Arvostelut ovat kirjoittaneet Pirjo Peltonen ja Eva Sandbäck-Pajunoja
UROKSET
ALLWAY’S TWIST AND JUMP 50909/06 s.25.08.2006 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N Mva ESTV-01 V-01
V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Caperhill Macarena kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Hamina KR 13.5. Matti Luoso PEN 1. Erittäin hyvän tyyppinen urospentu, hyvä pään pituus mutta
pään linjat turhan eriävät, hyvä purenta, riittävä kaulan pituus, hyvä luusto, selkä saa vielä kiinteytyä, pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset, hyvä kinner, hyvä hännän kiinnitys, etuliikkeet vielä hieman leveät, sivuaskel hyvä, hyvä
luonne. Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki JUN EH 3. Sopivankokoinen, rungon mittasuhteiltaan korkeutta
pitempi, hyvä pää, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, otsa saisi olla hieman korkeampi, hyvin kulmautunet
raajat ja luusto, lanneosa hieman pitkä ja selkä tällä hetkellä pehmeä, käyttäytyy iloisesti, tasapainoiset liikkeet.
Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia JUN EH. Up to size dog, with good dark eye, deep barrel chest,
good quarters used to advantage, but lost topline on the move today.
ALLWAY’S WAUDE WILLE Fin & Rus Mva 28182/02 s.24.04.2002 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Fin
Mva Allway’s Allison kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Lena Stålhandske, Ruotsi VAL ERI 1 PU2 CACIB. Bra storlek, av utmärkt typ,
vackert huvud med mörka vackra ögon, korrekt bett, välansatta öron, utmärkt hals, aning lång i ländpartiet,
välvinklad fram, välmarkerad förbröst, bra bakbensvinklar, rör sig något trångt fram, bra från sidan. Pello KR
22.7. Jorma Silta VAL ERI 2 PU4. Mittasuhteiltaan oikea, kevyehkö uros, oikealinjainen pää, hyvä ylälinja,
rinnan syvyys riittää, eturinta voisi olla leveämpi, hyvät raajat, miellyttävä luonne, hyvä turkki ja liikkeet.
ALMANZA HIT THE ROAD JACK Ltu Mva JV-05 47708/04 s.25.06.2004 i. S(u) Mva SV-03 Manaca’s On The
Road e. Whoops A Daisy kasv. Ragnhild Ulin & Susanne Karlström, Ruotsi
Näyttelyt: Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto AVO ERI 1 PU2. Erinomaisessa kunnossa esitetty uros, kaunis
pää, hyvä kaula, selkä ja rintakehä, hyvät raajat ja liikkeet, erinomainen turkki. Vehmaa ER 9.6. Ricky F LochRomans, Alankomaat AVO ERI 1 PU3. Beautiful blue roan with good conformation, beautiful and typical head
of the breed with very soft expression, beautiful topline, nice cobby body, correct angulation, lovely tail action,
beautiful coat, showing in movement lot of drive back. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä AVO
ERI 1 PU4. Excellent male, excellent topline, enough depth of muzzle, excellent coat, brisket, tailset, moves and
shows. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia AVO ERI 1 PU4. Three years, nice head and expression,
correct hairs, eyes small, elegant neck, shoulder well angulated, excellent thorax, loin short, excellent croup, well
angulated, good coat, good movement but topline is not correct in movement. Riihimäki RN 12.8. Tarja Hovila
AVO ERI 1 PU3. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska AVO ERI 1 PU4. Vantaa KR 1.9. Tamas
Jakkel, Unkari AVO ERI 1 PU4. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro AVO ERI 3. Hyvinkää ER 6.10. Jose
Ramon Guillamon, Espanja AVO ERI 1.
ALPINUM PIPPIN 21888/04 s.10.03.2004 i. Kans & Fin & Lv & Ltu Mva Shavian Cosa Nostra e. Northworth Key
Of Love kasv. Anna Jormakka
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 14.4. Paula Rekiranta AVO H. Sysmä RN 22.4. Jorma Silta AVO H. Leppävirta
RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 2. Strong male, good size, condition and proportions, correct
head but could be more under eyes, excellent strong back and loin, excellent chest, well angulated, good
movement, coat is not in best condition today. Saarijärvi RN 30.6. Markku Santamäki AVO EH 4. Sopivan
kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää, hieman matala kallo-osa, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset,
riittävä runko, turkki ei nyt parhaassa kunnossa, liikkuu hyvin ja luottavaisesti.
APELHÖJDENS STARLIGHT EXPRESS DK01491/2006 s.23.09.2005 i. Apelhöjdens Rockin’robin e. S(n) Mva
NordJV-03 Apelhöjdens Woop It’s A Tan kasv. Gunilla Eriksson, Ruotsi
Näyttelyt: Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti AVO ERI 1 PU4 SERT. Hyvän tyyppinen, sopivan
kokoinen ja urosmainen, sillä on hyvä kaunis uroksen pää, oikea ilme ja purenta, hyvä kaula, selkälinja ja
takaosa, erittäin hyvä runko, hyvä luusto ja tassut, oikea cockeri-ilme, kauniit korvat, kaunis väri, hyvä hännän
kiinnitys, tyypilliset liikkeet.
ASVINA CHIC GUY 18910/07 s.07.03.2007 i. Maxi Mates Lord Essex e. Triplet Galateia kasv. Minna Salo
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt PEN 3. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, ilmeikäs
pää, riittävä luusto, eturinta kehittymätön, liikkuu ja esiintyy iloisesti.
BACKHILLS GARIBALDI Kans & Fin & Dk & S(n) Mva S42502/2001 s.01.07.2001 i. D & VDH & Dk & S(n)
Mva PMV-03 KBHV-04 SV-05 Midnight Train vom Rauhen Holz e. Backhills Tribute To Amaretto kasv. Karin
Staaf, Ruotsi
Näyttelyt: Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali VAL ERI 4 VASERT. Nice head and expression,
good neck and topline, good front, good ribcage, nice coat, good angulations, nice mover. Joensuu KR 11.8.
Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 4 SERT. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL
ERI 3. Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel VAL EH 3.
BACKHILLS JUST FOR YOU 47239/03 s.07.06.2003 i. Powerscourt Pied Piper e. S(u) & N Mva Backhills
Farah Diba kasv. Karin Staaf, Ruotsi

Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia KÄY ERI 3. Blue of good substance and quality
throughout, nice head, square muzzle, dark eye, enough bone, barrel ribs, merry on the move, holding topline
well. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PU4 VASERT. Kaunis uros jolla hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, hyvä sopusuhtainen runko, luusto voisi olla aavistuksen vankempi ja
kulmaukset hieman selvemmät, eturintaa voisi olla enemmän, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä
luonne. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt KÄY ERI 1 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen,
erittäin kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, hieman suorat olkavarret, eturinta voisi olla
voimakkaampi, hyvä selkä ja takaosa, kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin.
BELL’MANO GIORGIO ARMANI Fin Jva 41111/04 s.22.07.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N Mva
ESTV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’mano Taste of Honey kasv. Erna Toivonen ja Rauni
Markelin
Näyttelyt: Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko KÄY EH 1. Hamina KR 13.5. Matti Luoso KÄY EH 1. Hyvän
tyyppinen, sopivan kokoinen uros, oikean mallinen pää, hyvät pään linjat, oikea purenta, riittävä kaulan pituus,
sopiva luusto, hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, kulmaukset voisivat olla paremmat, ahtaat takaliikkeet, hyvä
sivuaskel, hyvä luonne. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi KÄY ERI 1. Maskulin, rejäl hane utan ekstra
finesser, men han är harmonisk i sin helhet, härlig muskelkondition, good honest cockerspaniel. Kellokoski ER
9.6. Judith Craig, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Blue of quality, in good hard condition, ample bone, good head,
square muzzle, dark eye, keeping a level topline on the move, good front, merry. Vesilahti RN 18.8. Jens
Martin Hansen, Tanska KÄY EH 2. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti KÄY ERI 2. Hyvinkää ER 6.10.
Jose Ramon Guillamon, Espanja KÄY ERI 2. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila KÄY EH 3. Kaunis uros, hyvä
pää ja ilme, kallolinja saisi olla parempi, hyvä kaula ja runko, selässä hieman pehmeyttä, riittävät takakulmaukset, hieman suora etuosa, hyvä karva, liikkuu hyvin, esitetään hieman tukevassa kunnossa, miellyttävä
luonne.
BENCHMARK CAFÉ AU LAIT Fin Mva 38841/04 s.14.07.2004 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock
Cafe e. Fin Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin KÄY ERI 1 PU3 VASERT. Eloisa määrätietoinen uros, vahva
sukupuolileima, pitkät pään linjat, miellyttävä luusto, hyvä kaula, vahva ylälinja, hyvä takaosa, erinomaiset
liikkeet, hyvä turkki. Hirvensalmi RN 14.4. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Tuuri KR 3.6. Merja
Ylhäinen KÄY ERI 1 PU4 VASERT. Erinomainen tyyppi ja koko ja mittasuhteet, kaunis uroksen pää, hyvä kaula,
kulmauksia voisi olla hieman enemmän, hyvä rintakehä, hyvä luusto, kääntää etukäpäliä seistessä ulospäin,
liikkuu erittäin hyvin, hyvä luonne, erittäin kaunis karva. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä KÄY
ERI 2. Excellent size and form, good head, dewlap, very good topline and tailset, excellent angulation front, very
good behind, excellent coat. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia KÄY ERI 1 VASERT. Good type, excellent
coat and condition, nice head, ears should be longer, enough neck, correct body, good bones, good tail, lovely
temperament, good mover. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso KÄY EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen
uros, pään linjat voisivat olla paremmat, muuten hyvä pää, loiva otsapenger, hyvä purenta, sopiva kaulan pituus,
hyvä luusto, melko hyvät käpälät, hyvä runko, pitkä lanneosa, polvikulmaus saisi olla parempi, liikkuu hyvällä
askeleella, hyvä luonne. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 PU4 VASERT. 3-vuotias, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan mukava uros jolla riittävä raajaluusto, urosmainen pää, voimakkaat otsaluut ja
pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, kauniit huulet, hyvä purenta, hyvin kaunis kaula ja hyvä ylälinja,
erinomainen tiivis runko, vahva takaosa ja käpälät, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, tyypilliset iloiset
liikkeet joissa erinomainen askelpituus, hieman löysät etuliikkeet ja kääntää etukäpälät ulospäin myös seistessä,
oikea olemus. Kuopio KV 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi KÄY ERI 1 PU3 SERT FIN MVA. Classic breed type, 3
years old orange roan, showing in beautiful condition, masculine head, scissor bite, good expression, proper
neck, excellent shoulders, excellent chest, short in body, proper tailset, could have little more angulation behind,
excellent reach and drive, nice temperament. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska KÄY ERI PU1
VSP. Heinola KR 19.8. Eeva Resko KÄY H. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja VAL ERI 4.
Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti VAL EH 4. Hyvin urosmainen, vahvaluustoinen ja vahvarunkoinen,
hyvä uroksen pää mutta kaulanahka häiritsee, liian harottavat tassut, hyvä purenta, hyvät korvat, kaunis pään
profiili, erinomainen pään muoto, hyvärunkoinen, vahva selkä, hyvä karvan laatu ja väritys, etuliikkeiden tulisi
olla paremmat, hyvä luonne. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara VAL ERI 3. Oikean mallinen, maskuliininen,
sopivan vahva uros, täyteläiset huulet, toivoisin yhdensuuntaisemmat pään linjat, kaunis ilme, hyvä eturinnan
leveys, oikea syvyys ja tilavuus rintakehässä, varma-asentoiset raajat ja erinomaiset takakulmaukset, seistessä
kaunis, liikkeessä hiukan eläväinen ylälinja, hyvä voimakas taka-askel ja tasapainoinen sivuliike, kantaa itsensä
hvyin ja esitetään edukseen.
BENCHMARK CORAZON Kans & Fin & Est Mva EstV-04 Fin Jva 35505/02 s.27.03.2002 i. Fin & S(n) Mva
Finemoon Unlimited e. JV-99 Benchmark Cher kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen VAL EH 2. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI
3. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia VAL ERI 3. Dog has very good topline and tailset, clean and
correct neck on shoulders, correct head shape, strong in front, correct angle, excellent temperament, sound on
move. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska VAL ERI 1 PU2. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila
VAL ERI 2. Kaunispäinen uros, hyvä kaula, runko voisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvä luusto, kyynärpäissä
hieman löysyyttä, riittävät takakulmaukset, ylälinja saisi olla vieläkin parempi, hyvä karva, liikkuu sivusta ja takaa
hyvin, etuliikkeet pitäisi olla paremmat, miellyttävä luonne. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt VAL EH. Erittäin
hyvän tyyppinen, vankka, erittäin kaunis ilmeikäs pää, hyvä luusto, eturaajat voisivat olla suoremmat, hieman

litteät tassut, hyvä runko, takaosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy iloisesti mutta
hieman lyhyin askelin, esitetään hyvin.
BENCHMARK MR JACK NICKLAUS 35371/06 s.27.06.2006 i. N Mva Blue Satin Hole In One e. Benchmark
Principle Girl kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin JUN ERI 1 PU4. Kaunislinjainen sopusuhtainen uros,
ihastuttava pää jossa yhdensuuntaiset linjat, matalalle kiinnittyneet korvat, hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa,
turkki ok, iloinen liikkuja. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia JUN ERI. Blue with pleasing head,
clean neck and shoulders, nicely ribbed, nice quarters, used to advantage on the move, holding his correct
topline on the move. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia JUN ERI 2. Correct bite, good head, correct eyes
and ears, a little bit longer in loins, should have stronger bones, good coat, correct topline, good mover. Kouvola
KR 18.8. Paula Rekiranta JUN ERI 1 PU2 SERT. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti JUN ERI 1 PU2
SERT. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN EH. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä JUN
EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, erinomaiset mittasuhteet omaava, ikäisekseen riittävä runko, eturinnan tulee
täyteläistyä, kaunis pää, hyvin kulmautunut takaa, kauniit tiiviit käpälät, liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä.
BENCHMARK OLIVER TWIST Kans & Fin & Dk & S(u) & N & Est Mva ESTV-01 V-01 V-02 V-03 29683/98
s.17.07.1998 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Octopussy e. Fin Mva Benchmark Michelle Melody kasv.
Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen VET ERI 2 PU2. Alavus RN 20.1. Paavo Mattila VET ERI 1 PU1
ROP ROP-VET. Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Lappeenranta KR 9.4. Johan
Juslin VET ERI 1 PU1 VSP ROP-VET. Kaunislinjainen uros, tasapainoiset pitkät pään linjat, erittäin kaunis
kaula ja ylälinja, hyvä runko, erinomaiset takakulmaukset, hyvät sivuliikkeet, hyvä turkki, klassinen olemus.
Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi VET ERI 2 PU4. Veteran hane i mycket god kondition, välskuret huvud,
framskjuten skuldra, mycket bra kropp och bakställ, bra steglängd, tappar lite resning på grund av skulderläget,
fin stil i övrigt. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen VET ERI 2 PU3. Erinomaista tyyppiä oleva, hyvät mittasuhteet ja
luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä rintakehä, liikkuu erittäin
hyvin, aavistuksen pehmeä turkinlaatu, käyttäytyy hyvin. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia VET
ERI 3. Good headed, square muzzled dog, good ear placement, nicely fronted, ample bone throughout, showed
exceedingly well. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso VET ERI 2 PU2. Erittäin hyvän tyyppinen ja erinomaisessa
kunnossa oleva veteraaniuros, hyvät pään linjat, kuono-osa voisi olla syvempi, hyvä purenta, alaskiinnittyneet
korvat, sopiva kaulan pituus ja luusto, hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvällä
sivuaskeleella, edestä hieman leveästi, hyvä luonne. Kouvola KR 18.8. Paula Rekiranta VET ERI 2 PU4.
Heinola KR 19.8. Eeva Resko VET ERI 1 PU3 ROP-VET.
BENCHMARK POETRY IN MOTION Kans & Fin & Est & N Mva JV-04 46154/03 s.19.10.2003 i. Kans & Fin &
Est Mva EstV-04 Benchmark Corazon e. Fin Mva Benchmark Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen VAL ERI 1. Alavus RN 20.1. Paavo Mattila VAL ERI 1 PU2. Lahti
RN 11.2. Hans Lehtinen VAL ERI 1 PU1 VSP. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VAL ERI 4. Kokkola
RN 31.3. Tarja Hovila VAL ERI 1 PU1 VSP. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 1 PU1
ROP. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi VAL EH 2. Välutvecklad hane i god kondition, vackert huvud, något
framskjuten skuldra, tillräcklig benstomme, normala vinklar bak, något brant kors, behöver mer drive och
steglängd och bättre svansplacering, fin kondition och temperament. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, IsoBritannia VAL ERI 4. Dog of quality, in good coat and condition, good front, ample bone, good ribs, kept level
topline on the move, merry cocker. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä VAL ERI 1 PU1 VSP.
Excellent dog, balanced size and form, very good proportions, elegant, excellent showing, very good moves.
Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia VAL ERI 2 PU3. Balanced dog, good topline and tailset, correct
head and pigment, good depth of chest and spring of rib, would prefer more strength in hindquarters, which
would give more soundness in rear on the move. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso VAL ERI 1. Erittäin hyvän
tyyppinen ja kokoinen uros, kaunis pää, oikea purenta, hyvä kaula, luusto voisi olla vahvempi ja käpälät
paremmat, hyvä eturinta ja runko, hieman pitkä lanneosa, sopivat kulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä luonne.
Joensuu KR 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues,
Portugali VAL ERI. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska VAL ERI 2. Eckerö KV 22.9. Yochai
Barak, Israel VAL ERI 2. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti KÄY ERI 1 PU1 ROP. Kaunis uros jolla
erinomainen tyypillinen cockeriluonne, tasapainoinen, hyvin kaunis uroksen pää, hyvä etuosa, hyvä ylälinja ja
runko, sopusuhtainen, hyvä hännän kiinnitys, hyvät tassut, erittäin kaunis väritys ja hyvälaatuinen turkki, hieman
kapea edestä, hyvät liikkeet, hienot korvat. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara VAL ERI. Maskuliininen,
jäntevä, hyvän mallinen uros, varma-asentoiset vankat raajat, erittäin kaunis kallo-osa, hyvä ilme, erittäin hyvä
pään sivukuva, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä runko, oikein rakentunut takaosa, erittäin kaunis ylälinja,
oikealaatuinen karvapeite, tasapainoinen, tarpeeksi ulottuva ja joustava sivuaskel, ok häntä. Valkeala RN 11.11.
Paavo Mattila VAL ERI 1 PU2. Kaunis uros, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko ja takaosa,
sopivan vahva luusto, tyylikäs ylälinja, hyvä karva ja liikkeet, erinomainen luonne. Tampere RN 6.12. Merja
Järnstedt VAL ERI 2 PU2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, kaunis ilmeikäs pää, riittävä luusto ja
kulmaukset, hyvä ylälinja, kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin.
BENCHMARK VIRTUAL TWIST Fin Mva 12667/02 s.16.12.2001 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N Mva
EstV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Benchmark Virtual Reality kasv. Mariann ja Anett Korpi

Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen KÄY ERI 1 PU4 VASERT. Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila
KÄY ERI 1 PU1 ROP. Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila KÄY ERI 1 PU1 SERT FIN MVA VSP. Erinomainen
tyyppi ja mittasuhteet, kaunislinjainen ja kaunisilmeinen pää, kaunis kaula ja ylälinja, hieman niukka eturinta,
sopiva luusto, erinomainen runko, reisi voisi olla hieman lihaksikkaampi, oikea hännän kiinnitys, kaunis turkki,
erinomainen laatu, liikkuu hyvällä vetävällä askeleella. Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki VAL ERI 1 PU2.
Rungon mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, hyvä pää ja kaula, sopusuhtainen luusto, erittäin hyvin kulmautunut
takaa, hyvät liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti, kaunis turkki ja väritys. Kuopio KV 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi
VAL ERI 1 PU1 VSP. Attractive, 5½ year black and white, showing beautiful condition, excellent breed type,
correct head, scissor bite, well set ears, excellent neck and shoulders, proper ribcage, proper tailset and
hindquarters, showing good muscle, proper angulation, happy mover, nice temperament. Joensuu KR 11.8.
Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 3 PU4. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL
ERI. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti VAL ERI 1 PU3 CACIB. Kaunis, hyvin rodunomainen kaikin
tavoin, tyypillinen uros-cockeri, sillä on kaunis pää, oikea ilme, erinomainen kuono-osa, pitkät kauniit korvat,
hyvä cockeri-ilme, kaunis kaula ja selkälinja, hyvä karvan laatu, kaunis väritys, erinomainen hännän käyttö, hyvä
liikkuja.
BENCHMARK WHISKY 27708/06 s.21.04.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. Fin Mva Benchmark Visual World
kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala JUN EH 4. Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada JUN EH. Nicely
proportioned body, little heavier in the head than I like, moves well and in good coat. Helsinki KV 20.5. Kari
Haave, Ruotsi JUN EH. Maskulin, lite mycket halsskinn, maskulint huvud, något framskjuten skuldra,
välutvecklad kropp, något brant kors, normala vinklar bak, fin benstomme, behöver mer drive i rörelser, välskött
och välvisad. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman matala, erinomainen pää
ja ilme, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä, takakulmauksia tulisi olla enemmän, hyvä rintakehä, pitkä lanne,
hyvä raajaluusto, liikkuu hyvin mutta kovin laiskasti, erinomainen turkin laatu, hyvä luonne. Vehmaa ER 9.6.
Ricky F Loch-Romans, Alankomaat JUN ERI 2. Very typical tricolour with beautiful head, nice expression and
good earset, soft expression, good neck and shoulder, lovely body, croup could be a little bit better, lovely coat,
moving sound with correct tail. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä JUN ERI 1. Young excellent
dog, excellent head, topline and neck, excellent type, moves well, excellent tailset, coat and showing.
Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen JUN EH 2. Hyvän tyyppinen, vahva uros, toivoisin yhdensuuntaisemmat pään ylälinjat ja enemmän täytettä silmien alle, kaula voisi olla vähän pitempi, hyvin kulmautunut
edestä ja takaa, vankka runko, hyvät liikkeet, hyvä luonne. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia JUN EH 3.
About 1 year, good expression of male, correct set of teeth, good mouth, too much dewlap, good chest, good
topline, strong bone, correct coat, good angulation, I’d like movement to have more drive. Vesilahti RN 18.8.
Jens Martin Hansen, Tanska JUN ERI. Tervakoski KV 26.8. Annukka Paloheimo JUN EH 3. Vantaa KR 1.9.
Tamas Jakkel, Unkari JUN EH.
BENCHMARK WONDERFUL TIME Est & Ltu & Lv JMva 35143/05 s.15.06.2005 i. Raccoon’s The Wonderboy
e. Fin Mva Benchmark Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen NUO ERI 1 PU3 SERT CACIB. Alavus RN 20.1. Paavo Mattila
NUO ERI 2. Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen NUO ERI 1 PU3 SERT. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki
NUO ERI 2. Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin NUO ERI 1 PU2 SERT. Kaunislinjainen uros, hyvä sukupuolileima oikean mallisessa päässä, lihaksikas kaula, erinomainen runko, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä turkki ja
taka-askel. Somero RN 6.5. Paula Rekiranta NUO ERI 1 PU3. Erittäin hyvän tyyppinen, tasapainoinen nuori
uros, pää voisi olla hieman pidempi, kaunis ilme, riittävä kaula, hieman pystyt lavat, hyvin kehittynyt rintakehä,
erittäin hyvä luusto, hyvä matala kinner, hyvä turkin laatu, yhdensuuntaiset liikkeet, etuaskel voisi olla hieman
pidempi. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi NUO EH 2. Maskulin hane, något låg på manken, vackert
huvud, något framskjuten skuldra, bra kropp för åldern, något fallande kors, normala vinklar bak, kunde ha lite
mera stil och steglängd. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen NUO ERI 1. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros,
hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, hyvä pyöreä runko mutta rintakehä on aavistuksen
lyhyt, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä luusto, liikkuu hyvin, erinomainen turkin laatu, käyttäytyy hyvin.
Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia NUO ERI. Lovely headed dog in all over very good condition,
dark eye, good ear placement, nice neck and shoulders, moved well. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva,
Venäjä NUO ERI 1 PU2 SERT. Excellent size and form and temperament, very good head, excellent topline and
tailset, too short croup, excellent coat, very good balance in movement, excellent showing. Heinola KR 19.8.
Eeva Resko AVO EH 1. Tervakoski KV 26.8. Annukka Paloheimo AVO ERI 1 PU2 SERT CACIB. Seinäjoki
KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti AVO ERI 2. Oikean kokoinen, urosmainen ja kaikin puolin tyypillinen cockeri,
sillä on hyvä pää, erinomainen vahva kuono-osa, oikea cockeri-ilme, kauniit korvat, hyvä purenta, hyvä ylälinja,
hyvin kehittynyt runko, vahva hyvä takaosa, hyvä hännän kiinnitys, hyvä eturinta, hyvät liikkeet niin edestä,
sivusta kuin takaa, oikean laatuinen turkki, hyvä väritys. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara AVO ERI 2. Erittäin
hyvän mallinen, tasapainoisesti rakentunut keskivahva uros, kauniisti holvautunut kallo-osa, hyvät huulet ja
tarpeeksi vahvuutta kuonossa, hyvä leveys eturinnassa, tarpeeksi kaulaa, hyvin kulmautuneet raajat, turhan
alhaalta ahdas rintakehä, jämäkkä takaosa ja hyväasentoinen häntä, säkäosa voisi olla selvempi, voisi kantaa
itsensä ylväämmin, askelpituus ja jousto askeleessa ovat erinomaiset, rauhallinen käytös.
BENJAMIN Z VEJMINKU 48524/06 s.16.12.2005 i. Asquanne’s Grapelli e. Valentine Z Vejminku kasv. Pavel
Sulcek, Tsekki

Näyttelyt: Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada JUN ERI 1 PU4. Nice short body, little black, nice head,
nice low earset, good front, other than I would like little more chest but that may come with age. Kellokoski ER
9.6. Judith Craig, Iso-Britannia NUO ERI 3. Black with pleasing outline, nice head, dark eye, good neck and
shoulders, nice front legs and feet, merry mover, keeping topline on the move. Tuusula KR 30.6. Trevor
Bunting, Iso-Britannia NUO ERI 1 VASERT. Short black dog, balanced head, nice layback of shoulders, nice
tight feet, short coupled, presented in good coat and condition, went very well, nice type. Tervakoski KV 26.8.
Annukka Paloheimo NUO EH 1.
BIRCHFIRE HIG HOPES 10332/05 s.18.11.2004 i. Backhills Just For You e. Fin Mva Raccoon’s Impulsive Lady
kasv. Oili ja Kari Mattila
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala KÄY ERI 1 PU4 VASERT. Somero RN 6.5. Paula Rekiranta KÄY ERI
1 PU1 SERT ROP. Kookas, iloisesti esiintyvä tasapainoinen uros jolla erittäin hyvä pään malli, urosmainen ilme,
tummat silmät, hyvä kaula, erinomainen eturinta, hyvin kaareutuneet kyljet, tasapainoiset kulmaukset, erittäin
hyvä luusto, kaunis, oikeanlaatuinen turkki, liikkuu hyvin sivulta, takaa hieman kapeasti. Parainen KR 27.5.
Harri Lehkonen KÄY ERI 1. Vahva iloinen uros, maskuliininen pää, melko hyvä etuosa, oikeat mittasuhteet,
hyvät takakulmaukset, kaunis hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvällä askeleella mutta hieman ahtaasti takaa.
Vehmaa ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KÄY ERI 2. Lovely boy with very sweet gentle head, nice
earset, intelligent expression, correct ear, good neck and topline, beautiful angulation in front and back, very well
sprung in ribs but a little bit long in loin, super coat condition, showing sound movement. Vehmaa RN 10.6.
Valentina Ivanisheva, Venäjä KÄY ERI 3. Very good size and form, excellent head, very good neck and topline,
good balanced angulation, excellent coat, temperament, showing and brisket. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato,
Italia KÄY ERI 2. Two years, excellent type and expression, very important head with excellent proportion of
skull and muzzle, excellent teeth, excellent ears and hairs, shoulder very well angulated, just a little long in loin,
very well angulated, excellent coat and presentation, typical movement with merry expression of tail. Lahti RN
3.11. Jouko Leiviskä KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Kookas, tasapainoisesti liikkuva, hyvä kaula ja selkälinja,
kaunis pää, hieman löysää kaulanahkaa, hieman lyhyt olkavarsi, erinomainen luusto ja runko, hyvin kulmautunut
takaa, korkeahkot kintereet, esitetään erittäin kauniissa kunnossa.
BLEPER’S TAKES TWO TO TANGO 48588/07 s.21.06.2006 i. Phil Maris Marchello e. Kans & Pl Mva Pl JMva
Eteri Bleper’s kasv. Tatiana Kasjan, Puola
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt JUN EH 3. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia JUN
ERI 4. Well outlined blue dog, good head and ear placement, nice dark eye, good muzzle, barrel ribbed, with
good quarters, moved well, holding topline. Mikkeli RN 25.8. Jorma Silta JUN ERI 1 PU2 VASERT. Vantaa KR
1.9. Tamas Jakkel, Unkari JUN EH. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti JUN ERI 2 PU4 VASERT.
Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja KÄY ERI. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä KÄY H.
Hieman ilmavalta vaikuttava, muuten hyvät mittasuhteet mutta lanneosa voisi olla lyhyempi, hieman litteä runko,
kevyehkö luusto, hyvä pää, tummat mutta pienehköt silmät, korkeahkot kintereet, eloisa temperamentti, liikkeet
voisivat olla tehokkaammat. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila KÄY EH. Kaunispäinen uros, miellyttävä ilme,
hyvä kaula, sopusuhtainen runko ja luusto, lantio voisi olla aavistuksen pitempi, hyvä karva, töpöttävät liikkeet,
miellyttävä luonne, liikkeet alentavat kokonaiskuvaa.
BREEZE ALFAROMEO 47996/05 s.11.09.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze Just You Wait
kasv. Pirjo Lehtonen
Näyttelyt: Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin NUO EH 2. Vankkarunkoinen uros jolla vahva uroksen pää,
liian korostunut otsapenger häiritsee, voimakas kaula, vahva luusto, niukat polvikulmaukset, turkki ei
näyttelykunnossa, liikkuu hyvin, hyvin esitetty.
BREEZE FELIX 43238/06 s.06.08.2006 i. Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze Tiramisu kasv. Pirjo
Lehtonen
Näyttelyt: Somero RN 6.5. Paula Rekiranta PEN 2 KP. Hyvin kehittynyt urospentu jolla kaunis pää, miellyttävä
ilme, riittävä kaula, hyvä tiivis runko, hyvin kulmautuneet hyväluustoiset raajat, seisoo hieman takaraajat allaan,
hyvät sivuliikkeet, etuliikkeissä hieman löysyyttä. Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada JUN EH. Nice length
of body, little lacking in forechest, pretty head and good coat. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia JUN H.
Almost 1 year, correct expression, correct set of teeth, ears are too much low, brisket narrow, I’d prefer a better
topline and coat is not in best condition, correct movement. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska
JUH EH. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN H. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, erittäin kaunis ilmeikäs
pää, hyvä kaula, riittävä luusto, rintakehä voisi olla syvempi, hyvä selkä, takaosa voisi olla paremmin
kulmautunut, hyvä turkki, hieman löysät etuliikkeet, ihastuttava luonne.
BREEZE ICING SHADOW 11084/07 s.22.12.2006 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Fin Mva
Breeze Just You Wait kasv. Pirjo Lehtonen
Näyttelyt: Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara JUN EH. Oikeat rungon mittasuhteet omaava, tasapainoisesti
rakentunut, vielä keveä junioriuros, pää on vielä kesken kehityksen ja kauttaaltaan kaponen, kauniit silmät, oikea
ilme, ohimot ja kuono-osa tarvitsevat filliä, kaunis ylälinja, eturinta tulossa, tyypilliset takakulmaukset, tarpeeksi
etukulmauksia, liikkuu sujuvasti sivusta mutta vielä pentumaisen huolimattomasti edestä, melko matalaasentoinen häntä, miellyttävä käytös, tarvitsee aikaa.

BREEZE PARTY ANIMAL Fin Mva 16585/02 s.16.01.2002 i. Crawford Grand Slam e. Breeze Now Sonja-Maria
kasv. Pirjo Lehtonen
Näyttelyt: Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin AVO EH 1. Vankka ja vahvarunkoinen uros jolla voimakas pää,
löysä kaulanahka häritsee, vahva raajaluusto, tiiviit käpälät, hyvä vahva selkä, liian taakse luisu lantio josta
seurauksena voimaton taka-askel, turkki ei näyttelykunnossa. Hirvensalmi 14.4. Paula Rekiranta AVO ERI
PU1 SERT VSP. Elimäki RN 6.5. Soile Bister AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erittäin hyvän tyyppinen ja
kokoinen, kaunislinjainen hyvärunkoinen uros, hyvä piirteinen pää ja kuono, hieman leveä kallo, hieman runsaat
huulet, hyvä kaulan pituus jossa hieman kaulanahkaa, erittäin hyvä karvan laatu ja pituus, liikkuu yhdensuuntaisesti, joskin toivoisin paremman ilmeen, hyvä luonne mutta temppuilee. Kangasniemi KR 9.6. Karlo
Bala, Serbia AVO ERI 2. 5 years old, little size male, strong backline, moving good, good coat, good front and
back legs.
BREEZE WISCONSIN 38914/05 s.14.07.2005 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Fin Mva Breeze
Tiramisu kasv. Pirjo Lehtonen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO EH 3. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen NUO EH 2.
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet mutta kookas ja vielä kapea rungoltaan, hyvä pää ja ilme, hyvä
kaula, hyvät etukulmaukset mutta takakulmauksia tulisi olla enemmän, aavistuksen lyhyt ja kapea rintakehä,
riittävä luusto, liikkuu hyvin, käyttäytyy aristelevasti, kaunis karva. Vehmaa ER 9.6. Ricky F Loch-Romans,
Alankomaat NUO ERI 2. Lovely boy of 22 months, beautiful head and lovely colour, soft expression, beautiful
earset, good topline, very well angulated, needs time in the body, beautiful coat, nice bone and feet, moving with
a lot of drive but needs time. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro AVO ERI 1 PU3 VASERT. Seinäjoki KV
20.10. Elina Tan-Hietalahti AVO H. Kookkaanpuoleinen uros jolla hyvä luonne, toivoisin sille parempaa päätä ja
vähemmän kaulanahkaa, hyvä purenta, hyvät pitkät korvat, kaunis kaula ja selkälinja, voisi olla aavistuksen
lyhyempi lanneosaltaan, eturinnan tulisi olla parempi, hyvä selkä ja takaosa, saisi liikkua paremmalla potkulla
takaa, hieman raskas vaikutelma. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara AVO ERI 1. Vahva, jäntevä maskuliininen
uros jolla oikeat rungon mittasuhteet ja ääriviivat, todella kauniit silmät, erinomaisen täyteläiset huulet ja hyvin
holvattu kallo, tilava oikean mallinen runko ja hyvät takakulmaukset, tarpeeksi kulmauksia edessä, yhdensuuntaiset liikkeet ja hyväasentoinen häntä, hyvä askelpituus ja tasapainoinen liikunta, hyvä karvan laatu.
Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo AVO ERI 4. Erinomainen tyyppi, kaunis pää, erinomaiset mittasuhteet, hyvät
kulmaukset, oikea ylälinja, kauniisti kaareutuneet kylkiluut ja hyvä karvan laatu, erinomaiset liikkeet ja hyvä
hännän käyttö, toivoisin viimeistellymmän näyttelykunnostuksen tämän tasoiselle koiralle.
BUSTLING TAIL AFTERGLOW 28568/06 s.21.04.2006 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e.
Cockhill Quaint Beauty kasv. Katriina Tiihonen
Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen JUN H. Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila JUN EH 2. Erittäin
hyvä tyyppi ja mittasuhteet, hyvän mallinen urosmainen hieman voimakas pää, turhaa kaulanahkaa, hieman
niukasti kulmautunut edestä, erittäin hyvä runko ja luusto, hyvin kulmautunut takaosa, turhan korkea häntä,
etuaskel pitäisi olla pidempi ja joustavampi, erittäin hyvä turkin laatu, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Iisalmi
KR 26.5. Markku Santamäki JUN ERI 1 PU3 VASERT. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan neliötä
lähentelevä, täyteläinen erittäin hyvä pää, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä luusto, tasapainoisesti kulmautuneet
raajat, hyvät liikkeet, esitetään hyvin. Nurmes RN 10.6. Jorma Silta JUN ERI 2. Mittasuhteiltaan oikea,
voimakaspäinen nuori uros, hieman kaulanalusnahkaa, hyvä kiinteä selkä, rinnan syvyys riittää, eturinta vielä
kehittymätön, hyvät raajat, turkki, luonne ja liikkeet.
CARRIER SECOND WIND 52070/04 s.30.11.2004 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e.
Fin Mva Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia AVO ERI 3. 2½ years old dog, beautiful head, teeth not
equal, thus bite not correct, strong dog, strong backline, very good legs, perfect moving, good handling.
Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia AVO EH 3. 2½ years old, nice head, good teeth and
ears, show a little throaty, good neck and shoulders, a little long in loin, good bone, good coat, good drive in
back. Saarijärvi RN 30.6. Markku Santamäki AVO ERI 1 PU2 VASERT. Sopivan kokoinen, vahvarakenteinen,
sukupuolileima selvä, hyvä pää, pari alaleuan etuhammasta pois oikeasta purennasta, lähinnä epätasainen
purenta, näyttävä kaula, hyvä ylälinja, erittäin hyvin kulmautuneet raajat ja vahva luusto, hyvä runko, erinomaiset
liikkeet, käyttäytyy avoimesti. Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel AVO ERI 2.
CARRIER STARMAKER 52071/04 s.30.11.2004 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e.
Fin Mva Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Pello KR 22.7. Jorma Silta AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. Mittasuhteiltaan oikea, voimakasrakenteinen uros, komea uroksen pää, hyvä selkä, voimakas oikea-asentoinen rintakehä, hyvät raajat, kaunis
turkki, hyvä luonne ja liikkeet.
CARRIER WHEEL OF FORTUNE Fin & Est & Lv Mva BaltV-06 18993/01 s.14.03.2001 i. Fin & S(n) Mva
Finemoon Unlimited e. Carrier Water Song kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, TsekkiVAL ERI 3. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva,
Venäjä VAL ERI 2 PU3. Excellent size, topline and moves, compact body, excellent coat, brisket and show. Pori
KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali VAL ERI 3 PU4. Nice type with nice head and expression, good
neck and topline, good proportions of body, good front, enough ribcage, excellent coat, enough bone, well
angulated, very nice mover. Tervakoski KV 26.8. Annukka Paloheimo VAL ERI 3.

CLAREMARK BACHELOR BART 44087/06 s.19.08.2006 i. Kans & Fin Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig
Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia JUN ERI. Very mature for age, square muzzle, tight
eye, barrel ribs, good quarters used to full advantage on the move, level topline and good tailset. Jämsänkoski
KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia JUN ERI 1 PU3 VASERT. Beautiful expression, good teeth, well
angulated, good ribcage, nice coat, good tail carriage, moved well. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges,
Portugali JUN ERI 2. Nice type, nice head and expression, good neck and topline, good front, good ribcage,
excellent coat for the age, good proportions of body, enough bone, well angulated, nice mover. Kuopio KV 5.8.
Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 1 PU4 VASERT. Excellent breed type, 11 months, blue roan, pretty head,
could have a little more foreface, excellent skull, beautiful expression, long neck, proper shoulders, proper
tailset, well groomed, excellent cat feet, well presented, still little soft in topline but outgoing. Joensuu KV 12.8.
Fernando Madeira Rodrigues, Portugali JUN ERI 1 PU2 VASERT. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti
JUN ERI 4. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä JUN EH 3. Kookas, hyvät mittasuhteet omaava, erinomainen kaula,
hyvä runko, suorahko etuosa, hieman kapea kallo, kauniit tummat silmät, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen
turkki, hieman löysät käpälät, liikkuu hyvin takaa, turhan lyhyellä askeleella edestä. Jyväskylä KV 18.11. Ivan
Vasiljevic, Serbia JUN ERI 1 VASERT. 14 months, very good size and type, balanced dog, correct head, good
neck, excellent shoulder, good topline, deep chest, I expect more ribs for this age, good tailset, good legs and
feet, nice hindquarters, good hair quality, well prepared, nicely presented, excellent movement with good tail
action. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN ERI 4. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvärakenteinen lupaava nuori uros, ilmeikäs pää joka voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy
hyvin. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN EH. Hyvän tyyppinen, melko kookas uros jolla kaunislinjainen pää,
hyvä luusto ja tassut, oikea matala kinner, kaula saisi asettua paremmin lapoihin, hyvin kehittynyt riittävän leveä
runko, leveä reisi, saisi liikkua vapaammin ja pidemmällä askeleella, erinomainen turkin laatu, hyvässä näyttelykunnossa.
CLAREMARK BLUE GENTLEMAN 44088/06 s.19.08.2006 i. Kans & Fin Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig
Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia PEN 2 KP. Very nice puppy, excellent condition
and proportions, correct head, strong back and loin, excellent chest, correct tail, medium angulated, excellent
quality of coat, could be more parallel line of head, lovely temperament, very promising.
CLAREMARK DUMMY DARLING 52189/06 s.20.10.2006 i. Kans & Fin Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig
Scottish Gent e. Claremark Adorable Moaner kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia PEN 1. Balanced puppy, great head and expression,
very good pigment, good deep chest, correct feet, would prefer more soundness on the move. Vesilahti RN
18.8. Jens Martin Hansen, Tanska JUN ERI. Tampere RN 8.9. Vera Smirnova, Viro JUN EH 3. Jyväskylä
KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN EH. 13 months old, good size, typical head with nice expression, good
neck and shoulder, deep chest, good ribs, narrow in front, correct hindquarters, good hair quality, well groomed,
sloping croup, moves back legs under the body without enough reach. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN
EH. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvä ilmeikäs pää, riittävä luusto, hieman suorat lavat ja olkavarret,
hyvä selkä, aavistuksen jyrkkä lantio, erinomainen turkki, liikkuu hieman levottomasti, miellyttävä luonne.
COASTLINE HEAVY METAL Fin Mva 22306/03 s.11.04.2003 i. D & VDH & Dk & S(n) Mva PMV-03 KBHV-04
SV-05 Midnight Train vom Rauhen Holz e. Coastline Gift Rose kasv. Taina Lehtonen
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila AVO EH 3. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila AVO ERI 1 PU3
VASERT. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska AVO EH 3. Oulu KR 12.5. Maria-Luise
Doppelreiter, Itävalta AVO ERI 2. Blue roan, nice type, head could be improved by better grooming, good
length of neck, short body, nice angulations, quite good movement with merry tail action, coat could be better
groomed. Pietarsaari RN 13.5. Ritva Raita AVO EH 1. Sopusuhtainen tanakassa kunnossa oleva uros, hyvä
pää, riittävän tummat silmät, etuasentoiset lavat, vähän ulkokierteiset käpälät, takakulmat saisivat olla
voimakkaammat ja askeleet vetävämmät. Kaustinen RN 19.5. Jukka Kuusisto AVO ERI 1 PU2 SERT.
Luustoltaan ja kooltaan sopiva, hyvä uroksen pää, hieman lyhyt olkavarsi, vahva selkä, lyhyt tiivis runko, polvikulmia voisi olla hieman enemmän, liikkuu riittävän pitkällä askeleella. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, IsoBritannia AVO EH. Blue dog with ample bone, but up to size, balanced throughout, nice headed with dark eye,
happy on the move, would prefer more width behind on the move. Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic, Slovenia
VAL ERI 2. 4 years old dog, good size, excellent coat, attractive colour, excellent head and ears, good neck and
front, strong bones and feet, a bit too flat in topline, good ribcage and angulation, excellent tail work, very sound
mover.
COCKHILL ACE OF HEART 28409/07 s.21.03.2007 i. Cockhill Valiant Prince e. Cockhill Up And Go kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia PEN 3. 8 months old, big with strong bones, snipy
head, should be more masculine, good pigmentation, good neck and topline, good tailset, nice shoulder, deep
chest, should be shorter in loins, good hindquarters, sound mover with great drive.
COCKHILL MONEYMAKER Fin & Est Mva 18403/02 s.16.01.2002 i. Norvale The Wizard e. Fin Mva Cockhill
Graceful Dancer kasv. Jorma Leinonen

Näyttelyt: Ilomantsi RN 14.1. Paavo Mattila VAL ERI 1 PU1 VSP. Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen VAL
ERI 2. Tohmajärvi RN 5.5 Saija Juutilainen VAL ERI 1 PU2. 5-vuotias, hyvät mittasuhteet ja erinomaisen
sukupuolileiman omaava uros, kaunisilmeinen pitkä pää, kulmakaaret voisivat olla selvemmät, hyvä huulilinja ja
purenta, voimakas kaula mutta liikaa löysää kaulanahkaa ja turhan pysty kaulan kiinnitys, etuosa saisi olla
paremmin kulmautunut, tilava runko, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta tänään liikkeessä
hieman etumatala ja etuliikkeet saisivat olla tiiviimmät, voisi olla hieman iloisempi. Nurmes RN 10.6. Jorma
Silta VAL ERI 1 PU1 ROP. Mittasuhteiltaan oikea, voimakasrakenteinen uros, erittäin hyvä uroksen pää, hyvä
selkä, syvä pitkä rintakehä, hyvät raajat, samoin turkki, luonne ja liikkeet. Kiiminki RN 4.8. Paavo Mattila VAL
ERI 1 PU3. Kaunis sopusuhtainen uros, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko, hyvä ylälinja,
hieman suora edestä, erittäin hyvä karva, korkeahko häntä, voisi liikkua vieläkin tehokkaammin, miellyttävä
luonne. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL ERI 4.
COCKHILL VALIANT PRINCE 51684/04 s.24.09.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Made In Heaven
kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 3. Very strong male in excellent
condition, correct proportions, correct head, excellent strong back, correct tail, excellent chest, well angulated,
good movement, eyes should be darker. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL ERI
4.
COCKHILL YOGI THE BRISK 33112/05 s.29.04.2005 i. Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Only You kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Oulainen RN 6.5. Markku Santamäki KÄY EH 1. Vahvarakenteinen, hyvin urosmainen, voimakas
pää, vahva kaula ja erinomainen ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, kaunis turkki, tan-merkit saisivat
olla puhtaammat, käyttäytyy ja esitetään hyvin. Nurmes RN 10.6. Jorma Silta KÄY ERI 1 PU2 SERT. Mittasuhteiltaan oikea, voimakasrakenteinen uros, voimakas uroksen pää, esitetään aavistuksen pulskassa
kunnossa, hyvä selkä, syvä voimakas rintakehä, hyvät raajat, kaunis turkki, miellyttävä luonne, hyvät liikkeet.
Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali KÄY EH 2. The head is too heavy, the neck is too strong,
good topline, good front, good bone, nice coat, good ribcage, good proportions of body, well angulated, he could
cover more ground when moving. Kiiminki RN 4.8. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Kaunis sopusuhtainen uros, hyvä pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut, liikkuu
riittävän tehokkaasti, erinomainen karva, miellyttävä luonne.
CORRALET INDIAN SAVAGE Arg & Ury Mva MV-05 50121/06 s.27.10.2002 i. MV-00 Kans & A & GB & Hu &
E Mva Quettadene Keeping Faith e. Corralet Winther-In-Lonve kasv. Juan Membrado Polo, Espanja
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala VAL ERI 2 PU2 VACA. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki
VAL ERI 2. Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin VAL H. Keskikokoa isompi jolla huomattavasti erisuuntaiset
pään linjat, lyhyt kallo-osa joka on litteä ja laskeva pitkä kuononselkä antavat yhdessä vääräntyyppisen pään
profiilin, pitkä kaula, korostunut säkälinja, laskeva selkälinja, hyvä raajaluusto, riittävät takakulmaukset, hyvä
karvan laatu, vahva luusto, liikkuu hyvin. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska VAL ERI 2. Lahti
KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, IsoBritannia VAL ERI 3. Nice headed red dog, square muzzle, nice dark eye, nice neck and shoulders leading into
nice legs and feet, well ribbed up, good quarters, shown in excellent condition. Vehmaa RN 10.6. Valentina
Ivanisheva, Venäjä VAL ERI 4. Excellent size and very good format, good muzzle, excellent neck and tailset,
too short upper thigh, excellent coat, very good moves, excellent presentation. Kotka KV 16.6. Davor Javor,
Kroatia VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP RYP2. Excellent type, very nice head, long neck, correct topline, excellent
body, well angulated, excellent coat and condition, excellent mover. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi
VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP. Masculine dog, well shaped head, typical expression, good length of neck, very
well rounded spring of ribs, good depth of brisket, strong hindquarters, well let down hocks, moves well, very
good drive, very well presented. Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic, Slovenia VAL ERI 1 PU2 CACIB. 5 years
old dog, excellent type, coat and colour, excellent head, ears, neck and topline, good bones, rich in ribs, strong
structure, excellent angulation, the tail should be feathered, excellent movement, nice tail work. Hyvinkää KR
22.7. Matti Luoso VAL ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen uros, pään linjat voisivat olla paremmat ja otsapenger
selvempi, lähes tasapurenta, hyvä kaula ja luusto, hyvä eturinta ja runko sopivin kulmauksin, liikkuu hyvällä
askeleella, hyvä luonne. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP.
Excellent type with beautiful head and expression, excellent pigmentation, correct neck and topline, excellent
proportions of body, good front, excellent condition of coat, well angulated, very nice mover. Turku KR 4.8.
Alberto Cuccilato, Italia VAL ERI 1 PU1 ROP RYP4. Correct size, very important head, excellent type,
excellent presentation, very elegant neck, excellent angulation, correct coat, excellent movement. Tervakoski
KV 26.8. Annukka Paloheimo VAL ERI 2 PU4. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari VAL ERI 1 PU1 VSP.
Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro VAL ERI 1 PU1 ROP. Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel VAL ERI 1
PU2 CACIB. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja VAL ERI 1 PU4. Seinäjoki KV 20.10. Elina
Tan-Hietalahti VAL EH. Sopivan kokoinen, urosmainen, tyylikäs, kaunis pään profiili mutta pää on hyvin köyhä
silmien alta ja se vaikuttaa negatiivisesti pään ilmeisiin, hyvä purenta, kauniit pitkät korvat, kaunis kaula, miltei
ylikulmautunut takaa, kaunis punainen väritys, hyvä karvan laatu, hyvät takaliikkeet, eturinnan tulisi olla
selvempi, ei käytä häntäänsä cockerimaisesti. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara VAL ERI 2 PU4 CACIB.
Erinomaista tyyppiä oleva maskuliininen linjakas uros, erittäin kaunis ylälinja, sopiva luusto, hyvä holvaus
kallossa, kuono voisi olla silmien alta täyttyneempi, erinomainen eturinta, hyvät etukulmaukset, hyvä syvyys ja
tilavuus rintakehässä, tasapainoisesti rakentunut takaosa, hyvä matala kinner, oikealaatuinen karvapeite, erin-

omaiset yhdensuuntaiset takaliikkeet, hyvä ulottuvuus sivuliikkeessä, mallikas häntä. Jyväskylä KV 18.11. Ivan
Vasiljevic, Serbia VAL ERI 1 PU2 VACA. Excellent size and type, very nice head, strong, well balanced, I like
his every part, a classy dog, excellent movement. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt VAL ERI 3 PU3. Erittäin
hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, vankka, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja ylälinja
sekä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo VAL ERI 3.
Erinomainen tyyppi, terverakenteinen hyvin näyttävä uros, oikea koko ja mittasuhteet, oikealinjainen pää,
vuotavat silmät, erinomainen kaula, hyvin kaareutuneet kylkiluut, erinomaiset liikkeet, tip-top näyttelykunnossa.
CRAB APPLE’S APPLE THIEF 19861/05 s.25.02.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Jva
Raccoon’s Hip Hip Hurraa kasv. Johanna Kääriäinen
Näyttelyt: Hamina KR 13.5. Matti Luoso AVO ERI 2 PU2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen uros, hyvä pään
pituus ja linjat, oikea purenta, kaula voisi olla pidempi, hyvä luusto, hyvä runko ja etukulmaukset, polvikulmaus
voisi olla parempi, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu hyvällä askeleella, ylälinja saisi olla parempi, hyvä luonne.
Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia AVO EH 2. Bigger dog, strong bones, good coat, well angulated, topline
should be better, good tail, needs more reach and drive. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila KÄY EH. Hyvä uros,
hyvän mallinen pää, kaunis kaula, hyvä runko, sopivan vahva luusto, kulmauksia voisi olla enemmän, hyvä
karvapeite, ylälinja saisi olla vieläkin parempi, pitäisi liikkua vieläkin tehokkaammin, miellyttävä luonne.
CRAWFORD SWEET SOPRANO 26800/06 s.29.03.2006 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e.
Crawford Sweet Chocolate kasv. Teija Poikolainen-Däuber
Näyttelyt: Jämijärvi RN 17.2. Ritva Raita JUN ERI 1 PU2 SERT. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen JUN EH 2.
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvä koko, hyvä luusto, kaunis pää, hyvä kaula, kulmauksia tulisi
olla enemmän sekä edessä että takana, koira on rungoltaan vielä kovin kapea, liikkuu kapeasti edestä ja takaa
mutta hyvällä askelpituudella, hyvä turkki, käyttäytyy rauhallisesti. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro JUN ERI
1 PU2 SERT.
DELICHON CHUBBYCLOUD 54297/06 s.14.11.2006 i. Francini’s Pensierostupendo e. Delichon Brambleberry
kasv. Kati Härkönen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 3. Nice dark eyes, nice bone for his age, nice
barrel of ribs, straight front, rounded quarters, very happy on the move. Hyvinkää RN 16.9. Tina Sucle, Latvia
JUN ERI 2 PU2 VASERT. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä JUN H. Matalaraajaiselta vaikuttava, riittävä kaula,
turhan pienet silmät, hyvät pään mittasuhteet, vielä litteähkö runko, lanneosa voisi olla lyhyempi, hyvin
kulmautunut takaa, erittäin hyvä turkin laatu, hieman korkeat kintereet, liikkeet voisivat olla tehokkaammat.
Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja kaula, riittävä luusto ja
kulmaukset, hyvä rintakehä, lanne voisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvä turkki, hyvät liikkeet, esitetään hyvin,
miellyttävä luonne.
DREAMFILLA’S BANNANA CLP/AC/33370 s.31.12.2006 i. Kans & Cz & Sk Mva Victoria’s Yeti Made In Austria
e. Cr Mva Utterly Black Petrs kasv. Leona Juraskova, Tsekki
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu. Good muzzle, nice dark
eyes, nice ear placement, good bone, nice topline, held on move, merry cocker. Hyvinkää ER 6.10. Jose
Ramon Guillamon, Espanja JUN ERI. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN ERI 4. Erinomainen tyyppi, hyvin
näyttävä ja linjakas 15-kuukautinen uros, vahva kuono, turhan suuret silmät ja ilme saisi olla lempeämpi, pitkä
vahva kaula, hyvä luusto ja oikeat mittasuhteet, hieman liian raju trimmaus mutta karvan laatu erinomainen,
liikkuu hyvin mutta saisi olla reippaampi ja kaipaa kehätottumusta.
ELMERS GOLDMINE ALBIN MY FRIEND 12169/99 s.17.01.1999 i. Fin Mva Sweetie-Pie Peanut Butter e. Dina
kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen VET EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman pitkärunkoinen, hyvä
luusto, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, kulmauksia voisi olla enemmän sekä edessä että takana, hyvä rintakehä,
eturintaa voisi olla enemmän, tasapainoiset liikkeet, hyvä turkin laatu, käyttäytyy hyvin. Tampere RN 8.9. Vera
Smirnova, Viro VET ERI 2.
ELMERS GOLDMINE MIXED COLOURS 46239/05 s.17.09.2005 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Travellers Bay
Duchess kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen JUN EH 1. Lohja RN 3.6. Lilian Hanniste, Viro NUO ERI 2 PU4.
Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, pitkät korvat, hyvä selkälinja ja häntä, riittävä
eturinta ja rintakehä, hyvät raajat ja turkki, voisi liikkua kehässä paremmin. Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala,
Serbia NUO ERI 3. One year eight months old, typical head, strong dog, strong backline, legs correct, good
moving and handling, good coat. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia NUO H. Balanced dog with
strong head, very good topline, good ribbing and depth on chest, would prefer better angles and feet and more
soundness on the move. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso NUO H. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori
uros, hieman karkea kallo-osa ja pään linjat saisivat olla yhteneväisemmät, hyvä purenta, hyvä kaula, sopiva
luusto, eturinta ja runko saavat vielä kehittyä, sopivat kulmaukset, vielä leveät etuliikkeet, hyvä sivuaskel,
hieman kuriton luonne, mikä pudottaa palkintosijaa.
ELMERS GOLDMINE O’SOLE MIO 52286/05 s.02.12.2005 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Janet Bleper’s kasv.
Helena Partanen

