicely and happily, nice coat. Kalajoki KV 20.7. Riitta Niemelä JUN EH 1. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaista tyyppiä, kompakti kokonaisuus, feminiininen hieman kevytpiirteinen 
pää, kuono saisi olla täyteläisempi, kaunis kaula, tiivis selkä, erinomainen eturinta, erinomaisesti kaareutuneet 
kylkiluut mutta rintakehä saisi olla pidempi, köyristää hieman lanneselkää liikkeessä, hyvä luusto ja kulmaukset, 
erinomainen turkin laatu, liikkuu keveästi ja yhdensuuntaisesti, miellyttävä käytös. Maalahti RN 4.8. Elena 
Ruskovaara AVO ERI 3 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rungoltaan mallikas, täyteläinen hyvin 
narttumainen kokonaisuus, seisoo hyvin raajoillaan, kaula voisi olla hieman ulottuvampi, tummat silmät, vähän 
taakse laskeva kallo, selvät poskikaaret, tarpeeksi pitkä kuono, ok karva, vähän haluton liikkuja mutta hyvä 
askelpituus, esitetään kauniisti. 
 
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: Kangasniemi KR 30.5. Kalvo Kriisk, Viro AVO ERI 1 SA VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. Feminine type and size, nice head with very kind expression, correct bite, long enough neck, good 
topline, excellent tailset, strong bones, excellent shape of ribcage, well angulated behind, good coat quality, 
good movement, nice temperament, well presented. 
 
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: Turku KV 20.1. Matti Tuominen NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 17 kk, sopivan 
kokoinen narttu, luusto voisi olla voimakkaampi, hyvä pää ja runko, hieman lyhyt kaula, karvapeite ok, sopivat 
kulmaukset, saisi liikkua takaa pidemmällä askeleella, vielä kapea edestä, hyvä kehäkäytös, esitetään hyvin. 
Rauma KR 18.5. Jana Janek, Slovakia AVO ERI 3. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size, with 
very nice head, good angulation, good bones, very good character, good topline, nice movement. Seinäjoki RN 
19.5. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 2 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomainen tyyppi, pää 
saisi olla voimakkaampi, pyöreä kallo, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, vankka runko, hieman 
pehmyt selkä, erinomainen karva ja luonne. Alavus KR 9.6. Reia Leikola-Walden AVO ERI 4. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Naisellinen hieman pitkärunkoinen narttu, kaunisilmeinen pää jossa hieman kevyt 
kuono-osa, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, riittävästi kulmautunut edestä, voimakkaammin takaa, täyteläi-
nen runko, leveä lanne, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, kaunis oikean laatuinen karva, miellyttävä käytös. 
Maalahti RN 3.8. Maija Mäkinen KÄY ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 2-vuotias, iloisesti esiin-
tyvä musta narttu, tiivis runko, hyvä ylälinja, narttumainen pää jossa linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hy-
vät silmät ja purenta, hyvä kaula, hyvät tasapainoiset kulmaukset, sopiva luusto, hyvin käytetty häntä, esitetään 
kovin lyhyessä runkoturkissa, liikkuu hyvällä askeleella yhdensuuntaisesti, miellyttävä käytös, esitetään hyvin, 
toivoisin kokonaisuuteen nähden vaikuttavamman pään. Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara KÄY 1 SA PN3 
VARASERT. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Erinomaisen tyyppinen, erittäin narttumainen, raajoiltaan 
keskivahva, rungoltaan mallikas kokonaisuus, hyvä takaosa, edessä saisi olla enemmän kulmauksia ja täytettä, 
narttumainen pää, hyvät silmät, kyllin täyttynyt ja tarpeeksi pitkä kuono, ok karva, hyvä häntä, oikea askelpituus, 
liikkuu tarpeeksi yhdensuuntaisesti edestä. Kauhava RN 17.8. Paavo Mattila KÄY ERI 1 SA PN2 VARASERT. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, erin-
omainen runko ja luusto, hyvä ylälinja, erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Rauma RN 15.9. 
Pekka Teini KÄY ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen käyttöluokan narttu, 
oikealinjainen pää, hieman pysty olkavarsi, takana paremmat kulmaukset, hyvä vahva rintakehä, tiiviit käpälät, 
mukava käytös. 
Taipumuskokeet: Janakkala 30.5. Kirsi Salokanto SPA 1. 
 
TWO PINE’S GARAGE ROCK 35435/17 s.6.5.2017 i. Lv & Lt Mva I’m Yours vom Wulfekamp e. Fi Mva Fi Jva 
Two Pine’s Abyss kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Lähes 2-vuo-
tias, tänään lihavassa kunnossa, hyvän kokoinen, oikein kehittynyt, kaunisilmeinen pää, oikea purenta, täyteläi-
nen runko, eturinta saisi olla selvempi, riittävästi kulmautunut, hyvä hännän kiinnitys, niukassa karvassa tänään, 
liikkuu riittävän tehokkaasti, ystävällinen käytös. Helsinki KV 11.5. Irina Poletaeva AVO EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Hyvän kokoinen, narttumainen, pitäisi olla kompaktimpi lanneosaltaan, oikealinjainen 
narttumainen pää, oikea hampaisto, erinomaiset korvat, riittävä kaula, selkä saisi olla vakaampi liikkeessä, oikea 
hännän kiinnitys, riittävä rintakehän pituus ja syvyys, melko hyvä liike, tarvitsee lisää kehätottumusta. 
Taipumuskokeet: Heinola 26.5. Harry Vilkman SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Tutustuu mielel-
lään muihin paikalla oleviin koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus: hylätty. Alussa irtoaa laajaan hakuun työskennel-
len hyvin vainua käyttäen; laukausta säpsähtää ja hakualue pienenee, enempi aikaa sen jälkeen suppeaa. Jäl-
jestys: hyväksytty. Etenee jäljen molemmin puolin tehden muutamia tarkistuslenkkejä kaadolle asti ja ilmaisee 