Näyttelyt: Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila JUN EH 2. Pietarsaari RN 13.5. Ritva Raita JUN ERI 1 PU1 SERT
VSP. Erinomaista tyyppiä oleva sopusuhtainen tyyppi, erinomainen ilme ja purenta, hyvin kulmautunut edestä ja
takaa, hyvä pitkä rintakehä, liikkuu kaikin puolin hyvin ja esitetään hyvässä kunnossa, kynsiä voisi leikata.
Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic, Slovenia NUO ERI 3. 1½ years old dog, excellent size, coat and colour,
beautiful masculine head with excellent ears, good neck and front, very rich ribcage, excellent angulation and
tail, excellent tail work, the movement should be more efficient. Korsholm RN 12.8. Markku Santamäki NUO
ERI 1 PU3 VASERT.
ELMERS GOLDMINE QUATRO SPEED 28488/06 s.13.05.2006 i. Elmers Goldmine Karate-Kid e. Emmaboda
Miracle kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt JUN T. Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto JUN H. Voimakasluustoinen iloisesti esiintyvä junioriuros, voimakas pää, eturaajat hieman ulkokierteiset, vahva selkä, hieman
pitkä lanneosa, polvikulmia voisi olla enemmän, liikkuu iloisesti, askel voisi olla pidempää. Seinäjoki KV 20.10.
Elina Tan-Hietalahti NUO H. Hyvän kokoinen, hyväluonteinen, oikean värinen, toivoisin voimakkaamman pään,
varsinkin kuono-osan, hyvä kaula ja selkä, eturinta tulisi olla parempi, pyöreä kallo, hyvä turkin laatu,
etuliikkeiden tulisi olla paremmat, liikkeessä pitäisi olla parempi työntövoima ja etuliikkeet ovat hyvin lyhyet, hyvä
musta väri, erittäin hyvä häntä.
ELMERS GOLDMINE SAMSAM YES I AM 50772/06 s.19.10.2006 i. Elmers Goldmine Albin My Friend e.
Emmaboda Miracle kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet,
hyvä luusto, hyvä pää jossa tan-väri tulisi olla voimakkaampi, hyvä kaula, hyvät kulmaukset edessä ja takana,
rintakehä vielä kovin kapea, liikkuu vielä kovin pentumaisesti, erinomainen turkin laatu, käyttäytyy erittäin hyvin.
Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic, Slovenia PEN 1 KP ROP-pentu. 9 months old dog, quite tall, excellent coat
and colour, correct head, excellent ears, good neck, front and ribcage, well angulated, nicely tempered, topline
should be more flat in move, excellent tail, out at elbows. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali
JUN EH. Nice head and expression, good neck, topline should be straighter, good front, ribcage still developing,
nice coat for the age, too long in body, well angulated, regular mover. Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel
JUN EH 3. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti JUN T. Hyvän kokoinen, hyväluonteinen, pää saisi olla
tyylikkäämpi ja silmät tummemmat, köyristää selkäänsä liikkeessä, eturinnan ja rinnan syvyys tulisi olla parempi,
hyvä hännän kiinnitys, hyvä turkin laatu mutta väri ei ole oikea black and tan -väri, liikkeet takaa hyvät, edestä
liian leveät, hyvät pitkät korvat, pään profiili on oikea.
ELMERS GOLDMINE TIP TOP MAN 20752/07 s.14.03.2007 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Janet Bleper’s
kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti PEN 1 KP ROP-pentu. Lupaava pentu, urosmainen,
ikäisekseen sopivan kokoinen, kaunis pää, oikea ilme, hyvä kaula ja selkä, sopusuhtaisesti kehittynyt, oikea
purenta, hyvin hoidettu ja oikean laatuinen turkki, liikkeet erinomaiset, hyvä luonne ja väri. Helsinki KV 9.12.
Arja Koskelo PEN 2. 8 kk vanha pentu, hyvin kaunisilmeinen ja vahvakuonoinen pää, hieman lyhyt ja luisu
kallo, hyvä kaula, luusto ja tassut, melko lyhyt rintakehä ja pitkä lanneosa, hyvä takaosa ja miellyttävä
rauhallinen luonne.
EMBA’S MR SHINING ROMEO 39785/04 s.21.05.2004 i. S Mva Backhill’s Garibaldi e. Emba’s Miss Rosa
Munda kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska KÄY ERI 2. Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic,
Slovenia KÄY ERI 1. 3 years old dog, excellent size and condition, large masculine head, excellent ears, good
neck, topline and tail, excellent shoulders, ribcage and angulations, strong bone, excellent coat and colour, good
tail work, sound mover.
EMMABODA ELBAJON 34252/06 s.08.06.2006 i. Lecibsin Corncob e. Emmaboda Catwalk kasv. Aga Kilponen
Näyttelyt: Saarijärvi RN 30.6. Markku Santamäki JUN EH 2. Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet, hyvät
pään linjat, pigmentti saisi olla tummempi, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, ikäisekseen erinomainen eturinta,
hyvät liikkeet ja esiintyy luottavaisesti. Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic, Slovenia JUN ERI 3. 13 months old
dog, quite large size, quite heavy structure, excellent ears, good neck, front and ribcage, heavy in loins, well
angulated, correct tail, movement should be better shown. Tampere RN 8.9. Vera Smirnova, Viro JUN EH.
Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN EH 2. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti JUN H. Urosmainen,
vahva luusto ja runko, voimakas kuono-osa, hyvät korvat, selkä antaa periksi ja on notko, on liian
pitkärunkoinen, hyvä etuosa, hyvä karvan laatu, hyvät tassut, hyvin vaaleat silmät, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu
hieman kapeasti edestä, takaa hyvin, hyvä luonne. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara JUN EH. Erittäin
maskuliininen vankka uros, tarpeeksi lyhyt runko, hyvä pään sivukuva, silmät voisivat olla tummemmat, oikea
kallon ja kuonon pituus, ikäisekseen erittäin hyvä eturinta ja tilava runko, vahva takaosa, olkavarsi saisi olla
viistompi, hyvät kootut käpälät ja vahva ylälinja, hyväasentoinen häntä, liikkuu ikäisekseen hyvällä sujuvalla
askeleella, miellyttävä käytös, olemus saa tiivistyä ja tulla kootummaksi. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic,
Serbia JUN H. Big and strong dog with feminine head, neck should be longer, I would like better pigmentation,
dog has barrel ribs with upright shoulder but good upper arm, little open in hindquarters, moving with very short
steps.

EMMABODA MEGA MAX Fin Mva 36231/02 s.26.07.2002 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga
Kilponen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VAL EH. Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic, Slovenia
VAL ERI 3. 5 years old dog, strong bones, good size, nice head, correct topline, tail and angulation, dark
pigmentation, quite wavy coat, correct tail work, very sound movement. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi
VAL ERI 4. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti VAL H. Sopivan kokoinen, urosmainen, hyvin kaunis
klassinen cockerin pää, hyvä kuono-osa, oikea cockeri-ilme, hyvä kaula ja selkä, hyvä eturinta, karvapeite ei
parhaassa kunnossa tänään, tulisi liikkua paremmin takaa, edestä liikkuu leveästi, ei käytä lainkaan häntäänsä
rodunomaisesti eikä näytä temperamenttiaan.
FALKON 12564/07 s.02.12.2006 i. Lecibsin Meteorite e. Isbahan’s Joke Apart kasv.
Näyttelyt: Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic, Slovenia PEN 2 KP. 7 months old dog, quite tall, slightly smaller
head compared to body, excellent ears, neck and front, strong bones and good angulations, coat still in growth,
not very sound movement.
FENBROOK AIN’T NO OTHER 43908/06 s.02.08.2006 i. N Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Manaca’s Xcuse
My Conduct kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Somero RN 6.5. Paula Rekiranta JUN ERI 2 PU4. Erittäin hyvän tyyppinen nuori uros jolla kauniit
mittasuhteet, hieman takaluisu kallo, hyvä vahva kuono-osa, kauniit tummat silmät, tyylikäs kaula, vielä niukka
eturinta, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvä matala kinner, kaunis turkki, liikkuu pitkällä askeleella mutta
vielä hieman epävakaat etuliikkeet. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi JUN ERI 1 PU3 SERT. Super hane,
vackert huvud, korrekta proportioner, mycket välvinklad, kraftfull, absolut korrekta rörelser, perfekt päls och
kondition, helt i min smak. Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen JUN ERI 1 VASERT. Ikäisekseen hyvin
kehittynyt vahvaluustoinen nuori uros, miellyttävä pää, hyvin kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet,
hyvälaatuinen turkki tulossa, erinomainen temperamentti, liikkuu halutessaan hyvin. Mouhijärvi RN 2.6. Jukka
Kuusisto JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomaisessa kunnossa oleva junioriuros, kaunis ilmeikäs pää, hyvä
tiivis etuosa, kaunis ylälinja, erinomainen takaosa, liikkuu hyvin, erinomainen turkki. Tuuri KR 3.6. Merja
Ylhäinen JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Erinomaista tyyppiä oleva, hyvät mittasuhteet, hyvä vahva luusto, kaunis
ilmeikäs pää, hyvät korvat, hyvä kaula, erittäin hyvin kulmautunut, ikäisekseen erinomainen rintakehä, kaunis
turkki, liikkuu erittäin hyvin, hyväluonteinen. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia JUN EH. Nicely
outlined dog, good bone, mature for age, good head with good eye and ear placement, nice barrel ribs, would
prefer more width behind during the movement. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia JUN ERI 1 PU4 SERT. A
bigger dog of very good type, slightly longer body, good head, eyes and ears, enough angulated, good bones
and coat, correct topline, very good mover. Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1 PU1 SERT
VSP. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, toivoisin yhdensuuntaisemmat pään ylälinjat, kaunis kaula, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, vankka runko, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvin silloin kun malttaa, viehättävä luonne.
Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Very attractive blue roan dog,
lovely moulded head, very gentle expression, good reach of neck on well laid shoulders, good bone, nice catlike
feet, good spring of rib, short coupled, nicely angulated firm quarters, presented in full coat and condition, lovely
balanced picture and profile. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi JUN ERI 1 PU2 SERT. Blue dog, very well
boned, well proportioned head, typical expression, very low set ears, nice spring of ribs, well angulated, just a
little longish in body, moves nicely in both ways, lots of temperament, silky coat, well presented. Juva KV 8.7.
Svein Helgesen, Norja JUN ERI 2 PU3 VASERT. Excellent type, would like to see more compact in condition,
very good head and expression, very good neck, well angulated, excellent coat quality, very good movement but
can be more stable. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso JUN ERI 1 PU4 SERT. Erittäin hyvän tyyppinen junioriuros, pään linjat voisivat olla yhteneväisemmät, muuten kaunis pää, hyvä purenta, hieman avonaiset silmät,
melko alas kiinnittyneet korvat, sopiva kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät, samoin runko ja kulmaukset, liikkuu
hyvällä askeleella, hyvä karvan laatu ja luonne. Riihimäki RN 12.8. Tarja Hovila JUN ERI 1 PU1 SERT ROP.
Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska JUN ERI 1 PU3 SERT. Tervakoski KV 26.8. Annukka
Paloheimo JUN ERI 1 VASERT. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 1 PU2 SERT. Porvoo KR
8.9. Evelyn Hurley, Irlanti JUN ERI 3. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN ERI. Lahti
KV 28.10. Elena Ruskovaara JUN ERI 2. Erittäin tasapainoinen, hyvin rakentunut jämäkkä uros, erittäin kauniin
mallinen hyväilmeinen pää, hyvä uroksen leima päästä hännän päähän, etuosa voisi olla voimakkaammin
kulmautunut, tilava runko, erinomainen vahva takaosa, hyvä luusto, korkeat kootut käpälät, erinomaiset liikkeet,
hyvä ulottuvuus ja yhdensuuntaiset takaliikkeet, käyttää hyvin häntäänsä, miellyttävä esiintyjä. Valkeala RN
11.11. Paavo Mattila JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Kaunis nuori uros, kallolinja voisi olla parempi, erinomainen
kaula, runko ja luusto, hyvin kulmautunut, hyvä ylälinja, erittäin hyvä karva, liikkuu riittävän tehokkaasti,
miellyttävä luonne. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP RYP2.
Excellent size and type, strong and compact, good balance, very nice head, gentle expression, excellent
shoulder and upper arm, I like his ribs, excellent topline and tailset, well angulated in hindquarters, good hair
quality, well prepared for the show, excellent movement, well presented. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN
ERI 3. Erinomainen tyyppi, hyvin kaunis pää joka ei saa tulla enää vahvemmaksi, kaunis ylälinja, erinomaiset
kulmaukset, hieman pitkä lanneosa, erinomaiset liikkeet, oikean mallinen runko ja hyvin kaareutuneet kylkiluut,
liikkuu vapaalla terveellä askeleella, tip-top näyttelykunnossa.
FENBROOK FERTILE SPARK 43907/06 s.02.08.2006 i. N Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Manaca’s Xcuse
My Conduct kasv. Taava Nevapuro

Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvä pää ja
ylälinja, riittävä luusto, suorat olkavarret, hyvä selkä ja takaosa, kaunis turkki, liikkeessä eturaajojen askel voisi
olla pidempi, muuten liikkuu hyvin, voisi käyttäytyä vapautuneemmin.
FINEMOON MASSIVE ATTACK 15313/07 s.14.12.2006 i. Mistily’s Commander Blue e. Fin Mva Finemoon
Hakuna Matata kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN. Good muzzle, good ear placement, nicely
made dog but not happy today. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN H. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen,
hyvä pää mutta tasapurenta, hyvä ylälinja, hyvä luusto, selkä ja takaosa, suorat olkavarret, hyvä turkki, lyhyet ja
leveät etuliikkeet, esitetään hyvin. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen, näyttävä ja
kauniisti liikkuva 12 kk vanha uros jonka pään tulee vielä kehittyä, etuasentoiset lavat, hieman kapea reisi ja
polvikulman tulisi olla selvempi, jyrkkä lantio, tasapainoiset liikkeet, tarvitsee vielä paljon aikaa, tasapurenta.
FINEMOON SECOND SIGHT Kans & Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 44352/02 s.04.10.2002 i. Kans & Fin & Dk
& Est & S(n) & N Mva EstV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Kans & Fin & Ltu Mva Finemoon
Worldwide Love kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala VAL ERI 1 PU2 CACIB ROP. Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen
VAL ERI 1 PU3. Keskikokoinen tyylikäs uros, miellyttävä pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja
ja turkki, erinomainen temperamentti ja liikkeet. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä VAL ERI 3.
Excellent format and size, very good head, wanted more depth of brisket, very good topline, excellent
movement, coat and presentation.
FINEMOON SIR OLIVER 44353/02 s.04.10.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva EstV-01 V-01 V-02
V-03 Benchmark Oliver Twist e. Kans & Fin & Ltu Mva Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen ja sopivan kokoinen uros,
melko vahva kallo-osa, muuten hyvä pää, hyvä purenta, kaula voisi olla pidempi, hyvä luusto ja käpälät, hyvä
runko sopivin kulmauksin, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä luonne. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia AVO
H. 4 years, good expression of male, correct teeth, short neck, long loin, angulations too open, coat is not in
perfect condition, in movement cow hocked. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro AVO EH 4.
FINEMOON SPECIAL FLIRT Fin Mva 44354/02 s.04.10.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva EstV-01
V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Kans & Fin & Ltu Mva Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna
Nyman
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VAL ERI. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva,
Venäjä KÄY ERI 4. Very good balance, excellent head and ears, good balance, very good coat today, excellent
tailset, free movement, excellent showing.
FLYERS HANSEN 41945/06 s.30.03.2006 i. Est JMva Flyers Proud To Be Me e. Flyers Soul Sister kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada JUN ERI 2. Nice cobby little black, nice head, nice little
package over all.
FLYERS HOMER 41944/06 s.30.03.2006 i. Est JMva Flyers Proud To Be Me e. Flyers Soul Sister kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada JUN ERI 4. Little bigger dog but nicely put together, pretty
head and eyes, good front and also nice lower hock. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä JUN ERI
4. Excellent size and format, too short upper arm, very good head and expression, excellent neck and tailset,
enough angulation behind, excellent brisket and coat, very good movement and show. Pori KV 29.7. Manuel
Loureiro Borges, Portugali JUN ERI 3. Nice type, little bit heavy head, good neck and topline, good front,
enough bone, nice coat for the age, good proportions of body, well angulated, nice mover.
FLYERS HOT LOOKING 11873/03 s.22.08.2002 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Pick-Me-Up kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila AVO EH 2. Vähäkyrö RN 5.5. Markku Santamäki AVO EH 1.
Erittäin hyvät rungon mittasuhteet ja hyvät linjat, hyvä sukupuolileima, voimakas urosmainen pää, hieman
avoimet luomet ja jonkin verran korkea otsa ja näin ollen myös laskeva kallo, hyvät raajojen kulmaukset,
näyttävä turkki, liikkuu ja esitetään hyvin. Pietarsaari RN 13.5. Ritva Raita AVO EH 2. Erinomaisesti liikkuva
uros jolla hieman karkea pää, hyvä leveä purenta, etukulmaukset saisivat olla voimakkaammat, liikkuu leveästi
edestä, erinomaiset takakulmaukset, voisi lanneosastaan olla leveämpi, hyvä takapotku.
FLYERS INDIE TAN 35931/06 s.21.04.2006 i. Flyers Tan Legacy Me e. Flyers Yes I’m Tan kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala JUN EH 3. Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada JUN ERI 3. Little
black and tan, and also a nice package, in good coat, nice condition and pretty head. Lohja RN 3.6. Lilian
Hanniste, Viro JUN ERI 2 PU3. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, pitkät korvat, hyvä
selkälinja ja häntä, riittävä eturinta ja rintakehä, hyvät raajat ja turkki, vapaa liikunta. Vehmaa RN 10.6.
Valentina Ivanisheva, Venäjä JUN ERI 3. Very good size and format, too short neck, very good head and
brisket, excellent coat, enough angulation behind, excellent temperament and show. Tampere RN 6.12. Merja

Järnstedt NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, vankka, sopusuhtainen, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä selkä ja
takaosa, hieman suorat olkavarret, eturinta kehittymätön, liikkuu edestä hyvin askelin, hyvät takaliikkeet, esiintyy
ja esitetään hyvin.
FLYERS KICK BACK Fin Mva 33982/03 s.11.04.2003 i. N & S(n) Mva Caperhill Missing Link e. Flyers All Right
kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Vähäkyrö RN 5.5. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PU1 VSP. Sopivan kokoinen, tyylikäs
kokonaisuus, hyvä sukupuolileima, voimakas pää, näyttävä ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset, hyvät liikkeet,
joskin hieman korkea häntä. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja KÄY ERI 4.
FLYERS KING OF WHISKY 45207/07 s.01.04.2007 i. Arg & Ury Mva MV-05 Corralet Indian-Savage e. Flyers
All Right kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvin näyttävä ja kaunislinjainen pentu jolla
miellyttävä pää, joskin hieman luisu kallo, hyvä luusto ja kulmaukset, ikäisekseen hyvin kehittynyt ja oikean
mallinen runko, erinomainen karvan laatu, liikkuu vapaasti ja iloisesti, joskin etuliikkeessä vielä pentumaista
levottomuutta.
FLYERS MARCO POLO 36643/03 s.18.06.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Able-To-Win kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila AVO EH 1. Jämijärvi RN 17.2. Ritva Raita AVO EH 2. Honkajoki
RN 5.5. Kirsti Louhi AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. Neliömäinen uros jolla kokoonsa nähden riittävä luuston
vahvuus, tummat silmät, oikea purenta, hieman takaluisu kallo, hieman löysää kaulanalusnahkaa, hyvät
kaarevat kylkiluut, rinnan syvyys riittävä, voisi olla kulmautunut edestä paremmin, takakulmaukset ok, hieman
laineikas karva, etuaskel lyhyttä, hyvä luonne. Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto AVO ERI 2 PU4. Mittasuhteiltaan ja kooltaan sopiva punainen uros, hyvä pää ja vahva selkä, tiivis runko, hyvät raajat ja liikkeet.
Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia AVO ERI 4. Nicely balanced red dog, good head, nice ear
placement, very nice front legs and feet, good rib, good topline on the move, nice tailset, used quarters on the
move. Pello KR 22.7. Jorma Silta AVO H. Mittasuhteiltaan oikea, pään kuono-osa saisi olla voimakkaampi,
hyvä kaula ja selkä, rinnan syvyys riittää mutta rinta hieman kapea, hyvät raajat, hyvä turkki ja luonne, hieman
kapeat etuliikkeet.
FLYERS PROUD TO BE ME Est JMva 14051/04 s.30.07.2003 i. N & S(n) Mva Caperhill Missing Link e.
Leavenworth None The Less kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala AVO ERI 2. Jämijärvi RN 17.2. Ritva Raita AVO ERI 1 PU1 ROP.
Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki AVO ERI 2. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia AVO
ERI 3. Very pleasing black dog in good firm condition, nice head, deep chest leading into good strong front legs
and feet, well angulated quarters used to full advantage, correct topline, a true merry cocker. Pori KV 29.7.
Manuel Loureiro Borges, Portugali AVO ERI 1. Nice type, with nice head and expression, good pigmentation,
good neck and topline, front could be little bit stronger, good proportions of body, excellent coat, well angulated,
nice mover. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja AVO ERI 2,
FLYERS YIPPO TAN 51876/04 s.07.09.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Flyers Fanny Tan kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Sipoo RN 15.4. Soile Bister KÄY EH 2. Somero RN 6.5. Paula Rekiranta KÄY EH 2. Vankkarakenteinen, erittäin hyvän tyyppinen uros, voimakas kallo, hieman poskia, vahva kuono-osa, vahva kaula, hyvä
eturinta ja tilava runko, reisi saisi olla leveämpi, hyvä matala kinner, hieman villava karvapeite, vankka luusto,
saisi liikkua pidemmällä askeleella, rauhallinen luonne. Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki KÄY EH 1. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, hyvä ilmeikäs pää, pitkä kaula, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset,
seistessä hyvä ylälinja, joka liikkeessä vaikuttaa hieman etumatalalta, käyttäytyy luottavaisesti. Karjaa KV 1.7.
Barbara Müller, Sveitsi KÄY ERI 2. Chocolate and tan coloured dog in good size, masculine head, dog well
marked, well laid back shoulders, deep chest, very well angulated in rear, moves well, just a little close in front,
nicely presented. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso KÄY EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen uros
jolla hyvät pään linjat ja pituus, hyvä purenta, sopiva kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät, etukulmaus saisi olla
parempi, takana sopiva, hyvä runko, liikkuu edestä ahtaasti, hyvä sivuaskel, hyvä luonne, voisi olla hieman
tiiviimmässä kunnossa. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali KÄY EH 1. Good skull but the stop
should be more defined, good neck and topline, good front, little bit long in body, nice coat, good ribcage, well
angulated, nice mover. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia KÄY ERI 1. 2½ years, excellent expression and
type, very important head, I’d would like eyes more brown, strong bone, excellent thorax, short loin, excellent
croup but brisket is narrow, excellent coat, excellent movement but hocks narrow. Vantaa KR 1.9. Tamas
Jakkel, Unkari KÄY ERI 2. Tampere RN 8.9. Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Hyvinkää ER
6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja KÄY ERI 1 PU1 SERT ROP. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä AVO H.
Kookas, hieman pitkärunkoiselta vaikuttava, hyvä kaula, suorahkot lavat häiritsevät etuosaa, eturaajat voisivat
olla suoremmat, voimakas pää, riittävä runko, kintereet voisivat olla matalammat, esitetään erittäin kauniissa
kunnossa, liikkeet voisivat olla tehokkaammat, erinomaisesti esitetty. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic,
Serbia KÄY ERI 1. Nice dog, typy, good size and proportions, nice head, excellent pigmentation, I would like
more stop, good neck and shoulder, good ribs, deep chest, strong in loins, good tailset, nice hindquarters, good
hair quality, well groomed, typical sound movement, very good tail action. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt
KÄY ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, vankka uros, hyvä ilmeikäs pää, hieman suorat lavat ja

olkavarret, hyvä selkä ja takaosa, liikkeessä eturaajojen askel voisi olla hieman pitempi, muuten liikkuu erittäin
hyvin, esitetään hyvin, miellyttävä luonne. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo KÄY ERI 2. Erinomainen tyyppi,
vahva oikealinjainen pää, terve rakenne, oikea ylälinja, kaunis leveä reisi ja erinomaiset liikkeet, hieman pitkä
lanneosa, selkäturkki melko lyhyt ja pehmeä, kaunein näkemäni tämän värin edustaja, miellyttävä kokonaisuus.
FLYERS ZIM BEAN 33797/05 s.26.02.2005 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala NUO ERI 1 PU3 SERT. Jämijärvi RN 17.2. Ritva Raita NUO ERI 1
PU3. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki AVO ERI 1 PU1 CACIB SERT FIN MVA VSP. Ruovesi RN 9.4.
Tarja Hovila VAL ERI 1 PU1 VSP. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska VAL ERI 3. Vähäkyrö RN 5.5.
Markku Santamäki VAL ERI 1 PU2. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvin rakentunut, kaunis pää, runkoa
voisi olla hieman enemmän, hyvät liikkeet, turkki ja käyttäytyminen. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina,
Latvia VAL ERI 1 PU1 ROP RYP3. Very nice male, excellent size, condition and proportions, lovely head, strong
neck, back and loin, correct tail, excellent chest, well angulated, good movement, very nice typical expression,
he’s really nice, very nice English cocker. Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada VAL ERI 1 PU3. An
excellent dog, a nice compact of red, nice rear, moves well, good front, short hock. Kellokoski ER 9.6. Judith
Craig, Iso-Britannia VAL ERI 1 PU1 ROP. Quality red dog, compact deep body, nice head, square muzzle,
lovely front legs and feet, good quarters and excellent second thigh, moved well with drive. Orivesi KR 14.7.
Shellie Marshall, Australia VAL ERI 1 PU2. Beautiful breed type, correct head, expression and pigment,
excellent ribbing and topline, taiset and temperament, would prefer better angle in front assembly, which would
give more range on the move, but still sound. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali VAL ERI 2
PU2 VACA. Very nice type, with beautiful head and expression, good pigmentation, good neck and topline,
correct proprotions of body, good front, enough bone, well angulated, very nice mover. Turku KR 4.8. Alberto
Cuccilato, Italia VAL ERI 2. Excellent dog, type and expression, very well balanced, I’d prefer better angulation
of upper arm, excellent coat and presentation, good movement. Riihimäki RN 12.8. Tarja Hovila VAL ERI 1
PU2. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro VAL ERI 2 PU4. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon,
Espanja VAL ERI 2. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti VAL ERI 3. Seistessään parempi kuin
liikkuessaan, tyypiltään kaunis urosmainen, sopusuhtainen rungoltaan, hieman pyöreä kallo, erinomainen kuonoosa, erinomainen cockeri-ilme, kauniit pitkät korvat, hyvä kaula, hieman lyhyt rintakehä, hyvä luusto, kaunis
ylälinja, hyvät kulmaukset, hieman lyhyt askel, hyvä turkin laatu, kaunis väritys, iloinen luonne. Lahti KV 28.10.
Elena Ruskovaara VAL ERI 4. Erinomaista tyyppiä oleva, hyvin rakentunut miellyttävä uros, hyvä luusto, erittäin
kaunis ylälinja, miellyttäväilmeinen pää, hyvä kuono-osa, kulmakaaret voisivat olla merkatummat, täyteläinen
etuosa, hyvän mallinen rintakehä, tasapainoisesti rakentunut takaosa, oikea karvan laatu, miellyttävä käytös,
askellus voisi olla hiukan ulottuvampaa ja joustavampaa, hyvä ylälinja myös liikkeessä, kaunis häntä. Jyväskylä
KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia VAL ERI. Good size and type, typical head and expression, I would like more
neck, upright shoulders, good ribs, very nice topline, good hindquarters, sound movement, typical for the breed.
Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo VAL ERI 1 PU2 CACIB. Erinomainen tyyppi, terverakenteinen, kaunislinjainen
ja kauttaaltaan tasapainoinen, hyvin klassinen cockerityyppi, kaunis pää, erinomainen kaula, terveet vapaat
liikkeet, joskin etuaskel saisi olla pidempi, tip-top näyttelykunnossa, miellyttävä luonne.
FRANCINI’S PENSIEROSTUPENDO 18547/04 s.18.07.2003 i. Francini’s Give Me Some e. Los Ombues Isabel
kasv. Angela Francini, Italia
Näyttelyt: Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko AVO EH 1. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia AVO
ERI. Blue of very good overall plan, good dark eye, nicely laid shoulders, good boned front, barrel ribs, nicely
angulated quarters, level topline, moved okay.
FRANCINI’S RUBACUORI Kans & Fin & Lv Mva 18546/04 s.10.07.2003 i. Francini’s Give Me Some e.
Francini’s Liquirizia kasv. Angela Francini, Italia
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia VAL EH. Blue of overall good type, nice dark eye,
good ear placement, enough bone, would have preferred more animation today, perhaps the heat is getting to it,
grading due to the lack of animation.
FROSTY MORNING’S CAOLAN 28537/04 s.12.05.2004 i. V-99 Northworth Trip Hammer e. Frosty Morning’s
Arnamentia kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen
Näyttelyt: Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki AVO EH 1. Rungon mittasuhteiltaan korkeutta pitempi, erittäin
hyvä pää, hyvä luusto ja hyvä runko, turkki voisi olla rungon myötäisempi, voisi esiintyä luottavaisesti. Vantaa
KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari AVO EH 3.
GOLDBIRD’S CROWN PRINCE 45614/06 s.06.08.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Goldbird’s
Ancelique kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi JUN EH. Välutvecklad, något låg på benen, huvudet behöver
mer stopp, framskjuten skuldra, normala vinklar bak, behöver mer lårbredd, har tiden för sig. Kellokoski ER 9.6.
Judith Craig, Iso-Britannia JUN ERI. Black and white with good clean head, good front legs, nice chest, good
ribs, kept good topline on move, nice tailset, good coat for age. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon,
Espanja JUN EH.
GOLDBIRD’S CUPIDO 45613/06 s.06.08.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Goldbird’s Ancelique
kasv. Sinikka Granström

Näyttelyt: Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi JUN EH. Oelegant hane, något liten i dag, behöver växa,
vackert huvud, något låg i fronten, välvinklad fram och bak, något brant kors, behöver mer steglängd och kraft,
samt bred bak, behöver tid. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia JUN ERI. Nicely matured for age,
pleasing outline, good head and eye, nice deep chest, good topline on the move, good tailset, merry cocker.
Kouvola KR 18.8. Paula Rekiranta JUN ERI 2 VASERT. Heinola KR 19.8. Eeva Resko JUN ERI 1 PU3
SERT. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN ERI 3. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara
JUN ERI 4. Tiivisrunkoinen, tarpeeksi korkearaajainen juniori, hyväilmeinen pää jossa tarpeeksi volyymia
kuonossa, sopiva otsapenger, kaula voisi olla pidempi, ikäisekseen täyteläinen eturinta, tilava runko ja hyvä
takaosa, hyvä matala kinner, hyvä sivuliike, kantaa itsensä hyvin ja käyttää häntäänsä mallikkaasti, miellyttävä
esiintyjä. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN ERI. Erinomainen tyyppi, hyvin kaunislinjainen pää, kaulanahkaa, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvän mallinen runko mutta esitetään hieman pulskassa kunnossa, liikkuu
kauniisti mutta antaa aavistuksen matalaraajaisen yleisvaikutelman, hieman leveät etuliikkeet, kaunis karva,
miellyttävä kokonaisuus.
GREAT ESCAPE FOREVER MORE 40704/05 s.19.07.2005 i. Kans & Fin & Est & N Mva JV-04 Benchmark
Poetry In Motion e. Kans & Fin & S(n) & Est Mva BaltV-05 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko NUO ERI 2 PU2 VASERT. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi
NUO ERI 1. Rejäl hane, behöver tid att utvecklas i bröstkorgen, något platt för dagen, fin stil, bra manke
placering, normala vinklar, kunde ha bättre svansattsättning, stiliga rörelser. Kouvola KR 18.8. Paula Rekiranta
AVO ERI 1. Heinola KR 19.8. Eeva Resko AVO H. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila KÄY EH 4. Hyvä uros,
hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko, suora lantio, hyvin kulmautunut takaa
mutta saisi seistä takaraajoillaan vahvemmin, hyvä karvapeite, liikkuu hyvin, kökistelee liikaa seistessä, hyvä
luonne.
GREAT ESCAPE I’M WITH STUPID 10837/07 s.21.11.2006 i. Kans & Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv
Mva Hu JMva AKSg RkfV-06 V-06 XXL of Black Mirage e. Kans & Fin & S(n) & Est Mva BaltV-05 A One’s
Theodora kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 2 KP. Good head, nice dark eye, good bone,
lovely legs and feet, held topline well on the move, promising meryy cocker puppy. Vantaa KR 1.9. Tamas
Jakkel, Unkari JUN ERI. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti JUN ERI.
GREAT ESCAPE POETRY REVISITED 40708/05 s.19.07.2005 i. Kans & Fin & N & Est Mva JV-04 Benchmark
Poetry In Motion e. Kans & Fin & S(n) & Est Mva BaltV-05 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila NUO EH 1. Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia NUO ERI 4.
1 year 10 months old, good head, good teeth, backline little long, legs good good coat quality, strong moving,
good handling.
GREAT ESCAPE SHOOT TO THRILL DK01915/2004 s.22.08.2002 i. Kans & Fin & S Mva JMV-98 Margate
Playwell Express e. Kans & Fin & S(n) & N & Est & Dk Mva Sheerclever Chardonnay kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic, Slovenia KÄY ERI 2. 5 years old dog, good size, bones,
condition, coat, very light colour on legs, a bit too much skin under the neck, excellent ribcage and angulation,
correct coat, tailwork should be better, sound movement.
GULDSLÄTTENS SPIDERMAN 11052/07 s.07.12.2006 i. Elmers Goldmine Karate-Kid e. Fin Jva Elmers
Goldmine Cutie Ciccolina kasv. Ann-Marie Strandberg
Näyttelyt: Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali PEN 1. Nice head and expression, he needs ring
training, good neck and topline, good front, ribcage still developing, nice coat for the age, little bit long in body,
well angulated, regular mover. Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel JUN EH 4. Seinäjoki KV 20.10. Elina
Tan-Hietalahti JUN H. Vielä hyvin pentumainen mutta äärimmäisen hyväluonteinen, koira käyttää häntäänsä
kuten rodussa kuuluu, hyvä pää, kallo-osa on pyöreä, hyvä kuono-osa jonka tulisi olla pidempi, tummat silmät,
hieman suora edestä, pitkä lanneosa, hyvin hoidettu turkki joka vielä osin pentumainen, kaunis väritys, hyvät
takaliikkeet.
HOCHACHTUNGSVOLL VOM SCHLOSS HELLENSTEIN 23952/05 s.04.08.2004 i. D JMva Terriles Tysilio e.
Wundertüte vom Schloss Hellenstein kasv. Monica Bollinger, Saksa
Näyttelyt: Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada AVO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP1. Nicely put together,
short body, good front and rear, pretty head, and moves well. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia
AVO EH 1. Strong dog with correct topline and tailset, very good pigment and eye colour, correct neck and front
assembly, would like stronger hindquarters, which would give better drive on the move. Hyvinkää KR 22.7.
Matti Luoso AVO ERI 1 PU3. Erittäin hyvän tyyppinen uros, riittävän yhteneväiset pään linjat, muuten kaunis
pää, hyvä purenta, kaunis kaula, melko alas kiinnittyneet korvat, hyvä luusto ja käpälät, hyvä runko, eturinta saa
vielä kehittyä, sopivat kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, edestä hieman ahtaasti, hyvä luonne.
ICICLE’S DARKWING DUCK 50795/05 s.07.08.2005 i. Backhill’s Just For You e. Icicle’s Make My Day kasv.
Heidi Nemlander ja Raili Flinkman
Näyttelyt: Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia NUO H. Little size (37 cm), I’d like more expression of male,
correct teeth, eyelid without pigmentation, short muzzle, short forearm, elbow too much open, short body but
croup is too short, good coat, enough movement.

ISABEAU BLACK PETRS 42946/07 s.13.06.2006 i. Codger In Blue Black Petrs e. Freedom For Black Petrs
Izomer kasv. Petr Studenik, Tsekki
Näyttelyt: Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto JUN ERI 3. Mittasuhteiltaan sopiva junioriuros, hyvä pää, lavat
hieman edessä, vahva selkä, riittävästi rintakehää, hyvät takaraajat, liikkuu hyvin, kauniissa turkissa. Vehmaa
ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Very typical outstanding dog and
showing for 11 months a lot of quality, lovely and typical head, good neck, strong cobby body, very well
angulated, beautiful angulation, lovely coat, good tail, moving very happy and strong for age, with happy tail.
Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä JUN ERI 2. Excellent type, size and format, very good head,
pendulous flews, excellent ears, good neck, very good topline, excellent coat, movement and showing. Pori KV
29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali JUN ERI 1. Very nice type, good head and expression, good neck
and topline, excellent condition of coat, good ribcage for the age, good front, well angulated, nice mover. Turku
KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia JUN ERI 2 VASERT. 1 year old, very important head, nice expression, correct
ears and hair, excellent shoulder and thorax, short loin, good croup and tail, well angulated, excellent coat,
excellent movement. Riihimäki RN 12.8. Tarja Hovila JUN ERI 2 PU4 VASERT. Vesilahti RN 18.8. Jens
Martin Hansen, Tanska JUN ERI 4. Tervakoski KV 26.8. Annukka Paloheimo JUN ERI 2. Vantaa KR 1.9.
Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 4. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro JUN ERI 3. Hyvinkää ER 6.10. Jose
Ramon Guillamon, Espanja JUN EH.
ISBAHAN’S SO WHAT 50195/06 s.28.08.2006 i. Arg & Ury Mva Ury JMva MV-05 Corralet Indian Savage e.
Isbahan’s Noble kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia PEN 1 KP ROP-pentu. Beautiful puppy, excellent
size, proportions and condition, excellent topline, strong back and loin, correct tail, excellent chest, very well
angulated, perfect movement, very nice head, has a lovely expression, perfect coat, very promising. Suonenjoki
RN 17.5. Tarja Hovila PEN 1 KP ROP-pentu. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunislinjainen pää,
miellyttävä ilme, otsapenger voisi olla hieman selvempi, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä runko, raajat ja
luusto, oikea hännän kiinnitys, erittäin kaunis turkki, vetävät tehokkaat liikkeet, erittäin lupaava, ihastuttava
luonne. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia JUN ERI 2. Mature headed gold dog, pleasing outline,
nice front, legs and feet, good quarters, moved well, coat in good condition. Juva KV 8.7. Svein Helgesen,
Norja JUN ERI 1 PU2 SERT. Excellent type and balance, good head, would like to see more stop, very good
neck and topline, compact body, need to fill out more chest, well angulated, excellent coat quality, free in
movement, can be more stable in front. Puumala RN 28.7. Elena Ruskovaara JUN ERI 1 PU2 SERT. Oikean
mallinen, sopivan vahva maskuliininen uros, erinomaiset raajat, otsapenger voisi olla merkatumpi, melko yhdensuuntaiset pään linjat, hyvät huulet, erinomainen eturinta, hyvät etukulmaukset, hyvä vahva takaosa, hyvän
mallinen taakse ulottuva rintakehä, oikein kiinnittynyt häntä, etuliike saa vahvistua, hyvä ulottuva askellus, hyvä
käytös. Joensuu KR 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 1. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira
Rodrigues, Portugali JUN ERI 2. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN ERI 4. Oulu KV
7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN EH. Erittäin
hyvän tyyppinen, kauttaaltaan hieman liian raskas ja vahvapäinen uros jolla epätyypillinen ilme, erinomainen
ylälinja ja kulmaukset, upea karvan laatu ja hyvät liikkeet sekä rodunomainen hännän käyttö, melko pulskassa
kunnossa.
JENLIN CRACKERJACK 23438/04 s.22.03.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N Mva EstV-01 V-01 V-02
V-03 Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Jenlin Romantic Dreams kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Oulainen RN 6.5. Markku Santamäki AVO H. Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman
antava, hyvä ilme ja pää, hyvä luusto ja runko, hieman pitkä lanneosa, kohtalaisesti kulmautuneet raajat,
käyttäytyy avoimesti, kaipaa liikkeiden harjoittelua, muuten käyttäytyy hyvin.
JENLIN LIGHT THE WAY 40459/03 s.17.08.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Fin Mva Jenlin Blue
Avenue kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia AVO ERI 2. 3 years, noble head with
good stop, eyes, ears and teeth, well angulated, good square, good coat, good bone, moved well. Orivesi KR
14.7. Shellie Marshall, Australia AVO EH 2. Cobby dog with correct shortness and level back, very good
pigment and eye colour, good bone and feet, would prefer better hindquarters, which would give much greater
soundness on the move.
JENLIN STARQUEST Fin Jva 40142/99 s.25.10.1999 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva Benchmark Hot
Stuff kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki KÄY EH 2. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen
KÄY ERI 1 PU3 VASERT. Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila KÄY EH 1. Teuva RN 21.4. Leila Kärkäs KÄY EH 1.
Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali KÄY EH 3. Nice head and expression, good neck and
topline, front should be straighter, little bit light on bone, long in body, nice coat, good angulations, nice mover.
JUSMIL ICE AND FIRE 17296/07 s.09.02.2007 i. A’Fransmanni des Pyramides De Cholula e. Volfrad MarryLiiz’ly kasv. Sanna Fält
Näyttelyt: Helsinki PN 15.9. Kirsi Nieminen PEN 1 KP VSP-pentu. Erinomaista tyyppiä oleva pentu jolla on
oikeat rungon mittasuhteet, otsapenger voisi olla hieman selvempi, hieman taakselaskeutuva kallo-osa, erinomainen kaula, eturinta voisi olla selvempi, hyvä runko, erinomaiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella,

esitetään erinomaisesti, hyvä luonne. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN H. Hyvä tyyppi ja mittasuhteet,
hyvä pää, kaula, selkä ja takaosa, vankka luusto, eturaajojen tulisi olla suoremmat, hyvä turkin laatu, hyvät
takaliikkeet, kyynärpäät kiertyvät hieman ulospäin liikkeessä.
JUSMIL ICE MAN 17295/07 s.09.02.2007 i. A’Fransmanni des Pyramides De Cholula e. Volfrad Marry-Liiz’ly
kasv. Sanna Fält
Näyttelyt: Helsinki PN 15.9. Kirsi Nieminen PEN 3. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea pentu,
hyvä pää, hieman etuasentoiset lavat, eturinta tulisi olla voimakkaampi, eturaajoissa ulkokierteisyyttä, hyvä
runko, hyvät takakulmaukset, vahva raajaluusto, hieman pysty lantio, liikkuu yhdensuuntaisesti mutta askeleen
tulisi olla pidempi, esitetään erinomaisesti, hyvä luonne. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN T. Oikeat
mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, rungoltaan kovin kapea ja kehittymätön, luuston ja kulmausten tulisi olla
paremmat, hyvä turkin laatu, sivuliikkeessä askelten tulisi olla pidemmät, hyvin kapeat etu- ja takaliikkeet.
KARLUX LEMON TWIST Fin Mva Fin Ava 28885/97 s.21.05.1997 i. Wedelta’s Vincent van Gogh e. Fin Mva
Karlux Hot Shot kasv. Eija ja Janne Kankaanpää
Näyttelyt: Vähäkyrö RN 5.5. Markku Santamäki VAL ERI 2 PU3. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan
selvä, hyvät pään linjat, luomet voisivat olla tiiviimmät, hyvä ylälinja, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, hyvä
temperamentti ja liikkeet, runsas jonkin verran laineikas turkki, eturaajat tulisivat olla edestä katsottuna
suoremmat. Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto VET ERI 2. Iloisesti esiintyvä 10-vuotias veteraani, hyvä pää,
vahva selkä, hyvät raajat ja liikkeet. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia VET EH 2. Cobby dog, good
topline, balanced in angles, good eye colour, correct bone and feet, would prefer less strength in skull and more
soundness on move. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska VET ERI 2. Tampere RN 8.9. Vera
Smirnova, Viro VET ERI 1 ROP-VET. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt VET ERI 3. Erittäin hyvän tyyppinen,
ikäisekseen upeassa kunnossa, sopusuhtainen ja hyvärakenteinen, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, todella
ihastuttava vanha herra.
LEADING-LIGHT INCOGNITO 29626/07 s.24.02.2007 i. Bleper’s Step By Step e. Fin Mva Leading-Light Some
Like It Hot kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin sopusuhtainen
lupaava nuori uros, kaunis ilmeikäs pää, hyvä luusto ja kulmaukset, kauniit liikkeet. Helsinki KV 9.12. Arja
Koskelo JUN ERI. Erinomainen tyyppi, kauttaaltaan hyvin miellyttävä ja tasapainoinen 9-kuukautinen juniori,
kaunis pää johon toivoisin ikää myöten lisää maskuliinisuutta, hyvä kaula, mittasuhteet, luusto ja tassut,
aavistuksen lyhyt rintakehä, hyvä karvan laatu, hyvin lupaava nuori koira jolla erinomaiset liikkeet ja miellyttävä
luonne.
LEADING-LIGHT KENDOKA IN ACTION 10920/07 s.25.10.2006 i. Fin Mva Fashion Show of Black Mirage e.
Leading-Light Fifth Element kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN EH. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila
JUN H. Kevyt narttumainen uros, kevyt pää jonka linjoitus pitäisi olla parempi, hyvä kaula, kevyt runko ja luusto,
hyvä karva, töpöttävät liikkeet, hyvä luonne.
LEADING-LIGHT KRAV MAGA STYLE 10917/07 s.25.10.2006 i. Fin Mva Fashion Show of Black Mirage e.
Leading-Light Fifth Element kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 2. Good headed dog with nice dark eye, true
front on the move, good rib, merry on the move, would prefer more drive. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon
Guillamon, Espanja JUN EH.
LEADING-LIGHT KUNG FU FIGHTER 10918/07 s.25.10.2006 i. Fin Mva Fashion Show of Black Mirage e.
Leading-Light Fifth Element kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila JUN H. Hyvän tyyppinen nuori uros joka saisi esiintyä
vapautuneemmin, kohtalainen pää, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula, kevyehkö runko, kulmaukset
saisivat olla selvemmät, hyvälaatuinen karva, saisi liikkua tehokkaammin.
LEADING-LIGHT STRIKES BACK Fin Mva 33566/99 s.08.06.1999 i. Kans & Fin & Est & Ltu & Blr Mva V-94
LTUV-99 Fool’s Alibaba e. Breeze Nightshift kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VAL H. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia
VET ERI. Dog in immaculate condition, nicely headed dog, good bone, nice ribs, good second thigh, moved well.
LEAVENWORTH SAINT N’ SINNER 15936/06 s.24.11.2005 i. Leavenworth And Proud Of It e. Flyers Ode DoJoy kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen JUN H. Tornio RN 17.2. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN EH 2.
Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia NUO ERI 2. Nicely balanced red, good muzzle, dark eye, good
front with deep chest, good topline held correctly on the move, nice quarters used to advantage on the move.
LEAVENWORTH SIMPLY CLASSIC 15937/06 s.24.11.2005 i. Leavenworth And Proud Of It e. Flyers Ode DoJoy kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia NUO EH. Up-to-size gold dog, nice head, dark eye,
good bone and feet, upright in shoulder, moved well.

LECIBSIN BORN TO BE BARON Fin Mva 39326/96 s.21.07.1996 i. Lynwater Wood Wind e. Lathockar Brown
Penny kasv. Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä VET H. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VET ERI
2. Well kept for his age, nice head, good neck and shoulder, a bit straight in hind angulation, still a good mover,
nice coat.
LECIBSIN COORDINATOR 28980/01 s.06.10.2000 i. Cardamine Lionheart e. Cardamine Chockiki kasv. Jukka
Kuusisto
Näyttelyt: Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä AVO T. Oulainen RN 6.5. Markku Santamäki AVO H. Sopivan
kokoinen, mittasuhteiltaan neliömäinen, oikea ylälinja, raajojen kulmaukset saisivat olla voimakkaammat, turkki
ei nyt parhaassa näyttelykunnossa, voisi olla kauttaaltaan hieman voimakkaampi, käyttäytyy ja esitetään hyvin.
Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO EH 4. Black dog, would like more masculine head,
short body, a bit straight in front, good hind angulations, should move with longer strides, would like better coat
and condition. Hyrynsalmi RN 9.6. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomaiset mittasuhteet
omaava kompakti uros, päässä erinomainen linja ja kauniisti holvautunut kaula, kuono voisi olla täyteläisempi,
erittäin hyvä eturinta ja tilava runko, tasapainoiset raajojen kulmaukset ja tilava luusto, hyvä häntä ja ylälinja,
liikkuu tarpeeksi pitkällä askeleella yhdensuuntaisesti takaa, karvapeite voisi olla viimeistellympi, kaunis
esiintyminen.
LECIBSIN MARCO POLO 26616/07 s.16.03.2007 i. Tudormist Poacher Pocket e. Lecibsin Magnet kasv. Jukka
Kuusisto
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia PEN 1 KP VSP-pentu. 8 months old liver dog of good
size and proportions, correct head but missing some stop, nice head, well angulated in front, deep chest, good
forechest, very nice ribs, short in loins, nice hindquarters, good tailset, carrying too much weight at the moment,
nice mover, good temperament. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt PEN 2. Erittäin hyvän tyyppinen, melko
hyvä pää, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula, luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu hyvin,
erinomainen luonne.
LECIBSIN MARK WELLSON Kans & Fin & Est Mva 13954/97 s.02.11.1996 i. Lynwater Wood Wind e.
Lecibsin Mata-Hari kasv. Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VET ERI 2. Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila VET ERI 1
PU4 ROP-VET. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska VET ERI 2. Lahti KV 28.4. Helle Dan
Pålsson, Tanska VET ERI 2. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia VET ERI 2 PU4. Beautiful ten
years old veteran in excellent condition, correct proportions, lovely head, has kind expression, excellent topline,
excellent back and loin, correct tail, very well angulated, good movement, lovely temperament, really beautiful
English cocker, has perfect parallel lines in head. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VET ERI 1
PU3 ROP-VET. Beautiful blue roan, in excellent condition for his age, nice head and expression, lovely body,
excellent angulations, still a good mover, in perfect coat condition. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, IsoBritannia VET ERI 4. Blue dog, still in excellent hard condition at 10½ years, good front, nice feet, moved and
showed well. Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia VET ERI 1 PU4 ROP-VET. 10½
years, strong boy in good condition, very well angulated, good brest, good coat, excellent mover. Tuusula KR
30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia VET ERI 3. 11 years old, still full of life and vigor, nice balanced head, still
a very nice level topline, nice gentle spring of rib, no exaggerations, went very well, enjoying his day out, credit to
his owner. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi VET ERI 2. 11 years old in perfect condition, strong bones
and body, nice head and expression, excellent forechest, well angulated in rear, moves with excellent drive and
very happily. Kuopio KV 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi VET ERI 1 ROP-VET. Still in beautiful condition, 11
years old blue roan, good front, correct head, proper tailset, excellent hindquarters, short in body, excellent
mover, well presented, keeping strong topline.
LECIBSIN UNWRITTEN STORY 54100/05 s.19.11.2005 i. Fin & Est & Lv Mva BaltV-06 Carrier Wheel of
Fortune e. Raccoon’s Unicue Rose kasv. Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Honkajoki RN 5.5. Kirsti Louhi JUN EH 1. Hieman raskaspäinen uros jolla oikea purenta, löysät
luomet, melko leveä kallo, kaula voisi olla jalompi, melko ylös kiinnittyneet korvat, hyvät kaarevat kylkiluut,
rungon tulee vielä täyttyä, hyvä ylälinja, voisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, hyvä karvan
laatu, selkä elää liikkeessä.
LOITSUTUULEN WIND OF NORTH 39783/06 s.16.07.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Jenlin
Love Letter kasv. Riitta Helle
Näyttelyt: Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic, Slovenia JUN ERI 4. 1 year old dog, excellent size, good coat
and colour, masculine head, excellent skull, a bit too open eyelids, good front, ribcage, topline, tail and
angulation, first time shown, should be trained, quite sound mover.
LOITSUTUULEN WIZARD 39782/06 s.16.07.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Jenlin Love Letter
kasv. Riitta Helle
Näyttelyt: Hamina KR 13.5. Matti Luoso JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen mutta vielä kovin kapea
junioriuros, hyvä pään pituus, linjat saisivat olla yhtenäisemmät, hyvä purenta, sopiva kaulan pituus ja luusto,
eturinta ja runko saavat vielä kehittyä, hyvä hännän kiinnitys, sopivat kulmaukset, saisi liikkua paremmalla taka-

askeleella, hyvä luonne. Riihimäki RN 12.8. Tarja Hovila JUN EH 3. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila NUO
H. Hyväpäinen uros, kaunis kaula, sopivan vahva runko, kulmauksia saisi olla enemmän ja lantio saisi olla
pitempi, hyvä karva, seisoo hieman epävarmasti takaraajoillaan, saisi liikkua vieläkin tehokkaammin, miellyttävä
käytös.
MADMAN’S RETURN OF BLACK MIRAGE Kans & Hu & Fin Mva RkfV-07 METCSP9684/02 s.06.09.2002 i.
Kans & Hu & Lux Mva Lochranza Black Mirage e. Tainted Girl of Black Mirage kasv. Tamas Jakkel, Unkari
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenki, Tsekki VAL ERI 1 PU3. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann
Jörgensen, Tanska VAL ERI 1 PU2 SERT FIN MVA. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska VAL ERI 2
PU4. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi VAL ERI 1. Maskulin stilig hane, välskuret huvud, stark rygg,
mycket bra bakställ, önskas bättre överarm, men han har härlig gåvilja och flexibilitet. Kangasniemi KR 9.6.
Karlo Bala, Serbia VAL ERI 1 PU3. 5 years old dog, beautiful head, neck good, strong backline, underline good,
excellent legs, good bite, good moving and handling. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia VAL ERI
2 PU4. Nice balanced dog, very gentle expression, good reach of neck, well laid back shoulders, good bone,
nice gentle spring of rib, short coupled, nice level topline which he held on the move, went with drive and great
ring presence, presented in very good condition. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi VAL ERI 2 PU3. Short
and cobby dog in good size, excellent head, typical expression, nice neck and topline, well angulated in front and
rear, moves with excellent drive, very well presented. Juva KV 8.7. Svein Helgesen, Norja VAL ERI 1 PU1
ROP. Excellent type and balance, excellent head and expression, very good neck, should like to see better
topline and more compact in body, well angulated, very good coat quality and free movement. Vantaa KR 28.7.
Saija Juutilainen VAL ERI 1 PU2. 5-vuotias, hyvin kaunislinjainen tiivisrunkoinen hyväluustoinen uros jolla
kaunisilmeinen pää, joskin pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, vahvat huulet, hyvä purenta, kauniisti
kiinnittynyt kaula, vahva ylälinja, erinomainen tiivis runko ja vahva ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen karvan laatu, supertyypillinen luonne joka näkyy myös liikkeissä iloisena reippautena, erinomainen
askelpituus ja voima. Joensuu KR 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 1 PU2. Joensuu KV 12.8.
Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL ERI 1 PU2. Kouvola KR 18.8. Paula Rekiranta VAL ERI 1 PU3.
Heinola KR 19.8. Eeva Resko VAL ERI 1 PU2. Tervakoski KV 26.8. Annukka Paloheimo VAL ERI 1 PU3.
Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja VAL ERI 3. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti
VAL ERI 2. Sopivan kokoinen musta uros jolla hyvä luonne, toivoisin sille parempaa päätä, kaulanahka häiritsee
hieman, kaunis kaula ja selkälinja, hvyä takaosaltaan, liikkuu kauniisti, hyvä karvan laatu, hyvä musta väri, hyvät
korvat ja tassut, eturinnan tulisi olla pidempi. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara VAL ERI 1 PU3. Erinomaista
tyyppiä oleva, oikein rakentunut ja tasapainoinen uros, hyvä luusto ja varma-asentoiset raajat, levollinen ilme,
kauniit pään mittasuhteet ja sivukuva, hyvät huulet, erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa,
sopivasti runkoa, ok karva, erinomainen ulottuvuus, jousto ja voima sivuliikkeessä, kantaa itsensä oikein, oikeaasentoinen iloisesti heiluva häntä. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia VAL ERI 2 PU3. Very nice size,
typical masculine head, very nice expression, I like his every part, lovely temperament, sound movement.
Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt VAL ERI 1 PU1 VSP. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, kaunis
ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Helsinki KV 9.12.
Arja Koskelo VAL ERI 2 PU4. Erinomainen tyyppi, oikea pää joskin toivoisin pehmeämmän ilmeen, terve
rakenne, erinomainen rungon malli, hyvät kulmaukset ja eturinta, upeat sivuliikkeet ja ryhti, tip-top näyttelykunnossa.
MARGATE BE FOR REAL 49520/04 s.24.10.2004 i. Kans & Fin & It & Lux & Lv & Ltu & Est & Esp Mva LtuV-04
Shavian Hey Presto e. Kans & Fin & Est Mva Canyonn Carrie On At Margate kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Valkeala RN 3.3. Kirsti Louhi AVO ERI 1 PU2 SERT. Erinomaista tyyppiä oleva uros jolla melko
hyvät pään linjat, oikea purenta, hieman pyöreät silmät, kuono voisi olla täyteläisempi, hyvin asettuneet korvat,
hyvät kulmaukset sekä edessä että takana, hyvä eturinta, kaarevat kylkiluut, hyvin asettunut häntä, erinomainen
iloinen luonne, koira liikkuu avoimesti takaa. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia AVO ERI 1 PU3.
Red dog of good substance and quality, square appearance, nice headed dog, nice legs and feet, quarters used
to advantage on the move, held a level topline on the move, merry cocker. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro
Borges, Portugali AVO ERI 2. Nice type, nice head but the stop could be more defined, excellent pigmentation,
good neck and topline, good front, excellent proportions of body, nice coat and in good condition, well angulated,
nice mover. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari AVO ERI 2. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti AVO
ERI 1 PU3.
MARGATE LOOK FOR REAL 51446/06 s.23.10.2006 i. Margate Be For Real e. Margate Look At Me kasv.
Marjut Kakko
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 4. Well balanced throughout, good bone, neck
and shoulders, nice quarters with good second thigh, moved well when settled. Hämeenlinna KR 17.6.
Annaliisa Heikkinen PEN 1. Hyvä tyyppi, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, otsapenger
voimakkaampi ja kuono täyteläisempi, kaunis kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, runko saisi olla
lyhyempi ja selkä tiiviimpi, liikkuu löysästi edestä, hyvä turkin laatu ja viehättävä luonne.
MARGATE PLAYWELL EXPRES Kans & Fin & S Mva JMV-98 17048/97 s.22.02.1997 i. Northworth Hot
Stepper e. Kans & Fin & Est Mva Margate What’s Up Yours kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala VET ERI 1 VSP-VET. Erittäin voimakas, näyttävä ja tyypiltään erinomainen uros, erinomaisessa kunnossa oleva 10-vuotias, maskuliininen pää, erinomainen kaula, selkä ja rinta-

kehä, vahva luusto, hyvät takakulmaukset, hieman pysty olkavarsi, mikä vaikuttaa etuliikkeisiin, erinomaiset
vahvat takaliikkeet, hyvä karva, erinomainen luonne ja esiintyminen.
MARGATE THE MACALLAN Fin Mva 26040/05 s.10.04.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Lochranza Jack Daniels
e. Margate Could Be Yours kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila NUO ERI 1 PU4 VASERT. Erinomainen uros, kaunis ilmeikäs pää,
erinomainen kaula, runko ja luusto, hyvin kulmautunut, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvä karva rungossa, liikkuu
hyvin, miellyttävä luonne. Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erittäin hyvän tyyppinen
uros, hieman lyhyt kaulaosa, hyvä ilme, riittävä eturinta, kaunis ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa ja vankka
luusto, hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa, liikkuu edestä ja takaa hyvin, riittävän pitkällä askeleella sivusta,
hyvä karvan laatu ja luonne. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska AVO ERI 1 PU4. 2 år gammal
brun välbyggd hane med prima huvud, bra öron, ögon och bett, bra hals, prima rygg, välansatt svans, mycket
bra kropp för åldern, bra vinklar, benstomme och tassar, rör sig väl, bra päls färg och temperament. Lahti KV
28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska AVO ERI 1 PU3 SERT CACIB. Masculine, good size, lovely clean head, good
expression and bite, very good neck, straight shoulders, well placed upper arm, very balanced body with good
quarters, moves with good topline and reach, lovely coat, good temperament. Helsinki KV 20.5. Kari Haave,
Ruotsi AVO ERI 1 PU2 CACIB. Vacker hane, härlig könsprägel, välutvecklad, i top kondition, vackert huvud och
uttryck, härlig skulderansättning, perfekt kropp och bakställ, aningen kort överarm, rätt temperament, positiva
rörelser. Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen AVO ERI 1 PU1 ROP RYP3. Hyväkehoinen vahva uros,
maskuliininen pää, erittäin hyvät lavat ja eturinta, kaunis ylälinja, hyvä takaosa, oikealaatuinen turkki, esiintyy
iloisesti ja hyvällä askeleella. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia AVO ERI 1 PU3 CACIB. Excellent type,
good coat, very nice head, good eyes, ears and expression, well angulated, excellent bones and body, good tail,
excellent temperament, very good mover. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi AVO ERI 1. Nice size, well
boned, very well shaped head, masculine expression, good length of neck, strong rib cage, very well muscled
hindquarters, nice feet, nice coat, moves well both ways, strong temperament.
MAXI MATES LORD ESSEX 45001/02 s.22.08.2002 i. Cardamine Limerick e. Cardamine Tan Teak kasv. Eva
Börtin Bergqvist, Ruotsi
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia AVO ERI 2. Very pleasingly outlined dog, strong
bone, barrel ribs, good front legs and feet, merry cocker, holding topline correctly, good quarters.
MER-GITTEN ANDREI 13300/07 s.18.11.2006 i. Ambassador of Merrily e. Midian’s Lady Planet kasv. Mervi
Lehto
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN H. Rungoltaan vielä kovin kehittymätön, hyvä ilmeikäs pää,
riittävän vankka luusto, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä turkin laatu, hyvin iloinen ja ystävällinen
luonne, liikkui hyvin sen hetken kun malttoi, kaipaa harjoitusta.
MERAZURE DARING TIGER 10980/06 s.10.12.2005 i. Fin & Est & Rus Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon e.
Merazure Tan Azure Dream kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska JUN EH 4. Lovely type, masculine, good size, very good
head and expression and bite, lovely neck and shoulder, acceptable forechest and depth, strong body with
excellent hindquarters and tailset, ok coat, moves typically but could be more happy. Leppävirta RN 6.5. Rita
Kadike-Skadina, Latvia JUN EH 2. Strong masculine male, good condition, head should be more in parallel
lines, good chest, medium angulated, too free in elbows, very close in pasterns, a little bit turned out feet, well
angulated behind, movement should be more free and energetic, too low tail in movement, needs more
temperament, good coat. Sulkava RN 27.5. Ritva Raita NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomaista tyyppiä oleva,
sopusuhtainen erinomainen pää, hyvä purenta ja korvat, hyvin kiinnittynyt lapa, hyvät kulmaukset edessä ja
takana, hyvä häntä ja esitetään erinomaisessa kunnossa, liikkuu hyvin mutta laiskasti. Kangasniemi KR 9.6.
Karlo Bala, Serbia NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. 17 months old dog, beautiful head, strong backline, front and
back excellent, good moving and handling, coat beautiful. Puumala RN 28.7. Elena Ruskovaara NUO H.
Valitettavan pälyilevästi käyttäytyvä maskuliininen uros, ilme saisi olla lempeämpi, erittäin hyvä kuono-osa,
kauniit huulet, ohimot saavat täyttyä, toivoisin elegantimman ja pidemmän kaulan ja viistomman lavan, sopivasti
eturintaa, vankat raajat, kylkikaaret voisivat olla täyteläisemmät, hyvät takakulmaukset, runsas karva, liikkuu
hyvällä askelpituudella mutta valitettvasti iloisuus puuttuu, häntä koipien välissä.
MERAZURE FOREVER TAN 50866/06 s.22.09.2006 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Fin
& Est & Ltu Mva BaltV-02 Merazure Lady Tan Dream kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia PEN 1 KP ROP-pentu. Almost 9 months old, teeth well
changed, head excellent, good backline, front good wide, back legs excellent cornered, coat excellent, handling
and moving good. Puumala RN 28.7. Elena Ruskovaara JUN EH 1. Erinomaiset mittasuhteet omaava teinipoika, tarpeeksi vahvuutta raajoissa, pää saa miehistyä, toivoisin selvemmät kulmakaaret ja otsapengertä,
kaunis ilme, hyvät silmät, melko hyvin kulmautunut edestä, eturinta saa täyttyä, lihaksikkaat hyvin kulmautuneet
takaraajat, sopivasti runkoa, kauniit tan-värit, hieman pehmeyttä karvapeitteessä, hyvä voimakas taka-askel,
hyvin pentumaiset edestä holtittomat etuliikkeet, esitetään kauniisti. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira
Rodrigues, Portugali JUN ERI 3. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN EH. 1 year old, good size
and proportions, typical head and expression, good neck, upright shoulder, firm and straight topline, deep chest
but I’d prefer more rounded ribs, good hindquarters, sickle hocked.

MIDIAN’S LUCKY HOPE 44910/04 s.11.07.2004 i. Shimmerian Jubilee Prince e. Midian’s Jewel Queen kasv.
Katri Laitila
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen AVO T. Hieman pitkärunkoinen uros, kapea kuono-osa, tukeva
runko, hieman kevyet luut, hieman ahtaat eturaajojen liikkeet, karvapeite saisi olla luonnollisempi, koiralla on
kaksi samankokoista kivestä mutta toinen pitää siirtää etuosastaan taaksepäin. Tuusniemi RN 25.2. Matti
Tuominen AVO ERI 1 PU2 SERT. Erinomaista tyyppiä oleva, hyväluustoinen uros jolla hyvä ylälinja, hyvä
runko, kapea edestä mutta liikkuu edestä hyvällä askelpituudella, takaa saisi liikkua pidemmällä, hyvämuotoinen
pää, turhan pyöreät silmät, tyypillinen luonne, esiintyy ja esitetään hyvin. Oulu KR 12.5. Maria-Luise
Doppelreiter, Itävalta AVO ERI 1. Nice black, good head and expression, good body, excellent angulations,
very nice movement, coat condition could be better. Joensuu KR 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 1.
Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali AVO EH 2.
MIDIAN’S NIGHTWISH 42009/05 s.28.05.2005 i. Shimmerian Jubilee Prince e. Midian’s Jewel Queen kasv.
Katri Laitila
Näyttelyt: Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta NUO EH 2. Nice type, black dog, very nice head
and expression, unfortunately the quality is spoiled by carrying to much weight, should lose at least 2 kilos, coat
needs some grooming, very nice character.
MIDIAN’S PRODIGY PAL 55773/06 s.09.08.2006 i. Fin Mva Two Pine’s Ipso Facto e. Midian’s Jewel Queen
kasv. Katri Laitila
Näyttelyt: Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen PEN 2 KP. Normaalisti kehittynyt lyhytrunkoinen tiivis
pentu, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, pienet silmät, pitkä kaula, hyvä eturinta, hyvä selkälinja,
hyvät raajojen kulmaukset, esiintyy iloisesti, runsas pentukarva joka on alkanut jo lähteä, varsin lupaava mutta
voisi kasvaa hieman isommaksi. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska PEN 2 KP. 8 månader
gammal, maskulin hane, bra öron, icke helt regelbandet bett, bra hals, stark rygg, bra topline, bra vinklar,
benstomme och tassar, rör sig bra för åldern, bra päls och färg, prima temperament. Vähäkyrö RN 5.5. Markku
Santamäki PEN 2 KP. Erittäin hyvät mittasuhteet, hyvä pää, pitkä kaula, erittäin hyvä etuosa, hyvä rintakehän
muoto, kohtalaisen hyvin kulmautuneet takaraajat, lantio-osa voisi olla pidempi ja suorempi, liikkuu hyvin mutta
taka-askel voisi olla pidempi, käyttäytyy tasapainoisesti ja luottavaisesti. Korsholm RN 12.8. Markku
Santamäki JUN EH 2. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti JUN H. Hyvän kokoinen, hyväluonteinen,
oikeat pään linjat, melko pienet silmät, hyvä purenta, eturinnan tulisi olla paljon selvempi ja se on vielä hyvin
kapea edestä, kaulalinja tulisi olla pidempi ja selkälinja parempi, erinomainen turkin laatu, hyvät tassut, liikkuu
takaa hyvin, hyvä runko, pehmeä cockeri-ilme puuttuu. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN ERI.
15 months, good size and type, typical masculine head, gentle expression, nice neck and shoulders, good chest
and forechest, nice ribs, strong in loins, good tailset, sound movement with good tail action.
MISTILY’S COMMANDER BLUE 28830/06 s.04.09.2004 i. S(n) Mva Mistily’s Amber Gambler e. Charbonnel
Grace ‘N’ Favours kasv. Christina Daniels, Ruotsi
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia AVO EH. Blue of overall good make and shape,
good rib, nice coat, well presented, didn’t move as well as I would have liked, perhaps due to today’s heat.
Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia AVO ERI 3. Almost 3 years, nice expression, good head, correct teeth,
elegant neck, shoulder well angulated, brisket is narrow, correct balance, good quality of coat, in movement did
not move tail.
MURBRÄCKANS PAPARAZZI S58237/2005 s.12.08.2005 i. S(n) Mva QuilmHair Highland Fling e.
Murbräckans Annie Get Your Gun kasv. Christina Hofgren ja Cathrin Krause
Näyttelyt: Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel AVO ERI 1 PU3 SERT VACA. Helsinki KV 9.12. Arja
Koskelo AVO ERI. Erinomainen tyyppi, terverakenteinen ja oikeamittasuhteinen, riittävän maskuliininen uros
jolle toivoisin hieman täyteläisemmän kuono-osan, kaunis ylälinja, oikea rungon malli sekä erinomaiset liikkeet,
miellyttävä luonne.
MUSKETTIKOIRAN LA DOLCE VITA 36736/04 s.15.06.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva EstV-01
V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Muskettikoiran Isadora kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Puumala RN 28.7. Elena Ruskovaara AVO H. Hoikka ja jäntevä pitkärunkoinen uros jolle toivoisin
astetta vahvemman luuston, erittäin kaunis pään sivukuva ja otsapenger, kuono voisi olla täyteläisempi, hyvin
kulmautunut etuosa mutta niukka eturinta, runko saisi olla tilavampi, erittäin hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin
takaa, etuliike saisi olla ulottuvampi ja kyynärpäistä tiiviimpi, esitetään kauniisti, kiva käytös. Mikkeli RN 25.8.
Paavo Mattila AVO ERI 1 PU3. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila AVO EH 2. Hyvätyyppinen uros, hyvän
mallinen pää, hieman ujo ilme, sopusuhtainen runko, luusto voisi olla hieman vankempi, hyvä selkä, aavistuksen
luisu lantio, hyvin kulmautunut takaa, aavistuksen suora edestä, hyvä karva, liikkuu kohtuullisen hyvin, luonne
saisi olla iloisempi.
MUSKETTIKOIRAN NEXT TO ME 40692/05 s.21.07.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e.
Muskettikoiran Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 14.4. Paula Rekiranta NUO H. Hieman neliömaisen vaikutelman antava nuori uros,
vahva kuono-osa, takaluisu kallo, hyvä kaula ja etukulmaukset, hyvä rinnan syvyys, lyhyt ja luisu lantio, niukka
polvi- ja kinnerkulmaus, hyvä luusto ja käpälät, hyvä turkin laatu, liikkuu takaa kovin lyhyellä ja töpöttävällä
askeleella. Hirvensalmi RN 14.4. Paula Rekiranta NUO H. Puumala RN 28.7. Elena Ruskovaara AVO EH 1.

Maskuliininen, hyvän luuston omaava uros, vahva uroksen pää, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat,
oikean mallinen rintakehä, tyypillinen takaosa, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja eturinta selvempi,
liikkuu erittäin hyvin takaa, tarpeeksi ulottuva sivuaskel, erinomainen karvan laatu, kiva käytös.
MUSKETTIKOIRAN PETER PAN 35831/06 s.16.06.2006 i. Toalmark Cool N’Brown e. Fin Mva Muskettikoiran
Fantasy Fanny kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 14.4. Paula Rekiranta JUN EH 1. Tyypiltään erinomainen, oikeat pään ja rungon
mittasuhteet, hyvä kaula, hyvä rinnan syvyys mutta vielä litteät kyljet, hieman kapea reisi, riittävä raajaluusto,
oikea turkin laatu, liikkuu hyvin silloin kun haluaa. Sulkava RN 27.5. Ritva Raita JUN EH 1. Vähän laiskasti
liikkuva juniori (hellepäivä), hyvä ilmeikäs pää ja hyvä purenta, normaalit kulmaukset, laiskasti liikkuessa
vaikuttaa pitkältä, seisoo takaraajat vähän pihdissä, parempi liikkeessä. Juva KV 8.7. Svein Helgesen, Norja
JUN H. Good type, a little long in body, very good head and expression, very good neck, a little short in upper
arm, could have better tailset, a little short in coat quality, could be more free and stable in movement. Mikkeli
RN 25.8. Jorma Silta JUN EH 2.
NEPPARI’S BANANA SPLIT 13401/05 s.22.12.2004 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Rassel’s
Beautiful Queen kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, kaunis pää,
oikea purenta, alas kiinnittyneet korvat, hyvä kaula, eturinta saisi olla näyttävämpi ja runko täyteläisempi, hyvät
kulmaukset, taka-askeleessa saisi olla enemmän työntövoimaa, kapea reisi, hyvä luonne. Vesilahti RN 18.8.
Jens Martin Hansen, Tanska KÄY EH 3.
NEPPARI’S COCONUT MILK 32976/06 s.29.04.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Rassel’s
Beautiful Queen kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen JUN EH 2. Saisi liikkua tehokkaammin, askel liian lyhyt, kapea pää,
liikaa kaulanahkaa, etuosan pitäisi olla paremmin kulmautunut, seisoo pahasti ulkokierteisesti, kapea edestä,
liian suorat ranteet, hyvä ylälinja ja takaosa, erinomainen karvapeite, asiallisesti esitetty. Kellokoski ER 9.6.
Judith Craig, Iso-Britannia JUN EH. Good headed black and white, nice bone, true and straight on the move,
nice barrel ribs, correct croup but would prefer more width on the movement.
NEPPARI’S DO THAT THING 28730/07 s.26.11.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Neppari’s
Anastasia kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN ERI. 1 year, good size and type, very nice
masculine head with good expression, good neck and shoulders, strong and compact body, I like his bones and
ribs, good set of tail, good hair quality, typical movement. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin
hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, ilmeikäs pää, erittäin hyvä luusto ja etuosa, hyvä runko ja selkä, riittävästi
kulmautunut takaosa, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin iloisesti, turhankin vallattomasti. Helsinki KV 9.12.
Arja Koskelo JUN ERI. Erinomainen tyyppi, kaunis tasapainoinen maskuliininen vahva uros jolla oikeat pään
linjat, joskin hieman jyrkkä otsapenger, hyvä rakenne ja oikean mallinen runko, liikkuu halutessaan terveellä ja
riittävän pitkällä askeleella, hieman jyrkkä lantio, kaipaa kehätottumusta, miellyttävä kokonaisuus.
NIGHTLANE’S ELEGANT CLOWN 42241/04 s.26.08.2004 i. Am Mva Westerner Marching Order e. Nightlane’s
Hungry Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen AVO EH 2. Vielä hieman kevytrakenteinen uros, kuonon tulee
vahvistua, hieman korostunut otsa, raajat voisivat olla kulmautuneemmat, rungon tulee vahvistua, erittäin
hyvälaatuinen turkki, miellyttävä luonne, voisi liikkua tehokkaammalla askeleella.
NIGHTLANE’S FABULOUS 38725/06 s.29.06.2006 i. Backhills Just For You e. Nightlane’s Hungry Hunter kasv.
Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Paavo Mattila PEN 1 KP ROP-pentu. Kaunis pentu, kaunisilmeinen pää, hyvä
kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut, hyvä karva, kyynärpäissä hieman löysyyttä, liikkuu hyvin,
miellyttävä luonne. Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt PEN 3. Erittäin hyvän tyyppinen, vankka, lupaava nuori
uros, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, runko ja takaosa, hyvä turkki, hyvät liikkeet, miellyttävä luonne. Korpilahti
RN 1.4. Paavo Mattila JUN ERI 1 PU3. Erinomainen nuori uros, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, runko ja
luusto, tyylikäs ylälinja, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina,
Latvia JUN ERI 1. Nice masculine junior, excellent condition and proportions, nice head, neck could be longer,
strong enough back and loin, excellent chest, correct tail, well angulated, excellent coat, movement ok but needs
more ring training. Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila JUN EH 1. Erinomainen tyyppi, kaunislinjainen uros jolla
hyvän mallinen maskuliininen pää, miellyttävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt runko, erinomainen
luusto, hieman lyhyt pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut takaosa, hieman lyhyt jyrkkä lantio ja lanneosan tulee
tiivistyä, erinomainen turkki, iloinen hännän heiluttaja, hyvä taka-askel, edessä vielä löysyyttä. Hämeenlinna KR
17.6. Annaliisa Heikkinen JUN H. Hyvä tyyppi, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula,
etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja kyynärpäät rungon myötäisemmät, toivoisin lyhyemmän ja tiiviimmän
selän, liikkuu löysästi edestä, hyvän laatuinen karva. Saarijärvi RN 30.6. Markku Santamäki JUN EH 1.
Sopivan kokoinen, hyvä sukupuolileima, vahva urosmainen pää, hyvä ilme, hyvä luusto ja tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, vaivattomat liikkeet, hyvä turkki, kaunis väritys, käyttäytyy luotettavasti. Orivesi KR 14.7.
Shellie Marshall, Australia JUN EH 1. Overall balanced, very good, correct head and expression, correct
topline and tailset, would prefer better front and better ribbing, flows very well on the move. Kuopio KV 5.8.

Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 2. Proper size, 13 months old, showing good condition, masculine head,
scissor bite, dark eyes, sweet expression, long neck, proper shoulders, ribcage ok for the age but needs to be
little more, excellent coat texture, strong hindquarters, little long in body, nice temperament, young dog with
show potential that needs to fulfill maturity. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti NUO EH 2. Hyvin
urosmainen, erinomainen luonteeltaan, hyvä koko, kaunis pään profiili, kaunis ilme, löysä kaulanahka häiritsee,
hieman suora edestä, hyvä takaosa, runkoa saisi olla nyt hieman enemmän, hyvät tassut, hyvä karvan laatu ja
väritys, erinomaiset takaliikkeet, etuliikkeet tulisi olla paremmat, urosmainen, erinomainen cockeri-ilme. Valkeala
RN 11.11. Paavo Mattila NUO ERI 1. Lupaava nuori uros, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen
runko, hyvä ylälinja ja takaosa, hieman suora edestä, erinomainen karva, aavistuksen korkea häntä, joustavat
liikkeet, erinomainen luonnne, etuosa voisi olla kiinteämpi. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia NUO
EH. Good size, strong, nice head and pigmentation, good neck and shoulder, missing forechest, loose elbows, a
bit long in loins, correct hindquarters, sound movements but tail carried over the topline.
NIGHTLANE’S FAITHFUL Est JMva 38728/06 s.29.06.2006 i. Backhills Just For You e. Nightlane’s Hungry
Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska JUN H. Up to size black and white, masculine head,
needs to develop in muzzle, good bite and lovely expression, good neck, straight shoulders, lack of forechest
and depth, a little long in loin, needs to settle behind to improve the topline, moves happy, needs a little more
drive, lovely coat and temperament. Somero RN 6.5. Paula Rekiranta JUN H. Hyvän tyyppinen, vielä kovin
kapearunkoinen nuori uros, hyvä kallo, kuono-osa saisi olla hieman täyteläisempi, pitkä otsapenger, hyvä kaula,
hieman etuasentoiset lavat, niukka eturinta, riittävä rintakehä, lyhyt ja luisu lantio, sopusuhtainen luusto, hieman
pehmeä karva, liikkuu vielä kovin kapeasti takaa. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari JUN EH. Porvoo KR
8.9. Evelyn Hurley, Irlanti JUN EH. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN EH. Valkeala
RN 11.11. Paavo Mattila JUN EH 2. Kookas uros, hyvä pää ja kaula, sopusuhtainen runko ja luusto, hyvä
ylälinja, sopivasti kulmautunut takaa, hieman niukasti edestä, hyvä karva ja sivuliikkeet, hieman kapeat takaa,
miellyttävä luonne, otsapengertä voisi olla aavistus enemmän.
NIGHTLANE’S FOLLOW ME 38727/06 s.29.06.2006 i. Backhills Just For You e. Nightlane’s Hungry Hunter
kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Somero RN 6.5. Paula Rekiranta JUN H. Iloisesti esiintyvä nuori uros jolla hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi, lyhyt kaula ja pystyt lavat, vielä kapea
edestä, hyvät takakulmaukset, reisi saisi olla leveämpi ja raajaluusto hieman voimakkaampi, melko hyvä karvan
laatu, liikkuu lyhyellä askeleella etenkin takaa. Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia JUN
EH 2. 1 year, good skull and muzzle, eye show a little haw for the moment, good earset and teeth, good
shoulders, hindquarters enough angulated, little long in loin, needs to use his ground. Hämeenlinna KR 17.6.
Annaliisa Heikkinen JUN H. Kookas nuori uros, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, otsapenger
saisi olla selvempi ja kuono-osa täyteläisempi, lyhyt kaula, tiivis runko, takakulmaukset saisivat olla paremmat,
liikkuu ahtaasti takaa ja kahta uraa, tarvitsee koulutusta ja kuria, murisee esittäjälle mutta on ystävällinen
tuomarille. Tampere RN 8.9. Vera Smirnova, Viro JUN EH 4.
NIGHTLANE’S PEACEMAKER 10963/04 s.06.12.2003 i. Fin Mva Iceking e. Fin Jva Nightlane’s Lonely Hunter
kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen uros jolla riittävä
raajaluusto, riittävä runko, sopivasti kulmautunut, hyvät sivuliikkeet, hyvä turkki, pää ja ilme ok, voisi olla hieman
voimakkaampi eturinta, kaulalinja saisi olla tyylikkäämpi, miellyttävä tyypillinen luonne, esitetään hyvin. Tampere
KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki KÄY EH 3. Blauschimmel Rüde, gute Grösse, mittellanger Hals, etwas steile
Schultern, mittelstarke Knochen, fehlende Vorbrust, in der Bewegung wünsche ich besseres Hinterhandaktion,
natürliche Haarstruktur. Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila AVO ERI 1. Mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvän
mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, hieman suora edestä ja eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko ja takaosa,
hyvä ylälinja ja karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO
ERI 1. Strong male, excellent condition and proportions, nice head, has a kind expression, excellent strong back
and loin, correct tail, medium angulated in front, more behind, excellent chest, good movement, excellent quality
of coat, lovely temperament. Saarijärvi RN 30.6. Markku Santamäki AVO EH 3. Sopivan kokoinen, rungon
mittasuhteilta oikea, hyvä pää, sopusuhtainen luusto, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, olkavarret voisivat
olla viistommat, eturinta voisi olla voimakkaampi, hyvä runko, hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin. Orivesi KR 14.7.
Shellie Marshall, Australia KÄY EH 1. Dog is balanced in angles, good head, very good pigment, correct bone,
well ribbed, strong in front, sound on move, even though the dog is balanced I would like more angles. Kuopio
KV 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi KÄY ERI 2. Proper breed type, 3 years old blue roan, pretty head with dark
eyes, soft expression, scissor bite, proper neck, slightly straight in shoulders, could have deeper chest, proper
tailset, could have little more angulation behind, nice coat texture, proper pigment, little long in body, correct
mover, keeping proper topline. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti AVO EH 4. Oikean tyyppinen uros
joka on aavistuksen matala, sillä on kaunis pää, oikea cockeri-ilme, hieman turhaa kaulanahkaa, hyvä purenta,
hieman suora edestä jonka vuoksi kaulalinja ei paras mahdollinen, se on parempi liikkeessä kuin seistessään,
nostaa hieman liikkeessä eturaajojaan, hyvä karvan laatu ja väritys, hyvä luonne. Valkeala RN 11.11. Paavo
Mattila AVO ERI 1. Sopusuhtainen uros jolla kaunisilmeinen pää, kaula voisi olla aavistuksen pitempi, hyvä
runko, samoin ylälinja, riittävät takakulmaukset, vielä suora edestä, hyvä karva, liikkuu hyvin sivusta ja takaa,
miellyttävä luonne. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia KÄY EH 3. Good size, good head and

pigmentation, good neck, deep chest, I would like much more forechest, loose elbows, good hindquarters,
moves with lots of energy, covers the ground perfectly but not in straight line.
NIGHTLANE’S PLAYMAN 10965/04 s.06.12.2003 i. Fin Mva Iceking e. Fin Jva Nightlane’s Lonely Hunter kasv.
Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia KÄY ERI 4. Blue dog in firm condition, masculine
head, nice dark tight eye, moved well when settled, using quarters to advantage.
NOBLE TRAMPS EMPTY POCKET 18407/05 s.01.12.2004 i. Kans & Fin Mva JV-04 BaltV-04 Finemoon
Second Sight e. Noble Tramps Close To You kasv. Elisa Itälaakso
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska AVO ERI 2. 2 år gammal, maskulin hane med
bra huvud, bra öron, ögon och bett, kunde ha litet bättre bröstdjup, litet knappt vinklad bak, bra benstomme och
tassar, rör sig bra fram när han vill, bra päls färg och temperament. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti
AVO T. Hyvin urosmainen ja kaunispäinen, erinomainen pään profiili, erinomainen vahva sopivan pitkä kuono,
suora edestä jonka vuoksi kaula näyttää lyhyeltä, hyvä runko ja takaosa, hyvät tassut, eturinta tulisi olla
selvempi, hyvä karvan laatu ja väritys, tällä hetkellä tänään se käyttäytyy epävarmasti ja antaa aran vaikutelman,
liikkuu takaa hyvin, saisi liikkua edestä paremmin, luonteen vuoksi tyydyttävä.
NORTHWORTH A TRUE ASHGROVE Fin Mva 18348/99 s.17.03.1999 i. Kans & Fin Mva EuJV-91 Raccoon’s
Quite A Bomb e. Am Mva Ashgrove Captivating kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Simpele RN 21.4. Elena Ruskovaara VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET BIS-VET3. Maskuliininen,
erittäin hyvät mittasuhteet, erinomainen raajaluusto, tilava oikean mallinen runko, otsapenger voisi olla
merkatumpi, erinomainen kallo-osa, lempeä ilme, kaunis kaula, hyvä ylälinja, erittäin hyvät raajojen kulmaukset,
hyvä häntä, erinomainen askellus ja askelpituus, erinomainen karva, erinomainen esiintyminen. Kellokoski ER
9.6. Judith Craig, Iso-Britannia VET ERI. Black and white dog of substance, square overall type, good
quarters, good second thigh, moved okay. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VET
ERI 2.
NORTHWORTH BRAVE HEART 10598/03 s.11.07.2002 i. V-99 Northworth Trip Hammer e. Northworth
Nonstop kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska AVO EH 2. Strong black, up to size, very nice head with
good expression and bite, a little short neck and straight shoulder, strong deep body with short back, excellent
quarters, good bone, tight feet, moves well behind, a little short in front, I am not too happy with his coat, very
good temperament. Mikkeli RN 25.8. Jorma Silta AVO EH 2. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo AVO ERI 3.
Hyvin näyttävä maskuliininen vankka uros jolla muuten hyvin kaunis pää mutta otsapenger turhan jyrkkä, erinomainen kaula ja ylälinja, oikea rungon malli ja mittasuhteet, hyvässä näyttelykunnossa, kantaa itsensä hyvin,
hyvät takaliikkeet, etuaskel saisi olla ulottuvampi, miellyttävä kokonaisuus.
NORTHWORTH CHARMING SHAMAN 41728/06 s.11.07.2006 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e.
Jaturga vom Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.6. Lena Stålhandske, Ruotsi JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Bra storlek, av utmärkt
typ, vackert välformat huvud med vackert uttryck, utmärkt hals och rygg, behöver utvecklas något i sin front,
utmärkt kropp för åldern, välvinklad bak, bra pälskvalitet, rör sig med bra steg. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro
Borges, Portugali JUN EH 4. He should have better stop, good neck and topline, good front, ribcage still
developing, good coat for the age, enough angulations, nice mover. Rovaniemi RN 11.8. Arja Koskelo JUN EH
2. Erittäin hyvän tyyppinen, vankkaluustoinen, maskuliininen nuori uros, lyhyt ja luisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja,
oikeat mittasuhteet, hyvän mallinen runko, turkki tarvitsee vielä aikaa ja runko saa tiivistyä, liikkuu hyvin, niukka
purenta.
NORTHWORTH DANCING INDIAN 50170/06 s.18.07.2006 i. Arg & Ury Mva Ury JMva MV-05 Corralet Indian
Savage e. Northworth Guilty N’Cry kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt PEN 4. Erittäin hyvän tyyppinen, kauniit silmät, otsapenger saisi
olla voimakkaampi, hyvä luusto, etu- ja takaosa voisivat olla paremmin kulmautuneet, hyvä runko, hyvä turkki,
tasapainoiset liikkeet. Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila PEN 2 KP. Kaunis hyvin rakentunut pentu, hyvän
mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, riittävän vahva luusto, hyvin kulmautunut, erittäin hyvä karva,
liikkuu hyvin, miellyttävä käytös, hieman korkea häntä. Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila PEN 1 KP VSP-pentu.
Tyylikäs pentu jolla erinomaiset mittasuhteet, erittäin kaunispiirteinen pää jossa hyvä ilme, otsapenger voisi olla
hieman selvempi, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja luusto, hyvät käpälät, olkavarsi voisi olla hieman
pidempi, erinomainen takaosa, erittäin kaunis turkki, hieman korkea hännän kiinnitys, vapaat terveet liikkeet,
viehättävä luonne, erittäin lupaava. Tampere RN 8.9. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 2 PU3. Äetsä 9.9. Lilian
Hanniste, Viro JUN ERI 2.
NORTHWORTH ECHO OF CHEROKEE 14839/07 s.13.10.2006 i. Arg & Ury Mva Ury JMva MV-05 Corralet
Indian Savage e. Northworth Jar Against All kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN ERI 4. 1 year, very good size and type, masculine
head, I’d like more stop, excellent neck, upright shoulder but good upper arm, excellent ribs, deep chest, strong
and compact in loins, excellent hindquarters, excellent legs and feet, hair of good quality, well groomed, nicely
presented, correct movement but tail carriage too high.

NORTHWORTH FEAR FOR FIGHT 23123/07 s.09.12.2006 i. Arg & Ury Mva Ury JMva MV-05 Corralet Indian
Savage e. EuV-06 Northworth Occult Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 4. Golden of good substance, dark eye, barrel
ribs, ample second thigh, moved with drive, happy on the move. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN ERI.
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, maskuliininen ja oikeamittasuhteinen 1-vuotias uros jolla terve rakenne, hyvä
eturinta ja erinomaiset kulmaukset, toivoisin kauniimmin muovautuneen kallon, reippaamman esiintymisen ja
luonnollisemman trimmauksen.
NORTHWORTH GAULTIER'S PARTY 21282/07 s.02.02.2007 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva
Twinsmade American Pie kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN HYL. Erinomainen tyyppi, kaunislinjainen ja erinomainen tanvärityksellä varustettu koira, kaunis ylälinja, hyvä luusto sekä erinomaiset liikkeet, valitettavasti koira aristelee,
väistää tuomaria ja murisee = epätyypillinen luonne.
NORTHWORTH JACK OF ALL TRADES 29997/04 s.25.02.2004 i. Fin Mva Finemoon One And Only e. EuV-06
Northworth Occult Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia AVO ERI 1 PU2 VASERT. Beautiful head, beautiful eyes,
short dog, strong backline and underline, excellent front and back legs, good moving and handling.
Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia AVO ERI 1 PU2 SERT. 3 years, typical cocker with
typical head and good proportions, well angulated, good rib rounding, nice red coat, moved well. Saarijärvi RN
30.6. Markku Santamäki AVO ERI 2 PU3. Mittasuhteiltaan ja rungoltaan oikein muodostunut, ilmeikäs pää,
otsapenger tulisi olla voimakkaampi, hyvä eturinta ja hyvin kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet, käyttäytyy
avoimesti. Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel AVO EH 4.
NORTHWORTH KING’S COMMAND Fin Mva 11946/99 s.01.12.1998 i. Northworth Hot Stepper e. PMV-99 V02 V-04 Northworth May I Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila VET ERI 1 PU3 VSP-VET. Hieman kookas, voimakasrakenteinen
uros, erinomaista tyyppiä, maskuliininen kaunismuotoinen pää jossa miellyttävä ilme, erinomainen eturinta,
runko, luusto ja käpälät, olkavarsi voisi olla hieman pidempi, erinomainen takaosa, lihaksikkaat komeat reidet,
erinomainen turkki, liikkuu tehokkaalla vetävällä askeleella. Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto VET ERI 1
ROP-VET BIS-VET2. Kauniissa kunnossa esitetty veteraaniuros, voimakas pää, vahva selkä, tilava rintakehä,
kaunis turkki, liikkuu hyvin. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen VET ERI 3. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet mutta
kookas uros, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, etukulmauksia saisi olla aavistuksen enemmän, hyvä rintakehä ja luusto, hyvät takakulmaukset, koira liikkuu erittäin hyvin, erinomaisessa kunnossa oleva veteraani jolla
on kaunis turkki ja joka käyttäytyy hienosti. Riihimäki RN 12.8. Tarja Hovila VET ERI 1 ROP-VET. Vesilahti RN
18.8. Jens Martin Hansen, Tanska VET ERI 1 ROP-VET. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon,
Espanja VET ERI 3. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila VET ERI 1 PU3 ROP-VET. Kaunis erinomaisessa
kunnossa esitetty uros, hyvä pää, erinomainen kaula, runko ja luusto, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen
ylälinja, hyvä karva, kaunis punainen väri, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Jyväskylä KV 18.11. Ivan
Vasiljevic, Serbia VET ERI 1 ROP-VET BIS1-VET. 9 years, strong, excellent condition for his age, well
balanced, very nice head and expression, excellent neck and shoulder, excellent ribs, deep chest, strong in loin
and hindquarters, well presented, excellent movement even comparing with younger dogs. Tampere RN 6.12.
Merja Järnstedt VET ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvin vankka uros, hyvä pää, kaula ja
ylälinja, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, tyylikäs vanha herra.
NORTHWORTH LANDSHARK Fin Mva 37130/95 s.18.02.1995 i. Am Mva Westerner Marching Order e.
Northworth Acid Drops kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen VET ERI 3 PU4. Tasapainoinen pää, erinomainen runko, hyvät
kulmaukset, liikkuu hieman ahtaasti edestä. Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen VET ERI 1 PU3 ROP-VET.
Uskomattoman hyvässä kunnossa, 12-vuotias veteraani erinomaista tyyppiä, jolla erinomaiset mittasuhteet,
erinomainen luusto, kaunis pää ja ilme, upea turkki, erinomaiset liikkeet joissa ikä ei vielä näy, todella mukava
nähdä näin hyvässä kunnossa oleva veteraani, esitetään hyvin, miellyttävä luonne. Leppävirta RN 6.5. Rita
Kadike-Skadina, Latvia VET ERI 1 PU3 ROP-VET. Very nice veteran, twelve years old in excellent condition,
lovely head, excellent happy temperament, excellent topline, strong back and loin, excellent chest, very well
angulated, excellent movement, good health and live long. Juva KV 8.7. Svein Helgesen, Norja VET ERI 1
ROP-VET. Veteran, 12½ years old in very good condition, very good head and expression, very good neck,
would like to see more compact body, well angulated, good coat quality, very free in movement.
NORTHWORTH LAST DEVIL Fin Mva 21770/99 s.24.03.1999 i. Northworth Hot Stepper e. Northworth
Pin’nacle kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Vehmaa ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Very typical,
outstanding red boy of 7 years, beautiful head and he’s showing old type of head, beautiful eye, showing the
correct topline, cobby body and very well angulated, beautiful bone, beautiful tailset in action, showing the typical
movement, nice movement. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia VET ERI 2. Big size, 8 years, excellent
head, correct teeth, good hairs, long neck, wide brisket, strong bone, very well balanced, I’d like more angulation
behind, good movement.