kaadon. Vesityö: hyväksytty. Innokas uimari, noutaa ja tuo pukin. Tottelevaisuus: hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: hyvää yhteistä toimintaa. 
Jäljestämiskokeet: Virrat 7.7. Kalle Järvinen AVO – (0 pist). Martalle näytetään alkumakuu; etenee varovaises-
ti muutamia metrejä ja lopettaa jäljestyksen ohjaajan urheista yrityksistä huolimatta; ohjaaja keskeyttää kokeen; 
Martalle nyt kokemusta ja itsevarmuutta niin saadaan jäljestys vauhtiin. 
 
TÄHTIMETSÄ NATALIE Fi Jva 14617/14 s.22.12.2013 i. Fi Kva Vagnmakarens Dukat e. Tähtimetsä Isabella 
kasv. Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Janakkala 21.5. Ilkka Niemi VOI 0 (0 pist). Natalie nuuhkii alkumakauksen, sitten ohjatusti 
jäljelle; edetään sopivaa vauhtia maavainuisesti jäljellä; ensimmäisen osuuden alkupuolella tutkitaan hetki riistan 
hajuja jäljen vieressä ja osuuden loppuosa jäljen oikealla puolella melko pitkään kun katkokulma kääntyy vasem-
malle; lopulta tullaan veretyksen päähän ja selvitetään katkokulma sujuvasti; toisella osuudella jonkin aikaa riis-
tan hajujen tutkiskelua mutta kolmannen osuuden loppupuolella ajoura houkutteli taas riistan hajuille josta ei 
enää palattu oma-aloitteisesti, hukka; kolmas kulma ylitettiin ja jäätiin tutkimaan riistan hajuja, toinen hukka; vii-
meisen osuuden loppupuolella jäätiin taas tutkimaan riistan hajuja eikä jäljestys enää kiinnostanut; helteellä 
saattoi olla osuutta asiaan, kolmas hukka ja keskeytettiin koe; ensimmäinen makaus ylitettiin vauhdista nuuh-
kaisten, kolme muuta makausta merkattiin; toinen kulma edettiin jäljen mukaisesti; tultiin harjoitellen kaadolle 
joka kiinnosti. Loppi 30.5. Jyri Salmi VOI 3 (a-2, b-4, c-3, d-8, e-2, f-3 = 22 pist). Alkumakuu pikaisesti ja vauhdil-
la matkaan; maavainuvoittoista jälkityötä, vauhdikkaalla tempolla ja runsaalla pyörimisellä tehdään kaikki osuu-
det; makuista ensimmäinen ohi, toinen vauhdista ja loput läpi; ensimmäisellä kulmalla katko ja se selviää ren-
gastamalla, normikulmat taustatarkistuksella; toisen osuuden alussa hirven jäljet kuljettavat hukkaan asti; toinen 
hukka tuomitaan kolmannen osuuden lopussa riistatiheikössä; kaato löytyy ja se kiinnostaa; vauhdikasta jäljes-
tystä jolta tehoa vie reilu pyöriminen ja ajoittain huomion karkaaminen metsän elämään. 
 
VALTIATTAREN ALL MY LOVING 39385/17 s.20.6.2017 i. Lv & Lt Mva I’m Yours vom Wulfekamp e. Lepän-
ojan Just Vaan Paras kasv. Saija Pajunen 
Näyttelyt: Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro NUO ERI 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year 8 
months, feminine bitch, very good type and size, pleasing feminine head but muzzle should be stronger, 
excellent expression, correct earset, strong topline, too straight in front and rear angulations, needs more fore-
chest, enough depth in ribcage, excellent body, very good coat quality but not in best show condition, loose in 
elbows, moves typically but with short step. Jyväskylä RN 17.3. Tarmo Viirtelä NUO ERI 3. Suhtautuminen tuo-
mariin: käsiteltävissä. Hyvä koko, kaunis pää ja ilme, hieman korkealle kiinnittyneet korvat, purenta ok, sulava 
ylälinja, hyvä eturinta ja lapakulma, viisto mutta hieman lyhyt olkavarsi, vahvat raajat, erinomainen rintakehän 
syvyys ja pituus, täyteläinen runko, hyvin kannettu häntä, hieman niukat takakulmat, kaunis karva, hieman leveät 
etuliikkeet, hyvä taka-askel, hieman korkea häntä, reipas käytös. Turku KV 23.3. Livija Zizevske, Liettua NUO 
ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Good size and format, enough correct head, strong topline, a 
little bit heavy body, well set tail, correct front, needs a better rear angulation, enough balanced movement, 
excellent temperament. 
 