NORTHWORTH THUNDER N’BOMBER 45016/05 s.08.08.2005 i. Bommerlunder vom Schloss Hellenstein e.
EuV-06 Northworth Occult Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki AVO ERI 4. Grossrahmiger roter Rüde, maskuliner Kopf,
mittelanger Hals, richtige Knochenstärke, korrekter Brustkorb, gute Hinterhandwinkelungen, ich wünsche etwas
mehr schwungvolle Bewegung, Hinterhand ein bisschen eng.
NORTHWORTH TRIPPELBOMBER Fin Mva 45014/05 s.08.08.2005 i. Bommerlunder vom Schloss Hellenstein
e. EuV-06 Northworth Occult Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen NUO HYL. Vain yksi kives, ei arvostella. Raahe RN 3.2. Jouko
Leiviskä. NUO EH 1. Hieman kookas, muuten hyvät mittasuhteet, lanneosa voisi olla hieman lyhyempi, hyvä
kaula ja selkälinja, erittäin kaunis pää, kauniit silmät, erinomainen runko ja eturaajat, hieman löysässä kunnossa,
suorahkot lavat, hieman löysät kyynärpäät, riittävästi kulmautunut takaa, hyvälaatuinen turkki kauniissa
kunnossa, esiintyy reippaasti, askel saisi olla tehokkaampi. Tornio RN 17.2. Kurt Nilsson, Ruotsi NUO ERI 1
PU1 SERT VSP. Maskulin, för åldern bra huvud som dock behöver utvecklas, god hals, goda proportioner,
välutvecklad bröstparti, utmärkta vinklar, god tassar, för åldern mycket goda rörelser. Kokkola RN 31.3. Tarja
Hovila NUO ERI 1 PU2 SERT. Hieman kookas, erinomaista tyyppiä oleva uros jolla erinomaiset mittasuhteet,
kaunis pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, olkavarsi voisi olla hieman pidempi ja viistompi, erinomainen runko, luusto ja käpälät, kaunis takaosa, oikea hännän kiinnitys, liikkuu ryhdikkäällä vetävällä
askeleella, kaunis turkki erinomaista laatua, miellyttävä luonne, kauniisti esitetty. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann
Jörgensen, Tanska NUO ERI 2. 20 månader gammal, maskulin hane, bra öron, ögon och bett, bra hals, stark
rygg, välansatt svans, kunde ha litet mer knävinkling, bra kropp för åldern, rör sig bra fram, litet kort bak, bra päls
färg och temperament. Oulainen RN 6.5. Markku Santamäki NUO ERI 2 PU2 VASERT. Mittasuhteiltaan ja
linjoiltaan hyvin rakentunut, hyvä sukupuolileima, vahva luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä turkki,
liikkuu ja käyttäytyy hyvin. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta NUO ERI 1 PU2 SERT. Very nice
red dog, good head and expression, very well developed body, good angulations, moves very well. Ii RN 26.5.
Saija Juutilainen AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. 22 kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan erinomainen nuori
mies, hyvin tasapainoisesti kehittynyt, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen, oikealaatuinen ja oikeailmeinen pää,
hyvät pitkät korvat, vahva alaleuka ja purenta, hyvät huulet mutta löysää kaulanahkaa, voimakas kaula, olkavarret voisivat olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset, vahvat käpälät, rintakehä voisi olla pidempi, erinomainen karvan laatu, oikea iloinen cockerin liike, hieman löysät kyynärpäät, hyvä luonne. Kiiminki RN 4.8.
Paavo Mattila AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Kaunis uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen kaunisilmeinen
pää, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja raajat, hyvä karva, hieman korkea häntä, liikkuu
riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne. Rovaniemi RN 11.8. Arja Koskelo AVO ERI 1 PU1 SERT FIN MVA
ROP. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää, joskin ilme saisi olla lempeämpi, hyvät mittasuhteet, luusto ja
kulmaukset, kaunis kaula ja oikea ylälinja, hyvä karvan laatu, oikean mallinen rintakehä ja hyvin kaareutuneet
kylkiluut, liikkuu hyvin, miellyttävä kokonaisuus. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi VAL ERI 3.
NORTHWORTH VENOMOUS POISON JV-06 EstV-07 13363/06 s.16.11.2005 i. Northworth Talk In Waves e.
Fin Mva Twinsmade American Pie kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala JUN ERI 1. Erittäin hyvän tyyppinen, tyylikäs nuori uros, hyvä pää ja
ilme, pitkä kaula, erinomainen selkä ja rintakehä, hyvä eturinta, hieman pysty olkavarsi, etuaskel voisi olla
hieman pitempi, voimakkaat takakulmaukset, hyvät takaliikkeet, näyttävä kokonaisuus, hyvä luonne. Tampere
KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO ERI 1 PU2 VASERT VACA. Schwarzer Rüde, gute Typ und Grösse, gute
Kopfschnitt, eleganter Hals, korrekte Schulter, richtige Knochenstärke, kompakter Körper, gute Bewegung,
richtiges Haarkleid, gutes Wesen. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska NUO ERI 1. 17 månader
gammal, välbyggd maskulin hane, bra öron, ögon och bett, stark hals, bra rygg och svans, bra kropp för åldern,
kunde ha litet mer knävinkling bak, bra benstomme, rör sig bra, bra päls färg och temperament. Rauma KR
19.5. Melvin Beech, Kanada NUO ERI 1 PU2 VASERT. Pretty little black, nice body, good head, expression
and earset, good front and also nice low hock, moves well. Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen NUO ERI 1 PU4
SERT. Vahva komea uros, maskuliininen pää, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet, hyvälaatuinen hieman laineikas turkki, esiintyy iloisesti ja hyvällä askeleella. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, IsoBritannia NUO ERI 1 PU2 SERT. Nicely headed black dog, in good coat and in very good physical condition,
nice deep chest, barrel chest, nice legs and feet, good quarters used to advantage, nice level topline, merry
cocker. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä NUO ERI 2. Excellent temperament, show and coat,
very good head, neck, topline and tailset, too long in loin, too short upper arm. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller,
Sveitsi NUO ERI 1 VASERT. Strong boned dog in good size, excellent head and expression, well placed
shoulders, nice body, well muscled hindquarters, topline ok, moves with good drive, quite good coat, very well
presented. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia NUO ERI 1 PU4 SERT. Balanced dog, correct height,
beautiful head, pigment and expression, lovely bone and feet, very good ribbing, correct topline, tailset and
movement. Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic, Slovenia NUO ERI 4. 2 years old dog, a bit bigger, nicely
balanced, excellent head, ears and muzzle, very good neck and topline, nicely ribbed, well angulated, good
colour, quite wavy coat, not feathered at all on tail, nicely temperament, tail should be much more active on
move. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali NUO ERI 1 PU3 SERT. Excellent type, very nice
head and expression, excellent neck and topline, excellent bone, good front, perfect condition of coat, very good
ribcage and well developed, well angulated, he could be happier mover. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen
NUO ERI 1. 1½ vuotta, tiivisrunkoinen ja hyväluustoinen nuori uros jolla hyvin kaunislinjainen pää, hyvä purenta,
kauniit huulet, hyvä ilme, vahva kaula ja ylälinja, erinomainen vahva takaosa, etuosa saisi olla paremmin
kulmautunut, hyvät vahvat käpälät, ikäisekseen erinomainen karvapeite, runsas hapsutus, liikkuu erinomaisella

askelpituudella, edestä vielä hieman löysästi ja korkealla askeleella, esiintyy ja esitetään mallikelpoisesti. Turku
KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia NUO ERI 1. About 2 years, important head, correct teeth, good proportion of
skull and muzzle, elegant neck, correct size, I’d like better angulation of upper arm, short loin, excellent croup,
excellent topline, good movement with merry tail, I’d like coat to be in better condition. Vantaa KR 1.9. Tamas
Jakkel, Unkari NUO ERI 1. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo AVO ERI 12 PU3 VASERT VACA. Ihastuttava
uros, upea pää, kaunis lempeä ilme, erinomainen ylälinja, rakenne ja mittasuhteet, turkki ei laadultaan paras
mahdollinen mutta hyvin näyttelykunnostettu, liikkuu erittäin hyvin tehokkaalla askeleella, hyvin miellyttävä
kokonaisuus.
NORVALE HOLY SMOKE 46823/06 s.11.05.2006 i. Fin Mva Fashion Show of Black Mirage e. Norvale
Blackeyed Susan kasv. Merja Järnstedt
Näyttelyt: Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen PEN 2 KP. Erinomainen runko, kauniit ääriviivat, erittäin hyvä pää,
kaunis kaula ja ylälinja, saisi liikkua paremmin takaa, erinomainen luonne. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson,
Tanska JUN ERI 3. Small, very lovely type, enough masculine, handsome head and expression, good bite,
lovely neck and shoulder, lovely deep body with strong back and hindquarters, moved well, lovely coat and
temperament. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi JUN ERI 3. Härlig helhet och attityd, korrekta proportioner,
vackert huvud, välvinklad fram och bak, rör sig bra, ännu mycket även baby men har kvalitet. Mouhijärvi RN
2.6. Jukka Kuusisto JUN ERI 2 PU3 VASERT. Iloisesti esiintyvä musta junioriuros, oikean muotoinen pää, lavat
hieman edessä, vahva selkä, lyhyt tiivis runko, hyvät takaraajat, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Kellokoski ER 9.6.
Judith Craig, Iso-Britannia JUN ERI 3. Nice square dog in excellent coat condition, nice head with dark eye,
held correct topline, good legs and feet, nice quarters used to advantage, merry cocker. Vesilahti RN 18.8. Jens
Martin Hansen, Tanska JUN ERI 2 VASERT. Tampere RN 8.9. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 1 PU1 SERT
ROP. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja NUO ERI 2. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo NUO
ERI 2. Erinomainen tyyppi, miellyttävä kokonaisuus, oikean mallinen pää, pitkä kaula ja oikea ylälinja, suora
olkavarsi, erinomainen takaosa, hyvän mallinen runko ja erinomaiset mittasuhteet, ihastuttava luonne, toivoisin
kauttaaltaan maskuliinisemman kokonaisuuden, hyvä karva ja tasapainoiset liikkeet, "very cockery".
NUUTTI 42333/06 s.02.07.2006 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Ten Grade’s Love Letter kasv.
Näyttelyt: Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN EH 3. Nice youngster, head should not
become heavier, body well developed for age, would like better hind angulation, needs more ring training, good
coat quality. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia JUN H. 13 months, very timid, correct skull and muzzle,
correct set of teeth, a little dewlap, too much lips, narrow brisket, well angulated, correct coat, good movement,
immature.
NYGRANNAS FELIX 48051/05 s.10.08.2005 i. Lvv & Rus Mva LvV-98 Waterwood The Diplomat e. Nygrannas
Bon Bon kasv. Arja Sandström
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO EH 4. Roter Rüde, gute Grösse, korrekter Kopf,
mittellanger Hals, korrekte Schulter, mittelstarke Knochen, Rüte ist etwas tief angesetzt, in der Bewegung läuft
nicht parallel, nicht richtige Hinterhandaktion, etwas unsicheres.
OLIPA’S CUSTOS 12816/06 s.31.12.2005 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin Mva Emba’s Miss
Rosa Munda kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Simpele RN 21.4. Elena Ruskovaara JUN EH 1. Erittäin maskuliininen neliömäinen uros, isokokoinen, vahva luusto, erinomainen tilava runko, erittäin hyvän mallinen, maskuliininen pää, erinomainen kalloosa, lempeä pään ilme, kauniit huulet, kuono-osa saa vielä täyttyä, hyvät takakulmaukset, hiukan niukemmat
edessä, voimakas tilava rintakehä, kaula voisi olla hiukan elegantimpi, köyristää liikkeessä hieman lanneosaa,
etuaskel voisi olla ulottuvampi, etu- ja takaliikkeet yhdensuuntaiset. Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen JUN EH
2. Vahvaluustoinen, iloisesti esiintyvä nuori uros, maskuliininen pää, hieman liikaa kaulanalusnahkaa, lavat
voisivat olla viistommat, hyvä runko ja takaosa, melko hyvälaatuinen turkki, voisi liikkua ryhdikkäämmin ja
pidemmällä etuaskeleella. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan
kokoinen nuori uros, hyvä pää, tasapurenta, alas kiinnittyneet korvat, hyvä kaula ja luusto, eturinta ja runko
saavat vielä kehittyä, polvikulmaus voisi olla parempi, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä luonne. Mikkeli RN 25.8.
Jorma Silta NUO EH 3. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari NUO EH 2.
OLIPA’S DREAM TEAM 46192/03 s.05.11.2003 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin Mva Olipa’s
Illuusia kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Kaustinen RN 19.5. Jukka Kuusisto KÄY EH 1. Voimakasrakenteinen blue roan uros, voimakas
pää, hyvä kaula, vahva selkä, sopivasti rintakehää, hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvin, harmi että
hyvän koiran koristekarvat on saksittu liian lyhyiksi.
PAISLEY’S CRYSTAL-CLEAR Est JMva EstJV-07 42344/06 s.08.01.2006 i. Matchpoint’s Crocket e. S(n) & N
Mva JMV-03 Winline’s Out Of This World kasv. Ann Christin ja Lasse Nyman, Ruotsi
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen JUN ERI 1 VASERT. Voimakas, mittasuhteiltaan hyvä uros jolla
hyvä pää, oikea korvien kiinnitys, hyvä ylälinja, oikea hännän kiinnitys, voimakas leveä takaosa, etuosassa
löysyyttä, liike saisi olla yhdensuuntaisempi. Ilomantsi RN 14.1. Paavo Mattila JUN EH 2. Kaunis nuori uros,
hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, vielä hieman kapea edestä, hyvä ylälinja, kulmauksia voisi olla hieman
enemmän, hyvälaatuinen karva, voisi liikkua hieman pitemmällä askeleella, miellyttävä luonne. Raahe RN 3.2.
Jouko Leiviskä JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomaiset mittasuhteet omaava kaunislinjainen uros jolla kaunis

kaula ja ylälinja, erittäin kaunis pää, tummat kauniit silmät, eturaajat voisivat olla suoremmat, hyvät käpälät,
ikäisekseen erinomainen runko ja luusto, hieman jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut takaa, esitetään erinomaisessa
kunnossa, hieman korkealla kannettu häntä, liikkuu muuten hyvin mutta toivoisin tehokkaammat takaliikkeet.
Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen JUN ERI 1. Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävälinjainen uros jolla hyvä
pää, hyvä luusto ja runko, hyvä karvan laatu, hyvä ylälinja, aavistuksen ulkokierteiset eturaajat, ikäisekseen hyvä
eturinta, sopivasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, saisi liikkua takaa pidemmällä askeleella, tyypillinen
luonne. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska JUN ERI 2. Fair masculine dog of good size, lovely clean
head, a little rounded in skull, good bite and expression, good neck and shoulders, deep body, a little long in loin,
good hindquarters, moving with ok reach, good coat and temperament. Tohmajärvi RN 5.5. Saija Juutilainen
NUO EH. 16 kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä nuori uros joka vielä kauttaaltaan hieman
kapea liikkuessaan, hyvälinjainen pää, kauniit tummat silmät, hyvä purenta, huulilinja saisi olla parempi, hieman
löysää kaulanahkaa, kaunis kaula ja ylälinja, lavat saisivat olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset,
ikäisekseen hyvä ylälinja mutta seisoo vielä kovin kapeasti, liikkeet saavat vakiintua, riittävä askelpituus sivusta,
käyttää häntäänsä hyvin, miellyttävä luonne, erinomainen karvan laatu. Leppävirta RN 6.5. Rita KadikeSkadina, Latvia NUO ERI 1 VASERT. Nice masculine male, excellent size, condition and proportions, correct
head, strong back and loin, excellent chest, correct tail, well angulated, excellent coat, lovely temperament, very
happy movement. Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila NUO ERI 1 PU2 VASERT. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunislinjainen hyväilmeinen pää, hieman lyhyt olkavarsi, hyvä eturinta, erinomainen runko, sopiva
luusto, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä lihaksikas reisi, erinomainen turkki, etuaskel voisi olla hieman pidempi,
muuten liikkuu hyvin, hyvä hännän kiinnitys, miellyttävä luonne. Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki NUO ERI
1 PU1 SERT VSP. Rungon mittasuhteiltaan neliömäiseltä näyttävät linjat, hyväilmeinen pää, hyvin kulmautuneet
raajat, täyteläinen runko, hyvät reippaat liikkeet, näyttävä turkki. Sulkava RN 27.5. Ritva Raita NUO EH 2.
Voimakas, ikäänsä paljon vanhemmalta vaikuttava koon ylärajalla oleva uros, etuasentoiset lavat ja vähän
hontelot etuliikkeet, takakulmaukset vähän paremmat, voisi olla lanneosastaan vähän pidempi, tahtoo seistä
takaraajat allaan, voimakas kallo, kuono saisi olla täyteläisempi. Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia NUO
ERI 2. 17 months old, excellent head, good long neck, backline strong, good legs, coat good, very nice moving.
Nurmes RN 10.6. Jorma Silta NUO ERI 1 PU3 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, voimakasrakenteinen uros,
moitteeton uroksen pää, kiinteä selkä, hyväasentoinen rintakehä, vahva luusto, hyvät kulmaukset, hyvä turkki,
luonne ja liikkeet. Saarijärvi RN 30.6. Markku Santamäki NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. Hyvän kokoinen,
rungon mittasuhteilta hyvä, kohtalaisen hyvä pää, kuonon ja kallon linjat tulisivat olla yhdensuuntaisemmat ja
otsapenger voimakkaampi, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä rinnan syvyys, kaunis väritys ja hyvä
turkki. Juva KV 8.7. Svein Helgesen, Norja NUO ERI 1 PU4 CACIB. Excellent type, would like to see more
compact, very good head and expression, good neck and topline, very good body, well angulated, excellent coat
quality, good movement. Puumala RN 28.7. Elena Ruskovaara NUO EH 1. Hyvin käyttäytyvä miehekäs turhan
pitkärunkoinen uros, sopivasti runkoa ja raajoissa luustoa, kaunis pään sivukuva, toivoisin selvemmät kulmakaaret, kauniit silmät ja ilme, toivoisin viistomman lavan ja pituutta kaulaan, erittäin hyvä tilava rintakehä ja
jäntevä takaosa, etuliike saa tiivistyä kyynärpäistä, tarpeeksi pituutta askeleessa sivusta katsottuna, hyvä karva
ja kaunis esiintyminen. Kuopio KV 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi NUO ERI 1. Excellent breed type, 19 months
old, pretty picture, correct head, scissor bite, medium brown, correct form of eyes, correct front, proper ribcage,
solid topline, proper tailset, medium angulated behind, well presented. Joensuu KR 11.8. Laurent Pichard,
Sveitsi NUO ERI 1 VASERT. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali NUO ERI 1 PU1
SERT CACIB ROP. Punkaharju RN 19.8. Markku Santamäki NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. Mikkeli RN 25.8.
Jorma Silta NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja NUO ERI 1
PU3 VASERT. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi KÄY ERI 1. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia
KÄY ERI 2. Good size and type, nice head with gentle expression, good neck, correct front angulation, deep
chest with good ribs, but I’d like more forechest for his age, strong in loins, good tailset, good temperament,
sound movement.
PERCHWATER MAGIC WIZARD OF OZ 17735/07 s.26.06.2006 i. Perchwater Mr Rainbow e. S & Dk Mva
Perchwater Blue Queen of Magic kasv. Frida Ankerson, Ruotsi
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen
lupaava nuori uros, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin,
miellyttävä luonne. Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila JUN ERI 1 PU2 SERT. Tyylikäs uros, erinomaista tyyppiä,
hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen miellyttäväilmeinen pää, kaunis kaula ja ylälinja, vielä hieman kapea edestä,
hyvin kehittynyt eturinta ja runko, sopusuhtaisesti kulmautunut, oikea hännän kiinnitys, hyvät matalat kintereet,
liikkuu vetävällä hyvällä askeleella, oikealaatuinen kaunis turkki, erittäin lupaava. Sysmä RN 22.4. Jorma Silta.
JUN ERI 1 PU2 SERT. Mittasuhteiltaan oikea, varsin sopusuhtainen nuori uros, sillä on riittävä uroksen pää,
kauniisti laskeutuva ylälinja, valmis oikea-asentoinen rinta, vahva luusto, hyvät kulmaukset, kaunis turkki,
miellyttävä luonne, liikkuu oikein. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska JUN ERI 1 VASERT. Lovely type
of blue, very nice head, lovely expression, good bite, long neck and good shoulder, sufficient width and depth on
body, excellent tailset and quarters, moving with good reach but on two tracks, lovely coat and temperament.
Somero RN 6.5. Paula Rekiranta JUN ERI 1 PU2 VASERT. Erittäin hyvän tyypinen, tasapainoinen nuori uros
jolla hyvät mittasuhteet sekä päässä että rungossa, miellyttävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvä eturinta
ja rintakehän syvyys, hyvä luusto, kulmaukset ja käpälät, oikea turkin laatu, vaivattomat liikkeet, esiintyy iloisesti.
Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi JUN ERI 4. Välkonstruerad hund som behöver tid att utvecklas i kropp
och massa, bra huvudform, mycket bra förbröst, välvinklad och välgående, en aning brant kors, fin helhet. Lohja
RN 3.6. Lilian Hanniste, Viro JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää, oikea purenta,
tummat silmät, pitkät korvat, hyvä selkälinja ja häntä, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvät raajat ja liikunta, oikea

turkki. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia JUN ERI. Nicely headed blue dog with pleasing outline,
good front with pleasing shoulder, quarters used correctly on the move, good condition. Vantaa KR 28.7. Saija
Juutilainen JUN ERI 1 PU3 SERT. 13 kk, urosmainen, hyväluustoinen juniori jolla erittäin hyvät rungon mittasuhteet, ikäisekseen hyvin kehittynyt, kaunisilmeinen ja kaunislinjainen pää, hienot huulet, hyvä purenta ja
korvat, hyvä kaula joka kiinnittyy sulavasti, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset ja käpälät, vahva mutta
hivenen pitkä lanne, erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella ja yhdensuuntaisesti ja iloisesti,
lupaava kokonaisuus. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 2 PU VASERT. Hyvinkää ER 6.10.
Jose Ramon Guillamon, Espanja NUO ERI 3. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara NUO EH 2. Hyvän
mallinen, maskuliininen nuori, tarpeeksi korkeat raajat, hyvä luusto, lempeäilmeinen pää jossa kauniisti
holvautunut kallo, kuono-osa saa vielä täyttyä, pysty lapa tekee kaulasta lyhyen ja pystyasentoisen, hyvin
asettunut olkavarsi ja tilava eturinta, tilava ja tarpeeksi pitkä rintakehä, lihaksikas hyvin kulmautunut takaosa,
erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta saa vielä kiinteytyä ja tiivistyä ylälinjaltaan,
hyväasentoinen häntä, miellyttävä käytös. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia NUO ERI 2. Very nice
size and type, I like head but muzzle should be stronger, I’d like more neck, good front, deep chest, well
developed forechest, strong in loins, good hindquarters, well prepared and well groomed. Helsinki KV 9.12. Arja
Koskelo JUN ERI 2. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää, hyvä luusto ja kulmaukset, erinomainen eturinta,
hieman suuret silmät, oikean mallinen runko joskin hieman pulskassa kunnossa, liikkuu reippaalla ja tehokkaalla
askeleella, miellyttävä luonne.
PRETTY FLOWER’S DON’T TELL MAMA 10404/07 s.13.11.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e.
Leading-Light Black Magic Woman kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN. Strong muzzle, good depth of body, good ear
placement, good second thigh, movement quite loose at this age, hopefully will come with maturity. Tuusula KR
30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia PEN 1 KP VSP-pentu. Seven months old blue, nice balanced head, good
bone, good level topline held on the move, nicely angulated, firm quarters, developing along correct lines, moved
well. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen PEN 2. 8 kk, miellyttävä, tasapainoisesti kehittynyt uros jolla hyvä
raajaluusto ja ikäisekseen hyvä runko, hyvin kaunislinjainen urosmainen pää, hyvä purenta ja huulet, hyvät
korvat, vielä löysää kaulanahkaa, kaunis kaula ja ylälinja, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä takaosa
ja käpälät, erinomainen karvan laatu, hienosti heiluva häntä, liikkuu reippaasti mutta askeleessa saisi olla
enemmän ulottuvuutta, mukava luonne, köyristää hieman lanneosaa liikkeessä. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel,
Unkari JUN ERI. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN ERI. Lahti KV 28.10. Elena
Ruskovaara JUN EH. Oikean mallinen, maskuliininen, sopivan vankka uros, erittäin kaunis kallo ja hyvät silmät,
kuono-osa saa vielä täyttyä, pysty lapa tekee kaulasta lyhyen, sopiva tilavuus rintakehässä, hyvä takaosa, takakulmaukset ja matala kinner, toivoisin ulottuvamman ja pontevamman askelluksen, vielä pentumaiset etuliikkeet,
hyväasentoinen häntä, miellyttävä käytös. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN EH. 12 months,
good size, correct head but needs more muzzle, good neck, nice shoulder, correct topline but slopy croup and
low tailset, deep chest, good forechest, correct movement but misses some temperament. Tampere RN 6.12.
Merja Järnstedt JUN H. Hyvän tyyppinen, joskin hiukan pitkähkörunkoinen, kaunis ilmeikäs pää, riittävä luusto,
raajat voisivat olla paremmin kulmautuneet, hyvä selkä, hyvälaatuinen turkki, liikkeissä askeleiden tulisi olla
pidemmät, käyttäytyy erittäin hyvin.
PRETTY FLOWER’S SUPER TROUPER 47656/06 s.06.09.2006 i. Fin Mva Fin Jva Leading-Light BangaBoomerang e. Leading-Light Amazon Princess kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila PEN 2 KP. Kaunis maskuliininen urospentu, erinomaista tyyppiä,
kaunis miellyttäväilmeinen pää, erinomainen runko ja luusto, kaunis ylälinja, hieman luisu lantio, kaunis turkki,
edestä hieman leveät liikkeet, sivulta liikkuu tehokkaalla kauniilla askeleella, viehättävä luonne, erittäin lupaava.
Somero RN 6.5. Paula Rekiranta PEN 1 KP VSP-pentu. 7 kk, iloisesti esiintyvä, hyvin kehittynyt urospentu,
hyvä pään pituus, voimakkaat kulmakaaret, tummat silmät, riittävä kaula, hieman pystyt lavat, ikäisekseen hyvä
eturinta ja rintakehä, hieman luisu lantio ja matala hännän kiinnitys, hyvät takakulmaukset, hyvä luusto ja
karvapeite, yhdensuuntaiset liikkeet mutta taka-askel saisi olla tehokkaampi. Lohja RN 3.6. Lilian Hanniste,
Viro PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää, oikea purenta, tummat silmät, pitkät korvat,
hyvä selkälinja ja häntä, vahva eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, oikea turkki, vapaa liikunta. Kellokoski ER 9.6.
Judith Craig, Iso-Britannia JUN EH. Black and white with pleasing outline, good bone, nice quarters, good
second thigh, with maturity should become balanced on the move, losing topline on the move today.
Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen JUN EH 3. Hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet, pään ylälinjat
saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, etuasentoiset lavat ja puutteellinen eturinta, tiivis runko, riittävät
takakulmaukset, erinomainen karvan laatu, saisi liikkua pitemmällä etuaskeleella. Vantaa KR 28.7. Saija
Juutilainen JUN H. 10 kk, miellyttävä hyväluontoinen juniori jolla kaunisilmeinen pää, vielä varsin voimakkaat
otsaluut ja linjat saisivat olla yhdenmukaisemmat, hyvä purenta ja huulet, hyvä kaula, vahva ylälinja mutta kovin
jyrkkä lantio, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, lihaksikas takaosa, vahvat käpälät, lupaava karvapeite
tulossa, erinomainen luonne, liikkuu vielä kovin leveästi ja löysästi edestä ja taka-askel jää rungon alle lantion
jyrkkyydestä johtuen, esiintyy ja esitetään kauniisti. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro JUN ERI 4. Lahti RN
3.11. Jouko Leiviskä JUN ERI 1 PU4. Kaunislinjainen, erinomaiset mittasuhteet omaava, erittäin lupaava,
erittäin kaunis pää, erinomainen runko ja eturinta, erinomainen leveä reisi, hyvä matala kinner, hyvät tiiviit
käpälät, erinomaista rotutyyppiä, liikkuu erinomaisella askeleella. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN ERI
3. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, vankka, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, hieman suorat
olkavarret, hyvä turkki, vielä hieman epävarmat etuliikkeet, muuten liikkuu erittäin hyvin.

PUTTIFAR DON’T BREAK MY HEART S(n) Mva S13865/2003 s.12.12.2002 i. S(n) Mva Westerner Hi-Flyer e.
S(n) Mva Westerner Five Spot kasv. Ewa Wikermo-Rajala ja Juha Rajala
Näyttelyt: Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI 3. Biggish orange roan dog, nice head,
excellent length of neck, body could be a bit shorter, very nice angulations, moves with long strides but would
like firmer topline, excellent coat and condition. Pello KR 22.7. Jorma Silta VAL ERI 1 PU2. Mittasuhteiltaan
oikea, voimakasrakenteinen komea uros, hyvä pää, hieman kaulanalusnahkaa, hyvä selkä, syvä oikeaasentoinen rinta, hyvät raajat, samoin turkki ja luonne, liikkuu kauniisti. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi
VAL ERI 1 PU3 VASERT CACIB.
RACCOON’S HOLD ME TENDER 49604/05 s.14.09.2005 i. Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e.
Raccoon’s Blue Recall kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila JUN H. Hieman epävarmasti esiintyvä nuori uros joka liikkuessaan
vaikuttaa hieman etumatalalta, hyvä pää, ilme saisi olla pehmeämpi, kaunis kaula, luusto voisi olla hieman
vankempi, ylälinja voisi olla parempi, hyvä karva, liikkuu kohtuullisen hyvin. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann
Jörgensen, Tanska NUO EH 3. 19 månader, maskulin hane med gott huvud, bra öron, ögon och bett, bra hals,
litet lågt ansatt svans, kunde ha litet mer bröstdjup, litet stel skuldra, knappt vinklad bak, rör sig kort trippande
bak och skjuter länden upp, bra päls färg och temperament. Teuva RN 21.4. Leila Kärkäs NUO EH 2. Iloinen ja
touhukas nuori herra, jossa kokonaisuutta häiritsee runsas musta karva mahan alla, hyvä pää, runko ja eturinta
vielä kesken kehityksen, sopivat kulmaukset ja luusto, hieman luisu lantio, liikkuu hyvin. Kaustinen RN 19.5.
Jukka Kuusisto NUO EH1. Luustoltaan ja kooltaan sopiva nuori uros, kaunis ilmeikäs pää, vahva selkä, tilava
rintakehä, kyynärpäissä löysyyttä, eturaajoissa ulkokierteisyyttä, hyvin kulmautuneet takaraajat, runsas hieman
pehmeä turkki. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen NUO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, aavistuksen pitkärunkoinen,
hyvä luusto, pää voisi olla hieman pidempi, hyvä kaula, hyvin kulmautunut etuosa, hieman lyhyt rintakehä, takakulmauksia voisi olla enemmän, koira liikkuu hyvällä askelpituudella mutta vielä kovin levottomasti, hyvä turkki,
ihastuttava luonne. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia NUO ERI 4. Blue dog with pleasing general
appearance, square muzzle, nicely boned, good rib, merry mover, making him quite difficult to stand, in good
coat and condition. Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic, Slovenia NUO ERI 1 PU3 SERT CACIB. 22 months old
dog, excellent size, bit longer in body, brilliant coat, feathering and colour, good topline, ribcage and angulation,
very sound movement, good tailset. Korsholm RN 12.8. Markku Santamäki NUO EH 2. Seinäjoki KV 20.10.
Elina Tan-Hietalahti AVO EH. Sopivan kokoinen ja erittäin iloluonteinen uros, kaunis pään profiili mutta pään
tulisi olla kookkaampi ainakin kuono-osastaan, hyvä kaula ja selkä, sen tulisi liikkua paremmin takaa, hyvä
karvan laatu, oikea väritys, eturintaa voisi olla enemmän. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt AVO ERI 1 SERT.
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja
kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin, ihastuttava luonne. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo AVO ERI
2. Erinomainen tyyppi ja koko, kaunis ilmeikäs pää, hyvä luusto ja kulmaukset, hieman pitkä lanneosa ja koira on
kauttaaltaan hieman löysä, erinomaiset liikkeet ja iloinen luonne, kaunis väritys ja turkki.
RACCOON’S QUITE A BOMB II 27755/98 s.19.05.1998 i. Kans & Fin Mva EuJV-91 Raccoon’s Quite A Bomb
e. Sweetie-Pie Love In A Mist kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen VET ERI 2. Hyvin säilynyt 9-vuotias veteraani, miellyttävä pää,
hyvät raajat, oikeat mittasuhteet rungossa, turkki ei parhaassa vaiheessa, erinomainen temperamentti, terveet
liikkeet. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia VET ERI 2. Dog of quality and substance, good bone,
good chest, nice barrel rib, moved well, kept an excellent topline on move, showed really well. Vehmaa RN 10.6.
Valentina Ivanisheva, Venäjä VET ERI 1 VSP-VET. Excellent in his age, very good type and size, excellent
format and head, dewlap, excellent coat, brisket, temperament and presentation.
RACCOON’S REALLY SPECIAL 23461/02 s.13.03.2002 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Raccoon’s
Jippijippijii kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio
Näyttelyt: Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila KÄY EH 3. Kaunispäinen uros, hyvä kaula ja runko, hyvä ylälinja,
erittäin hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva, saisi liikkua tehokkaammin ja esiintyä ryhdikkäämmin.
Sipoo RN 15.4. Soile Bister KÄY EH 1. Kookas, hyväluustoinen, maskuliininen uros jolla seistessä kauniit ääriviivat, hyvä pää, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä karva, liikkuu turhan lyhyellä askeleella, erinomainen iloinen spanieliluonne, seistessä parempi kuin liikkuessa. Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia
KÄY ERI 1. 5 years old dog, very strong, backline little long, neck long enough, good legs front and back,
beautiful coat. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia KÄY EH 3. Bigger dog, strong body, good bones, topline
should be better, good head, needs more neck, good coat, good mover. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso KÄY
EH. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, hyvät pään linjat, kuono-osa saisi olla syvempi, hyvä purenta,
samoin kaula, sopiva luusto, hyvä eturinta ja runko, kapea reisi ja polvikulmaus saisi olla parempi, liikkuu edestä
ahtaasti ja takaa turhan sidotusti, hyvä luonne. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen KÄY EH 2. 5 vuotta, tiivisrunkoinen hyväluustoinen uros jolla oikeat rungon mittasuhteet, urosmainen pää, hyvät paksut huulet, hyvä
purenta, hyvä ilme, vahva kaula joka voisi kiinnittyä sulavammin ylälinjaan ja etuosa saisi olla paremmin
kulmautunut, riittävät takakulmaukset, hyvät käpälät, oikea karvan laatu, liikkuu tänään kovin vaatimattomasti ja
kapeasti ja köyristää selkäänsä liikkeessä ja on hieman etumatala, kauniisti esitetty, mukava luonne. Hyvinkää
RN 16.9. Tina Sulce, Latvia KÄY EH 1.
RACCOON’S VICTORIOUS STEP Fin & Rus & Lv Mva 27332/04 s.10.04.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n)
& N Mva EstV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Northworth American Raccoon kasv. Ritva-Liisa ja
Jaana Rankio

Näyttelyt: Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen VAL EH 2. Hyvä koko, tyylikkäät ääriviivat, pitkä pää, liikaa kaulanahkaa, liian loiva otsapenger, hieman pehmeät ranteet, hyvä luusto, erittäin hyvä rungon malli, takaosan pitäisi
olla paremmin kulmautunut ja potku tehokkaampi, hyvä karvan laatu, hieman korkea häntä, liikaa karvaa vatsan
alla. Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen VAL ERI 1 PU1 VSP. Erinomaista tyyppiä oleva, hyväkuntoinen
kaunispäinen uros jolla erinomainen karvan laatu, joka erinomaisessa näyttelykunnossa, erinomainen luonne,
hyvin kulmautunut ja liikkuu kauniilla pitkällä askeleella, aavistus kapeutta edestakaisessa liikkeessä, esitetään
hyvin. Juva KV 8.7. Svein Helgesen, Norja VAL EH 3. Very good type, a little long in body, good head, should
have better pigmentation in ears which disturbed expression, good neck, well angulated, excellent coat quality, a
little short in movement. Puumala RN 28.7. Elena Ruskovaara VAL ERI 1 PU1 ROP. Maskuliininen vahva uros
jolla oikea rungon malli, hyvät huulet, maskuliininen pää, loiva otsapenger, vankka raajaluusto, tilava runko,
voimakas takaosa, tarpeeksi kulmauksia edessä, kaunis karva, erittäin tehokkaat sivuliikkeet mutta voisi kantaa
itsensä paremmin liikkeessä, hyvä käytös ja esiintyminen. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon,
Espanja VAL ERI. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara VAL ERI. Maskuliininen, oikeat mittasuhteet omaava
vankka uros, päässä hyvä pituus ja voima, otsapenger saisi olla selvempi, lempeän levollinen ilme, vahvat
varma-asentoiset raajat, hyvin rakentunut takaosa, tarpeeksi voimakkaat etukulmaukset, rungossa oikea syvyys
ja leveys, hyvä karvan laatu, hiukan löysät etuliikkeet, erittäin hyvä ulottuva sivuaskel, oikea ylälinja myös
liikkeessä, miellyttävä esiintyjä. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä VAL ERI 1 PU3. Hieman kookas, erinomaiset
mittasuhteet omaava, erittäin kauniissa kunnossa esitetty, kaunis kaula ja selkälinja, kaunis urosmainen pää,
erinomainen runko ja luusto, takaosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella sivulta,
hieman ahtaasti takaa.
RAMSAN FRANCO MANGOLO 28132/06 s.28.04.2006 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Breeze
Sunshine kasv. Maaret Tapio
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala PEN 2. Miellyttävä tyyppi, hyvin kehittynyt, maskuliininen pää, hyvä
kaula ja selkä, voimakas rintakehä, hyvä luusto ja takakulmaukset, edessä riittävät, hyvä eturinta, melko hyvät
liikkeet mutta kaipaa esiintymisharjoitusta myös seistessä, hyvä luonne. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon
Guillamon, Espanja JUN EH. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo NUO H. Erittäin hyvän tyyppinen, vankka ja
hyvin iloinen koira, kallo saisi olla jalompi ja kaula pidempi, hyvät kulmaukset, liikkuu iloisesti, esitetään turhan
pulskassa kunnossa.
RANCECRAIG SCOTTISH GENT Kans & Fin & Est & Rom Mva PMJV-05 LvV-06 48141/04 s.03.08.2004 i.
Esp Mva Los Ombues Vip At Bencleuch e. Rancecraig Gaiety Girl kasv. Elizabeth Craig, Iso-Britannia
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki KÄY ERI 1. Blauschimmel Rüde, vorzüglicher Type und
Grösse, richtiger maskuliner Kopf, eleganter Hals, vorzügliche Schultern, richtige Knochenstärke, vorzügliche
Vorbrust und Brustkorb, kompakte Körper, richtige Hinterhandwinkelungen, korrekte Bewegung, wünsche
bessere Oberlinien, insgesammt vorzüglicher Hund in Stand. Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila KÄY ERI 2 PU2
VASERT. Erinomainen uros, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, luusto ja kulmaukset, tyylikäs ylälinja, erinomainen karva, liikkuu tehokkaasti, miellyttävä luonne. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska KÄY
ERI 1 PU3 VASERT CACIB. 2½ år gammal, maskulin hane av bra storlek, bra öron och ögon, stramt saxbett,
prima rygg, ok svansansättning, bra bröstkorg, bra skuldra, vinklar, benstomme och tassar, rör sig bra, bra päls
färg och temperament. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska KÄY ERI 1. Excellent type, balanced head
with a deep stop, dark a little small eyes, clean throat, a little straight in shoulders, well placed upper arm, short
deep body, very good topline, well angulated behind, a little loose in hocks, would prefer a bit more length in
front legs to cover the ground better, lovely coat and temperament. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina,
Latvia KÄY ERI 1 PU2 SERT FIN MVA. Nice strong male, excellent condition and proportions, correct head,
strong back and loin, excellent chest, correct tail, well angulated, excellent quality of coat, good movement,
lovely temperament. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VAL ERI 1 PU1 ROP. Very nice blue
roan, beautiful head and expression, lovely head and body, excellent angulations, moves very well, beautiful
coat and condition, would prefer a bit more feathering in tail, a worthy champion. Helsinki KV 20.5. Kari Haave,
Ruotsi KÄY EH 2. Kraftfull hane med bra detaljer, men han är ojämt vinklad fram och bak och inte viktigt i
balans i rörelse, bra huvud, mycket rak skuldra, välvinklad överarm, nästan övervinklad i bakställe, kompakt
kropp, ser bättre ut när han står än han går, därav priset. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia VAL
ERI 2. Good quality blue dog of ample substance and bone, nice head, square muzzle, good neck and
shoulders, deep chest, good rib, nice quarters with good second thigh used to advantage, merry throughout.
Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia VAL ERI 1 PU1 ROP. 2½ years old, very beautiful
dog, strong body, very well angulated, good tail carriage, moved well. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, IsoBritannia VAL ERI 1 PU2. Nice balance, good reach of neck, good laid back shoulders, good bone, nice spring
of rib, short coupled, nicely angulated, firm quarters, nice level topline, went with enthusiasm, presented in full
coat and excellent condition. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi VAL ERI 3. Short and cobby dog, very
typical masculine head, excellent stop, good neck, very nice body and strong hindquarters, moves very well both
ways, just topline is little soft, excellent silky coat, nicely presented. Kuopio KV 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi
VAL ERI 2 PU2. Excellent breed type, 3 years old, showing excellent condition, proper bite, soft expression,
good front, nice body, proper tailset, strong hindquarters, moves ok, well presented, could carry stronger topline.
Joensuu KV 11.8. Laurent Pichard VAL ERI 2 PU3. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues,
Portugali VAL ERI 2 PU4. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti VAL ERI 1 PU1 VSP. Lahti RN 3.11. Jouko
Leiviskä VAL H. Kauniissa kunnossa esitetty, vankka, hieman matalaraajaiselta vaikuttava, pyöreähkö kallo ja
voimakas otsapenger, pienehköt silmät häiritsevät ilmettä, suorahkot lavat, erinomainen luusto, hyvin
kulmautunut takaa, esitetään erittäin kauniissa kunnossa, takakorkea liikkeessä. Jyväskylä KV 18.11. Ivan

Vasiljevic, Serbia VAL ERI 3 PU4. Excellent type and size, very nice head and expression, good neck and
shoulder, well angulated, I can see a lot of good points on this dog, excellent movement. Tampere RN 6.12.
Merja Järnstedt VAL ERI 4. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, hyvä luusto ja
kulmaukset, hyvä kaula ja selkä, aavistuksen jyrkkä lantio, kaunis karvapeite, liikkuu ja esiintyy hyvin. Helsinki
KV 9.12. Arja Koskelo VAL ERI 4. Erinomainen tyyppi, kaunislinjainen pää, joskin turhan korkea otsapenger,
etuasentoiset lavat, hyvä eturinta, rungon syvyys ja leveys, hieman pitkä lanneosa, kaunis karva, liikkuu
reippaasti, erinomaisessa näyttelykunnossa.
RASSEL’S LEGENDARY BOY 31769/05 s.03.06.2005 i. Am Mva Westerner Marching Order e. Rassel’s Feel
Good kasv. Hannele ja Kirsi Helenius
Näyttelyt: Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen NUO EH 2. Hyvärakenteinen uros jolla tyylikäs kaula, hyvä säkä ja
kaunis ylälinja, pää pitäisi olla jalompi ja kuivempi, liikaa kaulanahkaa, runsaat huulet, erinomainen luusto, hyvät
käpälät, saisi seistä tukevammin takaa, riittävän tehokkaat sivuliikkeet, erinomainen karvan laatu.
RASSEL’S ON AND ON 24305/07 s.17.03.2007 i. Pilula’s Caal Me Midnight Chrysler e. Rassel’s Classy Girl
kasv. Hannele ja Kirsi Helenius
Näyttelyt: Helsinki PN 15.9. Kirsi Nieminen BABY 1. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea pentu,
hieman taakselaskeva kallo-osa, muuten hyvä pää, hyvä kaula, eturinta saisi olla selvempi ja eturaajoissa
hieman ulkokierteisyyttä, erinomainen runko, voimakkaat takakulmaukset, liikkuu vielä edestä erittäin löysästi,
muuten hyvin, esiintyy hyvin, miellyttävä luonne. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt PEN 1 KP VSP-pentu.
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki,
liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
RAVASGANG’S ELDORADO 39002/01 s.05.09.2001 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Fin Mva Emmaboda
Trendy Renpearl kasv. Eila West
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska KÄY EH 3. 5 år gammal, maskulin hane, bra
öron och ögon, litet oregelbundet ställde framtänder i stramt saxbett, bra hals, litet kort rygg, bra ansatt svans,
bra vinklar, benstomme och tassar, rör sig bra bak, vevor litet fram, bra päls färg och temperament. Oulu KV
7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi KÄY EH 2.
ROAMER’S TAN TOFFEE 50116/94 s.16.07.1994 i. Roamer’s Soft Man e. Roamer’s Meaning Of Trust kasv.
Marja Karjalainen
Näyttelyt: Jämijärvi RN 18.2. Ritva Raita VET ERI 2. Sopusuhtainen 13-vuotias joka liikkuu erinomaisesti
silloin kun ei luistele, silmät jo pienentyneet, tassut vähän jo levinneet, hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa,
liikkuu kaikin puolin hyvin silloin kun ei luistele, vaikuttaa seistessä hieman pitkältä. Ruovesi RN 9.4. Tarja
Hovila VET EH 2. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvän mallinen maskuliininen pää, hyvä kaula ja ylälinja,
etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä luusto, litteähköt käpälät, hyvä runko, oikea hännän kiinnitys,
hieman pehmeälaatuinen hyvin hoidettu turkki, liikkuu hyvin takaa, etuaskel turhan lyhyt ja monimutkainen,
viehättävä luonne. Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada VET EH 2. Nice short body but appears short in leg
also, good head, in good coat. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia VET ERI 1 VSP-VET. Compact
square dog of quality, good bone, barrel ribs, exceedingly good quarters used to full advantage, level topline,
merry mover. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia VET EH3. 13 years in excellent condition for age, very
well balanced, excellent feathers, very well angulated, good condition of coat for age, he moves as well as
possible for his age.
RONSKI 55191/06 s.25.10.2006 i. Athos Black Petrs e. Shavian Cuba Libre kasv. Kirsi Nieminen-Hämäläinen ja
Kimmo Hämäläinen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 3. Good headed dog, nice dark eye, good front
and feet, nicely ribbed, would prefer more width behind on the move, merry mover. Tuusula KR 30.6. Trevor
Bunting, Iso-Britannia PEN 2. 8 month old black dog, balanced head, good reach of neck, well laid shoulders,
he’s a little long in loin, for me he has a little too much turn of stifle, presented in good condition, moved well,
holding topline.
SAGVAN SCHÖNEZ 19016/07 s.21.06.2006 i. Cz JMva Doubtless Black Petrs e. It & Kr & Sr Mva Slo & Cz
JMva H.R.H Hillary Scnönez kasv. Zoja Schönigerova, Tsekki
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt JUN ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvä pää,
kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja kulmaukset, melko hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. Kokkola RN 31.3. Tarja
Hovila JUN ERI 1 PU4. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, jalo kaunislinjainen pää, hieman takaluisu kallo,
hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta ja runko, erittäin hyvin kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät, oikea
hännän kiinnitys, hyvälaatuinen runsas kauniisti laitettu turkki, iloiset ryhdikkäät liikkeet, hieman löysyyttä etuliikkeissä, erinomainen luonne, iloinen hännän heiluttaja. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN H.
Pieni, liioitellun lyhytrunkoinen nuori uros, narttumainen kokonaisuus, pieni lyhyt pää, kuonon ja kallon ylälinjojen
tulisi olla yhdensuuntaisemmat, ohut pitkä kaula, tarpeettoman runsas turkki, takaliikkeet leveät, eturaajoilla
astuu lähes ristiin, liioiteltu kokonaisuus. Kaustinen RN 19.5. Jukka Kuusisto JUN ERI 1 PU3 VASERT.
Hieman pentumaisen pehmeän kuvan antava junioriuros, oikean muotoinen pää, pitkä kaula, selässä vielä
pehmeyttä, lyhyt runko, hyvin kulmautuneet takaraajat, hieman lyhyt lantio, riittävän pitkä askel mutta liikkeessä
vielä epävakautta, runsas turkki. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia JUN ERI 1 PU4 VASERT. Full