VALTIATTAREN CATO MOON IHQ 31344/19 s.8.5.2019 i. Fi Mva DkJV-17 JMV-17 JV-17 HeJW-17 Flyers 
Abrakadabra e. Valtiattaren All My Loving kasv. Saija Pajunen 
Näyttelyt: Lahti PN 27.10. Reia Leikola-Walden BABY 4 KP. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mitta-
suhteiltaan oikea, hyvin kehittynyt, miellyttäväilmeinen pää johon toivoisin pituutta, hyvä luusto, hyvä kaula ja 
ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, lupaava eturinta, hyvä leveä lanne, tasapainoiset liikkeet, hieman 
ylpeä hännästään, lupaava karva, miellyttävä luonne. Helsinki PN 7.12. Reino Korpela BABY 2 KP. Suhtautu-
minen tuomariin: käsiteltävissä. Tasapainoisesti kehittynyt, sopivan vahvuusasteen omaava narttupentu jolla 
oikeat pään linjat, hyvä kaula, sopiva rungon tilavuus, hieman jyrkkä lantion asento, keskivahvat raajat, sopivat 
kulmaukset, oikea karvan laatu, voisi liikkua hieman pitemmällä askelpituudella, miellyttävä käytös. Helsinki PN 
8.12. Tarja Löfman PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 kk, vahva vankkarunkoinen narttu, hyvä 
purenta, hieman kevyt kuono-osa, niukahkot kulmaukset, hyvät rungon mittasuhteet, köyristää ylälinjaa, reippaat 
edestä leveät liikkeet, mukava käytös. 
 
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: Imatra RN 8.6. Goran Gladic NUO ERI 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 1 year 9 months, 
correct type, typical head, correct bite, good eyes, excellent stop, well set ears and tail, good substance, correct 
pigment, correct angulation and movement, I prefer better topline. Vesilahti RN 3.8. Pirjo Aaltonen NUO ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Hyvärunkoinen, sopusuhtaisesti rakentunut narttu, selvä sukupuoli-
leima, kaunisilmeinen pää, hyvä kuono-osa, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvät kulmaukset, riit-
tävä eturinta, hyvä karvan laatu, tänään kovin malttamaton liikkumaan, liikkeitä on melko hankala arvostella, het-
kittäin liikkuu melko hyvin sivusta, ei anna tänään parasta kuvaa itsestään. Kouvola RN 31.8. Tanya Ahlman-
Stockmari NUO EH 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilavarunkoinen narttu, yleisvaikutelmaltaan 
hieman kapea edestä ja raajakorkeutta voisi olla vähemmän, hyvät pään linjat, hieman maskuliininen ilme, olka-
varsi saisi olla viistompi, taipumusta kääntää eturaajoja ulospäin, ei tänään parhaassaq karvapeitteessä mutta 
laatu oikea, toivoisin korostuneemman polvikulmauksen, liikkuu hyvin takaa, iloinen käytös. 
 



VICKY LEEN ASFRID THE BELOVED 45669/18 s.29.7.2018 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 
EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Fi Mva Travis Wood Elf 
kasv. Viktoria Heinäaho 
Näyttelyt: Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 months, taller 
puppy, very well developed for age, very good type, head is short in muzzle and too small compared to body, 
well set ears, short in neck, excellent angulations and coat quality and condition, well set but too high carried tail, 
excellent temperament, moves typically. Lahti KV 30.3. Juha Putkonen PEN 2. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 8 kk, rungon mittasuhteiltaan pitkä, hyvä luusto, lupaava pää, hyvät korvat ja purenta, tummat silmät, 
riittävän täyteläinen runko, lanne saisi olla lyhyempi, olkavarsien tulisi olla viistommat, hyvin kulmautunut takaa, 
iän mukainen karvapeite, eturinta saa vielä täyttyä, tasainen lantio ja korkea hännän asento, iän mukaiset liik-
keet. Hämeenlinna PN 27.4. Anett Finnig PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsitel-
tävissä. 8 kk vanha sievä narttu jolla oikeat mittasuhteet, erittäin kaunisilmeinen pää jossa oikeat linjat, kaula 
voisi olla hieman pidempi, hieman etuasentoinen lapa ja pysty olkavarsi, ikäisekseen oikean mallinen rintakehä, 
hyvin kulmautunut takaa, oikea hännän kiinnitys, riittävä raajaluusto ikäisekseen ja tiiviit tassut, liikkuu edestä ja 
takaa hyvin, tasapainoisesti sivusta, sivuliikkeessä runko rullaa turhan paljon ja häntä kannettu liian korkealla, 
lupaava turkin laatu, esiintyy reippaasti ja esitetään hyvin. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN 
ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Short and compact, well ribbed body, good legs, well boned, good 
feet, good turn of stifle, moved very happily with a gay tail and soundly, overall a very pleasing picture. Hyvinkää 
KR 21.7. Marja Talvitie JUN EH 1. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 11 kk, vielä kovin kevytrunkoinen, 
hyvä pää ja ilme, etuasentoinen lapa, hyvä ylälinja, niukat etu- ja takakulmaukset, hieman alas kiinnittynyt häntä, 
erinomainen karva, vielä kovin löysät etuliikkeet, tarvitsee aikaa. Vesilahti RN 3.8. Pirjo Aaltonen JUN ERI 1. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Tilavarunkoinen, kevyehköluustoinen narttu, hyvät mittasuhteet, selvä 
sukupuolileima, kehittymätön etuosa, niukka eturinta, tummat silmät, tyypillinen ilme, vielä kovin kapea etuosa, 
hyvä kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset takana, edessä saisi olla hieman paremmat, liikkuu hyvin takaa, hyvä 
karvan laatu, hyvät sivuliikkeet, melko korkea-asentoinen häntä, aikaa tarvitseva. 
Taipumuskokeet: Hämeenlinna 24.8. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Reipas 
cockeri, tulee hyvin toimeen koirien ja ihmisten kanssa. Haku ja laukaus: hyväksytty. Hyvää yhteyttä pitävää 
maa- ja ilmavainuista hakua; laukauksesta jatkaa itsenäistä reipasta menoa. Jäljestys: hyväksytty. Rauhallisesti 
etenevää; muutama tarkistuslenkki, muuten jäljen päällä ja lopussa tuuli pyöräyttää vähän ennen kaatoa; sitten 
kaato löytyy ja se kiinnostaa. Vesityö: hyväksytty. Ui mielellään, noutaa ja luovuttaa pukin. Tottelevaisuus: 
hyväksytty. Hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvää toimintaa koiran ja ohjaajan välillä. 
 