coated well balanced dog, nice head, well into clean neck and shoulders, good fronted, nice quarters used to full
advantage on the move, merry cocker.
SHAIKAROS DARK ANGEL 14305/07 s.03.01.2007 i. Kans & Fin & Lv & Ltu Mva Shavian Cosa Nostra e. Fin
Mva Shaikaros Angel Heart kasv. Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Jurva RN 4.8. Jorma Silta PEN 1. Mittasuhteiltaan oikea, varsin lihavassa kunnossa esitetty uros,
sillä on muuten hyvä pää mutta kallon ylälinja taakse viettävä, hieman leuan- ja kaulanalusnahkaa, oikeaasentoinen selkä, samoin rinta, vahva luusto, olkavarsi voisi olla pitempi, hyvä turkki, luonne ja liikkeet, palkintosija hyvä. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti JUN H. Kookas, erittäin vahvaluustoinen uros, vahva
uroksen pää jossa erinomainen ilme, kaulanahka häiritsee, hyvä purenta, pitkä kaula, hyvin vahvarunkoinen,
saisi liikkua paremmin takaa, varsinkin edestä löysät kyynärät, erinomainen hoidettu turkki, hyvä väri. Jyväskylä
KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN ERI 3. 10 months, good size and type, typical masculine head, very nice
neck and shoulder, excellent ribs, deep chest, short in loins, good tailset, strong bones, good front and rear
angulation but front legs a bit french, carrying too much weight, correct movement. Helsinki KV 9.12. Arja
Koskelo JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen maskuliininen hyvin vahva uros, kaunis tan-väritys, erittäin hyvin
kehittynyt runko, oikea ylälinja ja hyvät kulmaukset, hieman pitkä lanneosa ja liikkeessä tulisi olla enemmän
ulottuvuutta, miellyttävä luonne.
SHAIKAROS DON JUAN 14306/07 s.03.01.2007 i. Kans & Fin & Lv & Ltu Mva Shavian Cosa Nostra e. Fin Mva
Shaikaros Angel Heart kasv. Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Kuopio KV 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi PEN. Excellent breed type, 7 months, already well
developed, masculine head with soft expression, scissor bite, clean neck and shoulder, little long in body now,
proper shoulders, ribcage ok, good bone, excellent cat feet, pretty dog that is due to only 1 testicle not showable.
SHAVIAN DARK DIAMOND 43142/06 s.07.07.2006 i. Kans & Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv Mva Hu
JMva AKSg RkfV-06 V-06 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara JUN ERI 3. Erinomaista tyyppiä oleva maskuliininen jämäkkä
uros, hurmaavailmeinen uroksen pää jossa varsin hyvä sivukuva, etuosassa hyvä leveys ja tarpeeksi kulmia,
tilava syvä rintakehä, hyvät takakulmaukset ja lihaksikas takaosa, hyvä luusto ja korkeat kootut käpälät, liikkuu
kyllin ulottuvalla ja joustavalla sivuaskeleella ja yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvä karva.
SHEERCLEVER VICTIM OF LOVE DK00380/06 s.01.12.2005 i. Ronaldo du Domaine de Makno e. Dk & S(n)
VDK Mva Sheerclever Game of Love kasv. Tuija Kaipainen, Tanska
Näyttelyt: Kaustinen RN 19.5. Jukka Kuusisto JUN EH 2. Vielä kesken kehityksen oleva junioriuros, oikean
muotoinen pää johon saa tulla vielä lisää uroksen leimaa, vahva selkä, kapea eturinta, rintakehältään ei vielä
valmis, hyvin kulmautuneet takaraajat, kaunis turkki, iloinen luonne, liikkeessä voisi olla hieman enemmän
tehokkuutta. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt AVO ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, vankka, sopusuhtainen,
hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja käpälät, hieman suorat olkavarret ja eturinta kehittymätön, hyvä selkä
ja takaosa, kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin, miellyttävä luonne.
SHIMMERIAN GOLDEN BOY 17768/07 s.16.01.2007 i. S(n) & N Mva Usemade Oops I Did It Again e.
Shimmerian Jewel of Mine kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN EH. 10 months, good size and proportions, nice
head and pigmentation, elegant neck, excellent front angulation, completely missing forechest, should be having
more substance, ribs a bit flat, sound parallel movement but narrow in front.
SHIMMERIAN OH’ HE’S OSCAR 49208/05 s.25.09.2005 i. S(n) & N Mva Usemade Oops I Did It Again e.
Shimmerian Jewel of Mine kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen JUN EH 2. Hyvärunkoinen uros, lanneosa voisi olla hieman
lyhyempi, siisti nuoren koiran pää, hyvä korvien sijainti, sopiva raajojen luusto, hyvä silkkinen karva, hieman
korkea hännän kiinnitys, eturaajojen kulmaukset saisivat olla paremmat ja eturaajojen askelpituus parempi.
Tornio RN 17.2. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN EH 1. Maskulin, utmärkt huvud och uttryck, god hals, goda
proportioner, behöver utväcklas bröstpartiet, goda vinklar, bra tassar, rör sig instabilt fram, god från sidan och
bak. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO EH 2. Pienehkö, hieman matala kokonaisuus, kuitenkin
vahva ja urosmainen, pää voisi olla hieman jalompi, pitkä kaula, lyhyt olkavarsi, suora selkä, hyvät
takakulmaukset, runsas hyvälaatuinen karva.
SHIMMERIAN VENI VIDI VICI 41231/06 s.04.07.2006 i. S(n) & N Mva Travis Able And Willing e. Shimmerian
Emerald kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen PEN 1 KP VSP-pentu. Normaalisti kehittynyt, hieman
pitkärunkoinen nuori uros, hyvä pään pituus mutta kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat,
hyvä lapakulmaus ja eturinta, rintakehä vielä kapeahko, vankka luusto, hyvät takakulmaukset, karva rungossa
on jo täysin vaihtunut, liikkuu hyvin ja esiintyy iloisesti. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN
EH 4. Nice type, quite nice head, a bit long in body, would like better lay of shoulders, good hindquarters, moves
nicely in profile, a bit out in elbows, very nice coat quality. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi JUN ERI 2
VASERT. 10 månader hane, ännu mycket än baby, behöver mer päls men har rätt förutsättning och
konstruktion, bra huvudform, korrekta vinklar, rör sig ok, behöver tid. Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic,
Slovenia JUN ERI 1 PU4 VASERT. 1 year old dog, excellent size, coat and colour, beautiful head, ears, eyes

and muzzle, excellent topline and ribcage and angulations, strong bones but not heavy, excellent tail, very sound
mover. Pello KR 22.7. Jorma Silta JUN EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen nuori uros, muuten hyvä
pää mutta kallon ylälinja hieman taakse viettävä, hyvä selkä, riittävä rinnan syvyys mutta rinta vielä hieman
kapea, hyvät raajat sekä turkki ja luonne, hieman ahtaat takaliikkeet. Kiiminki RN 4.8. Paavo Mattila JUN EH 1.
Kaunis nuori uros, hieman kevytpiirteinen pää, kaunis kaula, vielä hieman kapea edestä, hyvä ylälinja ja
takaosa, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. Rovaniemi RN 11.8. Arja Koskelo JUN EH 1. Erittäin hyvän
tyyppinen, maskuliininen ja vahvaluinen nuori uros jolla hieman luisu kallo ja ilme saisi olla lempeämpi, hieman
etuasentoiset lavat, hyvät tassut ja kulmaukset ja oikea hännän kiinnitys, rungon tulee vielä levitä, upea karva,
miellyttävä luonne ja tasapainoinen kokonaisuus. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN EH 3. Jyväskylä
KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN ERI. 16 months, good size, masculine head, good pigment, strong neck,
good shoulders and front angulation, deep chest, well ribbed but missing forechest, should be shorter in loins,
strong legs and feet, nice hindquarters, excellent movement, good topline and tail action. Helsinki KV 9.12. Arja
Koskelo JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, vankka ja maskuliininen uros jolla oikeat pään linjat, hyvä kaula,
hieman pitkä lanneosa ja polvikulma saisi olla selvempi, myös eturinnan tulee kehittyä, tarvitsee aikaa.
SHIMMERIAN VIKING WARRIOR 41232/06 s.04.07.2006 i. S(n) & N Mva Travis Able And Willing e.
Shimmerian Emerald kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 2. Very nice red dog, good head and
expression, nicely developed body with good angulations, if he wants moves well, good coat quality but would
like better grooming. Kiiminki RN 4.8. Paavo Mattila JUN EH 2. Hyvin rakentunut uros, kaunisilmeinen pää,
hyvä kaula, vielä hieman lyhyt runko, sopivasti kulmautunut takaa, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä
luonne. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN H.
SLUMBERLAND BE BOB A LULA 25520/06 s.08.04.2006 i. Fin & Rus & Est Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon
e. Fin & Est Mva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Annukka Paloheimo PEN 2 KP. Sopusuhtainen, tiivis, hyvä luusto, hieman pieni
pää, hyvä purenta, erinomainen karvan laatu, etuliike saisi olla pidempi, erinomainen luonne. Ilomantsi RN 14.1.
Paavo Mattila JUN ERI 1 PU3 VASERT. Hyvin lupaava nuori uros, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, erittäin
hyvä runko ikäisekseen, hyvä ylälinja, hyväasentoiset raajat, kaunis karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen JUN H. Hyvän tyyppinen 10 kk ikäinen uros jolla voisi olla hieman
pidemmät linjat kauttaaltaan, pää saisi olla pidempi, samoin kaula, turhan suorat etukulmaukset, hyvä runko,
kapea reisi, liikkuu hyvin pitkällä askeleella, heittelee askelia, hyvä ylälinja liikkeessä, miellyttävä tyypillinen
luonne, kokoon sopiva luusto, esitetään hyvin. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska JUN EH 2.
12 månader gammal, maskulin hane, bra öron, ögon och bett, bra hals, bra ansatt svans, bra bröstkorg för
åldern, litet knapp vinklad bak, rör sig bra bak, löst fram, bra päls färg och temperament. Oulainen RN 6.5.
Markku Santamäki JUN EH 1. Sopivan kokoinen, tumma, mittasuhteiltaan neliömäinen, täyteläinen kaunismuotoinen pää, hyvät kuonon ja kallon linjat, hyvä luusto, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, lantio-osa voisi
olla suorempi, kaunis kiiltävä karvapeite. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 1 PU4
VASERT. Beautiful black dog, very nice head and expression, excellent neck and shoulders, body very well
developed, nice hind angulations, hocks should be a little shorter, excellent movement with merry tail.
Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen uros joka saisi olla maskuliinisempi, erittäin
hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää joka saisi olla hieman pidempi, riittävä kaula, niukasti kulmautunut
edestä, ikäisekseen hyvä runko, hyvin kulmautunut takaosa, hieman lyhyt jyrkkä lantio, oikealaatuinen turkki,
löysät ja korkeat etuliikkeet, takaa liikkuu hyvin. Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki JUN EH 2. Sopiva koko,
rungon mittasuhteiltaan neliömäinen, hyvä pää ja kaula, hyvä luusto, riittävä rinnan syvyys, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, hyvä turkki, käyttäytyy ja esitetään hyvin. Hyrynsalmi RN 9.6. Elena Ruskovaara JUN EH
1. Hyvä sukupuolileima, erittäin hyvät kootut mittasuhteet, kokoon sopiva luusto, kauniisti holvautunut kallo,
toivoisin selvemmät kulmakaaret, kuonossa hyvä vahvuus, niukka eturinta ja etukulmaus, erittäin hyvä tilava
rintakehä, tyypilliset takakulmaukset, kyynärpäiden tulee tiivistyä, liikkuu hyvin takaa ja käyttää hyvin häntäänsä,
etuliike jää lyhyeksi ja töpöttäväksi, kaunis karva ja hyvä esiintyminen. Nurmes RN 10.6. Jorma Silta JUN ERI 1
PU4. Mittasuhteiltaan oikea, voimakasrakenteinen lupaava nuori uros, riittävä uroksen pää, hyvä selkä, valmis
rintakehä, hyvät raajat, samoin turkki ja luonne, liikkuu oikein. Juva KV 8.7. Svein Helgesen, Norja JUN ERI 3.
Excellent type and balance, excellent head and expression, very good neck and topline, compact body, well
angulated, excellent coat quality, good movement, can be more free. Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic,
Slovenia NUO ERI 2. 16 months old dog, good size, gentle head, good ears, excellent neck, topline, tail and
angulation and coat, deep black solid colour, a bit high-carried tail, very sound mover. Kuopio KV 5.8. Laurent
Pichard, Sveitsi JUN ERI 3. Good size, 16 months old black, proper breed type, correct head, well set ears,
slightly straight in shoulders, medium length of neck, excellent ribcage, proper hindquarters, ribcage ok for age,
sound mover, well presented. Kiiminki RN 4.8. Paavo Mattila NUO EH 1. Hyvä nuori uros, joka vaikuttaa
hieman lyhyeltä, hyvä pää, voisi olla aavistuksen pidempi, hyvä kaula, sopiva vahva runko, hyvä ylälinja,
riittävästi kulmautunut, erinomainen karva, saisi liikkua tehokkaammin, miellyttävä luonne. Joensuu KR 11.8.
Laurent Pichard, Sveitsi NUO ERI 2. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali NUO EH 2.
Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN EH 4. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia NUO ERI 3.
Excellent size and type, very nice head, would like more neck, strong and compact, well ribbed, nice front but
hindquarters are a little open, correct movement.
SLUMBERLAND BLACKAMOOR 25519/06 s.08.04.2006 i. Fin & Rus & Est Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon
e. Fin & Est Mva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen

Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen JUN HYL. Erittäin hyvän tyyppinen, turhan tukevassa
kunnossa esitetty uros, hyvä luusto, erinomaiset mittasuhteet, miellyttävä pää ja ilme mutta valitettavasti vino
purenta josta syystä palkintosija, miellyttävä seisoessaan mutta tarvitsee harjoittelua liikunnan osalta. Kuopio
KV 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN EH 4. Good size, 16 months old black, very masculine head, limit bite,
dark eyes, long neck, slightly straight in shoulders, ribcage ok for age, little long in body, proper hindquarters,
could carry stronger topline. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia NUO EH 4. Very strong typy male,
correct head but crossing bite, I’d like more neck, upright shoulder, strong topline, good chest and forechest,
typical movement.
SLUMBERLAND CLEAN-CUT 35162/07 s.06.04.2007 i. Flyers Say Hey e. Fin & Est Mva Merazure UpsideDown kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia PEN 2 KP. 7 months old small dog, correct head, good
pigmentation, good proportions, good front, very nice ribs, strong in loins, good set of the tail, nice hindquarters,
typical movement with good tail action.
SOFUS FOOTLIGHTS JV-07 V-07 59576/07 s.01.11.2006 i. Quettadene Footsteps e. Sofus Tarantella kasv.
Gunilla Lindquist, Ruotsi
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN ERI 1 Erittäin kaunis kokonaisuus, hyvä pää, kaula ja
ylälinja, hyvä luusto, hyvä selkä, runko ja takaosa, hieman suorat olkavarret, kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy
erittäin hyvin. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN ERI 1 JV-07 PU1 V-07 SERT VSP. Erinomainen tyyppi,
hyvin näyttävä maskuliininen ja kaunislinjainen vankka uros jolla erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja
luusto, erinomaiset mittasuhteet ja kulmaukset, rodunomainen hännän käyttö, vankka maskuliininen pää johon
toivoisin samansuuntaisemmat linjat, erinomainen liikkuja, miellyttävä kokonaisuus, tip-top näyttelykunnossa.
SOFUS WILD CARD S28535/2007 s.01.11.2006 i. Quettadene Footsteps e. Sofus Tarantella kasv. Gunilla
Lindquist, Ruotsi
Näyttelyt: Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia JUN ERI 1 PU3 SERT. 9 months, excellent type, very
important head, correct teeth, elegant neck, shoulders very well angulated, excellent balance and topline,
excellent croup and angulation behind, coat in excellent condition, merry movement, excellent presentation.
Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 3. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara JUN ERI 1 PU1 SERT
VSP. Erinomaista tyyppiä oleva, näyttävä, ylväs ja linjakas juniori, kaunisilmeinen uroksen pää, täyteläiset
huulet, tarpeeksi yhdensuuntaiset pään linjat, tilava eturinta, pitkä kaula, rintakehässä hyvä tilavuus mutta
pituutta voisi olla enemmän, erinomaiset takakulmaukset ja seisoo hyvin raajoillaan, liikkuu pitkällä ulottuvalla
sivuaskeleella, hyvä voimakas takatyöntö, oikea-asentoinen häntä, erinomainen karva ja esiintyminen.
SPECTROLITE’S BE MY GUEST 43317/06 s.04.08.2006 i. Fin Mva Jenlin Starguest e. Fin Mva Backhills Ice
Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia JUN H. Blue dog of good substance, good front,
level topline, would prefer more width behind on movement, grading ’good’ because not correct scissor bite.
Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia JUN H. Cobby dog, very good pigment, good coat texture and
colour, very good temperament, would prefer better front assembly and more soundness on move. Eckerö 22.9.
Yochai Barak, Israel JUN ERI 2.
SPECTROLITE’S BE MY STAR 43316/06 s.04.08.2006 i. Fin Mva Jenlin Starguest e. Fin Mva Backhills Ice
Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää
Näyttelyt: Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila. PEN 1 KP VSP-pentu. Hyvin kehittynyt urospentu, erinomainen
tyyppi ja mittasuhteet, hyvän mallinen pää jossa oikea pituus ja vahvuus, hyvä kaula ja ylälinja, hieman lyhyt ja
pysty olkavarsi, hyvin kehittynyt runko, erittäin hyvä luusto ja käpälät, erinomainen takaosa, kulmahampaat vielä
ahtaat, liikkuu ryhdikkäästi ja iloisesti, hyvä turkki, ihastuttava luonne ja erinomainen hännän käyttö. Alajärvi RN
1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen PEN 3. Normaalisti kehittynyt hieman pitkärunkoinen nuori uros, hyvä pään
pituus, pitkä kaula, hyvä selkälinja, hyvät raajojen kulmaukset, liikkuu hyvin, runko kaipaa lisää massaa, muuten
lupaava koira mutta sillä on selvä yläpurenta ja toinen alakulmahammas painuu kitalakeen, ilmettä häiritsevät
avonaiset alaluomet.
STRAWBERRY LINE’S BOUNTY S45137/2006 s.29.05.2006 i. Cardamine The Sable King e. Peach Passion’s
Fontana Di Trevi kasv. Rosa Garthe, Ruotsi
Näyttelyt: Hyvinkää RN 16.9. Tina Sulce, Latvia NUO ERI 1 PU3. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon
Guillamon, Espanja NUO ERI 4. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara NUO ERI 1 VASERT. Hyvän mallinen,
oikeat mittasuhteet omaava uros jolla varma-asentoiset raajat, miellyttäväilmeinen nuoren koiran pää, tarpeeksi
merkattu otsapenger, erittäin hyvin rakentunut etuosa, kaunis kaula, sopivasti runkoa, lihaksikas ja jäntevä
takaosa, hyvä ylälinja ja sopiva luusto, erinomainen iloinen liikkuja joka käyttää hyvin häntäänsä, reipas ja
ryhdikäs esiintyjä, todella miellyttävä kokonaisuus. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä NUO ERI 1 PU1 SERT VSP.
Erinomainen koko, mittasuhteet ja rotutyyppi, erittäin kaunis kaula ja selkälinja, kaunis pää, erittäin kaunis ilme,
ikäisekseen riittävä runko, erinomainen luusto, hyvin kulmautunut takaa, erittäin hyvä turkin laatu, liikkuu erinomaisella askeleella, hieman löysät kyynärpäät. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo NUO ERI 1. Erinomainen
tyyppi, vahva reipas maskuliininen kaunispäinen uros jolla hyvä eturinta, luusto ja kulmaukset, etuasentoiset
lavat, hyvä kaula ja oikea ylälinja, liikkuu erittäin hyvin tehokkaalla askeleella, toivoisin hieman enemmän vatsakarvoitusta, erinomainen kokonaisuus, ihastuttava luonne.

SYLVESTER STALLONE VOM RAUHEN HOLZ 31672/08 s.31.12.2006 i. D Mva Lux JMva A One's Of Course
e. True Love vom Rauhen Holz kasv. Doris Junge, Saksa
Näyttelyt: Helsinki PN 15.9. Kirsi Nieminen PEN 2. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea pentu,
otsapenger tulisi olla selvempi ja kuono-osa voimakkaampi, hyvä ylälinja, erinomainen runko, vahva raajaluusto,
olkavarsi voisi olla viistompi, hyvät takakulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, esiintyy reippaasti. Helsinki KV
9.12. Arja Koskelo JUN H. Maskuliininen, melko kookas, riittävän vankka uros jolla kaunis väri ja hyvälaatuinen
karva, pään tulee vielä kehittyä, rungon levitä ja eturinnan kehittyä, vielä kovin kesken kehityksen, hieman kapea
edestä ja takaa, iloinen luonne.
TAJMAHAL I HAVE A DREAM 20255/07 s.27.04.2006 i. Tajmahal Indian-Maharadscha e. Port & Esp Mva
Tajmahal Indian-Charm kasv. Sabina Kiesow, Espanja
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia JUN H. Beautiful gold coloured dog, pleasing head,
nice square dog with good bone and substance, nice legs and feet, nice quarters used to advantage on the
move, mouth was not right today, not true level bite, hence the grading. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia
JUN EH 4. 12 months, very nice dog, correct expression male, little size (37 cm), correct ears, nice hairs, correct
head, correct balance, shoulder angulation is too much open, correct coat, one testicle is very small and not
normal, correct movement but he doesn’t move tail.
TIARNIAN ARIHAGNE 32788/02 s.19.06.2002 i. Norvale The Wizard e. Leavenworth Trick To Dream kasv.
Suvi ja Sami Mikkanen
Näyttelyt: Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 4. Strong masculine male in good
condition, should be more compact, correct masculine head, eyes should be darker, strong back and loin,
correct tail, excellent chest, good movement, coat should be in better condition, needs better trimming.
TIIAS FANCY DAN 16810/05 s.29.01.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Ain’t She Sweet kasv. Tiina ja
Asko Järvinen
Näyttelyt: Tohmajärvi RN 5.5. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 PU1 SERT ROP. 2-vuotias, mittasuhteiltaan ja
sukupuolileimaltaan miellyttävä, tasapainoinen nuori uros, urosmainen hyväilmeinen pää, kallon linjat voisivat
olla yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta ja ylälinja, hyvät korvat, kaunis kaula ja ylälinja, hieman pystyt lavat,
muuten hyvin kulmautunut, eturinta saa vielä kehittyä, hyvät matalat kintereet, tiiviit käpälät, laadukas karvapeite,
kyynärpäät saavat tiivistyä mutta liikkuu erinomaisella voimalla ja askelpituudella, miellyttävä luonne. Leppävirta
RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY EH 2. Correct size and proportions, enough condition, head should
be more in parallel lines, a little bit short neck, good topline, a little bit short ribcage, loin could be stronger,
medium angulated, too free in elbows, very soft in pastern, feet turned out.
TIIAS HOKEY-POKEY 19914/06 s.16.02.2006 i. Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Delilah kasv. Tiina ja Asko
Järvinen
Näyttelyt: Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti NUO H. Vielä hyvin kapea ja keveärunkoinen uros, hyvän
kokoinen pää mutta ei tarpeeksi urosmainen ja vahva, kaikkea tulisi olla lisää: luustoa, runkoa ja päätä, hyvä
purenta, hyvä cockeri-ilme, hyvin kapea edestä, erittäin hyvä karvan laatu, hyvä kaunis väritys, liikkuu hyvin
kapeasti edestä ja takaa, tarvitsee aikaa kehittyäkseen, hyvä luonne.
TIIAS IVORY HUNTER 23548/06 s.13.03.2006 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Tiias Ememmanuelle kasv. Tiina ja Asko Järvinen
Näyttelyt: Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska JUN EH. Good size and type, masculine head, good
expression, good bite, lovely neck, a little straight angulated front, lacks in depth on body, short back, would
prefer a deeper underline, little straight croup, ok angulated, moves with little short steps but very happy, good
coat.
TOALMARK COOL N’BROWN 20131/05 s.14.10.2004 i. Est & Ltu JMva Toalmark Aquamarine Blue e. Volfrad
Mari’ana Sophie kasv. Inga Järv ja Margus Nilisk, Viro
Näyttelyt: Ilomantsi RN 14.1. Paavo Mattila AVO ERI 1 PU2 SERT. Kaunis uros, hyvän mallinen pää, erinomainen runko ja luusto, sopivasti kulmautunut, hyvä ylälinja, liikkuu hyvin kun malttaa, hyvä karva ja luonne.
Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen KÄY EH 2. Erinomaista tyyppiä, erinomainen mittasuhteiltaan oleva uros
joka tänään esiintymisellään pilaa mahdollisuutensa, sopiva runko, hyvä turkki, pää ja ilme ok, hyvä kaula,
takaosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut, tarvitsee kehäharjoitusta. Valkeala RN 3.3. Kirsti Louhi KÄY
EH 1. Vahvaluustoinen, voimakaspäinen uros jolla hieman turpeat huulet, löysää kaulanalusnahkaa, löysät
silmäluomet, vilkkuluomi näkyvissä, häiritsee ilmettä, hyvin asettuneet korvat, saisi olla kulmautunut edestä
paremmin, hyvä ylälinja, runko saisi vielä täyttyä, koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin, käpälät sisäänpäin, hyvä
luonne. Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen uros jolla hyvät mittasuhteet,
kaunislinjainen ja kaunisilmeinen pää, hieman etuasentoiset lavat, hyvä kaula ja ylälinja seistessä, erittäin hyvä
runko ja luusto, hyvä eturinta, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä hännän kiinnitys, oikealaatuinen turkki, saisi
liikkua rennommin ja vapaammin, miellyttävä luonne. Vehmaa ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat
KÄY ERI 1 PU4 VASERT. Beautiful liver roan and tan, beautiful head, soft and intelligent expression with good
earset, good body and loin, front and back angulation good, good tailset in action, showing for the colour,
beautiful coat, showing with lot of drive and tail action. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä KÄY
ERI 1 VASERT. Excellent type, size and format, enough long muzzle, a few dewlap, very good topline and

tailset, very good mover, coat and excellent show. Puumala RN 28.7. Elena Ruskovaara KÄY EH 1. Hyvän
mallinen nuorekas uros, kaunislinjainen pää, sopiva otsapenger, ohimot voisivat olla täyttyneemmät, hyvän
mallinen rintakehä ja jäntevä takaosa, lapa saisi olla viistompi ja eturinta täyteläisempi, voisi kantaa itsensä
paremmin liikkeessä, hyvä taka-askellus, etuliikkeen ulottuvuus voisi olla parempi, hyvä karva, voisi olla
iloisempi esiintyjä.
TRAVIS CONNECTING PEOPLE Fin Mva 34961/99 s.12.03.1999 i. N Mva Travis Vital Spark e. Travis
Paranoid & Sunburnt kasv. Kari Haave, Ruotsi
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VET ERI 3. Schwarzer maskuliner Rüde, richtige
Kondition, sehr guter Kopf, mittellanger Hals, gute Knochenstärke, kompakter Körper, korrekt Bewegung,
richtige Haarstruktur. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia VET ERI 2. Nice balanced dog, nice
moulded head, gentle expression, good bone, lovely level topline, nice firm quarters, short in loin, went very well,
presented in excellent condition. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi VET ERI 3. Strong bones, very
masculine head, soft expression, just a little throat, good depth of brisket, well angulated in rear, moves happily,
silky coat. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari VET ERI 2. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti VET ERI
2. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja VET ERI 4. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila VET
ERI 3. Kauniissa kunnossa esitetty kaunis uros, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, aavistuksen suora edestä, hyvä
runko ja takaosa, hyvä ylälinja, kaunis karva, ikä näkyy liikkuessa, miellyttävä käytös.
TRAVIS LEGACY GOLD VDH Mva BSg-05 SHSB637614 s.11.05.2004 i. MV-03 Travis Gossip Starts Here e.
Travis Heavy Deman kasv. Kari Haave, Ruotsi
Näyttelyt: Hamina KR 13.5. Matti Luoso AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erittäin hyvän tyyppinen uros, pään linjat
voisivat olla yhtenäisemmät, muuten kaunis pää, hyvä purenta, sopiva kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät,
hyvä runko sopivin kulmauksin, hyvä ylälinja, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä luonne. Rauma KR 19.5. Melvin
Beech, Kanada AVO ERI 2. A little larger dog, still needs to put together, moves well, good coat, pretty head.
TRIPLET CELTIC FEET 20090/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli
Härkälä
Näyttelyt: Lohja RN 3.6. Lilian Hanniste, Viro NUO EH 3. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, oikea purenta,
tummat silmät, pitkät korvat, hiukan lyhyt kaula, vahva eturinta ja rintakehä, hyvä selkälinja ja häntä, hyvä turkki,
raskas liikunta kehässä.
TRIPLET CULLINAN I 20095/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli
Härkälä
Näyttelyt: Valkeala RN 3.3. Kirsti Louhi JUN EH 1. Hyvät rungon mittasuhteet omaava nuori mies joka
kokonaisuutena kovin kapea, hieman takaluisu kallo, oikea purenta, saisi olla kulmautunut edestä paremmin,
hyvä luuston vahvuus, kylkiluut voisivat olla kaarevammat, hyvä ylälinja, koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin ja
ahtaasti, takaliikkeissä myös hieman ahdasta, etuaskel lyhyttä, selässä hyvä karvan laatu, jalkakarvat pehmeät,
tarvitsee aikaa. Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt JUN EH. Hyvän tyyppinen, ilmeikäs pää, riittävän pitkä
kaula, riittävä luusto, suorat lavat ja olkavarret, hyvä takaosa, hyvä turkki, eturaajojen askeleen tulisi olla
pidempi, hyvä takaliikkeet, hyvä luonne. Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin JUN H. Kookas vahvaluustoinen
uros, lyhyt taakseluisu kallo, laskeva kuonon selkä, pään erisuuntaiset linjat antavat vieraan pään profiilin, hyvä
kaula, vahva luusto, leveä selkä, hyvä takaosa, liikkuu hyvin, palkinto johtuu päästä. Lohja RN 3.6. Lilian
Hanniste, Viro NUO ERI 1 PU2 VASERT. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, oikea purenta, pitkät korvat, hyvä
selkälinja ja häntä, vahva eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, oikea turkki, liikkuu kehässä erittäin hyvin. Vehmaa
ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat NUO ERI 1. Beautiful red coloured boy with good conformation,
showing beautiful foreface, stop and skull with very good expression, good earset, lovely angulation, good bone,
nice body, lovely colour, moving with a lot of drive and beautiful tail expression. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso
NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen nuori uros, turhan eriävät pään linjat, kuono-osa voisi olla syvempi ja
otsapenger parempi, hyvä purenta, hyvä kaula, sopiva luusto, vielä kovin kapea eturinta ja runko saa vielä
syventyä, etukulmaus saisi olla parempi, takaa hyvä, hyvä sivuaskel, edestä vielä kovin ahdas, hyvä luonne.
Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen NUO EH 2. 1½-vuotias, hyväluustoinen nuori uros joka tänään vielä kovin
hoikassa kunnossa, kaunisilmeinen urosmainen pää, vielä voimakkaat otsaluut, hyvät huulet ja purenta, kaunis
kaula joka saisi kiinnittyä paremmin ylälinjaan, runko saa vielä kehittyä, hyvä vahva takaosa ja erinomaiset
matalat kintereet, etuosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut, liikkuu vielä hieman kapeasti ja lyhyellä
etuaskeleella, lupaava karvapeite, mukava luonne. Mikkeli RN 25.8. Jorma Silta NUO ERI 2 PU4. Porvoo KR
8.9. Evelyn Hurley, Irlanti NUO ERI 1. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila NUO EH 2. Mittasuhteiltaan hyvä
uros, kohtuullisen hyvä pää, niukahkot huulet, kaunis kaula, hyvä runko ja luusto, hyvin kulmautunut takaa, lantio
voisi olla aavistuksen pitempi, hyvä karva, liikkuu hyvin, liikkuessaan parempi kuin seistessä, miellyttävä luonne.
TRIPLET GULLIVER 27185/03 s.02.04.2003 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Fin & Est
Mva Triplet Roulette kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Elimäki RN 6.5. Soile Bister KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Vahvaluustoinen, hyvärunkoinen kaunislinjainen uros joka liikkuessaan hieman venyy, kaunis pää ja ilme, lapa voisi olla viistompi, erittäin hyvä takaosa,
kaula voisi olla hieman jalompi, hyvä karva, erittäin hyvät liikkeet ja luonne. Helsinki KV 20.5. Kari Haave,
Ruotsi AVO EH 3. Maskulin, något grov hane, inte riktigt i pälskondition för dagen, välskuret huvud, något rak
skuldra, kompakt kropp, något kort och brant kors, något hög svans, normala vinklar bak, önskas mer steglängd,
kan se bättre ut om pälsen är trimmade. Vehmaa ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KÄY ERI 3.

Lovely black boy with beautiful strong cobby body, lovely head with soft expression and good earset, beautiful
angulation in back, would like to see more in front, bit short neck, moving with a lot of drive in back but needs a
little bit more in front, beautiful coat, nice temperament. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia KÄY ERI 2.
Bigger dog, good head, ears should be longer, needs more neck, good angulation, good bones and body, good
mover. Heinola KR 19.8. Eeva Resko KÄY EH 1. Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel KÄY ERI 1.
TRIPLET MOBY DUCK 43595/01 s.29.09.2001 i. Kans & Fin & Est Mva Lochranza Jack Daniels e. Kans & Fin
& S(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Vehmaa ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat AVO EH 2. Very gentle red boy with super
temperament, good head with soft expression but eyes a little bit deep, good ears, beautiful angulation in back,
like to see in front a little bit more, nice coat, in movement he needs more drive and power, nice tail action.
TRIPLET THINKS LINE SAM Fin & Est Mva Fin Jva 42744/97 s.05.08.1997 i. Greentree Don’t Think Twice e.
Kans & Fin & S(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VET ERI 4. Grossrahmiger schwarzer Rüde, vorzügliche
Kondition, richtiger Kopf, eleganter Hals, korrekte Schultern, gute obere und untere Linien, richtige Bewegung,
gute Haarstruktur. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari VET ERI 1 ROP-VET. Hyvinkää ER 6.10. Jose
Ramon Guillamon, Espanja VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila VET ERI 2. Hyvin
kaunislinjainen uros, kaunis hyvän mallinen pää, erittäin hyvä kaula, runko ja raajat, erinomainen ylälinja,
hyvälaatuinen karva, liikkuu vielä hyvin nuorekkaasti, seistessä hyvin kauniit ääriviivat, miellyttävä käytös.
TRIPLET WAG THE DOG 17345/05 s.17.11.2004 i. N Mva V-04 NV-03 Travis Master Mine e. Fin Mva Fin Jva
Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki AVO ERI. Kräftiger schwarzer Rüde, guter Kopf,
mittellanger Hals, gute Schultern, mittelstarke Knochen, korrekter Brustkorb, wünsche etwas besseres
Hinterhandwinkelungen, korrekte Bewegung. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Black
dog of excellent quality, nice overall plan, good head, square muzzle, excellent ear placement, good cat-like feet,
barrel ribs, moves soundly fore and aft, merry. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi KÄY ERI 1. Very well
musculated dog in good size, typical head and expression, length of neck ok, well angulated in front and rear,
strong hindquarters, moves very happily and straight both ways. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso KÄY ERI 1
VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, hyvä pää, oikea purenta, melko alas kiinnittyneet korvat,
hyvä kaula, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko sopivin kulmauksin, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Vantaa
KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari KÄY ERI 1. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti KÄY ERI 1. Hyvinkää ER
6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja KÄY ERI 3. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Kaunis
uros, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, hyvä ylälinja, riittävät kulmaukset, hyvä
karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne, voisi esiintyä vieläkin iloisemmin. Helsinki KV 9.12. Arja
Koskelo KÄY ERI 1. Erinomainen tyyppi, kaunislinjainen, näyttävä ja erittäin hyvin liikkuva uros jolla hieman
etuasentoiset lavat mutta hyvä ylälinja, erinomainen takaosa, iloinen häntä, hyvä ryhti ja tehokas liikunta.
TRIPLET WINNIE THE POOH 17347/05 s.17.11.2004 i. N Mva V-04 NV-03 Travis Master Mine e. Fin Mva Fin
Jva Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi AVO ERI 2. Stilig hane som behöver utvecklas i bredden,
bröstkorgen något smal och i nederkant, vackert huvud, hals och topline, välvinklad och välgående, härlig
temperament och fint kondition.
TRIPLET WOODY WOODPECKER 17350/05 s.17.11.2004 i. N Mva V-04 NV-03 Travis Master Mine e. Fin Mva
Fin Jva Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Sipoo RN 15.4. Soile Bister AVO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP3. Erinomaisen tyyppinen, kaunislinjainen maskuliininen uros, hyvä pää, ilme voisi olla hieman lempeämpi, erinomaiset kulmaukset, joskin kinner
on hieman korkea, tasapainoiset maatavoittavat liikkeet, hyvä karvan laatu, valkoinen juova rinnassa, saisi
esiintyä iloisemmin. Sysmä RN 22.4. Jorma Silta. AVO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, sillä on muuten hyvä pää
mutta kallon yläosa hieman takaluisu, löysyyttä alaluomissa, moitteeton selkä, pitkä hyvä rintakehä, raajoissa ei
huomauttamista, hyvä luonne ja turkki, hyvät liikkeet. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia AVO ERI.
Square muzzled gold dog, pleasing head, well made for bone with ample substance, hard condition, good front,
moved well. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia AVO ERI 2. 2½ years, very important head, correct teeth
and lips, enough length of neck, good shoulder and thorax, short loin, croup is too short, excellent coat, good
movement. Hyvinkää RN 16.9. Tina Sulce, Latvia AVO ERI 1 PU4.
TRIPLET ZELOS 39734/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est & Lv & It Mva LvV-02 Francini’s Encantolatino e.
Fin & Est Mva Triplet Roulette kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Valkeala RN 3.3. Kirsti Louhi NUO H. Selvän sukupuolileiman omaava uros jolla oikea purenta,
kallon ja kuonon linja ei aivan yhtenäinen, hieman kaulanalusnahkaa, voisi olla kulmautunut edestä paremmin,
hyvä rinnan syvyys, eturinta puuttuu, liikkeessä selkä elää, hieman luisu lantio, alhainen hännän kiinnitys, koira
liikkuu edestä löysin kyynärpäin ja ahtaasti, takakulmaukset voisivat olla paremmat, koira voisi esiintyä
iloisemmin ja vapautuneemmin, tarvitsee kehätottumusta, hyvä karvan laatu. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso
AVO H. Erittäin hyvän tyyppinen uros, turhan eriävät pään linjat, loiva otsapenger, ilme saisi olla parempi, hyvä
purenta, sopiva kaulapituus, hyvä luusto, hyvä runko, eturinta voisi olla parempi ja kulmaukset niin edessä kuin

takana, liikkuu edestä hieman ahtaasti, hyvä sivuaskel, hyvä luonne mutta saisi esiintyä paremmin edukseen.
Mikkeli RN 25.8. Jorma Silta AVO EH 3.
TWO PINE’S DRAGON HEART 13012/03 s.25.12.2002 i. Midian’s Magic Black e. Two Pine’s Gold Mist kasv.
Kati Salo
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila KÄY ERI 1. Kaunis uros, hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää,
kaunis kallo, eturinta voisi olla hieman voimakkaampi, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja ja takaosa, hyvälaatuinen
hieman niukka karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne, hieman korkea häntä. Hirvensalmi RN
14.4. Paula Rekiranta KÄY HYL. Kookas tiivisrunkoinen uros, hyvä pään pituus, otsapenger saisi olla selvempi,
selvä yläpurenta, hyvä kaula, hieman pystyt lavat, syvä mutta hieman lyhyt rintakehä, niukka polvikulmaus, hyvä
turkin laatu, yhdensuuntaiset liikkeet, palkintosija purennan vuoksi.
TWO PINE’S HOB GOBLIN 4755204 s.22.09.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Two Pine’s Royal Saga kasv.
Kati Salo
Näyttelyt: Oulainen RN 6.5. Markku Santamäki AVO EH 1. Kauttaaltaan tasapainoinen, sukupuolileimaltaan
selvä, ilmeikäs pää, hyvä runko ja eturinta, hyvin kulmautuneet takaraajat, jonkin verran nokiset tan-merkit,
käyttäytyy avoimesti ja luottavaisesti. Kaustinen RN 19.5. Jukka Kuusisto AVO EH 2. Sopivan kokoinen black
and tan uros, hieman pyöreä kallo-osa, hyvä kaula, saisi rungoltaan olla hieman täyteläisempi, hieman pitkä
lanneosa, hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu hyvin takaa, hieman kerien edestä. Kiiminki RN 4.8. Paavo
Mattila AVO H. Mittasuhteiltaan hyvä uros joka liikkeessä hieman takakorkea, kuono saisi olla hieman
täyteläisempi, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, korkealla kannettu häntä, karva ei parhaimmillaan, töpöttävät
voimattomat liikkeet, miellyttävä luonne.
TWO PINE’S IPSO FACTO Fin Mva 10472/05 s.16.12.2004 i. Midian’s Excellent e. Two Pine’s Sweet Corn
kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila AVO EH 4. Hieman lyhyt uros, kohtalaisen hyvä pää, kaunis kaula,
vahva runko, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, erittäin hyvä luusto, etulinja saisi olla selvempi, hyvä
ylälinja, erittäin hyvä karva, voisi liikkua vieläkin tehokkaammin, hyvä luonne. Tampere KV 25.3. Petr Studenik,
Tsekki AVO EH. Maskuliner roter Rüde, ausdrucksvoller Kopf, knappes Scheerengebiss, vorzügliche Halslinie,
etwas steiler Oberarm, gute Knochenstärke, korrekte Bewegung, Haarkleid ist nicht in idealer Austellungskondition. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila. AVO ERI 2. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, maskuliininen pää
jossa hieman turhan pyöreä kallo-osa, purenta saisi olla paremmin leikkaava, kauniit ääriviivat, sopusuhtaisesti
kulmautunut, erinomainen runko, luusto ja käpälät, oikea hännän kiinnitys, kaunis oikealaatuinen turkki, liikkuu
hyvällä vetävällä askeleella, miellyttävä luonne. Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia KÄY ERI. A red
dog in good overall condition, nice square dog, pleasing head, nice neck and shoulders, nice barrel ribs, true
front, merry and good mover. Jurva RN 4.8. Jorma Silta AVO ERI 1 PU2 SERT FIN MVA. Mittasuhteiltaan
oikea, sopusuhtainen vankkarakenteinen uros, sillä on oikea uroksen pää, kiinteä hyvä selkä, voimakas oikeaasentoinen rintakehä, voimakas luusto, riittävät kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja liikkeet, ”erinomainen”.
TWO PINE’S JOE COCKER Fin Mva 41144/01 s.23.08.2001 i. Fin Mva Midian’s Exterminator e. Midian’s
Dawning Days kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Kaustinen RN 19.5. Jukka Kuusisto VAL ERI 1 PU1 VSP. Voimakas musta uros, vahva pää,
hieman pehmeä selkä, tilava rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu hyvin, hyvin hoidettu turkki.
TWO PINE’S NOMAN’S LEGACY 41218/06 s.30.05.2006 i. Flyers Tan Legacy e. Two Pine’s Gold Mist kasv.
Kati Salo
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila PEN 3. Hyvä pentu jolla pää voisi olla näyttävämpi, kaunis kaula,
saisi olla enemmän punainen edestä, hyvä runko ja takaosa, hyvä ylälinja, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä luonne,
voisi olla kauttaaltaan hieman suurempi. Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt JUN EH 4. Hyvän tyyppinen,
ikäisekseen hyvin kehittynyt, muuten hyvä pää mutta silmät voisivat olla isommat, hyvä kaula, selkä ja takaosa,
etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä turkki, liikkuu, esiintyy ja esitetään hyvin. Vesilahti RN 18.8. Jens
Martin Hansen, Tanska JUN ERI 3. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen,
sopusuhtainen, hyvä ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, selkä ja takaosa, suorat olkavarret,
eturinta kehittymätön, liikkuu hieman löysästi ja levein askelin edestä, hyvä takaliikkeet, kaunis turkki, esiintyy ja
esitetään hyvin.
TWO PINE’S NORTHERN SOUL 41219/06 s.30.05.2006 i. Flyers Tan Legacy e. Two Pine’s Gold Mist kasv.
Kati Salo
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila PEN 2 KP. Kaunis pentu, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, hyvä
sopusuhtainen runko, riittävä luusto, erittäin hyvä ylälinja ja takaosa, värimerkit voisivat olla syvemmät, liikkuu
erittäin hyvin, hyvä luonne. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH 2. Vielä hieman kevyt
kokonaisuus, hyvä luusto ja mittasuhteet mutta runko kaipaa lisää syvyyttä ja tilavuutta, hyvä pään pituus ja
profiili, eturinta kaipaa lisää täytettä, hyvät takakulmaukset, hyvä karva ja selkeät värimerkit. Teuva RN 21.4.
Leila Kärkäs JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen teinipoika, kaunisilmeinen hyvä pää, tällä hetkellä pää
suhteessa kokonaisuuteeen hieman kookas, tasapainoinen rakenne, ikäisekseen riittävä runko ja eturinta, hyvä
karvan laatu, liikkeissä vielä epätäsmällisyyttä, hyvä askelpituus, miellyttävä luonne. Honkajoki RN 5.5. Kirsti
Louhi JUN EH 2. Kaunispäinen uros jolla tummat silmät, hyvä kaula, hieman lyhyt olkavarsi, hyvät kaarevat
kylkiluut, melko korkea kinner, hyvät neliömäiset rungon mittasuhteet, hyvä karvan laatu, hyvin asettuneet

korvat, koira saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, liikkuu edestä löysin kyynärpäin,
askelmitta voisi olla pidempää sekä edessä että takana, hyvä luuston vahvuus, kaunis väritys. Mouhijärvi RN
2.6. Jukka Kuusisto JUN H. Hyväluustoinen kookas junioriuros, voimakas pää jossa turhan paljon nahkaa,
riittävästi kaulaa, vahva selkä, vielä kevyt rintakehä, riittävästi kulmautuneet takaraajat, riittävän pitkä askel,
koristekarvat saisivat olla pidemmät. Jurva RN 4.8. Jorma Silta JUN ERI 2 PU4. Mittasuhteiltaan oikea,
voimakas nuori uros, sen pään kallo-osa on hieman taakse viertävä, hyvä selkä, hyvä rinnan syvyys mutta
eturinta voisi olla leveämpi, hyvät raajat, hyvä turkki, kiva luonne, liikkuu oikein. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste,
Viro JUN EH.
TWO PINE’S OCTOBER RUST Fin Mva 35142/02 s.25.07.2002 i. Lecibsin Corncob e. Midian’s Dawning Days
kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 2. Voimakas, maskuliininen uros, turhan
tukevassa kunnossa, voimakas pää jossa hyvä pituus ja profiili, pitkä kaula, vankka luusto, suora selkä, hyvät
raajojen kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä turkki. Sysmä RN 22.4. Jorma Silta. VAL ERI 1 PU1 VSP.
Mittasuhteiltaan oikea, komeapäinen valio, hyvä kaula, samoin selkä, hyvä pitkä rintakehä, hyvä rintakehä, hyvät
kulmaukset, ystävällinen luonne, hyvä turkki, hyvät liikkeet. Jurva RN 4.8. Jorma Silta VAL ERI 1 PU1 ROP.
Mittasuhteiltaan oikea, voimakasrakenteinen uros, sillä on erittäin hyvä pää, moitteeton ylälinja, voimakas oikeaasentoinen rintakehä, vahva hyvä luusto ja riittävät kulmaukset, miellyttävä luonne, hyvä turkki ja liikkeet,
erinomainen.
TWO PINE’S PEACOCK BLUES 46234/06 s.04.09.2006 i. Fin Mva Two Pine’s Joe Cocker e. Lecibsin
Serenade kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska PEN 1 KP VSP-pentu. 7 månader gammal,
maskulin hane, välskuret huvud, prima öron, ögon och bett, bra hals, bra ansett svans, god kropp för åldern, rör
sig gott, bra päls, prima svart färg, härligt temperament. Teuva RN 21.4. Leila Kärkäs PEN 1 KP VSP-pentu.
Miellyttävä kokonaisuus, kaunisilmeinen hyvä pää, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt runko ja eturinta, hyvä
etuosa, luisu lantio ja turhan voimakkaasti kulmautunut takaosa, pennun liikkeet, hyvä karvan laatu ja miellyttävä
luonne. Vähäkyrö RN 5.5. Markku Santamäki PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen pää, oikeat kuonon ja kallon ylälinjat, pitkä kaula, riittävä rinnan syvyys, tasapainoisesti kulmautuneet
raajat, hyvät liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti. Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic, Slovenia JUN ERI 2. 10
months old dog, quite high, bit smaller muzzle compared to overall size, excellent eyes and ears, good neck and
forechest and ribs, correct topline and angulation, good coat, tail and colour, excellent tail, very sound mover.
Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali JUN EH. Nice head and expression, good neck and topline,
light on bone, ribcage still developing, coat could be in better condition, well angulated, nice mover. Jurva RN
4.8. Jorma Silta JUN ERI 1 PU3 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen lupaava nuori uros, sillä on
oikealinjainen pää, hyvä selkä, riittävä rinnan syvyys mutta eturinta vielä hieman kapea, hyvät raajat, samoin
turkki ja luonne, hyvät liikkeet. Korsholm RN 12.8. Markku Santamäki JUN ERI 1 PU2 SERT. Tampere RN
8.9. Vera Smirnova, Viro JUN EH. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN ERI. Jyväskylä
KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN ERI 2. Good size, excellent type, 14 months, masculine head, I’d like
more parallel skull, good pigmentation, good neck and shoulders, very nice ribs, strong and compact in loins,
good legs and feet, strong bones, typical movement with lot of drive. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt KÄY
EH 3. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, ilmeikäs pää jonka kallo-osa voisi olla aavistuksen jalompi ja kuono
täyteläisempi, vankka luusto, etu- ja takaosa voisivat olla paremmin kulmautuneet ja eturinta kehittyneempi, hyvä
turkki, tasapainoiset liikkeet, miellyttävä luonne.
TÄHTIMETSÄ DONALD 51300/05 s.05.11.2005 i. Westerner Wedding Singer e. Tähtimetsä Anastasia kasv.
Taru Kalkkila
Näyttelyt: Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki NUO EH 3. Rungon mittasuhteilta korkeutta pitempi, ilmeikäs
pää, hyvä luusto ja runko, jonkin verran pitkä lanneosa, hyvät raajojen kulmaukset, kaunis turkki ja väritys,
käyttäytyy iloisesti.
USEMADE HEAVEN OR HELL 34959/99 s.01.05.1999 i. Vitahotellets Kael e. N & S(n) Mva Usemade Qualified
For Show kasv. Ulla-Stina Eriksson, Ruotsi
Näyttelyt: Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja VET ERI 2. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson,
Ruotsi VET EH 2. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia VET ERI 2. 9 years, veteran of good size and
type, typical masculine head with good expression, strong and elegant neck, excellent front in every detail,
excellent ribs and topline and hindquarters, excellent mover.
VIKATIKIN NUUSKAMUIKKUNEN 47356/05 s.06.10.2005 i. Est JMva Flyers Proud To Be Me e. Fin & Rus &
Est Mva RkfV-06 Triplet Finn Cream kasv. Tuula Ensala
Näyttelyt: Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen KÄY EH 1. Hyvä koko, kauniit ääriviivat, seisoo hyvin raajoillaan,
kaunis pään profiili, hyvä kaula ja ylälinja, rintakehä saisi olla hieman pitempi, turhan korkea kinner, saisi liikkua
tehokkaammin, hieman lyhyt askel, erinomainen karvapeite, ylpeä hännästä, täytyy saada enemmän
kehätottumusta yhdessä esittäjän kanssa. Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen JUN EH 2. Erinomaista tyyppiä
oleva uros jolla hyvä luusto ja ylälinja, aavistuksen pyöristyvä kallo-osa, hyvä kaula, vielä kapea edestä, hyvä
ylälinja seistessä, tyypillinen luonne, hyvä luusto, tarvitsee kehäharjoitusta koska koirasta saa paljon enempi irti
paremmalla esiintymisellä. Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki NUO ERI 2 PU4. Rungon mittasuhteiltaan