VICKY LEEN CHERI CHERI LADY 43318/12 s.27.6.2012 i. Fi & By Mva Ee & Ro JMva Leading-Light Genghis 
Khan e. Shavian Forever Or Never kasv. Viktoria Heinäaho 
Näyttelyt: Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KÄY ERI 3. Nice head and expression, good 
neck and shoulders but she carries too much weight over shoulders, well ribbed body, good bone, I’d like slightly 
shorter length of body, good quarters, moved soundly, loses topline a little on the move. Pori KV 28.7. 
Lykourgos Zoumpoulidis, Kreikka KÄY ERI 1 SA. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 7 years old bitch, 
nice head, dark eyes, nice of ears, strong body, very good angulations, very nice hair, nice strong movement 
behind and front, free movement. Rauma RN 15.9. Pekka Teini KÄY ERI 1 SA PN4 VARASERT. Suhtautumi-
nen tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erinomainen käyttöluokan narttu, 7-vuotias, kaunis pää, hyvin tasa-
painoinen runko, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu todella upealla ja pitkällä askeleella, 
erinomainen karvapeite, mukava tasapainoinen käytös. 
 
VICKY LEEN FREIJA THE ROYAL 45668/18 s.29.7.2018 i. C.I.E Ee & Lv & Lt & Balt Mva LvV-12 BaltV-12 
EuV-13 HeW-13 HeW-16 V-16 HeVW-18 HeVW-19 VV-19 Backhills Your The Man e. Fi Mva Travis Wood Elf 
kasv. Viktoria Heinäaho 
Näyttelyt:Pori KV 28.7. Lykourgos Zoumpoulidis, Kreikka JUN ERI 1 SA PN4. Suhtautuminen tuomariin: 
käsiteltävissä. 1 year old bitch, very nice head, correct bite, very nice angulations in front, nice topline, nice and 
straight front movement, very nice free movement. Rauma RN 15.9. Pekka Teini JUN EH 2. Suhtautuminen 
tuomariin: käsiteltävissä. Tyypiltään erittäin hyvä, ilmava nuori narttu, oikealinjainen pää, kauniit tummat silmät, 
vielä kapea ja kevyt, lyhyt rintakehä, avoimet kulmaukset takana, hyvä hännän kiinnitys, kehäkäytös tänään 
hieman epävarmaa, lupaavat liikkeet. 
 
VIP VILMERA YGRITTO 10155/19 s.20.6.2018 i. Della Fiumana Hit That Perfect Beat e. Rizi-Bizi A-Liver Rosa 
kasv. Barbara Bafia, Puola 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia JUN ERI. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. 
Feminine head with a nice dark eye, nicely angulated, enough substance, good turn of stifle, free happy mover, 
would prefer tighter feet in front. Raasepori KR 30.6. Astrid Lundava, Viro JUN ERI 1. Suhtautuminen tuoma-
riin: käsiteltävissä. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvän mallinen pää, riittävä kaula, selkälinja saisi olla suorempi, 
eturinta saisi olla syvempi, riittävät sivuliikkeet, hyvä temperamentti. 
 
WESTTORPETS SUMMER MIRACLE 43999/15 s.7.7.2015 i. Jenlin Mad About Summer e. Westtorpets Stars 
Of Shadow kasv. Kati Wester 
Käyttäytymiskoe: Akaa 3.8. Juha Kurtti PAKK 1 BH. 
 



WILD DARLING ROYAL LIGHT OF LIFE Fi & Se(n) Mva Fi & Se & No & Pohj 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: Rovaniemi KV 8.6. Per-Harald Nymark, Norja VAL ERI 1 SA PN3. Suhtautuminen tuomariin: käsi-
teltävissä. 4 years old bitch, excellent type, very good head, strong body, good angulations, strong bone, good 
paws, ok coat, good temperament, moves very well. Oulu KV 14.7. Eva Liljekvist Borg, Ruotsi VAL ERI 2 SA. 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Mycket kraftfull och tung tik med feminint lätt huvud, lite tunn under 
ögonen, tillräcklig hals, bra rygg, kraftull bröstkorg, rör sig med härlig energi trotts sin tyngd, bra päls. 
 
WILD TYPE BE FANCY COMANCHE 41606/16 s.19.7.2016 i. Namusillan Draakkeni e. Miklaus Peanut kasv. 
Minna Karjalainen 
Näyttelyt: Rauma RN 15.9. Pekka Teini AVO T. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä. Rotutyyppi tyydyt-
tävä, melko pitkillä mittasuhteilla varustettu narttu, kevyt pää ja kookkaat pyöreät silmät, suora ylälinja, jyrkkä 
lantio, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu nopealla tahdilla, takaa lyhyillä ja edestä leveillä liikkeillä. 
Taipumuskokeet: Virolahti 27.7. Veli Nurminen SPA 0. 
 
WOOD-NYMPH KATE 33575/17 s.19.4.2017 i. Wood-Nymph Davy Crockett e. Miklaus Hazelnut kasv. Kari 
Pylvänäinen 
Metsästyskokeen vesityö: Hyvinkää 14.8. Lauri Kanerva Hylätty. Orivesi 26.8. Lauri Kanerva Hylätty. 
 
WOOD-NYMPH MEGHAN 33576/17 s.19.4.2017 i. Wood-Nymph Davy Crockett e. Miklaus Hazelnut kasv. Kari 
Pylvänäinen 
Taipumuskokeet: Heinola 26.5. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hyväksytty. Avoin ja iloinen 
koira joka tulee itsenäisesti rapsuteltavaksi; toiset koirat kiinnostavat mutta siitä huolimatta rapsutuksen pitää 
jatkua. Haku ja laukaus: hyväksytty. Erittäin innokasta kokoonsa nähden lentävää hakua; Mimi käyttää enimmäk-
seen ilmavainua hakiessaan metsän hajuja, pääosin hyvällä etäisyydellä mutta pyrkii välillä turhan kauas; totte-
lee kuitenkin hyvin ohjaajan pillikäskyjä; laukauksesta Mimi pysähtyy ja jää hetkeksi katsomaan ampujaa häntä 
heiluen, jatkaa sen jälkeen hyvillä mielin töitään. Jäljestys: hyväksytty. Mimille osoitetaan alkumakaus ja siitä läh-
tee hyvävauhtinen jälkitarkka jäljestys kaadolle asti; Mimi seuraa jälkeä nenä maassa kiinni muuten koko ajan 
paitsi kerran nenä nousee kun tuuli painaa kaadon hajun ensimmäiselle osuudelle; erinomainen suoritus. Vesi-
työ: hyväksytty. Ui halukkaasti ja tuo pukin ohjaajan käteen. Tottelevaisuus: hyväksytty. Mimi tottelee erinomai-
sesti ohjaajaansa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvää yhteistyötä tänään tältä parilta; hieman Mimi saisi pitää 
enemmän kontaktia ohjaajaansa mutta toisaalta tottelee ohjaajan käskyjä aika herkkäkorvaisesti. 
Jäljestämiskokeet: Sastamala 9.6. Juhani Heikniemi AVO 1 (a-6, b-10, c-9, d-10, e-3, f-4 = 42 pist). Alku nuuh-
kaistaan ja sitten itsenäisesti matkaan, työssä käytetään enimmäkseen maavainua; työskentely etenee reippaas-
ti, kuitenkin toistuvat varmistelut hieman haittaavat, myös ojan ylitys aiheuttaa hieman arpomista; ensimmäinen 
kulma oikaistaan hieman joten makaus jää merkkaamatta, toinen tarkasti makaus merkaten; hieman ennen kaa-
toa laaja kaarros pois jäljeltä; jälkeä pitkin kaadolle jota nuuhkii, voisi olla kiinnostuneempi. Ruovesi 30.6. Juhani 
Heikniemi AVO 2 (a-4, b-7, c-8, d-10, e-3, f-4 = 36 pist). Mimi ohjatusti alusta jäljelle; Mimi tekee jälkitarkkaa työ-
tä toisen suoran loppupuolelle asti, sitten kuuma metsä alkaa vaatia veronsa ja jälkityö muuttuu epävarmemmak-
si ja vaatii paljon varmistelua; ensimmäisellä kulmalla tullaan jäljen sivusta kulmalle ja makaus merkataan, toinen 
kulma takaa kaartaen, kulman ohi ja makaus jää merkkaamatta; viimeisellä suoralla poistuu jäljeltä, hukka; jäl-
keä pitkin kaadolle josta on kiinnostunut. 
 
ZOZAUX BERTHE LA DELICATESSE 14928/19 s.4.1.2019 i. Lv & Lt Mva I’m Yours von Wulfekamp e. Ee Mva 
Asvina Just As Adorable kasv. Lotta Roiha 
Näyttelyt: Siikajoki RN 7.9. Pawel Osak, Puola PEN 1 KP ROP-pentu. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävis-
sä. Very nice head, good eye, good earset, I’d prefer more forechest and deeper chest, correct angulations, coat 
needs more preparation for show and more training in the ring. 
 
 
KASVATTAJALUOKAT 
 
Kennel AAMUNKOITON om. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Lahti RN 1.5. Jetta Tschokkinen KASV 1 KP ROP-KASV BIS2-KASV. Kasvattajalla hieno ryhmä, 
saman tyyppisiä koiria, kauniit yksityiskohdat, täyteläiset rungot, hyvät turkin laadut ja määrät, iloiset rodun ole-
mukset. 
 
Kennel ALLWAY’S om. Satu Utriainen ja Susanna Pikkarainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén KASV 3 KP. Kolme eri yhdistelmää, tasalaatuinen ryhmä, vahvat 
luustot, täyteläiset päät, melko tasaisesti rakentuneet, erinomaiset luonteet, onnea kasvattajalle. 
 
Kennel BENCHMARK om. Mariann Korpi ja Anett Finnig 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 26.10. Vibeke Paulsen, Norja KASV 1 KP ROP-KASV. 3 kombinationer, fina storlekar, 
mycket cocker i typ men får inte bli längre för min smak. Jyväskylä Nord 9.11. Roxana Birk, Italia KASV 2 KP. 
Correct size, excellent type, excellent temperament, merry cocker, correct construction, correct angulation, they 
move with excellent temperament, classical ones, quality coat, excellent temperament. Jyväskylä KV 10.11. 