neliötä lähentelevä, hyvä pää, näyttävä kaula, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, täyteläinen runko, hyvin
laitettu ja hyvä turkki, liikkuu hyvin.
VISHNEVY TSVET HOLIDEY RKF1603463 s.00.00.0000 i. ? e. ? kasv. ?, Venäjä
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt AVO EH 3. Hyvän tyyppinen, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja
ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä eturinta ja rinnan syvyys, hyvälaatuinen turkki, hyvät liikkeet mutta
käyttäytyy hieman levottomasti.
VITAHOTELLETS ARAGON Fin & Rus & Est Mva EstV-06 37666/02 s.03.03.2002 i. S Mva Lynwater
Blackcap e. Vitahotellets Karusell kasv. Anders Carlsson, Ruotsi
Näyttelyt: Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia VAL ERI 2. 5 years old dog, beautiful head, good strong
backline, front good, coat beautiful, moving excellent. Juva KV 8.7. Svein Helgesen, Norja VAL ERI 2.
Excellent type and balance, very good head and expression, very good neck and topline, compact body, well
angulated, very good coat quality, could be more free in movement. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira
Rodrigues, Portugali VAL ERI. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia VAL ERI 4. Excellent size and
type, full of good points, typical movement, covering the ground easily.
WESTERNER DANCE IN TIME 13771/08 s.24.03.2006 i. S(n) Mva Westerner Timekeeper e. Bomway Over
The Moon kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel NUO ERI 1. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti NUO
ERI 1 VASERT. Kookas, komea ja hyvin näyttävä nuori uros jolla hyvin kaunis pää, tyypillinen cockeri-ilme ja
vahva hieno kuono-osa, kaunis kaulalinja, hyvä selkä, vahva hyvä luusto, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvälaatuinen turkki, oikea väritys, hyväasentoinen häntä, hyvät liikkeet joka puolelta katsottuna, nyt hyvä mutta ei
saa tulla raskaammaksi, hyvä luonne.
WESTERNER ILLUSION OF MAGIC 42354/06 s.09.09.2005 i. S(n) Mva Westerner Hi-Flyer e. Westerner
Beautiful Mind kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila JUN ERI 1 PU3 SERT. Kaunis uros, hyvämallinen pää, kaunis ilme,
hyvä kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, hyvä ylälinja, sopivasti kulmautunut, hyvät sivuliikkeet, hieman leveä
edestä, hyvä suora kaula, miellyttävä luonne. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 1 PU2
SERT. Erittäin komea, vankka hyvärakenteinen uros, hyvä pään pituus, täyteläinen kuono, erinomainen lapakulmaus ja eturinta, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, erinomaiset takakulmaukset, hyvä karva, yhdensuuntaiset vetävät liikkeet, miellyttävä tasapainoinen kokonaisuus. Teuva RN 21.4. Leila Kärkäs NUO ERI 1
PU1 SERT ROP. Erinomainen tiivis kokonaisuus, erinomainen kaunisilmeinen pää, olkavarsi voisi olla vielä
viistompi, muuten kauttaaltaan erinomainen rakenne, kaunis ylälinja, etuliikkeet hieman leveät, muuten
erinomainen liikunta, hyvä karva ja miellyttävä esiintyminen. Oulainen RN 6.5. Markku Santamäki NUO ERI 1
PU1 SERT ROP RYP3. Kauttaaltaan hyvin tasapainoisesti rakentunut, vaivattomasti liikkuva, hyvä runko ja
raajat, kaunis väritys, käyttäytyy tasapanoisesti, liikkuu hyvin. Pello KR 22.7. Jorma Silta NUO ERI 1 PU2
VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen nuori uros, riittävä uroksen pää, oikea selkälinja, rinnan syvyys
riittää, eturinta vielä hieman kapea, hyvät raajat, kaunis turkki, hyvä luonne ja liikkeet. Seinäjoki KV 20.10. Elina
Tan-Hietalahti AVO EH 3. Kookas ja hieman liian pitkärunkoinen mutta näyttävä uros, erittäin maskuliininen,
sillä on erinomainen pää, kaunis pään profiili, vahva hyvä kuono-osa, hyvä eturinta ja rinnan syvyys, kaunis
kaula, se on hyvin vahvaluustoinen, liikkuu kauniisti sivulta, se voisi liikkua paremmin edestä, hyvä hännän
kiinnitys, hyvä karvan laatu, oikea väritys, hieman karkea yleisvaikutus.
WESTERNER NAME ME DOG 37654/07 s.07.11.2006 i. S(n) Mva Westerner Hi-Flyer e. Westerner Take A
Raincheck kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 1 KP. Nice square cocker, lovely front legs and
feet, good topline, nice angulated quarters, nice tailset, nice coat for age, moved okay. Vehmaa RN 10.6.
Valentina Ivanisheva, Venäjä PEN 1 KP ROP-pentu. Excellent size, format and show, very good head and
neck, excellent topline, balance and angulation, very good coat, excellent temperament. Turku KR 4.8. Rajko
Rotner, Slovenia. PEN 1 KP ROP-pentu. Compact, strong, excellent substance of bones, nice strong head,
excellent angulation in front movement, good temperament, good presentation. Vantaa KR 28.7. Saija
Juutilainen PEN 1 KP ROP-pentu. 8 kk, hyvin miellyttävä tiivisrunkoinen urospentu jolla kaunisilmeinen pää,
linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kauniit huulet, hyvä purenta, erinomainen kaula ja eturinta, hyvät
kulmaukset ja raajaluusto, tiiviit vahvat käpälät, lupaava karvapeite, liikkuu hyvällä askelpituudella ja iloisesti,
etuliikkeet vielä löysät. Hyvinkää RN 16.9. Tina Sulce, Latvia JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Hyvinkää ER 6.10.
Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN ERI 2.
WÄISKI 33200/04 s.10.06.2004 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Olipa’s Isadora kasv. Soile Tupi
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala AVO H. Hyvän tyyppinen uros, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja
rintakehä, lanneosa hieman pitkä ja köyristää selkää liikkuessa, vahva luusto, hyvät takakulmat, pysty olkavarsi,
hyvä luonne mutta tarvitsee esiintymiskoulutusta, saisi antaa tyylikkäämmän vaikutelman. Tampere KV 25.3.
Petr Studenik, Tsekki AVO H. Blauschimmel Rüde, etwas grossrahmig, maskuliner Kopf, etwas mehr Haut in
Hals, mittellanger Hals, etwas eng am Ellbogen, etwas lang am Lendenpartie, unkontrollierte Bewegung,
fehlender Hinterhandaktion, Trimming ist etwas stark gemacht. Honkajoki RN 5.5. Kirsti Louhi AVO H.
Tummasilmäinen uros jolla melko hyvä pää, ylälinja ei aivan korrekti, hieman lyhyt olkavarsi, pitkähkö lanneosa,
rintakehän tulee vielä täyttyä, liikkeissä koira putoaa eteen, saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että

takaa, melko korkea hännän kiinnitys, koira liikkuu ahtaasti sekä edestä että takaa, askelmitta lyhyttä, hyvä
karvan laatu. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia AVO H. Cobby dog, good angulation in front
assembly but too narrow in front, good deep chest, would prefer more strength in hindquarters.
XXL OF BLACK MIRAGE Kans & Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv Mva RkfV-06 V-06 30215/05
s.10.12.1998 i. Kans & Hu & Yu & Rom & Cro Mva Yu JMva Charbonnel Glenmartin e. Love Me True of Black
Mirage kasv. Tamas Jakkel, Unkari
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen VET ERI 1 PU1 VSP ROP-VET BIS-VET1. Tasapainoinen koira
jonka kuono-osa voisi olla hieman pidempi, kaunis kaula ja ylälinja, alata liikkeessä oleva häntä, hyvä luusto,
erinomaiset liikkeet, kaunis karvapeite. Valkeala RN 3.3. Kirsti Louhi VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET RYP3
BIS-VET1. Selvän sukupuolileiman omaava, hyvin asettuneet korvat, kaunis kaula ja ylälinja, hyvät rungon mittasuhteet, täyteläinen runko, erinomainen karvan laatu, täydellinen cockerin luonne. Tampere KV 25.3. Petr
Studenik, Tsekki VET ERI 1 PU4 ROP-VET BIS-VET2. Maskuliner schwarzer Rüde, richtige Type und Grösse,
ausdrucksvoller Kopf, vorzügliche Halslänge, richtige Schultern, gute Knochenstärke, gute Bewegung mit
richtige Aktion, vorzügliches Temperament. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska VET ERI 1 PU1
ROP ROP-VET BIS-VET2. 8½ år gammal, välbyggd och välkonstruerad maskulin hane med prima outline, bra
öron, ögon och bett, rör sig som i sin ungdomsvår, härlig representant. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson,
Tanska VET ERI 1 PU2 ROP-VET. 8 years old, very strong, good size, full of energy, very good head, a little
loose skin, good neck, strong shoulders, good body and lovely hindquarters, covers the ground very well, very
good coat and temperament. Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada VET ERI 1 PU4 ROP-VET BIS-VET3.
Nice package, nicely balanced, good head, good front and good rear. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi
VET ERI 1 PU1 VSP ROP-VET. Mycket flassig hane med härlig attityd, något överdrivet huvud med vällösa
läppar, vacker hals och topline, perfekt bakställ, mycket bra skulderplacering, kunde ha mer förbröst, ganska
trång i fronten, härligt positiva rörelser, en riktig showhund. Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen VET ERI 1 PU2
ROP-VET BIS-VET4. Hyvin säilynyt tyylikäs veteraani, maskuliininen pää, tasapainoisesti kulmautuneet raajat,
kaunis ylälinja ja turkki, erinomainen temperamentti, liikkuu pitkällä askeleella. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen
VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Erinomainen koko ja tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvät korvat,
kaunis pitkä kaula, hyvät tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, hyvä luusto, hyvä rintakehä, erinomaisessa kunnossa oleva tyylikäs veteraani joka liikkuu erinomaisella askeleella, ihastuttava iloinen luonne.
Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia VET ERI 1 PU4 ROP-VET. 8 years old, very very temperament-like
moving, excellent head, backline strong, excellent front and back legs. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia
VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Bigger dog, very nice type, excellent coat and condition, very nice head, good neck,
excellent body, well angulated both side, excellent temperament, excellent mover all directions, very nice dog.
Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia VET ERI 1 PU3 ROP-VET BIS1-VET. Very merry cocker,
typical of the breed, lovely balanced head, gentle expression, good reach of neck, nice clean lines, nice level
topline, held it well, excellent bone, good firm quarters, presented in gleaming coat and tip-top condition, went
with great enthusiasm, tail never stopping. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi VET ERI 1 PU4 ROP-VET.
Very elegant dog with typical outline, strong head, good expression, excellent length of neck, just a little longer in
body, well laid back shoulders, good bend of stifle, moves very happily, silky coat. Juva KV 8.7. Svein
Helgesen, Norja VET EH 2. Veteran of 8½ years, very good condition, should like to see more higher legs and
more compact in body, very good head and expression, very good neck and body, well angulated, could have
better coat structure, very good in movement. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia VET ERI 1 PU1
ROP ROP-VET. Correct breed type, beautiful head and expression, very balanced, with good bone and feet,
very sound on move with good range and drive. Kokkola KV 15.7. Branislav Rajic, Slovenia VET ERI 1 PU1
ROP ROP-VET RYP 4. 8 years old dog, nice outline, brilliant masculine head, long elegant neck, excellent
topline, forechest, ribcage and angulations, excellent coat, marvellous tail work, excellent condition with no signs
of ageing, topline nor firm. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET. Erinomainen tyyppi
ja erinomaisessa kunnossa oleva veteraaniuros, erittäin hyvä pää, hieman loiva otsapenger, oikea purenta,
kaunis kaula, erinomainen eturinta ja runko, hyvä luusto, erinomaiset kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin,
erinomainen luonne. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET. 8½-vuotias,
olemukseltaan oikea, samoin mittasuhteiltaan, hyvässä kunnossa esitetty laadukas vanha herra jolla hyvin
kaunislinjainen ja kaunisilmeinen pää, hyvin hoidettu purenta, kauniit huulet, tiivis runko, kaunis kaula ja ylälinja,
erinomaisesti kulmautunut, hyvin laadukas karvapeite, huippuhieno cockerin luonne, liikkuu erinomaisella
askelpituudella ja voimalla hyvin linjansa säilyttäen. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia VET ERI 1 PU2
ROP-VET. Almost 9 years, excellent type, very important head, excellent neck and shoulder, very elegant neck,
excellent coat, very well angulated, excellent movement with strong topline. Joensuu KR 11.8. Laurent
Pichard, Sveitsi VET ERI PU1 ROP ROP-VET. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigutes, Portugali
VET ERI 1 ROP-VET. Kouvola KR 18.8. Paula Rekiranta VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET. Heinola KR 19.8.
Eeva Resko VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET. Tervakoski KV 25.8. Annukka Paloheimo VET ERI 1 PU1 ROP
ROP-VET. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti VET ERI 1 ROP-VET. Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel
VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja VET ERI. Oulu KV
7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti VET ERI 1
PU2 ROP-VET. Hyvin maskuliininen uros jolla erinomainen cockerin temperamentti, toivoisin kuivempaa päätä,
muuten erittäin kaunis pään profiili, cockeri-ilme saisi olla lempeämpi, hyvä runko ja luusto, hyvät tassut, erittäin
hyvä etuosa, erinomainen hännän käyttö, hyvä rinnan syvyys, kauniit pitkät korvat, hieman kapea edestä, erittäin
hyvin säilynyt veteraani, hienossa kunnossa. Lahti 29.10. Elena Ruskovaara. VET ERI 1 PU2 ROP-VET.
Erinomaista tyyppiä oleva, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani joka esiintyy tyypillisesti ja iloisesti, hyvä
luusto, vankat raajat, erinomainen uroksen pää, maskuliininen pää jossa oikea ilme, erittäin kaunis ylälinja ja

vahva lihaksikas takaosa, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä runko, erinomainen karvan laatu, oikeaoppinen
hännän käyttö, liikkuu erinomaisesti sivusta, takaa ja edestä, kaunis ylälinja säilyy myös liikkeessä,
uskomattoman kaunis liikkuja, kunniaksi omistajalleen. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt VET ERI 1 PU4
ROP-VET. Erittäin kaunis kokonaisuus, hyvä pää ja ylälinja, vankka luusto, kaunis turkki, erittäin kauniit liikkeet,
loistava esiintyjä.

NARTUT
ABENDSTUNDE VOM SCHLOSS HELLENSTEIN S56142/2007 s.25.11.2006 i. Blickfang vom Schloss
Hellenstein e. Wundertüte vom Schloss Hellenstein kasv. Monica Bollinger, Saksa
Näyttelyt: Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN ERI 4. Erinomainen tyyppi, ihastuttava pää, hyvä koko, terve
rakenne, oikeat mittasuhteet, hieman luisu lantio ja toivoisin pidemmän etuaskeleen, muuten vapaat ja
ryhdikkäät liikkeet, erinomaisessa näyttelykunnossa.
A ONE’S TEODORA Kans & Fin & S(n) & Est Mva BaltV-06 47558/03 s.25.09.2003 i. Es Ch GB Sh Ch
Lennoxgrove Sadly Sober e. VDH & S Mva MV-03 Blue Satin Forever A One kasv. Ann Swärd, Ruotsi
Näyttelyt: Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska VAL ERI 1 PN2 VACA. Very attractive, up to size, very
well constructed in every way, classic cocker standing and moving. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi VAL
ERI 2. Välpresenterad tik, härlig kondition, vackert huvud, mycket bra front, något enklare vinklad bak, vacker
päls, rör sig bra fram, något stum bak. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia VAL ERI 2. Strong blue
bitch, pleasing head and eye, good legs and feet, showing in good coat and condition, strong deep body, happy
and going temperament. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia VAL ERI 1 PN1 CACIB VSP. Bigger bitch of
excellent type, correct head, eyes and ears, good neck, correct shoulders, nice body, excellent coat and
condition, good tail, good mover. Rovaniemi KV 24.6. Lena Stålhandske, Ruotsi VAL ERI 1 PN1 CACIB VSP.
Bra storlek, utmärkt typ, vackert välformat huvud, mörka vackra ögon, korrekt bett, utmärkt hals och rygg och
svansansättning, något uppbrett i sin skuldra, välmarkerad förbröst, mycket bra vinklar bak, rör sig med bra steg,
typisk glad och viftande svans. Joensuu KR 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 1 PN3. Joensuu KV 12.8.
Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL ERI PN1 CACIB VSP.
ALLWAY’S BLACK BEAUTY 38486/05 s.19.07.2005 i. Norvale Jackpot e. Allway’s Say Suffeli kasv. Satu
Utriainen
Näyttelyt: Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki NUO EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs
pää, pitkä kaula, oikea ylälinja, riittävä luusto, hyvät raajojen kulmaukset, rungon tulee vielä voimistua, kiiltävä
hyvin hoidettu turkki.
ALLWAY’S LOVE POEM 43285/05 s.05.08.2005 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Allway’s Wiuhtis kasv.
Satu Utriainen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia NUO H. Black and tan, correct size, good head
and eye, lacks in body and bone, slightly long cast, weak movement front and rear, coat in good condition.
ALLWAY’S SHAKIRA Kans & Fin & Est & S(n) Mva 31839/02 s.12.06.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) &
N & Pohj Mva EstV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Allway’s Rainfall kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen VAL ERI 1 PN1 CACIB ROP RYP 2. Hyvät mittasuhteet, hyvin
tasapainoinen pää, kaunis ylälinja, keskivahva luusto, tilava runko, hyvä karvanlaatu, iloinen mieli, vapaat ja
touhukkaat liikkeet, iloinen häntä. Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä VAL ERI 1 PN1 ROP. Erittäin kaunis rotunsa
edustaja joka esiintyy ja esitetään erinomaisesti, koirassa on kaikki ne yksityiskohdat jotka ovat tarpeen
tehdäkseen siitä rodunomaisen, upeat liikkeet. Tornio RN 17.2. Kurt Nilsson, Ruotsi VAL ERI 1 PN 3. Utmärkt
huvud och uttryck, god hals, goda proportioner, bra bröstparti, kunde ha ngt bättre vinklar fram, bra back,
utmärkt rörelser. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VAL ERI 3. Kräftige schwarz-weiße Hündin,
korrekter Kopf, richtige Halslänge, korrekte Schultern, gute Knochenstarke und Brustkorb, gute Bewegung.
Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila VAL ERI 1 PN1 ROP. Ihastuttava narttu, erinomaista tyyppiä, upeassa näyttelykunnossa, feminiininen, kaunismuotoinen ja kaunisilmeinen pää joka voisi olla aavistuksen järeämpi, kaunis
kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen runko, sopiva luusto, upea oikealaatuinen turkki,
liikkuu upealla erittäin vetävällä askeleella, erinomainen hännän kiinnitys ja heilutus, esiintyy kauniisti, viehättävä
luonne. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 1 PN1 VSP. Erittäin kaunis, tasapainoinen ja
hyvärakenteinen narttu, suoralinjainen pää, erinomainen ryhti ja ylälinja, erinomainen lapakulmaus ja eturinta,
vahva takaosa, erinomaiset kulmaukset ja vetävät liikkeet, pehmeähkö karva mutta erittäin hyvin kunnostettu,
kiinteä ja lihaksikas. Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin VAL ERI 2. Sopivan kokoinen, hyvä pään ylälinja,
hyvä kaula, runko, luusto, riittävät takakulmaukset, leveä selkälinja, pehmeyttä raajakarvoissa, iloinen luonne,
saisi liikkua paremmalla taka-askeleella. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska VAL ERI 1 PN1
CACIB VSP. 4 år gammal, elegant välbyggd tik med välskuret huvud, bra öron, ögon och bett, bra rygg, bra
vinklar bak, rör sig bra, bra päls färg och temperament. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VAL
ERI 1 PN2. Very nice black and white bitch, good head and expression, excellent body, very good angulations,
stylish movement. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi VAL ERI 1 PN1 CACIB ROP. Super tik, ädel välbyggd,
extremt välgående, vackert huvud, härlig ben och tassar, helt underbar i alla delar. Iisalmi KR 26.5. Markku
Santamäki VAL ERI 1 PN2. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä kaula ja pää, hyvä luusto ja raajojen
kulmaukset, hyvä rintakehän muoto, näyttävät liikkeet, käyttäytyy iloisesti. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig,

Iso-Britannia VAL ERI 3. Smart type black and white, well bodied, good head and dark eye, well boned, deep
short body, level topline, strong rear action, happy and going temperament. Kotka KV 16.6. Davor Javor,
Kroatia VAL ERI 3. Bigger bitch, very nice type, good head, very nice head and shoulder, good coat, good feet,
excellent mover. Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen VAL ERI 1 PN1 ROP. Erinomainen tyyppi, koko
ja mittasuhteet, toivoisin voimakkaamman kuono-osan, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen etuosa, vankka
runko, kaunis takaosa, oikeanlaatuinen turkki, kauniit liikkeet, erinomainen cockerin luonne. Kokkola KV 15.7.
George Kostopoulos, Kreikka VAL ERI 2 PN4. Well built champion, well bodied and proportioned, balanced
head with enough lips and bit loose throat skin, excellent forechest and angulationss, good topline and croup.
Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja VAL ERI 1 PN1 VSP. Jyväskylä KV 18.11. Ivan
Vasiljevic, Serbia VAL ERI 2 PN3 VACA. Very nice bitch in good balance, strong and compact, elegant neck,
correct head, excellent front and rear angulations, nice overall expression, excellent movement, covering the
ground easily, showing great temperament. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt VAL ERI 1 PN1 ROP. Aivan
ihastuttava, kaunis, hyvin tasapainoinen upeasti esiintyvä narttu jolla kaunis ilmeikäs pää. Helsinki KV 9.12.
Arja Koskelo VAL ERI 1 PN4 VACA. Kertakaikkisen ihastuttava feminiininen vankka narttu jolla miellyttävä pää
ja ilme, erinomainen ylälinja, tasapainoiset kulmaukset sekä virheettömät upeat liikkeet, oikean mallinen runko,
iloinen häntä, toivoisin hieman paremman näyttelyviimeistellyn turkin.
ALLWAY’S SMALL TALK 40294/04 s.18.06.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. Kans & Fin & Est & S(n) Mva
Allway’s Shakira kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Tornio RN 17.2. Kurt Nilsson AVO EH 3. Feminin, bra huvud och uttryck, god hals, goda
proportioner, kunde ha bättre utvecklad bröstpartie, tillräckliga vinklar, bra tassar, rör sig instabilt fram, god från
sidan och bak. Oulainen RN 6.5. Markku Santamäki AVO EH 3. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, pää
voisi olla täyteläisempi, riittävä luusto, hyvät raajojen kulmaukset, tasapainoiset liikkeet, käyttäytyy hyvin. Ii RN
26.5. Saija Juutilainen AVO H. 3-vuotias, mittasuhteiltaan miellyttävä ja narttumainen kokonaisuus, narttumainen pää jonka linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat ja otsapenger parempi, hyvä lyhyt kuono, hyvä
purenta ja huulet, vilkkuluomet häiritsevät ilmettä, hyvät pitkät korvat, vahva kaula, erinomainen runko, toivoisin
parempaa raajaluustoa ja kulmauksia eteen enemmän, riittävät takana, hieman luisu lantio, hyvä karvan laatu,
oikea cockerin luonne, liikkuu edestä löysin kyynärin ja takaa kinnerahtaasti, hyvä askelpituus sivulta. Pello KR
22.7. Jorma Silta AVO H. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen narttu, riittävä nartun pää, hyvä kaula ja selkä,
koira esitetään pulskassa kunnossa, oikean rinnan syvyys mutta eturinta hieman kapea, hyvät raajat, samoin
turkki ja luonne, hieman ahtautta etuliikkeessä.
ALLWAY’S SUNNY SAVANNAH 39580/06 s.05.06.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. Kans & Fin & Est & S(n)
Mva Allway’s Shakira kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Annukka Paloheimo PEN 2 KP. Erinomainen runko ja luusto, hieman pitkä lanne,
hyvä ilme ja purenta, hyvä eturinta, oikeanlaatuinen karva, etuliike saisi olla pidempää. Turku KV 27.1. Eeva
Rautala PEN 1 KP VSP-pentu. Hyvän tyyppinen narttupentu jolla feminiininen pää, hyvä kaula ja rintakehä,
lanne pyöristyy vielä hieman, hyvä luusto, voisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut, liikkuu ryhdikkäästi,
miellyttävä luonne. Oulainen RN 6.5. Markku Santamäki JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Kauttaaltaan hyvin
tasapainoinen, vaivattomasti liikkuva, erittäin kaunisilmeinen pää, upea etuosa, hyvä runko, kohtalaisesti
kulmautuneet takaraajat, liikkuu ja käyttäytyy hyvin. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN
ERI. Very nice tricolour, lovely head and expression, nice neck and shoulders, beautifully developed body,
moves very well, still a bit soft in topline, excellent coat and condition. Ii RN 26.5. Saija Juutilainen JUN ERI 1
PN2 VASERT. 11 kk, tyylikäs, oikearyhtinen, tasapainoisesti kehittynyt juniorinarttu jolla oikeat rungon mittasuhteet, sopusuhtainen raajaluusto, kaunisilmeinen pää mutta pään linjat saavat vielä tasoittua, voimakas
purenta ja alaleuka, kuono voisi olla täyteläisempi alaleuan alta, hienot korvat, hyvin kaunis kaula joka kiinnittyy
hyvin ylälinjaan, hyvät käpälät, hyvä vahva lanneosa, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, oikea karvan laatu,
sopiva hapsutus, liikkuu vielä hieman kapeasti mutta sivulta oikealla asenteella ja askelpituudella, oikea luonne.
Rovaniemi KV 24.6. Lena Stålhandske, Ruotsi JUN 1 ERI 1 PN2 SERT. Bra storlek, av utmärkt typ, feminint
välformat huvud med mörka ögon, korrekt bett, bra hals och rygg, välvinklad fram, bra förbröst, bra kropp, i
något för högt hull, skulle ha bättre markerad knävinkel, rör sig med bra steg runtom. Pello KR 22.7. Jorma
Silta JUN EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen, vielä hieman kevyehkö, hyvä selkä, riittävä rintakehä,
esitetään hieman lihavassa kunnossa, hyvät raajat, kaunis turkki, oikea luonne, hyvät liikkeet. Kiiminki RN 4.8.
Paavo Mattila JUN EH 4. Hyvin rakentunut nuori narttu, kaunis pää ja kaula, vielä hieman kevyt runko, hyvä
ylälinja, kulmauksia voisi olla enemmän, hyvä suora karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Rovaniemi RN
11.8. Arja Koskelo JUN EH 1. Hyvin kaunispäinen ja kaunisilmeinen feminiininen narttu jolla etuasentoiset
lavat, hyvät kulmaukset, riittävä luusto, vielä kovin kesken kehityksen, hapsutus vatsan alta puuttuu, löysyyttä
selässä, tarvitsee aikaa, liikkuu reippaasti riittävällä askelpituudella.
ALLWAY’S SUNNY SMILE EstJV-07 39577/06 s.05.06.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. Kans & Fin & Est &
S(n) Mva Allway’s Shakira kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Annukka Paloheimo PEN 4 KP. Kookas vankka narttu, hyvä kuono ja ilme, hyvä
purenta, vankka luusto, hyvä runko, saa vielä harjoitella kävelyä, iloinen luonne. Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä
PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin lupaava, kaunislinjainen, kauniissa kunnossa esitetty, erinomaiset mittasuhteet,
kaunis kaula ja selkälinja, ikäisekseen erittäin kaunis pää, kauniit tummat hyvän muotoiset silmät, erinomainen
vankka runko, hyvä luusto, erinomainen takaosa, kauniit tiiviit käpälät, esitetään erittäin kauniissa kunnossa,
täydellinen näyttelytrimmaus, liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki JUN
ERI 3. Tricolor Hündin, sehr gut entwickelt, richtiger Kopf, eleganter Hals, korrekte Schultern, Vorzügliche

Knochenstärke und Brustkorb, richtige Bewegung, richtige Haarstruktur. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila JUN
ERI 1 PN 4 VASERT. Ihastuttava hyvin kehittynyt juniorinarttu, erinomaista tyyppiä, kaunis täyteläinen pää jossa
oikea vahvuus ja pituus, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko, luusto ja käpälät, tasapainoisesti
kulmautunut, hyvin kehittynyt eturinta, oikea hännän kiinnitys, lanneosa voisi olla lyhyempi, liikkuu ryhdikkäästi
vetävällä askeleella, viehättävä luonne, esitetään hyvin. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI
1 PN 3 SERT. Erittäin kaunis, hyvärakenteinen ja hyvinkehittynyt narttu, hyvä koko ja mittasuhteet, erittäin hyvä
pää, pitkä kaula, kaunis ylälinja, erinomainen lapakulmaus ja eturinta, iloinen ja itsevarma, osittain vielä pentukarvassa, aivan erityisen lupaava. Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin JUN ERI 2 PN3 VASERT. Kaunislinjainen pää, hyvä sukupuolileima, hyvä kaula ja runko, hyvä raajaluusto ja runko, hyvin kulmautunut takaosa,
hyvä turkki, liikkuu hyvin, erittäin lupaava yksilö. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska JUN ERI 1
PN 2 SERT. 10 månader gammal feminin välbyggd tik med gott huvud, bra öron, ögon och bett, stark rygg, bra
ansatt svans, bra bröstkorg, vinklar, benstomme och tassar, rör sig bra men litet mjuk rygg, bra färg, päls och
temperament. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 1 PN4 VASERT. Very nice tricolour,
quite good head, beautiful body and angulations, good mover if better trained, nice coat and condition. Helsinki
KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi JUN ERI 1 PN4 VASERT. Mycket stilig, välbyggd tik med vackra linjer, bra
huvudform, vacker hals och överlinje, härlig mankeplacering, mycket välvinklad, fina ben och tassar, härlig bredd
i bakstället, behöver träning, rätt sort. Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki JUN ERI 1 PN1 SERT ROP RYP2.
Erittäin hyvät mittasuhteet ja linjat, hyvä pää ja kaula, erinomaiset raajojen kulmaukset, hyvä rinnan syvyys, erinomaiset sivuliikkeet, turhankin avoimet takaliikkeet, käyttäytyy luottavaisesti ja iloisesti. Kellokoski ER 9.6.
Duncan Craig, Iso-Britannia JUN ERI 3. Good type and overall size, good head, dark eyes, good level topline,
good tailset, deep body, coat in good condition, very happy, active mover. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia
JUN ERI 1 SERT. Correct bite, good neck and shoulder, should have better topline, very good mover.
Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1 PN3 SERT. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet,
pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja kuono-osa täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko, liikkuu ja esiintyy hyvin. Kokkola KV 15.7. George
Kostopoulos, Kreikka JUN ERI 1 PN3 SERT. A little on the tall side but quality all over, well bodied and
proportioned, attractive feminine head with low long ears, third eyelids I would prefer darker, excellent angles,
bones, topline, croup and tailset, sound mover. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN EH. Proper
breed type, 12 months old tricolour, showing good condition, pretty head, dark eyes, well set ears, proper
shoulders, slightly long in body, excellent cat feet, proper tailset, happy temper, well presented, needs to fulfill
her maturity. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja NUO ERI. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson,
Ruotsi NUO ERI 1 PN3. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia NUO ERI 3. 1½ years old, strong head,
good neck, upright shoulder, straight upper arm, good ribs, could be shorter in loins, correct rear, sound
movement, nice temperament.
ALLWAY’S TWIST AND GO 50907/06 s.25.08.2006 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N & Pohj Mva EstV-01
V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Caperhill Macarena kasv. Satu Utriainen
Näyttelyt: Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila PEN 2 KP. Viehättävä, hyvin kehittynyt narttupentu, erinomaista
tyyppiä, hyvät mittasuhteet, kaunis kaulalinja, hyvä pää ja viehättävä ilme, erinomainen runko ja luusto, hyvin
kehittynyt eturinta, sopusuhtaisesti kulmautunut, kaunis turkki, kantaa häntäänsä oikein, liikkuu hyvin silloin kun
haluaa, erittäin lupaava, tarvitsee kehätottumusta, viehättävä luonne. Alajärvi RN 1.4. Paula HeikkinenLehkonen PEN 2 KP. Vankka ja tiivis, vielä melko pieni ja hieman matala, hyvä pään pituus, hieman takaluisu
kallo, erinomainen lapakulmaus ja eturinta, vankka luusto, erinomaiset takakulmaukset, reipas ja iloinen,
lupaava, toivottavasti kasvaa vielä hieman lisää korkeutta. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia
JUN EH. Good size, orange bitch, nice head and eye, sweet head, good neck and shoulder, well angulated,
happy, good mover, little bit close on the movement. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 3 PN4.
Very pretty, 11 months, orange roan, showing very good condition, very pretty picture standing, correct head,
excellent shoulder, correct neck, short in body, excellent ribcage, proper tailset, slightly open feet, excellent
mover, excellent reach and drive, well presented. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN
ERI. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN ERI 1 PN3 VASERT. Erittäin kaunis, sopusuhtainen lupaava
nuori narttu, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, ylälinja, luusto ja kulmaukset, kaunis karvapeite, liikkuu ja esiintyy
erittäin hyvin. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN ERI. Ihastuttava 16 kk narttu jolla oikea pää, joskin toivoisin
lempeämmän ilmeen, erinomainen rakenne, kaunis ylälinja ja upeat liikkeet, hyvä karva, toivoisin hieman
feminiinisemmän yleisvaikutelman, tip-top näyttelykunnossa.
ALPINUM ZARAH 34189/05 s.08.06.2005 i. Fin Mva Raccoon’s The Wonderboy e. Benchmark Pro Twist kasv.
Anna Jormakka
Näyttelyt: Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi AVO EH. Very feminine, 2 years old, showing good
condition, proper breed type, pretty head, scissor bite, proper shoulders, excellent ribcage, proper cat feet, short
in body, proper tailset, could move with more regularity, slightly narrow behind.
ALPINUM ZELDA 34190/05 s.08.06.2005 i. Fin Mva Raccoon’s The Wonderboy e. Benchmark Pro Twist kasv.
Anna Jormakka
Näyttelyt: Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila NUO ERI 2. Kaunispäinen narttu, hyvät mittasuhteet, kaunis kaula,
hieman kapea edestä, hyvä ylälinja, sopivasti kulmautunut takaa, hyvä karva, eturintaa voisi olla enemmän,
miellyttävä luonne, liikkuu tehokkaasti. Sysmä RN 22.4. Jorma Silta NUO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, vielä
varsin kehittymätön nuori narttu, sillä on oikea nartun pää, hyvä selkä, rintakehä vielä kovasti keskeneräinen,
vahva hyvä luusto, riittävät kulmaukset, hyvä turkki, temperamenttinen luonne, ahtautta liikkeissä. Leppävirta

RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO EH 4. Good size and proportions, too light head, needs more
volume, narrow muzzle, very narrow in front and behind, chest should be deeper, good topline, correct tail,
medium angulation, correct coat, movement should be more free. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter,
Itävalta NUO EH 2. Blue bitch, which needs more time to mature, would like more depth of muzzle, chest should
become deeper and wider, a bit straight in front, good hind angulation, moves well in profile, a bit close coming
and going.
ALPINUM ZUZANNE 34188/05 s.08.06.2005 i. Fin Mva Raccoon’s The Wonderboy e. Benchmark Pro Twist
kasv. Anna Jormakka
Näyttelyt: Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta NUO EH 3. Blue roan bitch, looks a bit low in the
legs, very nice head and expression, short neck, shoulder and upper arm should be longer, well developed
chest, good hind angulations, merry movement, topline should be straighter and firmer. Kuopio KR 5.8. Laurent
Pichard, Sveitsi AVO ERI. Proper breed type, very feminine, excellent head, scissor bite, medium length of
neck, proper shoulders, excellent ribcage, proper tailset, could have little more angulation behind, slightly low
tailset, correct mover.
ANNCOCK’S CELINE 22619/03 s.20.03.2003 i. Fin & S Mva (N) Finemoon Unlimited e. De Brightdale’s Beauty
In Night kasv. Ann-Christin Westerholm
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala AVO H. Melko hyvä tyyppi mutta matalaraajainen kokonaisuus, hyvä
feminiininen pää, kaula voisi olla jalompi, hyvä rintakehä, pitkä lanneosa, hieman kevyt luusto, hyvät
takakulmaukset, edessä riittävät, hieman leveät etuliikkeet, ihana luonne mutta kaipaa esiintymisharjoittelua.
ANNCOCK’S DONNA 36373/06 s.20.05.2006 i. JV-03 BaltV-04 Fin & Kans Mva Finemoon Second Sight e.
Anncock’s Celine kasv. Ann-Christin Westerholm
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala PEN 3. Sievä, pieni narttu jolla hyvä feminiininen pää, hyvä kaula ja
selkä, riittävä luusto kokoon nähden, hyvin kulmautunut, eturinnan ja rintakehän tulee kehittyä, liikkuu kauniisti
tehokkaalla askelilla, hyvä luonne, valitettavasti toinen alakulmahammas on virheasentoinen ja painaa pahasti
kitalakeen, mikä pudottaa koiran sijoituksen.
ARCTICA CIRPPU 31219/97 s.06.06.1997 EstV-97 Nortworth Peek In Memories e. Arctica Ah So kasv. Erkki
Anneberg
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen VET H. Mittasuhteet sopivat, hyvä rintakehä, siisti pää, hyvä kaula,
liikkeessä näkyy koiran ikä, ne ovat jo jäykät ja väsyneet.
ARCTICA MEGAWATI 37291/01 s.05.08.2001 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Arctica Tele Tabb kasv.
Erkki Anneberg.
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen AVO H. Hyvä koko, kuono-osa melko kapea, vaaleat silmät, hyvä
korvien sijainti ja pituus, tukevassa kunnossa, luusto hieman kevyt, melko epävakaat eturaajojen liikkeet.
ASVINA BLACK PEPPER 43857/06 s.02.08.2006 i. Kans & Fin & Est Mva Gold Point Unique Joy e. Triplet
Pocahontas kasv. Minna Salo
Näyttelyt: Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia JUN H. Young black bitch, 10 months, presented
in scamming condition, a pleasant head, gentle expression, a bit light in body, needs to body up and develop
more, this I hope will come with maturity, level topline held on the move. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä JUN T.
Mittasuhteiltaan turhan matalaraajainen ja pitkähkö, ikäisekseen hyvä runko, joskin tuhdissa kunnossa, hyvä
kuono-osa, turhan vankka kallo, suorahkot lavat, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä turkin laatu, liikkeiden tulee
vakiintua, iloinen temperamentti.
ASVINA BLACK PRINCESS 43859/06 s.02.08.2006 i. Kans & Fin & Est Mva Gold Point Unique Joy e. Triplet
Pocahontas kasv. Minna Salo
Näyttelyt: Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja AVO EH. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt
JUN EH. Hyvän tyyppinen, erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää ja kaula, riittävä luusto, suorat olkavarret, eturinta
kehittymätön, hyvä selkä ja takaosa, hieman lyhyet ja töpöttävät etuliikkeet, muuten liikkuu hyvin.
ATTENBOROUGH AGILE LADY 50884/06 s.01.09.2006 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N & Pohj Mva EstV01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Attenborough Amusing kasv. Johanna Söderholm
Näyttelyt: Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto JUN EH 3. Ikäisekseen hyvin kehittynyt juniorinarttu, hyvä pää,
eturaajoissa hieman ulkokierteisyyttä, vahva selkä, sopivasti rintakehää, riittävästi kulmautuneet takaraajat,
riittävän pitkä askel, liikkeet kaipaavat harjoittelua.
ATTENBOROUGH AMAZING GRACE 50886/06 s.01.09.2006 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N & Pohj Mva
EstV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Attenborough Amusing kasv. Johanna Söderholm
Näyttelyt: Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä JUN ERI 3. Very young, not enough developed,
like puppy, very good head, neck and front, very good brisket,sloping croup, low set tail, short upper thigh,
enough correct movement. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi JUN EH. Very feminine head and
expression, good stop, little straight in shoulder, good body for age, well angulated in rear, moves happily but
rather wide in front and little narrow in back, nice silky coat. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti JUN EH.

ATTENBOROUGH AMUSING 25034/01 s.16.04.2001 i. Fin & S(u) Mva Finemoon Unlimited e. Bell'mano Magic
touch kasv. Johanna Söderholm
Näyttelyt: Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi KÄY EH 2. Nice head and expression, good eye and earset,
well laid back shoulder, rather narrow in front, depth of brisket ok, moves well, nice coat.
BACKHILLS ICE QUEEN Fin Mva 12838/03 s.11.11.2002 i. D & VDH & Dk & S(n) Mva PMV-03 KBHV-04 SV05 Midnight Train vom Rauhen Holz e. S & N Mva Backhills Doris Day kasv. Karin ja Britt-Marie Staaf, Ruotsi
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PN 1 SERT VSP. Hyvin kaunis narttu, kaunis pää ja ilme,
erinomainen kaula, runko ja luusto, sopivat kulmaukset, tyylikäs ylälinja, kaunis karva, hyvät, tehokkaat liikkeet.
Tornio RN 17.2. Kurt Nilsson KÄY ERI 1 PN 2 VASERT. Feminin med utmärkt huvud och uttryck, utmärkt
öron, utmärkt hals och rygglinje, bra bröstparti, något goda vinklar, utmärkta rörelser. Tampere KV 25.3. Petr
Studenik, Tsekki KÄY ERI 1 PN1 CACIB SERT FIN MVA ROP RYP3. Kräftige Blauschimmel Hündin,
vorzüglicher Typ, richtiger Kopf, eleganter Hals, richtige Schultern, vorzüglicher Brustkorb, vorzüglicher
schwungvolle Bewegung mit viel Temperament, richtiges Haarkleid. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila VAL ERI 2
PN2. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis miellyttävä ilmeinen pää, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen
runko, hieman ulkonevat kyynärät, sopusuhtaisesti kulmautunut, erinomainen turkki, sopiva luusto, liikkuu
tehokkaalla erinomaisella vetävällä askeleella, käyttää kauniisti häntäänsä, miellyttävä iloinen luonne, esitetään
kauniisti. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 2 PN 2. Erittäin kaunis, tiivis narttu jolla oikeat
mittasuhteet ja narttumainen kokonaisuus, kuono voisi olla hieman voimakkaampi, kauniit silmät, hyvä ryhti ja
ylälinja, erinomaiset raajojen kulmaukset, pitkä vetävä askel, eturaajat eivät aivan suorat, karva paikoitellen
pehmeää, esiintyy iloisesti. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska VAL ERI 2. 4 år gammal, söt
feminin tik, bra öron, ögon och bett, bra hals, stark rygg, bra bröstkorg, kunde vara litet mer muskulös, litet blåst
rygg i rörelse, bra päls färg och temperament. Teuva RN 21.4. Leila Kärkäs VAL ERI 1 PN1 VSP. Erinomainen
tasapainoinen kokonaisuus, iloisesti esiintyvä, hyvä pää, tasapainoinen rakenne, hieman löysää kaulanalusnahkaa, riittävä eturinta, liikkuu hyvällä tasapainoisella askeleella, hyvä karva. Vähäkyrö RN 5.5. Markku
Santamäki VAL ERI 1 PN1 ROP. Kauttaaltaan erittäin hyvin rakentunut, kaunis täyteläinen pää, vahva kaula,
hyvä ylälinja, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, jättää aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman, suora vatsaviiva, hyvät liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VAL ERI 2 PN3.
Nice type, blue, good head and expression, deep body, would like a bit longer upper arm, good angulations, nice
movement, not groomed to perfection. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia VAL EH. Blue, good
size and type, sweet head and eye, showing in good coat and condition, good level topline, slightly close behind
in the move. Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen VAL ERI 2 PN2. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvä pää, kaula voisi olla vähän pidempi, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko, kauniit
liikkeet, hyvä turkin laatu, hyvä luonne. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia VAL EH 2. Good breed
type, very pretty head, expression, eye colour and pigment, longer bitch with balanced angulations, good drive
on the move, would like a better bite. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali VAL ERI 1. Nice head
and expression, feminine, good neck and topline, good front and bone, good ribcage, nice coat, well angulated,
nice moves. Joensuu KR 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 2 PN4. Joensuu KV 12.8. Fernando
Madeira Rodrigues, Portugali VAL ERI 4. Tervakoski KV 26.8. Annukka Paloheimo VAL ERI 2 PN2 VACA.
Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel VAL ERI 3.
BACKHILLS ONE OF A KIND 16518/07 s.05.06.2006 i. VDH & Ch & E & S & A Mva Corralet Tango e.
Backhills Isabella Rossellini kasv. Karin ja Britt-Marie Staaf, Ruotsi
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki JUN ERI. Kleine Blauschimmel Hündin, korrekter Kopf,
mitlanger Hals, korrekte Vorhandwinkelungen, richtige Vorbrust und Brustkorb, kompakte Körper, gute
Bewegung. Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin JUN EH 3. Erittäin pentumainen olemukseltaan, sievä pää,
hyvä kaula joka yhtyy jyrkästi säkään, kevyt luusto, hyvä runko, liian taakse laskeva lantio, seurauksena
voimaton taka-askel, hyvä turkki. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN H. Good size, not a
best of heads, light bone, happy active mover, I would prefer better front movement, coat in good condition.
BAYSWAY LOVE AFFAIR Irl Sh Ch V-06 13381/06 s.04.04.1999 i. Baysway Royal Star e. Lochdene Jessica
kasv. William McEntee, Irlanti
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VAL ERI 4. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari VET
ERI 3. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo VET EH 2. Erinomaista tyyppiä edustava 9-vuotias narttu, feminiininen,
erinomainen rungon malli, kauins ylälinja ja ripeät liikkeet, turkki ei enää parhaimmillaan.
BELL’MANO GUANTANAMERA 41115/04 s.22.07.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N & Pohj Mva EstV01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’mano Taste of Honey kasv. Erna Toivonen ja Rauni Markelin
Näyttelyt: Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko AVO H. Erittäin hyvät mittasuhteet omaava narttu, erittäin hyvät pään
ääriviivat mutta kuono-osa saisi olla vankempi, riittävä kaula, hieman kapea edestä, hieman köyry selkälinja
pilaa kokonaisuutta, saisi olla hieman leveämpi reisi ja matalampi kinner, liikkuu sivulta hyvin, etu- ja takaliikkeissä hieman sanomista, hyvä turkin laatu. Hamina KR 13.5. Matti Luoso AVO EH 3. Erittäin hyvän
tyyppinen narttu, hyvä pitkä pää, oikea purenta, kaula ja säkä saisivat olla näyttävämmät, hieman pyöreä selkälinja, sopiva luusto, hyvä etukulmaus, takana saisi olla parempi, hyvä runko mutta hieman pitkä lanneosa, ahtaat
takaliikkeet, hyvä sivuaskel, hyvä luonne. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamo, Espanja AVO EH.
BELL’MANO LOVE ME DO 31176/03 s.22.05.2003 i. Bell’Mano Silver Magic e. Bell’Mano She Loves You kasv.
Erna Toivanen

Näyttelyt: Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen AVO ERI 1. Hyvärakenteinen, hieman urosmainen, erittäin kaunis
pää, erinomainen kuono ja kallolinja, hyvä kaula ja ylälinja ja erittäin hyvä takaosa, etuosan pitäisi olla paremmin
kulmautunut ja eturinta paremmin kehittynyt, liikkuu hyvin, hyvin ”peruscockkeri”. Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko
AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Erittäin hyvätyyppinen, erinomainen pää ja oikeat pään ääriviivat, kaunis ilme, hyvä
kaula, erinomainen ylälinja, hyvä etuosa ja runko, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu kauttaaltaan erittäin hyvin.
Sipoo RN 15.4. Soile Bister AVO EH 1. Hieman hermostuneesti käyttäytyvä, kookas narttu jolla hyvä luusto ja
mittasuhteet, kuono saisi olla täyteläisempi, riittävästi kulmautunut edestä, hieman ulkokierteiset eturaajat, hyvä
runko ja takaosa, liikkuu yhdensuuntaisesti mutta askel voisi olla pidempi, hyvä karva. Hyvinkää ER 6.10. Jose
Ramon Guillamon, Espanja AVO ERI 1.
BELL’MANO MAYFLOWER 32287/06 s.12.05.2006 i. Fin Mva Breeze Air Mail e. Bell’Mano She Loves You
kasv. Erna Toivanen
Näyttelyt: Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen PEN 1. Hyvärunkoinen, tyylikäs narttu, kuono saisi olla täyteläisempi,
liian pyöreä kallo, kaunis kaula, hyvin kapea rinta, ulkokierteinen edestä, tiiviit käpälät, hyvä rungon malli, saisi
seistä tukevammin takaa, erinomainen karvapeite, saisi liikkua tehokkaammin.
BELL’MANO MIDSUMMER ROSE 32286/06 s.12.05.2006 i. Fin Mva Breeze Air Mail e. Bell’Mano She Loves
You kasv. Erna Toivanen
Näyttelyt: Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko JUN H. Hyvän kokoinen, hyvän tyyppinen narttu, kuono-osa voisi olla
hieman vahvempi, samoin otsapenger, hieman lyhyt kaula ja pysty lapa, liian ahdas edestä ja hieman
ranskalainen edestä, hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa, vahva selkä, liikkuu takaa hyvin, melko hyvin sivulta
silloin kun halusi, etuliikkeet pitäisi olla paljon paremmat, hyvä turkin laatu.
BENCHMARK A LOVE LIKE THIS 46263/05 s.24.08.2005 i. Toalmark Alabaster Boy e. Benchmark Pure Diva
kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila NUO ERI 1. Kaunis nuori narttu, kuono voisi olla aavistuksen
täyteläisempi, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, kulmauksia voisi olla aavistuksen enemmän, erittäin hyvän
laatuinen karva, liikkuu tehokkaasti, miellyttävä luonne. Kouvola KR 18.8. Paula Rekiranta NUO EH 1. Heinola
KR 19.8. Eeva Resko NUO H.
BENCHMARK ACE OF HEARTS 17190/06 s.12.02.2006 i. Backhills I Am What I Am e. JV-04 Finemoon
Hungry For Love kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen JUN ERI 1 PN 2 SERT. Erinomaiset mittasuhteet, tasapainoinen
nuoren koiran pää, hyvin sijoittuneet korvat, hyvin kaunis ylälinja, hyvät kulmaukset, ihana silkkinen karva,
erinomaiset nuoren koiran liikkeet. Alavus RN 20.1. Paavo Mattila JUN EH 2. Hieman lyhytrunkoinen nuori
narttu, kaunis pää ja kaula, runko ja luusto voisivat olla hieman vahvemmat ja kulmaukset vahvemmat, hyvä
ylälinja, karva ja liikkeet, miellyttävä luonne. Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen JUN ERI 1 PN3. Erittäin kaunis
juniori, pieni hyvin tasapainoinen narttu jolla erinomainen runko, kaunis pää, tyylikäs kaula ja ylälinja, seisoo
paremmin takaa kuin edestä, erinomaiset liikkeet. Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen JUN ERI 1 PN1 SERT
ROP. Erinomaista tyyppiä oleva, erinomaiset mittasuhteet omaava juniorinarttu jolla hyvä pää, kaunis kaula ja
ylälinja, erinomainen runko ja luusto, samoin karva, liikkuu kaikilta osin ikäisekseen erinomaisesti, esiintyy ja
esitetään erinomaisesti. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki JUN ERI 1 PN4. Blauschimmel Hündin,
vorzüglicher Typ und große, richtiger Kopf, eleganter Hals, vorzügliche Vor- und. Hinterhandwinkelungen,
richtiger Vorbrust und Brustkorb, schwungvolle Bewegung mit richtiger Aktion, vorzüglicher Haarstruktur und
Kondition. Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin JUN ERI 1 PN2 SERT. Erittäin lupaava, iloinen tasapainoinen
narttu jolla ihastuttava pää sivusta ja edestä katsottuna, hyvä etuosa, hyvin kehittynyt, oikean muotoinen runko,
hyvä takaosa, liikkuu hyvin häntää heiluttaen. Hirvensalmi RN 14.4. Paula Rekiranta JUN ERI 1 PN2 VASERT.
Iloisesti esiintyvä ja erittäin hyvin liikkuva nuori narttu, hyväilmeinen nartun pää, riittävä kaula, hyvät lavat,
ikäisekseen erittäin hyvä rintakehä ja eturinta, hyvin kulmautunut takaosa, kaunis turkki, vapaat tehokkaat
liikkeet. Somero RN 6.5. Paula Rekiranta JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea nuori narttu, sievä nartun pää, hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, tilava rintakehä, hyvin
kulmautuneet raajat, sopusuhtainen luusto, hyvä karvapeite, erittäin hyvät tasapainoiset liikkeet, olisi edukseen
hieman tiiviimmässä kunnossa. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi JUN ERI 4. Feminin tik, kunde ha något
mer benstomme, något rak skuldra, normalt bakställe, något knappa rörelser, vacker päls, vältypad. Tuuri KR
3.6. Merja Ylhäinen JUN ERI 1 PN3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvä luusto, kaunis pää ja
ilme, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, erinomainen rintakehä, kääntää etukäpäliä ulos
seistessä, liikkuu erittäin hyvin, kaunis karva, miellyttävä luonne. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, IsoBritannia JUN EH. Sweet headed blue, nice overall size, level topline, lacks underneath coat, happy out-going
mover, slightly lacks in bone. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä JUN ERI 1 PN3. Excellent size,
excellent head, topline, brisket, movement, coat, tailset and show. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia NUO
ERI 3. Very nice type, good neck, needs more angulation in front, correct topline, excellent mover. Seinäjoki KV
20.10. Elina Tan-Hietalahti NUO ERI 2 VASERT. Narttumainen, hyvin tyypillinen cockeri, sillä voisi olla hieman
vahvempi kuono-osa, muuten hyvä pää, hyvä cockeri-ilme, oikea purenta, pitkät hyväasentoiset korvat, kaunis
kaula ja selkälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvän laatuinen turkki, hyvä väritys, erittäin hyvä hännän käyttö,
hyvät liikkeet, aavistuksen kapea edestä. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä NUO ERI 1 PN1 SERT ROP RYP2.
Erittäin kaunislinjainen, erinomaista rotutyyppiä oleva, erinomaiset mittasuhteet, kaunis pää jossa kaunis ilme,
upea runko, erinomainen takaosa ja hännän kiinnitys, esitetään kauniissa kunnossa, kauniit tehokkaat rodunomaiset liikkeet.

BENCHMARK CARANDOTTA Fin Mva 38844/04 s.14.07.2004 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock
Cafe e. Fin Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen KÄY ERI 1 PN1 SERT FIN MVA ROP. Erittäin hyvärakenteinen
narttu, ihastuttava pää, pienet silmät, kaunis kaula, erinomaiset raajat ja käpälät, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvä
karvapeite, seisoo hyvin raajoillaan, liikkuu ok. Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin VAL ERI 1 PN1 ROP.
Erittäin kaunislinjainen ja kaunismuotoinen pää, kauniit silmät ja katse, rodunomainen ylälinja, hyvä etuosa ja
luusto, tiiviit käpälät, erinomainen takaosa kulmauksineen, narttu edustaa klassista cockertyyppiä. Kellokoski
ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia VAL EH. Sweet orange, nice head and eye, good legs and feet, well of
bone, happy mover, slightly close behind, lacks in coat today. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä
VAL ERI 1. Excellent bitch, excellent head, very good topline, excellent front angulation, enough angulation
behind, very good coat, brisket, excellent show. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia VAL ERI. Good size,
good type, very nice head, ears should be longer, very nice body and bones, excellent coat and condition,
movement in front should be better. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi VAL ERI 2. Very feminine orange
roan bitch, good outline, very femine head and expression, neck ok, nice body, well let down hocks, moves
happily both ways straight, well presented. Kouvola KR 18.8. Paula Rekiranta VAL ERI 1 PN2. Heinola KR
19.8. Eeva Resko VAL ERI 1 PN2. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti VAL ERI 1 PN3. Hyvin kaunis
narttu, sopusuhtainen, hienon kokoinen ja äärimmäisen narttumainen, ihastuttava nartun pää, oikea pehmeä
cockeri-ilme, kauniit pään profiilit, kauniit korvat, erinomainen kaulan kaari ja selkälinja, hyvä luusto, hyvät
kulmaukset, hyvän hännän kiinnitys, liikkuu hyvin takaa, saisi liikkua hieman paremmin edestä, ihastuttava väri,
karvapeite ei parhaassa mahdollisessa kunnossa tänään. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara VAL ERI 3.
Tasapainoisesti rakentunut, miellyttävä feminiininen narttu, oikeat rungon mittasuhteet ja sopiva luusto, kaunisilmeinen nartun pää jossa oikea vahvuus, hyvät huulet ja ilme, eturinta saa vielä täyttyä, sopivasti runkoa ja hyvä
vankka takaosa, tarpeeksi kulmauksia edessä, erittäin kaunis sivuliike, kantaa itsensä luonnollisesti ja hyvin,
hyvä häntä, erinomainen esiintyjä.
BENCHMARK CHARLOTTE Fin Mva 35507/02 s.27.03.2002 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. JV-99
Benchmark Cher kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo VAL ERI 3. Erinomainen tyyppi, vankka hyvin kaunis pää ja oikea
ilme, hyvä luusto, toivoisin kaulan asettuvan kauniimmin lapoihin, oikea rungon malli, liikkuu erittäin hyvin
tehokkaalla ja vaivattomalla askeleella, miellyttävä luonne, iloinen häntä.
BENCHMARK HOT STUFF Fin Mva 36194/96 s.23.05.1996 i. Fin & Dk Mva Benchmark Ultima Thule e.
Benchmark Twisted Sister kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen VET ERI 1 PN4 ROP-VET BIS-VET4. Erittäin komea
narttu, erinomainen rotutyyppi, pitkä, kaunis pää, pitkä kaula, erinomaiset mittasuhteet, ihanteellinen turkki,
korkea ikä näkyy ainoastaan takaraajojen lihaksiston pienenä kuivumisena ja siksi takaliikkeet ovat hieman
kapeat, muuten koira on kiinteä ja hyväkuntoinen. Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila VET ERI 1 ROP-VET. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, feminiininen kaunispiirteinen miellyttäväilmeinen pää, kaunis kaula ja ylälinja,
niukka eturinta, erinomainen runko, hyvin kulmautunut takaosa, oikea hännän kiinnitys, kaunis turkki erinomaista
laatua, esitetään erinomaisessa kunnossa, liikkuu vetävällä kauniilla askeleella. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann
Jörgensen, Tanska VET ERI 1 VSP-VET. 11 år gammal, söt feminin välbyggd tik, gott huvud, bra öron, ögon
och bett, stark rygg, bra ansett svans, litet knappt vinklad bak, rör sig litet kort jazzande, bra päls färg och
temperament. Teuva RN 21.4. Leila Kärkäs VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Hyvässä kunnossa oleva 11-vuotias
jossa jo osittaista kuivumista havaittavissa, eturinta saisi olla parempi, kaunis pää ja ylälinja, hyvä rakenne,
liikkuu edestä ja takaa kapeasti, hyvä sivuliike, toivotan monia hyviä vuosia lisää. Honkajoki RN 5.5. Kirsti
Louhi VET ERI 1 PN2 ROP-VET BIS-VET3. Neliömäinen vanha rouva jolla oikea purenta, melko hyvä pää, saisi
olla paremmin kulmautunut edestä, riittävät takakulmaukset, hyvä rintakehä, kaarevat kylkiluut, hieman lyhyt
lantio, hyvä karvan laatu, erittäin virtaisa ikäisekseen ja kokoaa itsensä hyvin liikkeessä. Orivesi KR 14.7.
Shellie Marshall, Australia VET EH 1. 11 years old bitch with good short back, very good length in head and
dark eye colour and expression, correct bone, well ribbed, would prefer more angle behind and due to age does
not move as well in the rear.
BENCHMARK MERCI MICHELLE Kans & Fin & Est Mva JV-01 V-01 39533/00 s.20.09.2000 i. Kans & Fin &
Est Mva BaltV-00 Benchmark Kickshaw Knob Jr e. Fin Mva Benchmark Michelle Melody kasv. Mariann ja Anett
Korpi
Näyttelyt: Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara VAL ERI 1 PN4. Oikean mallinen ja oikean tyyppinen, tänään
turhan tanakka narttu, hyvä luusto, kauniit pään linjat ja mittasuhteet, erittäin kaunis lempeä ilme, päässä oikea
volyymi, eturinta saisi olla täyteläisempi, toivoisin pulleamman reiden, sopivat takakulmaukset, riittävät etukulmaukset, oikea karvapeite, iloinen ja reipas liikkuja, hyvä tasapaino liikkeessä, kantaa itsensä ja häntänsä
hyvin, olisi edukseen timmimmässä kunnossa. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo VAL ERI 2. Erinomainen tyyppi,
ihastuttava, hyvin cockerimainen, mittasuhteiltaan oikea, vankka, lähes 8-vuotias narttu jolla hyvin kehittynyt
runko, erinomaiset tassut ja ikäisekseen hyvä ylälinja, hieman pehmeä karva, liikkuu erittäin hyvin tehokkaalla
askeleella ja kantaa itsensä kauniisti.
BENCHMARK PRO TWIST 46156/03 s.19.10.2003 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-04 Benchmark Corazon e. Fin
Mva Benchmark Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi

Näyttelyt: Hirvensalmi RN 14.4. Paula Rekiranta KÄY 1 ERI 1 PN3. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunispäinen
narttu, hyvä kaula, ja lavat, hyvä rintakehän syvyys, hyvä reisi ja takakulmaukset, oikea turkin laatu, liikkuu
hyvin, pyöristää hieman lanneosaansa. Sysmä RN 22.4. Jorma Silta KÄY ERI 1 PN3. Mittasuhteiltaan oikea
sopusuhtainen narttu, sillä on hyvä nartun pää, hyvä selkä, riittävä rinnan syvyys, rintakehä saisi olla pitempi,
moitteettomat raajat, hyvä turkki, miellyttävä luonne, hyvät liikkeet. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina,
Latvia KÄY ERI 1. Feminine female in good condition, correct proportions, feminine head, eyelids could be
stronger, a little bit short neck, correct topline, happy tail, movement ok. Oulu KR 12.5. Maria-Luise
Doppelreiter, Itävalta KÄY ERI 1. Nice blue roan, very nice head and expression, good neck and shoulder,
would like better hind angulations, good body, free movement with good tail carriage. Seinäjoki KV 20.10. Elina
Tan-Hietalahti KÄY H. Tyypillinen iloinen cockeri joka on hieman matalaraajainen, sillä on hyvä pää, kaunis
ilme, hyvät korvat, kaulalinja saisi olla parempi, hieman avonaiset silmät, hyvä väritys, melko heikosti karvaa,
saisi liikkua edestä paremmin, hyvä luonne. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia KÄY ERI 4. Good
size, well balanced, could have more neck, compact body, well-angulated, excellent mover.
BENCHMARK SHALIMAR Fin Mva 10666/04 s.11.12.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Kans & Fin
& S(n) & Ltu & Est & Lv Mva EstV-04 BaltV-04 Benchmark Oh-la-lasamsara kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 1. Excellent breed type, 3½ years, good size,
correct head, scissor bite, well set ears, clean neck and shoulders, excellent ribcage, short in body, excellent
coat texture that should be a little more profuse, moves ok with excellent reach and drive, slightly narrow behind.
Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti KÄY ERI 1 PN2 VACA. Kaunista tyyppiä oleva narttu joka on
lyhyessä turkissa, oikea cockeri-ilme, kauniit korvat, hyvä purenta, hyvät mittasuhteet rungossa, hyvä hännän
kiinnitys, sopiva luusto tähän kokoon, kaunis väritys, liikkuu hyvin edestä, saisi liikkua hieman leveämmin takaa,
erinomainen luonne. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä VAL EH 2. Hyvät mittasuhteet omaava, hyvä kaula ja
selkälinja, luusto voisi olla voimakkaampi, samoin käpälät tiiviimmät, pyöreähkö kallo, hyvä runko ja eturinta,
korkeahkot kintereet, hyvän laatuinen turkki, liikkeet voisivat olla tehokkaammat.
BENCHMARK VISUAL WORLD Fin Mva 12668/02 s.16.12.2001 i. Kans & Fin & Dk & S(n) & N & Est Mva
EstV-01 V-01 V-02 V03 Benchmark Oliver Twist e. Benchmark Virtual Reality, kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Ilomantsi RN 14.1. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PN1 SERT FIN MVA ROP RYP 4. Kaunis sopusuhtainen narttu, hyvämallinen kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, hyvä turkki, hyvä ylälinja, hyväasentoiset raajat,
erinomaiset liikkeet, miellyttävä käytös.
BENCHMARK WIND’S WHISPERS 27710/06 s.21.04.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. Fin Mva Benchmark
Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi
Näyttelyt: Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen JUN ERI 2 PN4. Erinomainen runko, tyylikäs ylälinja, sopiva luusto,
erittäin hyvä päätyyppi, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, saisi seistä tukevammin takaa, kaunis karvapeite, höösää ja häärää. Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila JUN ERI 1 PN2 VASERT. Kaunispäinen narttu,
miellyttävä ilme, kaunis kaula, hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen ylälinja, sopiva luusto, hyvin kulmautunut,
erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila JUN ERI 2 PN3. Erittäin
hyvän tyyppinen narttu jolla oikeat mittasuhteet, kaunispiirteinen feminiininen ja miellyttäväilmeinen pää, vielä
hieman kapea edestä, sopusuhtaisesti kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät, hyvin kehittynyt runko, oikea hännän
kiinnitys, liikkuu hyvin takaa, etuliikkeessä vielä löysyyttä, kaunis turkki, miellyttävä luonne. Lohja RN 3.6. Lilian
Hanniste, Viro JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, oikea purenta, pitkät korvat, hyvä
selkälinja ja häntä, vahva eturinta ja rintakehä, hyvä liikunta ja turkki. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, IsoBritannia JUN H. 14 months old, blueroan bitch, pleasant head, gentle expression, nice level topline, needs to
develop in quarters, they are too straight at the movement, body needs to develop too, presented in good
condition, went well. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi JUN ERI. Excellent head shape with nice
expression, well laid back shoulders, very good spring of ribs, good bend of stifle, moves well both ways, just
topline should improve. Juva KV 8.7. Svein Helgesen, Norja JUN EH 2. Very good type, a little low on legs,
very good head and expression, good neck, could have better topline, compact body, well angulated, excellent
coat quality, could be more free and stable in movement. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali
NUO ERI 3. Nice head and expression, feminine, good neck and topline, good front, nice coat for the age,
ribcage still developing, enough bone, well angulated, nice mover. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen NUO EH
3. 15 kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan mukava nuori narttu joka on tasapainoisesti kehittynyt, kaunisilmeinen pää, vielä voimakkaat otsaluut, hyvä purenta ja huulet, kaunis kaula ja ylälinja, joskin köyristää lanneosaa liikkeessä, olkavarret voisivat olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset ja käpälät, lupaava karvapeite,
liikkuu kauniisti ja riittävällä askelpituudella, erinomainen luonne, lupaava kokonaisuus.
BIRCHFIRE HAPPY GIRL Fin Mva 10335/05 s.18.11.2004 i. Backhills Just For You e. Fin Mva Raccoon’s
Impulsive Lady kasv. Oili ja Kari Mattila
Näyttelyt: Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä KÄY ERI 1. Excellent size and balance, very good
format, elegant head, excellent neck, very good brisket, topline, movement and presentation. Vantaa KR 28.7.
Saija Juutilainen KÄY ERI 1 PN4. 2½-vuotias, hyvin kaunis, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen nuori narttu joka
erinomaisessa tiiviissä kunnossa, kaunisilmeinen oikealinjainen pää, hyvä purenta ja huulet, hyvä kaula joka
voisi kiinnittyä sulavammin ylälinjaan, erinomainen vahva lanne, eturinta saa vielä kehittyä, voisi olla paremmin
kulmautunut sekä edestä että takaa, hyvät käpälät, hyvä karvan laatu, liikkuu erinomaisella askelpituudella ja
voimalla, yhdensuuntaisesti ja oikealla tempperamentilla. Turku 4.8. Alberto Cuccilato, Italia KÄY ERI 1 PN1
SERT FIN MVA VSP. 2 years, excellent type and expression, excellent head, correct teeth, excellent hairs and

ears, shoulder well angulated, excellent thorax, well balanced, enough angulated behind, correct movement with
merry important tail. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari KÄY ERI 1 PN2. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste,
Viro VAL ERI 1 PN1 VSP. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja KÄY ERI 2. Lahti RN 3.11.
Jouko Leiviskä ERI 1 PN3. Kaunislinjainen, hyvät mittasuhteet omaava, kaunis kaula ja selkälinja, erittäin
kaunis pää, kauniit tummat silmät, erinomainen runko, hieman kapea eturinta, riittävästi kulmautunut takaa,
hyvät käpälät, esitetään kauniissa kunnossa, liikkuu tehokkaasti sivulta, hieman ahtaasti takaa.
BITCON LUCKY CHARMER 44294/04 s.18.04.2004 i. Glowhill Jackpot e. GB Sh Ch Bitcon Miss Chief kasv.
Moray Armstrong, Iso-Britannia
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila KÄY EH 4. Kaunispäinen narttu, miellyttävä ilme, hyvät rungon mittasuhteet, erinomainen luusto, erittäin hyvä kaula, hyvä suora karva, lantio saisi olla hieman pidempi, saisi liikkua
tehokkaammin, miellyttävä käytös, voimattomat liikkeet heijastuu olemukseen. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila
KÄY ERI 1. Kaunislinjainen feminiininen narttu erinomaista tyyppiä, kaunis miellyttäväilmeinen pää, hyvä kaula,
hieman etuasentoinen lapa ja olkavarsi voisi olla pidempi, hyvä eturinta ja runko, kaunis takaosa ja hyvä matala
kinner, kokoon sopiva luusto, erinomainen turkki, oikea hännän kiinnitys ja käyttö, voisi liikkua pidemmällä etuaskeleella, muuten liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska KÄY
ERI 3. 3 år, välbyggd feminin tik med gott huvud, bra öron, ögon och bett, stark hals, bra rygg, bra kropp, litet
kort överarm, knappt vinklad bak, bra benstomme och tassar, rör sig litet kort bak, bra fram, bra päls färg och
temperament. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta KÄY ERI 2. Dark blue roan, feminine head,
expression spoiled by eyelashes, excellent body, would like better lay of shoulder, very good hind angulation,
movement a bit unbalanced, very nice coat and condition. Pietarsaari RN 13.5. Ritva Raita KÄY EH 2. Sopusuhtainen narttu, hyvä pää ja purenta, lyhyt kaula, pystyt lavat, myös takakulmaukset saisivat olla paremmat,
pyöreä rintakehä, lyhyt askel, esitetään hyvin. Kaustinen RN 19.5. Jukka Kuusisto KÄY EH 2. Rauhallisesti
esiintyvä blue roan narttu, jalo pitkä pää, hyvä kaula, pehmeä selkä, riittävästi rintakehää, niukasti kulmautunut
edestä ja takaa, hyvälaatuinen turkki, askel saisi olla tehokkaampi, putoaa liikkeessä voimakkaasti eteen.
Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia KÄY EH. Dark blue, good overall type, lovely head and eye,
good neck and shoulders, good legs and feet, short compact body, little let down on the movement and
animation. Kokkola KV 15.7. George Kostopoulos, Kreikka KÄY ERI 2. Femine, well bodied and
proportioned, very pleasing head and expression, parallel skull and muzzle lines, long and low ears, rather
straight shoulders, good upper arm, sound rear, strong topline with good croup, moves freely, a bit in croup.
Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi KÄY EH 1. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti KÄY H. Iloluonteinen
narttu, hyvän kokoinen, narttumainen, miellyttävä pää, hyvä cockeri-ilme, ylälinja ei ole hyvä liikkeessä, sen tulisi
liikkua paljon paremmin takaa, hyvä väri ja karvan laatu, hyvärunkoinen narttu, hyvä hännän kiinnitys, hyvät
tassut.
BLEPER’S TATTOO 22123/07 s.21.06.2006 i. Phil Maris Marchello e. Kans & Pl Mva Pl JMva Bleper’s Eteri
kasv. Tatiana Kasjan, Puola
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki JUN ERI. Kräftige blaushimmel Hündin, richtiger Kopf,
mittellanger Hals, korrekte Schultern, richtiger Brustkorb, korrekte Bewegung, braucht 1 Kilo wenig. Somero RN
6.5. Paula Rekiranta JUN EH 3. Iloisesti esiintyvä ystävällinen nuori narttu, hieman takaluisu kallo ja kuono-osa
saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, vielä hieman kapea edestä, riittävä rintakehä, voimakkaat
takakulmaukset, riittävä raajaluusto, hyvä karvapeite, liikkuu kovin lyhyellä askeleella varsinkin edestä.
Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto JUN ERI 1 PN4 VASERT. Mittasuhteiltaan sopiva juniorinarttu, kaunis
ilmeikäs pää, hyvä ylälinja, riittävästi rintakehää, eturaajojen kiinnityksessä vielä löysyyttä, hyvät takaraajat,
kaunis turkki, liikkuu hyvin. Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen JUN EH 3. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja kuono täyteläisempi, kaula voisi olla pitempi
ja etuosa paremmin kulmautunut, tiivis vankka runko, liikkuu hyvin mutta köyristää selkäänsä liikkeessä, hyvä
turkin laatu, hyvä luonne. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi JUN ERI 4. Well angulated blue bitch, nice
body and bones, feminine head, soft expression, good length of neck, moves well when settled, silky coat.
Hyvinkää ER 6.10. Jose Guillamon Ramon, Espanja KÄY EH 4. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia
JUN ERI. 16 months, nice bitch, good size, nice feminine head, I’d like more stop, upright shoulder, topline
should be more firm, good upper arm, deep chest, well ribbed, a bit sloping croup, good legs and feet, parallel
movements, nicely presented.
BLUE DOT’S HENRIETTA 45841/05 s.07.09.2005 i. Fin Mva Breeze Air Mail e. Breeze Passion Of Love kasv.
Tarja Napola
Näyttelyt: Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska NUO ERI 2. Attractive orange, feminine and good size,
sweet head, good expression and bite, lovely neck and shoulder, deep compact body, slightly long in loin, good
quarters, very balanced on the move with good top line, good coat and temperament, could be trimmed more to
her advantage.
BOOGIE’S AVA GARDNER 32339/06 s.04.05.2006 i. Kans & Fin & Est Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig
Scottish Gent e. Fin Mva Goldbird’s Avalance kasv. Anita Härkönen
Näyttelyt: Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä PEN 3. Ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt, hyvä vankka runko,
erinomainen luusto, hyvät pään mittasuhteet, kallon ja kuono-osa tulee täyteläistyä, kauniit tummat silmät,
riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, esitetään kauniissa kunnossa, taka-askel voisi olla tehokkaampi. Oulu
KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 4. Excellent type, beautiful head and expression, body

well developed for age, very good front and excellent hind angulations, attractive movement, a bit close coming
and going.
BRAVO GLORIA IZ DOMA RADAEVYH RKF2067462 s.29.04.2007 i. Kans & Rus Mva RkfV Podarok Nebes Iz
Doma Radaevyh e. Rus Mva Traibl Nest Stefany kasv. A. Radaeva, Venäjä
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt PEN 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, ilmeikäs
joskin kovin kapea pää, hyvä kaula ja ylälinja sekä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, tasapainoiset liikkeet.
BREEZE FINALLY SYLVIA 43241/06 s.06.08.2006 i. Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze Tiramisu
kasv. Pirjo Lehtonen
Näyttelyt: Hirvensalmi RN 14.4. Paula Rekiranta PEN 1 KP ROP-pentu. Tiivisrunkoinen tasapainoinen narttupentu, linjakas nartun pää, hyvä ilme, kaunis kaula, hyvät lavat, hyvin kehittynyt rintakehä, hieman niukka polvikulmaus, hyvä luusto, hyvä turkki, liikkuu hieman lyhyellä askeleella takaa. Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin
PEN 1. Sopusuhtainen, tilavarunkoinen pentu jolla miellyttävä pää, kevyt luusto, hyvät käpälät, liian taakselaskeva lantio, siitä johtuen voimaton taka-askel, pentuturkki. Elimäki RN 6.5. Soile Bister PEN 1. Aristellen
käyttäytyvä, seistessä kaunislinjainen, hyvin kehittynyt feminiininen narttupentu, lupaava pää, hyvät kulmaukset,
erittäin hyvä karva, lupaavat liikkeet, tarvitsee lisää itsevarmuutta. Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia
JUN ERI 3. 10 months old female, good teeth change, excellent head, backline little soft, good handling and
moving, good legs, good coat.
BREEZE FLOWER FOR YOU 43243/06 s.06.08.2006 Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze Tiramisu
kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt PEN. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, erittäin kaunis ilmeikäs
pää, hyvä luusto, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hieman jyrkkä lantio, liikkuu melko hyvin, miellyttävä
luonne. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen juniorinarttu joka on vielä kovin
pentumainen, pienikokoinen mutta kaunis pää, oikea purenta, hyvä kaula, luusto voisi olla vahvempi, eturinta ja
runko saavat vielä kehittyä, hyvä etukulmaus, polvikulmaus saisi olla vahvempi, liikkuu hyvällä askeleella kun
haluaa, hyvä luonne mutta saa vielä harjoitella kehäkäyttäytymistä.
BREEZE FRESH LOOK 43244/06 s.06.08.2006 i. Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze Tiramisu
kasv. Pirjo Lehtonen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt PEN. Erittäin hyvän tyyppinen, tasapainoinen, hyvärakenteinen
kaunis pää, hyvä luusto, hyvin kaunis nuori narttu joka kaipaa lisää itseluottamusta ja iloisuutta. Tuuri KR 3.6.
Merja Ylhäinen JUN EVA. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet ja luusto, hyvä pää, hyvä karva, riittävät
kulmaukset edessä ja takana, koira kaipaa aikaa kehittyäkseen, tarvitsee kehätottumusta, ei suostu liikkumaan
ja aristelee tilannetta, mikä määrää palkintosijan. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro JUN ERI 1 PN2 SERT.
BREEZE ICING SATIN 11076/07 s.22.12.2006 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Fin Mva Breeze
Just You Wait kasv. Pirjo Lehtonen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN. Immature still, sweet head, reasonable neck
and shoulders, very happy on the move, but quite difficult to assess due to the inexperience.
BREEZE ICING SILK 11075/07 s.22.12.2006 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Fin Mva Breeze
Just You Wait kasv. Pirjo Lehtonen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN. Sweet headed black and white, good overall
make and shape but still quite immature, nicely rounded quarters, very merry on the move.
BREEZE JEWEL FOR YOU 19797/07 s.24.02.2007 i. Francini’s Pensierostupendo e. Breeze Now Sonja-Maria
kasv. Pirjo Lehtonen
Näyttelyt: Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, oikean mittasuhteinen,
feminiininen narttu jolla hieman liian jyrkkä otsapenger, hyvä karvan laatu, hieman lyhyt etuaskel, hyvä takapotku, lupaava kokonaisuus, 9 kk.
BREEZE JUST YOU WAIT Fin Mva 36903/03 s.23.07.2003 i. Crawford Tell Me Rumour e. Fin Mva Breeze
Sugarbite kasv. Pirjo Lehtonen
Näyttelyt: Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro VAL ERI 2 PN4. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara VAL ERI
4. Kompakti, vankka narttu, erinomaiset rungon mittasuhteet ja sopiva luusto, erinomaiset silmät, kaunis ilme,
kuono-osa voisi olla täyteläisempi ja kirsu kookkaampi, kaunis holvaus kallossa, täyteläinen runko, hyvin
kulmautunut takaosa, liikkuu hyvällä askelpituudella, miellyttävä ylälinja.
BREEZE RAVE ABOUT ME 42229/04 s.13.08.2004 Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze Sugarbite
kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen
Näyttelyt: Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko AVO EH 3. Hyvin feminiininen pikku narttu, kaunis pää ja ilme, riittävä
kaula, hieman pysty lapa, hieman löysät kyynärpäät ja kapea etuosa, lyhyt tiivis runko, hyvin kulmautunut
takaosa, liikkuu sivulta ja takaa hyvin, hieman leveästi edestä, mukava luonne.
BREEZE SUN ’N’ FUN 18112/05 s.06.02.2005 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Breeze HalfPenny kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen

Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki AVO ERI. Kräftige Blauschimmel Hündin, richtiger Kopf,
vorzügliche Halslänge, korrekte Schultern, sehr guter Brustkorb, richtige Bewegung, natürliche Haarstruktur.
Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso AVO ERI 3. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, kaunis pää, oikea purenta, hyvä
kaula, samoin luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, samoin kulmaukset, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, hyvä
luonne. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia AVO ERI 4. Good size and type, correct head, should
have more neck, strong and compact, good chest and forechest, well angulated but carrying too much weight,
should be better grounded, sound mover. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo AVO EH. Erinomainen tyyppi,
miellyttävä pää, hyvä luusto ja mittasuhteet, hieman lyhyt kaula ja esitettiin turhan pulskassa kunnossa, liikkuu
erittäin hyvin tehokkaalla askeleella, kokonaisuutta häiritsee kuitenkin turkki mikä ei ole riittävästi näyttelykunnostettu, miellyttävä luonne.
BREEZE SUNSHINE 11654/01 s.13.12.2000 i. Lynwater Pole Star e. Breeze Sugarbite kasv. Pirjo ja Kirsi
Lehtonen
Näyttelyt: Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska AVO ERI 3 PN4. Tampere RN 8.9. Vera
Smirnova, Viro AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara AVO ERI 2. Erinomaista
tyyppiä oleva vankka, tasapainoinen narttu, oikeat linjat ja mittasuhteet rungossa, kaunis ilme, hyvä kallo, sopiva
otsapenger, kuono-osa ja huulet voisivat olla täyteläisemmät, tilava eturinta, hyvä syvyys ja ulottuvuus
rintakehässä, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, hyvällä tasapainoisella sivuaskeleella, reipas hyväntuulinen esiintyjä.
BUSTLING TAIL AUGUR WELL 28569/06 s.21.04.2006 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e.
Cockhill Quaint Beauty kasv. Katriina Tiihonen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Annukka Paloheimo PEN 3 KP. Hieman hento, hyvät mittasuhteet, kaunis ilme,
hyvä kuonon malli ja purenta, hyvä rintakehän muoto, hieman luisu lantio, liikkuu hyvin, iloinen luonne.
Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen JUN H. Hyvätyyppinen, miellyttäväluonteinen juniorinarttu jolla hyvä pää
ja ilme, hyvä luusto ja mittasuhteet, hieman luisu lantio, köyristää lanneosaansa ja takaliike jää vaatimattomaksi,
hyvä runko ja turkki, tarvitsee aikaa. Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila JUN H. Hyvän tyyppinen ja feminiininen
narttu, hieman pienikokoinen, sievä feminiininen pää jossa otsapenger saisi olla hieman selvempi, hyvä kaula ja
ylälinja, runko tulisi olla tilavampi, riittävä eturinta ja luusto, vielä hieman kapea, niukasti kulmautunut edestä,
hyvät takakulmaukset, oikea hännän kiinnitys, erittäin hyvä turkin laatu, saisi liikkua pidemmällä ja
joustavammalla askeleella, miellyttävä luonne. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN EH. Good size,
15 months old, very feminine, soft expression, scissor bite, could have little more foreface, medium length of
neck, proper shoulders, ribcage ok for age, proper tailset, excellent cat feet, moves ok but should carry stronger
topline. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi NUO H.
CARRIER ALL-INCLUSIVE 50003/05 s.08.10.2005 i. Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Carrier AllPurpose kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Pietarsaari RN 13.5. Ritva Raita NUO H. Melkein kokonaan valkoinen narttu, hyvä pää, kuono voisi
olla pitempi ja purenta leveämpi, valeraskaana ja todella pulskassa kunnossa, tanakkuudesta johtuen lyhyt
kaula, riittävät kulmaukset, hyvä häntä ja luusto, ei näyttelykunnossa.
CARRIER ALL-PURPOSE 12571/03 s.23.12.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N Mva EstV-01 V-01 V-02
V-03 Benchmark Oliver Twist e. Carrier Water Lily kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska KÄY EH 2. Tampere RN 8.9. Vera Smirnova, Viro
KÄY ERI 2. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt KÄY EH. Erittäin hyvän tyyppinen, vankka narttu, ilmeikäs pää
joka voisi olla aavistuksen jalompi, hyvä luusto, eturinta, selkä ja takaosa, suorat lavat ja olkavarret, hyvä turkki,
voisi liikkua hieman pitemmin askelin.
CARRIER BEAUTY SPOT 13821/07 s.07.01.2007 i. Ltu & N Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Fin & LV
& Ltu Mva Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Helsinki PN 15.9. Kirsi Nieminen PEN 1. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea, oikealinjainen feminiininen pää, hyvä kaula, eturinta tulisi olla voimakkaampi, hyvä runko, vahva raajaluusto, hieman
luisu lantio, voimakkaat takakulmaukset, miellyttävä luonne, liikkuu hieman lyhyellä askeleella ja tarvitsee vielä
lisää kehäharjoitusta. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara JUN EH 4. Oikeat mittasuhteet omaava, vielä keveä
juniorinarttu, kovin kapea ohutkuonoinen pää, kauniit silmät ja varsin hyvät pään linjat sivusta, rungon tulee
täyttyä, luusto voisi olla astetta vahvempi, vielä niukka eturinta, tarpeeksi takakulmia, niukemmin etukulmia, hyvä
karvan laatu, miellyttävä käytös, etuliikkeen tulee tiivistyä, sivuaskeleessa oikea ulottuvuus, oikea-asentoinen
häntä, tarvitsee aikaa. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila JUN H. Hieman kevytrakenteinen nuori narttu, kevytpiirteinen pää, hyvä kaula, jäntevä selkä, niukasti kulmautunut etuosa, riittävät takakulmaukset, runko ja luusto
voisivat olla hieman vankemmat, hyvä karva, saisi liikkua edestä paremmin, miellyttävä luonne.
CARRIER ELECTRIC BLUE 24335/05 s.06.04.2005 i. Fin Mva Finemoon Special Flirt e. Carrier Piece Of Cake
kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO ERI 2. Blauschimmel Hündin, richtiger Typ und
große, korrekter Kopf, eleganter Hals, richtige Vor- und Hinterhand Winkelungen, guter Brustkorb, gute
Bewegung, richtige Haarstruktur. Vehmaa ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KÄY ERI 1 PN3.
Beautiful girl with nice head and soft expression, good earset, good neck and topline, good body, correct
angulation, good coat, moving beautiful with her tail, in temperament she is lovely. Vehmaa RN 10.6. Valentina

Ivanisheva, Venäjä KÄY ERI 2. Balanced, excellent size and format, too long in loin, very good head and
topline, good tailset, enough balanced angulation, excellent show.
CARRIER LOVE IS THE GIFT 10393/06 s.18.12.2005 i. Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Fin Mva
Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala JUN ERI 2. Sievä narttu, feminiininen pää, hyvä ilme, hyvä kaula ja
selkä, ikäisekseen normaali runko, riittävä eturinta, hyvin kulmautunut, liikkuu kauniisti, häntä nousee liikkeessä
turhan ylös, hyvä luonne. Vehmaa ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat JUN ERI 1 PN4. Beautiful and
typical feminine girl with good conformation, everything is coming good together, sweet head with feminine
expression, beautiful eyelashes, cobby body, beautiful coat, showing a really feminine movement with happy tail.
Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska NUO ERI 2.
CARRIER PERFECT MATCH Fin Mva 10646/00 s.27.11.1999 i. Fieldstone Trapper McMurphy e. Carrier Water
Song kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä VAL ERI 2. Compact, elegant and strong, excellent
head, enough long neck, enough balanced angulation, too much coat, good tailset. Turku KR 4.8. Alberto
Cuccilato, Italia VAL ERI 1 PN4. Almost 8 years, excellent type, very nice expression, in excellent condition for
age, excellent balance, well angulated, excellent coat, excellent movement.
CARRIER PERFECT SIGHT Fin Jva 52072/04 s.30.11.2004 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon
Second Sight e. Fin Mva Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila KÄY ERI 2 PN3. Kaunis narttu jolla hyvän mallinen pää, alaleuka
voisi olla vahvempi, kaunis ilme ja kaula, erinomainen ylälinja ja raajat, sopivasti kulmautunut, erinomainen
karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki KÄY ERI 3. Blauschimmel
Hündin, korrekter Kopf, richtiger Hals, korrekte Schultern, mittelstarke Knochen, temperamentvolle Bewegung,
richtiges natürliches Haarstruktur. Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PN1 SERT VSP. Hyvin kaunis
narttu, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, samoin runko ja luusto, sopivasti kulmautunut,
erinomainen karva, tyylikäs ylälinja, hyvät tehokkaat liikkeet, miellyttävä käytös. Mouhijärvi RN 2.6. Jukka
Kuusisto KÄY HYL. Sopivan kokoinen, iloisesti esiintyvä narttu, hyvä pää, kaula ja selkä, hieman kevyt runko,
hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin, valitettavasti toinen alakulmahammas menee kitalakeen, mikä estää
palkitsemisen. Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia KÄY ERI 3. 2½ years old, little in size female,
excellent head, little long backline, good width in front, good moving and handling. Jämsänkoski KR 10.6.
Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia KÄY ERI 1. 2½ years, feminine head with good stop, good teeth, little short
in neck, well angulated, good depth of chest, good coat, little long in loin, good tail carriage, moved well. Orivesi
KR 14.7. Shellie Marshall, Australia KÄY H. Very good height, balanced, pretty head and pigment, a little wide
in front, good hindquarters, moved with drive behind, would like a better bite. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato,
Italia KÄY EH 2. 2 years old, I’d like more stop, lower eyelid not pigmented, good thorax, enough angulation in
shoulder, good brisket, well angulated behind, correct coat, correct movement, close behind. Eckerö KV 22.9.
Yochai Barak, Israel KÄY EH 1. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia KÄY EH. Typical bitch, one
canine growing inside, good neck, well angulated in front, would like shorter loins, well angulated rear part,
sound movement with lot of energy.
CARRIER PIECE OF CAKE 20389/02 s.18.03.2002 i. Wedelta’s Vincent Van Gogh e. Fin Mva Carrier Perfect
Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Vehmaa ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat AVO ERI 2 PN2 VASERT. Beautiful feminine
girl with a lot of temperament but correct, sweet head with intelligent expression, good earset, good topline,
beautiful angulation, cobby body, croup could be little better, moving correct in front, needs more power in back,
happy tail. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska AVO ERI.
CARRIER SNOWSTAR Fin Mva 52074/04 s.30.11.2004 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second
Sight e. Fin Mva Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Vehmaa ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Beautiful black
and white girl, showing from nose to tail end the typical merry cocker spaniel, lovely compact body, good
angulation and lovely coat, in movement shows everything I like to see, happy tail. Vehmaa RN 10.6. Valentina
Ivanisheva, Venäjä AVO ERI 1 PN2 VASERT. Excellent size and format, elegant, very good head, excellent
temperament, very good tailset, enough balanced angulation, excellent coat, very good brisket, excellent
presentation. Kiiminki RN 4.8. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PN1 SERT FIN MVA ROP. Hyvin kaunis narttu, kaunis
ilmeikäs pää, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, tyylikäs ylälinja, hyvä suora karva, liikkuu hyvin,
miellyttävä käytös.
CARRIER WATER LILY 18995/01 s.14.03.2001 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Carrier Water Song
kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Vähäkyrö RN 5.5. Markku Santamäki KÄY EH 3. Sopivan kokoinen, hieman matalaraajaisen
vaikutelman jättävä, pää kauttaaltaan saisi olla kuivempi, erinomainen eturinta ja laaja hyvä rintakehä, hyvät
liikkeet, hyvin kulmautuneet raajat, käyttäytyy iloisesti ja luottavaisesti. Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto KÄY
EH 2. Luustoltaan ja kooltaan sopiva narttu, melko voimakas pää, vahva selkä, turhan pitkä lanneosa, hyvin
kulmautuneet takaraajat, runko saisi olla täyteläisempi, liikkuu hyvin. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall,

Australia KÄY H. Strong bitch, balanced, correct topline and tailset, strong head, good pigment, very good drive
behind on the move. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska KÄY ERI 1.
CASEIN’S CHAMPAGNE 29615/07 s.09.08.2006 i. Casein’s Campania e. Casein Shiraz’s kasv. Geir Aronsen
ja Lars Ellingsen, Norja
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt PEN 4. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvä pää,
riittävä luusto, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä kaula ja ylälinja, rungoltaan kovin litteä, hyvä
takaosa, tasapainoiset liikkeet. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila PEN 4. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin
kehittynyt feminiininen narttupentu jolla hyvä pää, hyvä kaula ja riittävä luusto, hieman niukat etukulmaukset,
ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hyvät takakulmaukset, oikea hännän kiinnitys, hyvä turkki, liikkuu
ryhdikkäästi, askel voisi olla hieman pidempi, viehättävä iloinen luonne. Alajärvi RN 1.4. Paula HeikkinenLehkonen PEN 3. Kevyt kokonaisuus, korkeajalkainen ja kapearunkoinen, hyvä pään pituus ja profiili mutta
kuono saisi olla täyteläisempi, pysty lapa ja olkavarsi, hyvä selkälinja, hyvät takakulmaukset, toivottavasti
vankistuu kauttaaltaan ja saa lisää tilavuutta runkoon. Joensuu KR 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 3.
Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali JUN H. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen,
Tanska JUN EH 3. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen, ilmeikäs pää joka
voisi olla hieman täyteläisempi, riittävä luusto ja kulmaukset, lanneosa voisi olla aavistuksen lyhyempi, melko
hyvä turkki, kaunis väritys, liikkuu ja esiintyy hyvin.
CLAREMARK ADORABLE MOANER 48482/04 s.24.10.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. BaltJV-03 LvV-06
Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia AVO ERI 3. 3 years old female, backline little long, neck
good length, excellent head, good front and back. Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia
AVO ERI 1 PN4. Beautiful bitch, 3 years old, beautiful eyes, good teeth, good shoulders and hindquarters, good
chest, nice coat, moved well. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 3. Very pretty picture, 2½
years old dark blue roan, showing beautiful condition, excellent head with typical expression, proper neck,
excellent shoulders, proper hindquarters, slightly overbuilt, nice temperament.
CLAREMARK BACK TO THE HILLS Rom JMva 44086/06 s.19.08.2006 i. Kans & Fin Mva PMJV-05 LvV-06
Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila PEN 2 KP. Hyvin kaunis pentu, hyvän mallinen kaunisilmeinen
pää, hyvä kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, riittävät kulmaukset, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä luonne.
Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN EH. Nice head, dark blue, good size and overall shape,
good level topline, good depth of body, good ribbed and short, not positive on the movement. Jämsänkoski KR
10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia JUN ERI 2 PN3. 9 months old very nice bitch, nice head, good teeth,
ribs already developed, very well angulated, nice square, moved well. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, IsoBritannia JUN ERI 1. Nicely balanced blue roan bitch, lovely melting expression, nice layback of shoulders, nice
gentle spring of rib, nice coupled, nicely angulated quarters, very merry cocker on the move, presented in lovely
coat and condition, very promising. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi JUN ERI 1. Very feminine medium
sized bitch, very well bodied and boned, excellent head, well angulated, moves straight both ways, nice silky
coat. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 1 PN2 VASERT. Very stylish, good size blue roan,
showing very nice condition, correct headpiece, scissor bite, pretty head, clean neck and shoulders, correct
hindquarters, proper tailset, moves ok, but could carry stronger topline, excellent head carriage. Joensuu KR
11.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues,
Portugali JUN ERI 1. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti JUN ERI 2. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä JUN
EH 3. Hyvät mittasuhteet omaava, sopivan kokoinen, erittäin kauniissa kunnossa esitetty, sievä pää, hyvä runko,
joskin hieman tuhdissa kunnossa, riittävästi kulmautunut takaa, erinomainen turkin laatu, selkä elää pahasti
liikkeessä. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN ERI 3. 15 months, excellent size and type, clean
outline, nice feminine head, excellent front angulations, short and compact, excellent rear part, nice movement
with good tail action. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN ERI. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen,
kaunispäinen, hyvin miellyttävä nuori narttu jolla hyvä selkä ja takaosa, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin.
Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN ERI. Erinomainen tyyppi, hyvin kaunis pää, feminiininen kokonaisuus,
etuasentoiset lavat ja kaula saisi liittyä kauniimmin lapoihin, esitetään hieman pulskassa kunnossa, liikkuu hyvin.
CLAREMARK BLACK QUEEN 44089/06 s.19.08.2006 i. Kans & Fin Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish
Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt PEN. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis ilmeikäs pää, riittävä
luusto ja kulmaukset, hieman jyrkkä lantio, köyristää hieman selkäänsä, liikkuu hyvin iloisesti. Korpilahti RN 1.4.
Paavo Mattila PEN 4. Kaunis pentu, hyvän mallinen pää, erittäin hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko, hyvät
raajat, hyvä ylälinja, voisi liikkua ja esiintyä reippaammin. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN EH.
15 months, good size, feminine head, nice gentle expression, good neck and shoulder, deep chest, should be
shorter in loins, good hindquarters, roaches back in movement, good tail action, nice temperament.
CLAREMARK BLUE ORCHID 44092/06 s.19.08.2006 i. Kans & Fin Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish
Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila PEN 1 KP. Erittäin kaunis pentu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula,
erinomainen runko ja luusto, erittäin hyvä karva, hyvät tehokkaat liikkeet, miellyttävä luonne. Kangasniemi KR
9.6. Karlo Bala, Serbia JUN ERI 2. 9 months old, beautiful head, good long neck and backline, wide front, back

and front legs excellent, good moving. Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia JUN ERI 1
PN2 VASERT. 9 months, typical specimen of the breed, beautiful expression, good neck and shoulders, good
rounded ribs, short in loins, quarters very well angulated, good coat, good tail carriage, moved like a train.
Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 2 PN3. Excellent breed type, very feminine all over, very
stylish, pretty head, soft expression, clean neck and shoulders, slightly low tailset, strong hindquarters, well
groomed, moves ok, keeping strong topline, slightly narrow behind. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira
Rodrigues, Portugali JUN ERI 2. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti JUN EH. Jyväskylä KV 18.11. Ivan
Vasiljevic, Serbia JUN ERI 2 VASERT. 15 months, very nice, excellent type, excellent general expression,
feminine head with gentle eyes, good neck, excellent balance, good hair quality, well prepared, a lot of good
points on this bitch, excellent movement and tail action. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN EH. Erittäin
hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, riittävä luusto, hieman suorat lavat ja olkavarret, hyvä selkä ja
takaosa, hyvä turkki, hieman levottomat etuliikkeet, muuten liikkuu ja esiintyy hyvin.
CLAREMARK BOSSY LADY 44091/06 s.19.08.2006 i. Kans & Fin Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish
Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila PEN 3 KP. Kaunis hyvärakenteinen pentu, kaunisilmeinen pää,
hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä luonne.
Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia PEN 2 KP. Nice puppy, good size, proportions and condition,
a little bit light head, could be more parallel lines, muzzle needs more volume, excellent chest, excellent neck
and topline, strong back and loin, correct tail, very well angulated, good movement, very promising. Kellokoski
ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN EH. Well bodied dark blue, nice overall shape, deep body, nice head
and dark eye, not keeping her top on the movement, little bit light on the front, happy out-going on the
movement. Joensuu KR 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 2. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira
Rodrigues, Portugali JUN EH 4. Kouvola KR 18.8. Paula Rekiranta JUN H. Heinola KR 19.8. Eeva Resko
JUN EH 1. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN ERI. Nice type, I like her head, correct neck but
upright shoulder, very nice strong body, long in loins, good tailset, excellent hindquarters, good temperament,
sound movement.
CLAREMARK DASHING DANA 52188/06 s.20.10.2006 i. Kans & Fin Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig
Scottish Gent e. Claremark Adorable Moaner kasv. Elisa Kangaskoski
Näyttelyt: Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia PEN 1 KP VSP-pentu. 7 months old female, well changed
teeth, beautiful head, long neck, backline little soft, good moving, very promising.
COASTLINE HIPPIE GIRL Fin Mva 22309/03 s.11.04.2003 i. D & VDH & Dk & S(n) Mva PMV-03 KBHV-04 SV05 Midnight Train vom Rauhen Holz e. Coastline Gift Rose kasv. Taina Lehtonen
Näyttelyt: Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila AVO ERI 2. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, erittäin kaunispiirteinen feminiininen pää jossa hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvät raajat ja sopiva luusto, sopusuhtaisesti kulmautunut oikea hännän kiinnitys, hyvä runko, erinomainen turkki, liikkuu erittäin vetävällä kauniilla
askeleella, hieman turhan leveästi edestä, viehättävä luonne, erinomainen hännän käyttö. Vaasa KV 15.4. Leif
Lehmann Jörgensen, Tanska AVO EH 4. 4 år gammal feminin tik med bra huvud, bra öron, ögon och bett,
stark hals, bra rygg, bra kropp för åldern, bra vinklar, benstomme och tassar, rör sig litet kort bak, bra fram, bra
päls färg och temperament. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia AVO EH. Well bodied blue with
good size, good head but light eye, good level topline, little bit straight behind, happy and going movement.
COCKERGOLD COOL BLUE NIGHT 25447/06 s.30.10.2005 i. Dk Mva DkkV-06 Cockergold Cool N’Vital e.
Dan-L’s Sadly Not kasv. Lotte Kristensen, Tanska
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen JUN EH 2. Erinomaiset mittasuhteet rungossa, kaulaa voisi olla
hieman enemmän, tasapainoinen pää, luusto voisi olla hieman vankempi, hyvä karvan laatu, lupaavassa
kunnossa, eturaajojen liike hieman sisäkierteinen. Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen NUO ERI 3. Erittäin tyylikkäät
ääriviivat mutta vielä hyvin kehittymätön narttu, erittäin kaunis pää, tyylikäs kaula, seisoo erittäin hyvin
raajoillaan, erinomainen liikkuja. Hirvensalmi RN 14.4. Paula Rekiranta NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Tasapainoinen narttu jolla hyvin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyväluustoiset erittäin hyvin kulmautuneet
raajat, hyvä karvan laatu, hyvät sivuliikkeet, hieman kapeat takaa. Sipoo RN 15.4. Soile Bister NUO ERI 1 PN1
SERT VSP. Kaunislinjainen hyväluustoinen feminiininen narttu, toivoisin hieman paremman pään ja ilmeen,
ikäisekseen hyvä runko, riittävät kulmaukset, kaunis karva, erittäin hyvät liikkeet, luonne ok. Lahti KV 28.4.
Helle Dan Pålsson, Tanska NUO ERI 1 PN3 VASERT. Attractive, very feminine, compact, good size, superb
head, lovely expression, very good neck, straight shoulders and upper arm, very balanced body, excellent depth,
lovely hindquarters and tail set, moves with a good drive but short in front, excellent coat and top line and
temperament. Hamina KR 13.5. Matti Luoso NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu,
oikean mallinen pää jossa linjat voisivat olla yhtenäisemmät, hyvä purenta, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto,
hyvät käpälät, oikea rungon malli, hyvät kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin, hyvä luonne. Helsinki KV 20.5. Kari
Haave, Ruotsi NUO ERI 2. Väl ihopkommen tik, välskuret huvud, önskas bättre front, samlad kropp, något kort
kors, normalt vinklad bak, något trippande steg, typisk helhet. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen NUO ERI 1 PN1
SERT VSP. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvän kokoinen, hyvä luusto, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula,
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rintakehä, kaunis turkki, liikkuu ja käyttäytyy erittäin hyvin. Kellokoski
ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia NUO ERI. Well bodied blue, good head and eye, good neck and
shoulders, nice legs and feet, well held short back, good tailset, level topline, sound front and back movement.
Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Excellent bitch in balance and