Anne Livo Buvik, Norja KASV 2 KP. 4 combinations, very similar in type and proportions, sweet heads, sound 
movements and lot of cocker type, a little difference in size, happy temperaments. 
 
Kennel CRAB APPLE’S om. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Hamina NORD 26.5. Lotte Jörgensen, Tanska KASV 1 KP ROP-KASV. A very nice and homogenic 
class, I wish the breeder good luck. Kotka KV 10.8. Rudy Feayaerts, Belgia KASV 1 KP ROP-KASV. Four 
dogs of very similar type and outlines, well balanced heads, excellent coat and condition and typical cocker 
movement with happy tails. Kouvola KR 17.8. Carina Östman, Ruotsi KASV 1 KP ROP-KASV. Super 
temperaments, mycket vackra huvuden, mycket vackra halser, mycket bra vinklade, rör sig väldigt sunda, 
utmärkta kroppar och stommar, grattis för uppfödare i ganska svår ras. 
 
Kennel DAZZLINGTAILS om. Mari Hotti 
Näyttelyt: Lahti KV 30.3. Juha Putkonen KASV 3 KP. Neljästä pentueesta olevista koirista koostuva ryhmä, 
lähes yhdenmukaiset koot, rungon mittasuhteissa eroavaisuutta, lähes yhdenmukaiset pään mallit, hyvät karvan 
laadut, hännän asennoissa eroavaisuutta, hyvää kasvatustyötä. Imatra NORD 21.4. Jussi Liimatainen KASV 1 
KP ROP-KASV. Kolmesta yhdistelmästä, yhtenänen ryhmä, hyvät kompaktit rungot, päissä kehittymisen varaa, 
hyvät ylälinjat, vahvat rungot ja luustot, kauniit sivuliikkeet. 
 
Kennel DEBBIE’S om. Satu Kamunen 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén KASV 1 KP ROP-KASV. Erinomaista tyyppiä olevia koiria, kaikilla 
rotutyypillinen tapa liikkua, tasapainoiset rakenteet, miellyttävät ilmeet, hyvin tasainen ryhmä, onnea kasvatta-
jalle. Raahe RN 5.5. Jelena Kruus, Viro KASV 1 KP ROP-KASV BIS4-KASV. Excellent group of four variations, 
all dogs are the same type with nice heads, correct bodies, all of them are nice movers and have nice 
temperaments. 
 
Kennel FENBROOK om. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KASV 2 KP. Well matched dogs of similar type, 
all have firm toplines and good movements. 
 
Kennel FLYERS om. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Turku KV 23.3. Livija Zizevska, Liettua KASV 1 KP ROP-KASV. Very similar group, excellent 
heads, strong bodies, excellent movements, very typical, good temperaments. Laitila RN 27.4. Tanya Ahlman-
Stockmari KASV 1 KP ROP-KASV. Neljästä eri yhdistelmästä, upea ryhmä, rodunomaisia englannincockereita, 
koirilla hienot päät, kaikki rodunomaiset yksityiskohdat nähtävissä, ilmeet lempeät mikä ainoa oikea tälle rodulle, 
tilavat rungot, vahvat raajat, terveet anatomiat, tasapainoiset kulmaukset, oikean laatuiset karvapeitteet jotka vii-
meistelty erinomaisesti, liikkeet tasapainoiset, kuin samasta muotista tehtyjä. Pöytyä RN 5.5. Helin Tenson 
KASV 1 KP ROP-KASV BIS2-KASV. Neljästä eri yhdistelmästä, kasvattaja tehnyt erinomaista työtä, kaikki neljä 
hyvin korkealaatuisia ja samantyyppisiä, selvät sukupuolileimat omaavat yksilöt, upeat päät ja rakenteet, upeat 
pitkät korvat, erinomaiset turkit, kauniit liikkeet, erinomaiset temperamentit, kasvattajalle tempit ja onnea tulevai-
suuteen. Rauma KR 18.5. Jana Janek, Slovakia KASV 1 KP ROP-KASV. Very nice group, very nice heads, 
fantastic type, good bones, good angulations, shown in great movement, the breeder can be proud of this group. 
Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia KASV 2 KP. All of very nice breed type, all moved well, nice 
representatives of the breed. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-KASV. All 
very well matched in type, size and movement, all have firm toplines and good tail carriage. Rauma RN 15.9. 
Pekka Teini KASV 1 KP ROP-KASV BIS3-KASV. Ryhmässä 2 urosta ja 2 narttua neljästä eri yhdistelmästä, 
ryhmä on tasainen ja laadukas, pidän erityisesti pään rotupiirteistä, koirilla on oikeat mittasuhteet ja myös vahvat 
raajaluustot, voimakkuudessaan tasapainoisia, ryhmässä eri-ikäisiä koiria joissa sama laatu, kokonaisuudessaan 
erinomainen ryhmä. Jyväskylä Nord 9.11. Roxana Birk, Italia KASV 1 KP ROP-KASV. Excellent types with 
well chiselled skulls, lovely gentle expression and merry action, excellent angulation in front and rear, makes 
them sound, excellent quality coats, move with action and drive, merry natures, happy tails. Jyväskylä KV 
10.11. Anne Livo Buvik, Norja KASV 1 KP ROP-KASV. 4 combinations, very even group with dogs of same 
shape and size, nice heads, sound movements and very nice coat quality, happy temperaments. 
 
Kennel GOLDBIRD’S om. Sinikka Granström 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia KASV. Nice representatives of their breed, slightly 
more diverse in type compared to the other groups. 
 
Kennel JENLIN om. Merja Harjula 
Näyttelyt: Kalajoki RN 19.7. Liam Moran, Irlanti KASV 1 KP ROP-KASV. Very nice team, needs little more 
training, all good heads and bodies, very nice types. Maalahti RN 3.8. Maija Mäkinen KASV 1 KP ROP-KASV. 
Neljä yhdistelmää, yksi uros, kaksi narttua, yhtenäinen tyyppi, kaikilla hyvät mittasuhteet ja voimakkuudet, kaikki 
liikkuvat rodunomaisesti, oikeat pehmeät ilmeet, hyvät turkit ja mukavat luonteet, uroksen toivoisin erottuvan 
paremmin joukosta, hyvää jatkoa kasvattajalle. Maalahti RN 4.8. Elena Ruskovaara KASV 1 KP ROP-KASV 
BIS2-KASV. Neljä yhdistelmää, hiukan eroavaisuutta runkojen pituuksissa mutta kaikilla hyvät perusterveet 
rakenteet, miellyttävät päät, hyvät karvan laadut ja keskipitkät liikkeet, onnea kasvattajalle. 
 
Kennel LINGONBERRY’S om. Salla Henriksson 



Näyttelyt: Oulu NORD 13.7. Markku Kipinä KASV 1. Kaksi yhdistelmää, selvät sukupuolileimat, hyvät koot, 
hyväilmeiset päät, eroja ylälinjoissa ja häntien kannoissa sekä askellusten tasapainoissa, hyvät luonteet, saisivat 
olla liikkeessä ylälinjoiltaan yhtenevämmät. 
 
Kennel NORTHWORTH om. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Tampere NORD 4.5. Boris Pegan, Kroatia KASV 1 KP ROP-KASV. I’m quite happy to see this 
breeder’s group, some of them are related to each other, all correct in type and lovely outline, congratulations. 
Tampere KV 5.5. Jo-Dee Tarr, Etelä-Afrikka KASV 1 KP ROP-KASV. Four combinations, three golden, one 
dark blue roan, wonderful type, complementing to the breed, beautiful and cocker type with lovely shape, 
movement and soft expression, outstanding quality throughout, absolute pleasure to judge these dogs. 
Kemiönsaari RN 25.5. Tiina Illukka KASV 1 KP ROP-KASV BIS3-KASV. Erinomainen rotutyyppi, ikäerot näky-
vät esiintymisvarmuudessa tai kokemuksen puutteessa, kauniit päät, erinomaiset etuosat, lihaksisto ja karva-
peite hyvässä kunnossa, liikkuvat pitkällä sivuaskeleella. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia KASV 
1 KP ROP-KASV. All very typey, typical cocker outlines, all moved well. 
 
Kennel PRETTY FLOWER’S om. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 20.1. Matti Tuominen KASV 1 KP ROP-KASV. Kolmesta eri yhdistelmästä muodostuva 
ryhmä erinomaisia rotunsa edustajia, kaikilla erinomaiset luustot, miellyttävät päät ja ilmeet, hyvät rungot, hyvät 
liikkujat, onnea kasvattajalle. Kouvola RN 2.3. Inga Siil, Viro KASV 1 KP ROP-KASV BIS2-KASV. Group out of 
two different combinations and two different colours, representing two males and two females, quite even in 
type, all of them have typical heads but a bit roundish eyes, excellent angulations and bodies, excellent coats 
and conditions, some of them need stronger topline and longer step on the move, excellent temperaments. Lahti 
KV 30.3. Juha Putkonen KASV 2 KP. Kolme eri pentuetta, 2 urosta ja 2 narttua, kaikilla selvät sukupuolileimat, 
lähes yhdenmukaiset pään mallit ja rungon mittasuhteet, hyvät karvan laadut, hyvää kasvatustyötä. Kouvola RN 
28.4. Katja Korhonen KASV 1 KP ROP-KASV. Koirat neljästä eri yhdistelmästä, tasapainoisia, oikeat mitta-
suhteet, selvät sukupuolileimat, hyvät turkit, rodunomaiset ilmeet, hyvät ylälinjat ja rungon vahvuudet, kaikki 
tasapainoisesti liikkuvia, hyvät luonteet, hyvää kasvatustyötä. Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia 
KASV 3 KP. Good representatives of the breed, slightly more variation in size and shape. Riihimäki NORD 31.8. 
Tino Pehar, Kroatia KASV 1 KP ROP-KASV. A group of four, not in same type, the best parts are the heads but 
improvement much be done in proportions and rear parts. 
 
Kennel RASSEL’S om. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Espoo PN 14.9. Anett Finnig KASV 1 KP ROP-KASV. Erinomaisen tyyppisiä koiria, kaksi urosta ja 
kaksi narttua, tasapainoisesti kulmautuneet kauttaaltaan, kaikilla selvät sukupuolileimat, kaikilla lupaavat rinta-
kehän mallit, liikkuvat tasapainoisesti kun asettuvat liikkeeseen, onnittelut kasvattajalle. 
 
Kennel SUGARVALLEY om. Maarit Hintikka 
Näyttelyt: Kajaani KV 12.1. Sanna Kavén KASV 2 KP. Neljästä eri yhdistelmästä, tasainen rotutyyppi, mitta-
suhteissa hieman eroavaisuutta, hyvät päät ja ilmeet, tasapainoisia liikkujia, onnea kasvattajalle. Lahti KV 30.3. 
Juha Putkonen Kolmesta eri pentueesta koostuva tasapainoinen ryhmä niin kooltaan kuin rungon mitta-
suhteiltaan, lähes yhdenmukaiset pään mallit ja karvan laadut, erittäin hyvää kasvatustyötä. Vaasa KV 14.4. 
Jeanette Balkan, Tanska KASV 1 KP ROP-KASV. 3 combinations, 4 good cockers with good heads, strong 
fronts, nice feet, all move with good steps, keep up the good work. Kangasniemi KR Kalvo Kriisk, Viro KASV 1 
KP ROP-KASV. Nice breeding group, lovely heads, kind eyes, strong bones, well developed bodies, beautiful 
coats, good movements, nice temperaments. Jämsä KR 16.6. Katja Korhonen KASV 1 KP ROP-KASV. Koirat 
neljästä eri yhdistelmästä, erinomaisia rotunsa edustajia, hyvät mittasuhteet ja koot, oikealinjaiset päät, erin-
omaiset ylälinjat, tiiviit ja täyteläiset rungot, kaikki liikkuvat tasapainoisesti hyvällä askelpituudella, tasainen 
laadukas ryhmä, onnittelut kasvattajalle. Kuopio KV 3.8. Hans Almgren, Ruotsi KASV 1 KP ROP-KASV. Tre 
kombinationer från två till 7 år gammal, all med vackra huvuden med kraftfulla nostpartiet, starka ben, väl-
kroppade, bra storlekar, korrekt silkiga pälsar, några välkraftiga kroppar vilket ockå påverkar i rörelsena, trevliga 
öppna temperament, en tilltalande rastyp, uppfödaren håller sin typ, grattis. Kihniö RN 7.9. Juha Putkonen 
KASV 1 KP ROP-KASV BIS4-KASV. Kolmesta eri pentueesta, lähes yhdenmukaiset rungon mittasuhteet ja 
luustot, yhdenmukaiset pään mallit, karvan laadussa hieman huomauttamista, jatkossa koirien etuosiin tulisi 
kiinnittää huomiota, hyvää kasvatustyötä. 
 
Kennel TEN GRADE’S om. Minna Kinnunen 
Näyttelyt: Kajaani RN 18.8. Maija Mäkinen KASV 1 KP ROP-KASV BIS3-KASV. Neljä yhdistelmää, kaksi uros-
ta ja kaksi narttua, punainen ryhmä, koot vaihtelevat hieman mutta varsin yhtenäinen tyyppi, kaikilla hyvät rungot 
ja ylälinjat, kaikki liikkuvat rodunomaisesti, oikeat lempeät ilmeet, kaikki käyttävät hyvin häntäänsä osoittaen 
oikeaa luonnetta, onnittelut kasvattajalle. 
 
Kennel TRIPLET om. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. George Parker, Iso-Britannia KASV 4 KP. Good representatives of their breed, a 
bit of variation in size and shape. Tampere ER 9.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KASV 2 KP. All well 
matched, similar type, moved together very well. Suonenjoki RN 28.7. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV. 
Erinomainen ryhmä, neljästä eri yhdistelmästä, erittäin hyvin rakentuneita koiria, oikeat mittasuhteet, hyvän 
malliset kaunisilmeiset päät, hyvälaatuiset karvapeitteet, hyväliikkeisiä miellyttäväluonteisia koiria, erinomaista 
kasvatustyötä josta parhaat onnittelut. Riihimäki KV 1.9. Tiina Taulos KASV 1 KP ROP-KASV. Ryhmä 3 eri 



yhdistelmästä, iloisen luonteen omaavia cockereita, kaikilla vahvat luustot, erinomaiset karvat ja hyvät liikkeet, 
päihin voisi kiinnittää huomiota. Hyvinkää RN 22.9. Saija Juutilainen KASV 1 KP BIS2-KASV. Ryhmä kauniita 
cockereita neljästä eri yhdistelmästä, hyvin kauniit linjat, tyypilliset pitkät päät ja lempeät ilmeet, hyvät karvan 
laadut, kauniit sujuvat liikkeet ja oikeat iloiset luonteet, onnittelut kasvattajalle hyvästä työstä. Seinäjoki KV 
26.10. Vibeke Paulsen, Norja KASV 2 KP. 3 kombinationer, fina huvuden och proportioner men i den gruppen 
är det en som skiljer lite i typen. Jyväskylä KV 10.11. Anne Livo Buvik, Norja KASV 3 KP. Four different 
combinations, dogs could be more similar in type and size but all are well inside the breed standard and have 
nice breed points, sweet heads, sound movement and happy temperaments. Helsinki NORD 7.12. Cindy 
Pettersson, Ruotsi KASV 1 KP ROP-KASV. En uppfödargrupp som visar klart vilken typ hon föder upp, tre 
kombinationer, vackra huvuden, substansfulla och fina rörelser, utomordentligt fint uppfödelseresultat. Helsinki 
KV 8.12. Lena Rollmar, Ruotsi KASV 1 KP ROP-KASV. En grupp av fyra kombinationer, samtliga vackra 
uttryck, rör sig väl, bra päls och trevliga temperament, grattis till uppfödaren. 
 
 
 
JÄLKELÄISLUOKAT 
 
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 
Näyttelyt: Tuusula ER 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia JÄLK 2 KP. Very typey group, all with nice heads, good 
body proportions, sound movers. 
 
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 8.6. Lin Parker, Iso-Britannia JÄLK 1 KP ROP-JALK. Good type, all very similar, good 
heads, short and good bodies, all of them sound. 
 
 