harmony, excellent type, size and format, elegant head, excellent proportion of body, excellent neck and tailset,
excellent movement and presentation. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia NUO EH 2. Nice
expression, balanced head, good level topline, quarters are not as developed as I would like, nice spring of rib,
good bone, held topline on the move. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Erittäin
hyvän tyyppinen ja sopivan kokoinen narttu jolla kaunis pää, alas kiinnittyneet korvat, hyvä purenta, hyvä kaula,
samoin luusto ja käpälät, eturinta saa vielä vahvistua, hyvä runko ja kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin, hyvä
luonne. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali NUO ERI 2. Very nice type, nice head and
expression, feminine, with good neck and topline, good proportions of body, good front, good ribcage, nice coat,
well angulated, nice mover. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. 21 kk, hyvin kaunis
nuori narttu joka on tasapainoisesti kehittynyt, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen, kaunisilmeinen pää, lähes
yhdensuuntaiset linjat, hyvä kuonon pituus ja huulet, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen karvan laatu, liikkuu iloisesti oikealla asenteella ja askelpituudella, lupaava kokonaisuus. Kuopio KR
5.8. Laurent Pichard, Sveitsi NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Excellent breed type, very stylish, showing good
condition, well constructed, good front, ribcage ok for age, proper tailset, well groomed, excellent reach and
drive, well presented. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska NUO ERI 1 PN2 VASERT. Heinola KR
19.8. Eeva Resko NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Tervakoski KV 26.8. Annukka Paloheimo NUO ERI 3. Eckerö
KV 22.9. Yochai Barak, Israel NUO ERI 3. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja NUO ERI 4.
Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti NUO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. Kaunis narttu, tyypillinen
cockerin iloisuus, sopivan kokoinen, erinomainen kuono-osa, hyvä cockeri-ilme ja purenta, erittäin hyvä etuosa,
sopivasti kulmautunut, erinomainen runko, liikkuu hyvin, hyvä karvan laatu, oikea väritys.
COCKHILL QUIET LIKE A BEAN 47191/03 s.21.08.2003 i. Norvale Excalibur e. Cockhill Miss Moneypenny
kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen AVO H. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava
narttu jolla erinomainen luonne, vankka runko, sopiva luusto, hieman pehmeä turkki ja litteät tassut, hyvä
takaosa, hyvä kaula, pää ja ilme ok, kovin leveät ja löysät etuliikkeet, esiintyy ja esitetään erittäin hyvin.
Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO EH. Coat is not in show condition, should be clean and
should have better trimming, correct head, strong neck, back should be stronger, a little bit slopy croup, good
chest, medium angulated, movement should be more free, nice temperament. Iisalmi KR 26.5. Markku
Santamäki AVO EH 1. Rungon mittasuhteilta neliömäinen, ilmeikäs pää, hyvin kulmautuneet raajat, kaula voisi
olla pidempi, liikkeessä askel pidempi ja rennompi, käyttäytyy iloisesti.
COCKHILL WITH LOVE 31303/06 s.27.03.2006 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Cockhill
Made In Heaven kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Ilomantsi RN 14.1. Paavo Mattila JUN EH 2. Kaunis nuori narttu, ilmeikäs pää, hyvä kaula, hyvin
kehittynyt runko, riittävä vahva luusto, lantio voisi olla hieman pitempi, hyvin kulmautunut takaa, korkeahko
häntä, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen JUN H. Hyvän
tyyppinen, hieman huonossa turkissa esitetty juniorinarttu jonka kaula ja ylälinja saisi olla parempi, hieman loiva
otsapenger, hyvä luusto, saisi liikkua pidemmällä askeleella, varsinkin takaa, edestä liikkeet ok, esitetään hyvin.
Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia JUN ERI 2 PN4. Nice female, good size, condition and
proportions, feminine head, lovely expression, excellent topline, good chest, correct tail, strong back and loin,
medium angulated, good movement. Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki JUN ERI. Mittasuhteiltaan ja
linjoiltaan oikein rakentunut, hyvä ilmeikäs pää, eturinnan tulee vielä kehittyä, hyvä luusto, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, reippaat hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin. Mikkeli RN 25.8. Jorma Silta JUN ERI 1 PN4.
Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi NUO EH 3.
COCKHILL WORD IS MINE 31301/06 s.27.03.2006 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e.
Cockhill Made In Heaven kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila JUN EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla hyvät mittasuhteet,
hyvän mallinen pää jossa sopiva pituus ja vahvuus, miellyttävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvin
kehittynyt runko, hyvä eturinta ja luusto, lyhyt pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut takaosa, oikea hännän kiinnitys,
hieman pehmeä turkki, liikkuu ryhdikkäästi ja iloisesti, etuaskel voisi olla pidempi, miellyttävä luonne.
COCKHILL YOUNG AND PROUD 33113/05 s.29.04.2005 i. Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Only You kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Ilomantsi RN 14.1. Paavo Mattila KÄY ERI 2 PN4. Kaunis narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä
ilmeikäs pää, kaunis kaula, erinomainen ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä suora karva, liikkuu hyvin,
miellyttävä luonne. Nurmes RN 10.6. Jorma Silta KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, kuiva kaula, kiinteä selkä, valmis riittävä rintakehä, hyvät raajat, oikea väritys, hyvä turkki, kiva
luonne, liikkuu oikein.
COCKHILL YOUR OWN WAY 33114/05 s.29.04.2005 i. Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Only You kasv.
Jorma Leinonen
Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen NUO H. Hyvän tyyppinen, hieman kevytluustoinen narttu jolla
saisi olla leveämpi alaleuka, erinomainen luonne, vielä turhan kapea runko ja vielä köyristää lanneosaansa, erinomaiset mittasuhteet mutta saisi liikkua pidemmällä askeleella ja pomppii mielellään eikä ravaa, hyvä turkin
laatu, esitetään erittäin hyvin. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi AVO EH. Very feminine 2 years old
black and tan, could have little more foreface, scissor bite, correct eyes and expression, long neck, correct

shoulders, could have little deeper chest, proper tailset, well presented, could carry stronger topline, slightly
narrow behind, needs to fulfill the maturity.
COCKHILL ZUGAR BABE 17985/06 s.12.02.2006 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e.
Cockhill Rock You Babe kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen, hyväluustoinen narttu joka
tänään turhan tukevassa kunnossa, pää kokonaisuudessa hyvän kokoinen, heittelee eturaajojaan liikkeessä,
askelpituus riittävä, saa hieman laihtua ja tiivistyä. Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki JUN ERI 2 PN4
VASERT. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä ilmeikäs pää, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset,
liikkuu näyttävästi, esiintyy iloisesti ja luottavaisesti.
COCKHILL ZETA JONES 17986/06 s. 12.2.2006 Fin Mva Est Mva EstV-02 Kans Mva Berryhill’s Bonfire e.
Cockhill Rock You Babe kasv. Jorma Leinonen
Näyttelyt: Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila JUN EH 2. Mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu, hyvä pää,
otsapenger voisi olla aavistuksen selvempi, hyvä kaula joka voisi liittyä lapoihin sulavammin, hieman suora
edestä, hyvä runko ja takaosa, hyvä karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, voisi esiintyä reippaammin. Mikkeli RN
25.8. Jorma Silta NUO EH 3. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja NUO EH.
CONVOY’S FIRST TAN LOVE 33529/04 s.09.06.2004 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Convoy’s Brave
Heart kasv. Jaana Kovalainen
Näyttelyt: Hyrynsalmi RN 9.6. Elena Ruskovaara KÄY ERI 2 PN2 VASERT. Feminiininen, erittäin hyvät
mittasuhteet omaava narttu, omaan kokoon nähden tarpeeksi vahvat raajat, erittäin hyvät huulet, etuosa saisi
olla voimakkaammin kulmautunut ja eturinta vahvempi, hyvä rintakehä, erinomainen takaosa ja voimakas reisi,
iloiset terhakkaat cockerin liikkeet, hiukan korkea etuaskel, vauhdikas esiintyjä, hyvä karva, hyvät tan-merkit.
CRAB APPLE’S APPLE FIZZ 19860/05 s.25.02.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Jva
Raccoon’s Hip Hip Hurraa kasv. Johanna Kääriäinen
Näyttelyt: Sipoo RN 15.4. Soile Bister AVO EH 2. Hyvänkokoinen, riittäväluustoinen feminiininen narttu jolla
liikkuessa saisi olla tyylikkäämpi ylälinja, varsin hyvä pää, toivoisin viistommat lavat, hyvä runko ja takaraajat,
hyvä karvan laatu, tulisi liikkua pidemmällä askeleella ja yhdensuuntaisemmin edestä, hyvä luonne. Hamina KR
13.5. Matti Luoso AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla hyvä pää, oikea purenta, hyvät pään linjat,
säkä saisi olla näyttävämpi, hyvä luusto ja käpälät, oikea rungon malli, hieman pitkä lanneosa, hieman pyöreä
selkälinja, sopivat kulmaukset, löysät etuliikkeet, taka-askel voisi olla pidempi, hyvä luonne. Kangasniemi KR
9.6. Karlo Bala, Serbia AVO ERI. 2 years old, good head, good backline, legs ok, front good width, little long
backline, good moving. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia AVO ERI. Very nice head, very good neck, nice
body, good angulation, excellent coat and condition, good mover. Hyvinkää RN 16.9. Tina Sulce, Latvia AVO
ERI 3. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila AVO ERI 1. Kaunispäinen narttu, miellyttävä ilme, erittäin hyvä kaula,
sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja, luusto voisi olla aavistuksen vankempaa, karva ei aivan parhaimmillaan,
saisi liikkua vieläkin tehokkaammin, miellyttävä luonne.
CROWNMAPLE GLORIA 12972/07 s.03.12.2005 i. Est Mva Est & Ltu & Lv JMva LtuJV-05 EstV-05 EstJV-05
Benchmark Santana e. Crownmaple Cloud In Sky kasv. Kaja Vahtramäe ja Siret Kroon, Viro
Näyttelyt: Elimäki RN 6.5. Soile Bister JUN T. Vaisusti esiintyvä vahvaluustoinen narttu joka köyristää
selkäänsä, turhan raskas ja runsasnahkainen pää, toivoisin pidemmän kuonon ja paremman ilmeen, kaulan tulisi
olla pidempi ja jalompi, riittävät kulmaukset, erinomainen karva, saisi liikkua tehokkaammin, tulisi olla iloisempi
kehässä. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia NUO H. Blue, good size, good head and dark eye,
well of bone, lacks in body, not so good in front movement, feels the heat for today.
CROWNMAPLE GRACE KELLY EST-00268/06 s.03.12.2005 i. Est Mva Est & Ltu & Lv JMva LtuJV-05 EstV-05
EstJV-05 Benchmark Santana e. Crownmaple Cloud In Sky kasv. Kaja Vahtramäe ja Siret Kroon, Viro
Näyttelyt: Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada NUO ERI 2. Nice little blue roan girl, nicely put down, first
time in the ring and doesn’t really know what to make of it all. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges,
Portugali NUO EH 4. Feminine in type, with the nice head, good neck, topline should be straighter, she is too
light on bone, coat should be in better condition, enough ribcage, should be better angulated, regular mover.
CUCCIOLANDIA FULVIA 10707/06 s.20.12.2005 i. Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Jewel kasv.
Heli Lindholm
Näyttelyt: Hamina KR 13.5. Matti Luoso JUN EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu jolla hyvä pää
jossa riittävästi pituutta, riittävä kaulan pituus, sopiva luusto, hyvät käpälät, hyvä runko, hyvät kulmaukset,
ylälinja saisi olla parempi, liikkuu melko hyvin, hyvä luonne. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia
NUO H. Dark blue, good size, nice pleasing head, lacks in bone, not good topline, lacks drive on the movement,
happy and going temperament. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi NUO EH 3. Excellend head and
expression, well laid back shoulder, ready nice body, well angulated in rear, little loose skin in neck,
unfortunately she is not very sound in moves today. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen NUO EH 4. 19 kk, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen, tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu jolla kaunisilmeinen narttumainen pää, vielä
aavistus pyöreyttä kallossa, hyvä purenta, kauniit huulet, hieman pysty kaulan kiinnitys, etuosa saisi olla
paremmin kulmautunut, riittävät takana, hyvä karvan laatu, liikkuu vielä kovin kapeasti edestä ja takaa, sivulta

riittävä askelpituus, mukava luonne. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali NUO EH 3.
Tervakoski KV 26.8. Annukka Paloheimo NUO EH 4.
CUCCIOLANDIA GIADA 53633/06 s.01.11.2006 i. Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Cucciolandia
Princess Story kasv. Heli Lindholm
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 2. Feminine headed blue, good ear placement,
neck and shoulders, good tailset, happy on move. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti JUN ERI 3. Lahti KV
28.10. Elena Ruskovaara JUN EH 3. Iloinen ja reipas, hyvän mallinen feminiininen juniori, hyvä raajaluusto,
hyvä vahvuus ja kauniit linjat päässä, hyvin täyttynyt kuono-osa, hyvät huulet, eturinnan tulisi olla voimakkaampi,
kaula jää turhan lyhyeksi johtuen pystyasentoisesta lavasta, erittäin hyvä runko, hyvin rakentunut takaosa, hyvä
karvapeite, etuliike on hiukan huolimaton, taka-askeleessa oikea voima ja ulottuvuus.
DAN-L’S ALL KISS’S TO DEMAKIN 32619/07 s.30.10.2006 i. Dk & D & S(n) & VDH Mva KBHV-98 KBHV-99
SV-01 KBHV-01 KBHV-02 DkkV-02 V-05 PMV-05 Dan-L’s Let’s Talk About Sex e. Paisley’s Outsider kasv. Helle
Dan Pålsson, Tanska
Näyttelyt: Kiiminki RN 4.8. Paavo Mattila JUN EH 3. Rungoltaan ja raajoiltaan lupaava nuori narttu, kevyehkö
kuono-osa, kaunis kaula, sopivasti kulmautunut, lupaava karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Joensuu KV
12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali JUN ERI 3. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN EH. Erittäin
hyvän tyyppinen, tyylikäs hyväturkkinen nuori narttu, pään tulee vielä vankistua ja toivoisin lempeämmän ilmeen,
kaunis ylälinja, suora olkavarsi, erinomainen takaosa, liikkuu iloisesti käyttäen takaosaa oikein, hyvässä näyttelykunnossa.
DELICHON BUTTERFLY 46985/03 s.02.11.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Delichon Avalanche
kasv. Kati Härkönen
Näyttelyt: Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä KÄY T. Neliömäinen, sirohko, tänään ilmavalta vaikuttava, kevyehkö
kuono-osa, miellyttävä ilme, runko voisi olla tilavampi, suorahkot lavat, takaosa voisi olla paremmin kulmautunut,
samoin kintereet matalammat, korkealla kannettu häntä, liikkeet voisivat olla tehokkaammat, täydellisesti
esitetty.
DELICHON CIRRUS 54299/06 s.14.11.2006 i. Francini’s Pensierostupendo e. Delichon Brambleberry kasv. Kati
Härkönen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 3 KP. Sweet feminine headed blue, good lay of
shoulder, good front legs with nice cat-like paws, nicely rounded quarters, used well on the move. Äetsä RN 9.9.
Lilian Hanniste, Viro JUN EH 3. Hyvinkää RN 16.9. Tina Sulce, Latvia JUN ERI 1 PN3 VASERT. Lahti RN
3.11. Jouko Leiviskä JUN EH 2. Ikäisekseen hyvin kehittynyt, kaunis kaula, sievä pää, hieman kapea kallo,
hyvin kulmautunut edestä, takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat, samoin kinner matalampi, hyvät
käpälät, liikkuu hyvällä askeleella. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN EH. Sopusuhtainen, hyvärakenteinen, hyvin miellyttävä nuori narttu jolla hyvä pää, kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä
turkki, miellyttävä luonne, liikkuu hyvin.
DELICHON CLOUDBERRY 54300/06 s.14.11.2006 i. Francini’s Pensierostupendo e. Delichon Brambleberry
kasv. Kati Härkönen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 2 KP. Dark blue with nice dark eyes, good ear
placement, good chest, held topline on the move, merry. Turku KR 4.8. Rajko Rottner, Slovenia PEN 1 KP
VSP-pentu. Good development, excellent condition, good temperament, excellent angulation, enough deep
chest, enough coat for age. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu. Nicely
balanced short bitch, nice moulded head, gentle expression, good lay of shoulders, nicely angulated quarters,
went with drive, holding topline, nice type of puppy, developing along correct lines. Eckerö KV 22.9. Yochai
Barak, Israel JUN EH 3. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä JUN EH 4. Sopivan kokoinen, hyvä kaula, sievä pää,
kuono-osan tulee täyteläistyä, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, erinomainen luusto, lanneosa voisi olla
lyhyempi, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä askeleella.
DELICHON COSMIC BREEZE 54302/06 s.14.11.2006 i. Francini’s Pensierostupendo e. Delichon Brambleberry
kasv. Kati Härkönen
Näyttelyt: Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen PEN 1 KP VSP-pentu. 8 kk, hyvin viehättävä, tasapainoisesti
kehittynyt narttupentu joka saa vielä tiivistyä ja hieman hoikistua, sievä pää ja ilme, hyvä purenta ja korvat, hyvä
kaula joka kiinnittyy sulavasti ylälinjaan, köyristää lanneosaa liikkeessä, lupaava karvapeite tulossa, liikkuu
iloisesti ja reippaasti, joskin vielä löysästi edestä, mukava luonne.
EBEN’S MY KIND OF GIRL 40699/05 s.11.08.2005 i. Lv & Rus Mva LvV-98 Waterwood The Diplomat e. Kans
& Fin & Lv & Rus Mva Margate Carte Blance kasv. Eva Bensky
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia KÄY H. Sweet headed red bitch, short on the leg,
correct bite, short of body, showing good coat, extremely happy out-going movement. Kotka KV 16.6. Davor
Javor, Kroatia KÄY ERI. Correct head, good ears, good neck, nice body, well angulated, needs more legs,
excellent coat and condition, carries tail high, correct topline, moves well. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting,
Iso-Britannia KÄY ERI 1. Short golden bitch, 2 years, balanced head, gentle expression, gently laid back on
shoulders, nicely angulated, firm quarters, good level topline held on the move, went with drive, presented in
gleaming condition.

ELMERS GOLDMINE IT'S MY OLGA 15742/04 s.23.02.2004 i. Flyers After Math e. Emmaboda Miracle kasv.
Helena Partanen
Näyttelyt: Kokkola KV 15.7. George Kostopoulos, Kreikka KÄY ERI. Feminine and well bodied, slightly long,
pleasing head and expression, good bones, average angles, slightly long loin, good croup and tailset, sound
mover.
ELMERS GOLDMINE PRECIOUS HEART 12250/06 s.11.01.2006 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Travellers
Bay Cheerful kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila JUN ERI 2. Kaunis juniorinarttu jolla erinomaiset mittasuhteet ja
tyyppi, kaunis feminiininen pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt runko, sopiva luusto,
sopusuhtaisesti kulmautunut, etuliikkeissä vielä kapeutta ja löysyyttä, sivusta liikkuu hyvin, kaunis turkki, oikeaa
laatua, miellyttävä luonne ja esitetään kauniisti. Pietarsaari RN 13.5. Ritva Raita JUN EH 1. Sopusuhtainen
juniori jolla hyvä pää ja ilme, hieman kapea purenta, pystyt lavat, hyvät mittasuhteet ja takakulmat. Jurva RN
4.8. Jorma Silta NUO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, varsin kaunislinjainen nuori narttu, sillä on hyvä nartun pää,
hyvä ylälinja, rintakehä vielä keskeneräinen mutta oikea-asentoinen, hyvät raajat, kaunis turkki, kiva luonne,
hieman ahtaat etuliikkeet. Korsholm RN 12.8. Markku Santamäki NUO EH 1.
ELMERS GOLDMINE Q-SWEET LITTLE 28484/06 s.13.05.2006 i. Elmers Goldmine Karate-Kid e. Emmaboda
Miracle kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila PEN 3. Kaunis pentu jolla hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja ilme,
erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, hieman lyhyt lantio, riittävä luusto, voisi olla enenemän kulmautunut
edestä, lupaava karva, voisi olla liikkuessaan ryhdikkäämpi, miellyttävä luonne. Tampere KV 25.3. Petr
Studenik, Tsekki JUN ERI 2. Kompakte rote Hündin, richtiger Kopf, vorzüglicher Hals, entsprechender
Brustkorb, mittelstarke Knochen, richtige Bewegung, gutes Wesen. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila JUN EH 3.
Erittäin hyvän tyyppinen, kauttaaltaan feminiininen juniorinarttu jolla oikeat mittasuhteet, hyvän mallinen pää,
kuono saa vielä täyttyä, riittävä kaula, hieman etuasentoinen lapa, eturinta saa vielä kehittyä, hyvä luusto,
ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hyvin kulmautunut takaosa, oikealaatuinen turkki, liikkuu ryhdikkään iloisesti,
miellyttävä luonne. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska JUN ERI 2. 11 månader gammal
feminin tik med ett gott huvud, bra öron, ögon och bett, kunde ha litet mer bröstdjup, bra vinklar, benstomme och
tassar, rör sig bra bak, litet löst fram, bra päls färg och temperament. Vähäkyrö RN 5.5. Markku Santamäki
JUN EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää, pitkä hyvä kaula, hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet
raajat, turkki ei nyt paras mahdollinen, käyttäytyy luottavaisesti. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen JUN ERI 2.
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvä luusto, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, aavistuksen suorat etukulmaukset, erinomainen pitkä rintakehä, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, liikkuu ja käyttäytyy erittäin hyvin.
Kokkola KV 15.7. George Kostopoulos, Kreikka JUN ERI 2. A quality young bitch, well bodied and
proportioned, attractive head, low and long enough ears, good neck and shoulders, good upper arm, strong
topline, a little too much full on croup, well angled rear, moves well for age. Jurva RN 4.8. Jorma Silta JUN EH
1. Mittasuhteiltaan oikea, kaunislinjainen lupaava nuori narttu, sen pään kallo-osa on hieman takaluisu,
moitteeton selkä, oikea-asentoinen mutta vielä hieman kehittymätön rinta, hyvät raajat, hyvä turkki, kiva luonne,
liikkuu oikein. Tampere RN 8.9. Vera Smirnova, Viro JUN EH 2. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti
KÄY H. Hyväluonteinen, sopivan kokoinen, narttumainen, pään kallo-osa on pyöreä, kuono-osa erittäin hyvä,
melko lyhyet korvat, hyvä kaula ja selkälinja, hyvin kapea edestä, liikkuu kapeasti takaa ja myös edestä, hyvä
karvan laatu, kaunis punainen väri, sopiva hännän kiinnitys.
ELMERS GOLDMINE QUILLA JET’AIME 28485/06 s.13.05.2006 i. Elmers Goldmine Karate Kid e. Emmaboda
Miracle kasv. Helena Partanen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki JUN EH Schwarze Hündin, richtig Entwickelt, korrekter
Kopf, mittellanger Hals, richtige Knochenstärke, gut gewölbter Brustkorb, etwas unstabiler Rücken,
entsprechende Bewegung.
ELMERS GOLDMINE TRUE LOVE 20755/07 s.14.03.2007 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Janet Bleper's kasv.
Helena Partanen
Näyttelyt: Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti PEN 1. Hyvin hoidettu pentu, narttumainen, hieman
pyöreä kallo, hyvin voimakas kuono-osa, hyvät silmät ja purenta, vahvaluustoinen, hieman matala hännän
kiinnitys, hyvin hoidettu turkki jossa runsas pentukarva, hyvät liikkeet, hyvä luonne. Jyväskylä KV 18.11. Ivan
Vasiljevic, Serbia PEN 3. 8 months old blue roan, typical bitch, typical feminine head, good neck, strong and
compact body, good tailset, nicely angulated in front, also very nice hinquarters, well developed for her age,
carrying too much weight, sound mover, could be groomed better, too much undercoat, she will be very
promising if you work with her.
EMBA’S LET IT BE YOLANDA 34552/05 s.27.03.2005 i. S Mva Claramand B’Dazzled e. Hejpas Chocolate
Icecream kasv. Helena Mats Berggren
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila NUO EH 2. Hyvät mittasuhteet omaava narttu, kaunis pää ja ilme,
erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, erinomainen takaosa, hieman suora edestä, eturintaa voisi olla hieman
enemmän, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO EH.
Braune Hündin, guter Typ und Grosse, korrekter Kopf, guter Hals, gute vor- und Hinterhandwinkelungen,

kompakter Körper, leider heute die Hündin wollte nicht in der Bewegung präsentieren, wünsche etwas besseres
Trimming. Korsholm RN 12.8. Markku Santamäki AVO EH 1.
EMBA’S MISS ROSA MUNDA Fin Mva 40138/04 s.07.05.2002 i. S Mva Westerner Still Of The Night e.
Raccoon’s Piiiip Upsis kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi
Näyttelyt: Simpele RN 21.4. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1 PN1 SERT FIN MVA VSP. Erinomainen tyyppi ja
sukupuolileima, oikea olemus ja sopiva raajaluusto, oikean mallinen kaunisilmeinen nartun pää, kulmakaaret
voisivat olla selvemmät, erinomainen pään profiili, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, hyvä
eturinta, erinomainen tilava rintakehä, hyvä vahva reisi, taka-askel voisi olla hieman pontevampi, hyvä sivuaskellus, hyvä häntä, karva ja esiintyminen, rodunomainen käytös. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska
KÄY EH 1. Strong, up to size with feminine head, good expression and bite, good neck and shoulder, sufficient
forechest, deep body, good topline, long in loin, well angulated behind, loose in hocks, moves very balanced,
good coat and temperament. Hamina KR 13.5. Matti Luoso KÄY ERI 1 PN4. Erittäin hyvän tyyppinen narttu
jolla kaunis pää, hyvä purenta, hyvä kaula, samoin luusto ja käpälät, hyvä runko ja kulmaukset, selkälinja voisi
olla hieman parempi, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä luonne. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia
VAL EH. Dark blue, good size, good head and eye, good neck and shoulders, nice legs and feet, happy and
going temperament, showing a little bit close behind, not best coat today.
EMMABODA CATWALK 44167/03 s.19.10.2003 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga Kilponen
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila AVO EH 2. Hyvät mittasuhteet omaava narttu, otsapenger saisi olla
selvempi, muutoin kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, selkä saisi olla kiinteämpi,
riittävät takakulmaukset, hieman niukat edessä, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, voisi esiintyä reippaammin.
Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä EH 2. Hieman kookas, erinomaiset mittasuhteet omaava, hyvä kaula, kaunis
pää jossa kauniit tummat silmät, erinomainen tiivis runko, hyvä eturinta, hieman jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut
takaa, hyvälaatuinen turkki, hyvä hännän kiinnitys, koira on hieman haluton liikkumaan tänään, hieman löysät
etuliikkeet. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila AVO EH 3. Kookas, tyylikäs, hieman pitkärunkoinen narttu,
feminiininen hyvän mallinen pää jossa oikea pituus, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä kaula ja ylälinja,
erinomainen runko, hyvä luusto ja eturinta, olkavarsi voisi olla hieman pidempi, hyvin kulmautunut takaosa, oikea
hännän kiinnitys, turhan pitkä lanneosa, erinomainen turkki, ryhdikkäät iloiset liikkeet. Vaasa KV 15.4. Leif
Lehmann Jörgensen, Tanska AVO ERI 2. 3 år gammal, välbyggd feminin tik med gott huvud, bra öron, ögon
och bett, bra rygg och svans, bra kropp för åldern, bra vinklar, benstomme och tassar, rör sig bra men litet blöt
rygg, bra päls, färg och temperament. Pietarsaari RN 13.5. Ritva Raita AVO ERI 1 PN2 VASERT. Koko 37,5
cm, erinomaista tyyppiä oleva, erinomaisesti liikkuva narttu, erittäin hyvä pää, leveä purenta, hyvin kulmautunut
sekä edestä että takaa, voisi olla lyhyempi lanneosastaan. Saarijärvi RN 30.6. Markku Santamäki AVO EH 1.
Mittasuhteiltaan hyvin rakentunut, ilmeikäs pää, otsapenger tulisi olla jyrkempi, näyttävä kaula, hyvä rintakehä,
lantio-osan tulisi olla suorempi, käytös ja liikunta hyvä. Kokkola KV 15.7. George Kostopoulos, Kreikka AVO
ERI 2 VASERT. On the tall side but balanced and well bodied, typical head and expression from well set eyes
and ears, good topline and croup, sound rear, good bones, could have more forechest and upper arm length,
free mover. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO EH. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti AVO EH
2. Kookkaanpuoleinen narttu jolla melko hyvä pää mutta otsapenger on hyvin lievä, melko lyhyet korvat, hyvä
purenta, hyvä kaula ja selkä, hyvärunkoinen, kauniin värinen, tulisi liikkua paremmin edestä, saisi olla parempi
eturinta, erittäin kaunis kuono-osa, tarpeeksi pitkä, erittäin hyvä cockeriluonne, hyvä karvan laatu.
EMMABODA ESPRESSO 34255/06 s.08.06.2006 i. Lecibsin Corncob e. Emmaboda Catwalk kasv. Aga
Kilponen
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila PEN 4. Hyvin rakentunut pentu jonka luusto voisi olla hieman
vankempi, kaunisilmeinen pää, kallolinja hieman taaksepäin laskeutunut, kaunis linja, hieman suora edestä,
hyvä runko ja takaosa, ylälinja voisi olla parempi, liikkuu hyvin, oudoksuu hieman näyttelyn olosuhteita. Kokkola
RN 31.3. Tarja Hovila JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet, feminiininen
oikeamallinen pää, kuono-osa saa vielä täyttyä, kaunis kaula ja ylälinja, hieman lyhyt pysty olkavarsi, erittäin
hyvin kulmautunut takaosa, luusto saisi olla hieman järeämpi, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, liikkuu hyvin
takaa, etuliikkeissä hieman löysyyttä, oikealaatuinen turkki, erittäin hyvä hännän käyttö, viehättävä luonne,
tarvitsee kehätottumusta. Vähäkyrö RN 5.5. Markku Santamäki JUN EH 3. Rungon mittasuhteiltaan neliötä
lähentelevä, sopivan kokoinen, hyvä pää, joskin otsapenger voisi olla selvempi, erinomainen kaula, riittävä
rinnan syvyys ja luusto, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, turkki ei nyt paras mahdollinen, liikkuu hyvin,
käyttäytyy iloisesti. Pietarsaari RN 13.5. Ritva Raita JUN EH 2. Myöhään trimmattu, iloinen sopusuhtainen
narttu, kuono-osa hieman kuiva, muuten hyvä pää ja ilme, etuasentoiset lavat ja hieman jäykät etuliikkeet, erinomaiset takakulmaukset ja takaliikkeet. Kaustinen RN 19.5. Jukka Kuusisto JUN ERI 1 PN4. Kauniisti
rakentunut juniorinarttu, hyvä pää, pitkä kuiva kaula, selässä vielä pehmeyttä, ikäisekseen riittävästi rintakehää,
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, pitkät tehokkaat liikkeet, hyvälaatuinen turkki. Seinäjoki KV 20.10. Elina
Tan-Hietalahti NUO H. Luonteeltaan iloinen cockeri, kaunis väritys ja hyvän kokoinen, pää muuten hyvä mutta
saisi olla silmien alta täyteläisempi, erittäin kaunis pään profiili, muuten hyvä kuono-osa, kaunis kaula, seistessä
parempi kuin liikkeessä, selkälinja hieman notko, koiran tulisi liikkua paremmin edestä ja takaa, karvan laatu
hyvä, kaunis punainen väri, hauska luonne.
EMMABODA MIRACLE 36235/02 s.26.07.2002 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga Kilponen

Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska KÄY ERI 2. Knappt 5 år gammal, feminin tik
med bra huvud, bra öron, ögon och bett, stark hals, prima rygg, väl ansatt svans, bra kropps proportioner, bra
vinklar, benstomme och tassar, rör sig bra, bra päls färg och temperament.
FENBROOK BRIANNA 17983/06 s.23.02.2006 i. Margate Be For Real e. Margate Up For Sure kasv. Taava
Nevapuro
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila JUN ERI 1 PN2 VASERT. Kaunis nuori narttu joka voisi olla
aavistuksen lyhyempi, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula ja luusto, hyvä runko, erinomainen takaosa, erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Valkeala RN 3.3. Kirsti Louhi JUN EH 1. Kaunisilmeinen
narttu jolla oikea purenta, tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, hieman lyhyt olkavarsi, hyvä rinnan syvyys,
kaarevat kylkiluut, pitkähkö lanneosa, hyvin asettunut häntä, hyvät kulmaukset takana, melko hyvä turkin laatu
ikäisekseen, runsas, selkä elää hieman liikkeessä, hyvä luonne. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki JUN
ERI 4. Vertige, kräftige Hündin, vorzüglicher Kopf, eleganter Hals, richtige Knochenstärke, Vorbrust und
Brustkorb, ein bisschen lang am Körper, korrekte Bewegung, vorzügliche Haarstruktur. Mäntsälä RN 1.4. Eeva
Resko JUN EH 1. Hyvän tyyppinen, aavistuksen pitkä ja matala narttu, hyvä pää, tummat silmät, kaunis ylälinja,
hyvin kulmautunut edestä ja hyvä eturinta, hyvä luusto ja runko, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu kauttaaltaan
hyvin, hyvä luonne. Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila JUN ERI 1 PN2 VASERT. Tyylikäs, kaunislinjainen narttu,
erinomaista tyyppiä, feminiininen kauniin muotoinen pää, kaunis kaula ja ylälinja, erinomaiset raajat, luusto ja
käpälät, hieman lyhyt pysty olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut, oikea hännän kiinnitys, hyvä matala kinner,
kaunis turkki, vapaat, tehokkaat liikkeet, lanne voisi olla hieman lyhyempi, viehättävä luonne. Sysmä RN 22.4.
Jorma Silta JUN ERI 1 PN2 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen, lupaava narttu, sillä on hyvä
nartun pää, alaluomet voisivat olla tiiviimmät, hyvä selkä, valmis riittävä rintakehä, oikea luusto, hyvät
kulmaukset, samoin turkki, luonne ja liikkeet. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska JUN ERI 1. Feminine
and good size, lovely head and expression, good bite, very good neck and shoulder, deep body which is a little
long, very good quarters, covers the ground well, excellent coat, good temperament. Somero RN 6.5. Paula
Rekiranta JUN ERI 2 PN2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunisturkkinen nuori narttu joka on hieman
pitkärunkoinen, kaunis narttumainen pää, hieman pyöreät silmät, hyvä kaula ja eturinta, tilava rintakehä, hieman
niukka polvikulmaus, hyvä luusto, yhdensuuntaiset liikkeet mutta saisi ottaa pidemmän askeleen. Helsinki KV
20.5. Kari Haave, Ruotsi JUN ERI 2. Välutvecklad tik, aningen långsträckt, välskuret huvud, välvinklad och
välgående, mycket bra kondition, stilig helhet. Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen NUO ERI 1 PN1 SERT VSP.
Iloisesti esiintyvä tyylikäs nuori narttu, melko hyvä pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja ja
turkki, liikkuu halutessaan hyvin. Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto NUO ERI 1 PN2 SERT. Kauniissa
kunnossa esitetty hyväluontoinen musta narttu, kaunis pää, hyvä kaula ja selkä, riittävästi rintakehää, hyvät
takaraajat, liikkuu hyvin, erinomainen turkki. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen NUO ERI 2 PN4. Erinomainen tyyppi
ja koko, hieman pitkärunkoinen, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä
rintakehä, erittäin kaunis turkki, liikkuu ryhdikkäästi pitkin askelin, mukava luonne. Kellokoski ER 9.6. Duncan
Craig, Iso-Britannia NUO ERI 4. Well bodied black, good head and eye, good neck and shoulder, good strong
bone, good feet, level topline and tailset, good strong rear movement, coat in good condition. Kotka KV 16.6.
Davor Javor, Kroatia NUO ERI 1 VASERT. Bigger bitch of very nice type, very nice head, very good neck,
correct topline, nice body, slightly longer in loins, well angulated, excellent coat and condition, very good mover.
Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi NUO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. Very matured black bitch, with
excellent outline, typical soft expression, well marked stop, well laid back shoulders, good upper arm, moves
happily, excellent silky coat. Juva 8.7. Svein Helgesen, Norja NUO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. Excellent
type and can be more compact, very good neck and well angulated, excellent coat quality, very free movement.
Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso NUO ERI 2 PN2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu, riittävän
yhteneväiset pään linjat, otsapenger voisi olla hieman parempi, muuten hyvä pää, hyvä purenta, hyvä kaula,
luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, sopivat kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä luonne. Riihimäki
RN 12.8. Tarja Hovila NUO ERI 1 PN2 VASERT. Tervakoski KV 26.8. Annukka Paloheimo NUO ERI 1 PN3
SERT. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari NUO ERI 2. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon,
Espanja NUO ERI. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara NUO ERI 1 PN3 VASERT VACA. Erinomaista tyyppiä
oleva vankka narttu, hyvä luusto, tilava runko, päässä oikea volyymi, hyvät huulet, kaunis pään sivukuva, hyvä
eturinta ikäisekseen, pitkä ja syvä rintakehä, erinomainen vahva takaosa, kaunis ylälinja, erinomainen karvan
laatu, yhdensuuntaiset takaliikkeet, erinomainen ulottuvuus sivuaskeleessa, kantaa itsensä hyvin, esiintyy ja
esitetään erinomaisesti, kaunis hyvin kunnostettu karvapeite. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila NUO ERI 1
PN2 VASERT. Hyvin kaunis nuori narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, runko ja raajat, erinomainen
takaosa, kaunis karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia NUO ERI
1. Excellent type, stylish, good balance, very nice head and neck, excellent front angulations, strong in loins,
excellent rear part, good hair quality, well prepared, good temperament, excellent movement, well presented.
Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, vahva narttu jolla oikean linjainen pää
mutta ilme saisi olla pehmeämpi, hyvä rakenne, hyvin kehittynyt riittävän syvä ja leveä runko sekä kehittynyt
eturinta, hieman pitkä lanneosa ja antaa hieman matalaraajaisen yleisvaikutelman, erinomainen karva, hyvät
liikkeet, miellyttävä luonne, tiptop näyttelykunnossa.
FENBROOK DREAM COME TRUE 43913/06 s.02.08.2006 i. N Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Manaca’s
Xcuse My Conduct kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN H. Well on the body, plain in head, narrow on
front, lacks in the body, happy and going on the movement, set and long cast. Tuusula KR 30.6. Trevor

Bunting, Iso-Britannia JUN H. Orange roan, good reach of neck, level topline, good bone for orange, nice firm
quarters, for me a bit long chest, presented in lovely condition, went well.
FENBROOK ONE I ADORE 43912/06 s.02.08.2006 i. N Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Manaca’s Xcuse My
Conduct kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN H. Nice size orange, not the best eye, good
neck and shoulders, nicely boned, coat in good condition, happy out-going movement, incorrect bite. Tuusula
KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia JUN ERI 2. Very merry cocker, nice balanced head, lovely reach of
neck, good bone, short, cobby, nice angulations of quarters, firm good level topline, covered ground with drive
and enthusiasm, presents a nice balanced picture and profile, very promising.
FENBROOK THAT’S MY GIRL Fin & Est Mva 23537/04 s.06.04.2004 i. Kans & Fin & It & Lux & Lv & Ltu & Est
& Esp Mva LtuV-04 Shavian Hey Presto e. Margate Up For Sure kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VAL ERI 1. Schwarze Hündin, richtige Typ und Grosse,
guter Kopf, korrekter Hals, gute Knochenstärke, richtiger Brustkorb, temperamentvolle Bewegung, richtige
Haarstruktur. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi VAL ERI 3. Utmärkt typ och kondition, något låg på fronten,
bra huvud, normala vinklar, bra kors och svans, rör sig bra men tappar lite resning, fin silhouette stående.
Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia VAL ERI 1 PN2. Well bodied black, with an excellent head
and eye, good ear placement, good neck and shoulders, short deep body, level topline, strong rear quarters,
showing good coat and condition, sound happy mover. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia VAL ERI 1
PN2. Excellent size and type, balanced with such a nice head and expression, well-built, strong but still elegant, I
can see many good points in this bitch, excellent movement. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo VAL EH 4. Erittäin
hyvän tyyppinen, hyvin feminiininen narttu jolla oikeat pään linjat, joskin kuono-osa saisi olla vankempi, hieman
liikaa valkoista eturinnassa, hyvät kulmaukset ja kaunis ylälinja, hyvin kehittynyt runko ja leveä reisi, antaa
aavistuksen matalaraajaisen yleisvaikutelman ja saisi liikkua pidemmällä ja tehokkaammalla askeleella, kauniisti
näyttelykunnostettu.
FENBROOK VITAL XCUSE 43911/06 s.02.08.2006 i. N Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Manaca’s Xcuse My
Conduct kasv. Taava Nevapuro
Näyttelyt: Somero RN 6.5. Paula Rekiranta JUN EH 4. Sievä nuori narttu joka on kauttaaltaan vielä kovin
kapea, oikea pään malli, lempeä ilme, hyvä kaula, vielä niukka eturinta ja rintakehän tulee kehittyä, hieman
niukka polvikulmaus, kokoon nähden hyvä luusto, karvapeite ok, liikkuu sivulta hyvin, edestä ja takaa vielä
kapeasti. Saarijärvi RN 30.6. Markku Santamäki JUN EH 1. Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet, hyvä pää,
vielä hieman avoimet luomet, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, viehättävä väritys, käytös avoin ja liikkuu
luottavaisesti. Tampere RN 8.9. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 1. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN EH.
Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, erittäin kaunis ilmeikäs pää, hyvä luusto, selkä ja takaosa, suorat olkavarret, kaunis turkki, liikkuu hieman lyhyin askelin edestä, hyvin takaa, miellyttävä luonne. Helsinki KV 9.12.
Arja Koskelo JUN ERI. Erittäin hyvän tyyppinen, vahva ja kaunispäinen, kuitenkin hyvin feminiininen nuori
narttu, erinomainen ylälinja, oikeat mittasuhteet sekä erinomaiset liikkeet, tarvitsee lisää vatsakarvoja.
FINEMOON FAITH FULL LOVE 47791/05 s.19.06.2005 i. Fin Mva Raccoon’s The Wonderboy e. Kans & Fin &
Ltu Mva Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko NUO ERI 2 PN3. Hyvä sopusuhtainen nuori narttu, kaunis pää ja
ilme, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä, riittävä eturinta, hyvä vahva runko, hyvä takaosa, liikkuu
kauttaaltaan hyvin. Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia NUO ERI 2 PN4. Almost 2 years old, beautiful,
excellent head, good long neck, strong backline, front and back legs excellent, good moving and handling,
beautiful coat. Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia NUO ERI 2. Almost 2 years, very
noble head, good eyes and teeth, shoulders very well angulated, hindquarters very well too, good bone, good
depth of chest, could be a little shorter, good tail carriage, moved well. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt KÄY
EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä ilmeikäs pää, hyvä luusto, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja lanne
aavistuksen lyhyempi, hyvä takaosa, hyvä turkki, tasapainoiset liikkeet, esitetään hyvin.
FINEMOON HAKUNA MATATA Fin Mva 18339/04 s.21.02.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva
EstV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Kans & Fin & Ltu Mva Finemoon Worldwide Love kasv.
Hanna Nyman
Näyttelyt: Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen AVO ERI 3 PN4 VASERT. Hyvän kokoinen tyylikäs narttu,
kaunis pää ja ilme, hyvät raajat, vahva runko, erinomainen temperamentti ja liikkeet. Kellokoski ER 9.6.
Duncan Craig, Iso-Britannia AVO EH. Dark blue, good size, not best of heads, sufficient bone, good level
topline, lack of angulation on the movement, not showing best of coats. Vehmaa RN 10.6. Valentina
Ivanisheva, Venäjä AVO ERI 3. Excellent format and size, very good proportions of body, elegant head, very
good neck, excellent brisket, good balanced angulation, excellent movement and presentation, today very good
coat. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso AVO ERI 2. Esitetään hyvän tyyppinen sopivan kokoinen narttu, riittävän
yhteneväiset pään linjat, otsapenger voisi olla hieman parempi, hyvä purenta, sopiva kaulapituus, hyvä luusto ja
käpälät, hyvä eturinta ja runko, samoin kulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Vesilahti Rn 18.8. Jens Martin
Hansen, Tanska AVO ERI 2 PN3. Hyvinkää RN 16.9. Tina Sulce, Latvia KÄY ER 1 PN1 SERT FIN MVA
ROP.

FINEMOON MEGA DRIVE 15317/07 s.14.12.2006 i. Mistily’s Commander Blue e. Fin Mva Finemoon Hakuna
Matata kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN. Quite difficult to assess today, but has very
promising features, dark eye, nice headed bitch, held topline on the move, moved with drive.
FINEMOON MIRACLE OF LOVE 15315/07 s.14.12.2006 i. Mistily’s Commander Blue e. Fin Mva Finemoon
Hakuna Matata kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN. Sweet feminine head but still needs to mature,
good overall make and shape, level topline on the move, good quarters and nice turn of stifle. Tampere RN
6.12. Merja Järnstedt JUN EH. Hyvin sopusuhtainen sievä nuori narttu, ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla
täyteläisempi, hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset, riittävä luusto, hyvä turkki, liikkuu iloisesti mutta hieman
epätasapainoisesti. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen kevyehkö narttu jolle
toivoisin hieman lisää kokoa ja luustoa, vankkuutta päähän ja paremmin asettuneet lavat, hyvät mittasuhteet ja
erinomaiset liikkeet, saisi esiintyä reippaammin.
FINEMOON MORE MORE MORE 15316/07 s.14.12.2006 i. Mistily’s Commander Blue e. Fin Mva Finemoon
Hakuna Matata kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN. Very good outline, nice front legs and feet,
good barrel ribs, well angulated quarters, held topline on move.
FINEMOON TINY LOVE 24243/97 s.22.11.1996 i. Fin Mva Carrier Exciting Dream e. Finemoon Imagination
kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Sipoo RN 15.4. Soile Bister VET EH 1. Hyväkuntoinen, erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen narttu,
varsin hyvä pää, toivoisin paremman ilmeen, niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä luusto, hyvä karvan
laatu, liikkuu ikäisekseen varsin hyvin mutta köyristää selkäänsä, hyvä luonne. Lohja RN 3.6. Lilian Hanniste,
Viro VET EH2. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, oikea purenta, pitkät korvat, vähän luisu lantio, riittävä eturinta ja
rintakehä, hyvät raajat, laineikas turkki, hyvä liikunta.
FINEMOON WORLDWIDE LOVE Kans & Fin & Ltu Mva 29876/99 s.08.05.1999 i. Fin & S(n) Mva Finemoon
Unlimited e. Finemoon Light Cream kasv. Hanna Nyman
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia VET ERI 1 PN1 VSP ROP-VET. Good type, blue
bitch with nice head and eye, good neck and shoulders, short deep body, good legs and feet, strong
hindquarters, happy going mover. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä VET ERI 1 PN4 ROP-VET.
Excellent size and format and proportions, elegant head, compact, excellent movement, presentation and coat.
Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari VET H. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti VET ERI 2. Hyvinkää
RN 16.9. Tina Sulce, Latvia VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja
VET ERI 4. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo VET ERI 1 ROP-VET. Erinomainen tyyppi, kaunis pää, oikeat
rungon mittasuhteet, voimakkaat kulmaukset, kaunis ylälinja ja oikean mallinen runko, sääli että näin kauniilta
koiralta puuttuvat riittävät vatsakarvat, liikkuu erinomaisesti ja kantaa itsensä kauniisti, iloinen häntä.
FINNSTONE’S ETERNITY 14893/05 s.29.12.2004 i. Isbahan’s Luxury Look e. Merazure Perfect Dream kasv.
Pia Heikkinen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen AVO T. Kovin pitkärunkoinen, pöydällä ei lainkaan iloisesti
esiintyvä, suuret melko vaaleat silmät, hieman voimakkaat poskiluut, hyvät korvat, tähän kokoon luusto voisi olla
voimakkaampi, liikkuu vapaasti. Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä AVO H. Kookas, sukupuolileimaltaan hieman
urosmainen, hyvä kaula, lanneosa voisi olla lyhyempi, hieman raskas pää, tummat silmät, vankka runko ja
luusto, hieman korkeat kintereet, hyvin hoidettu turkki, hieman takakorkea liikkeessä, etuliikkeet voisivat olla
vakaammat, hyvin esitetty. Oulainen RN 6.5. Markku Santamäki AVO EH 2. Vahvarakenteinen, täyteläinen
hyvä pää ja kaula, vahva luusto ja runko, hyvin kulmautuneet raajat, lantio-osa voisi olla suorempi, ylälinja ei
säily aivan oikeana liikkeessä, hyvä turkki, käyttäytyy ja esitetään hyvin. Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki
AVO EH 2. Sopivan kokoinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, jonkin verran painunut selkä, riittävä luusto, liikkuu
helposti hieman takaosa korkealla, käyttäytyy luottavaisesti. Hyrynsalmi RN 9.6. Elena Ruskovaara AVO EH 1.
Hiukan pitkärunkoinen narttu joka saisi esiintyä iloisemmin, kokoon sopiva luusto, erittäin kaunis pään sivukuva,
tarpeeksi huulia, hyvä kuono, toivoisin lempeämmän ilmeen ja voimakkaammin kulmautuneen etuosan ja
enemmän eturintaa, erittäin hyvä rintakehä ja takakulmaukset, saisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä,
”romahtaa” eteen, etuaskel saisi myös olla hiukan ulottuvampi, hyvä häntä. Kiiminki RN 4.8. Paavo Mattila
AVO EH 2. Kaunispäinen narttu, miellyttävä ilme, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, hyvin kulmautuneet raajat,
liikkeessä hieman takakorkeutta, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
FLYERS BABY DOLL 42443/01 s.16.07.2001 i. Norvale Whizz Kid e. Flyers Xtra Proof kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki AVO ERI 4. Kleine rote Hündin, richtiger Typ, gute
Kopfschnitt, eleganter Hals, richtige Vor- und Hinterhandwinkelungen, guter Körper, korrekte Bewegung,
wünsche ich mehr Aktion.
FLYERS BALLERINA 44265/05 s.23.03.2005 i. PMV-99 Flyers You Know e. Est JMva Flyers Knapweed kasv.
Paula Saarinen
Näyttelyt: Jämijärvi RN 18.2. Ritva Raita NUO H. Iloinen, nuori narttu, hyväilmeinen pää ja hyvä purenta,
etukulmaukset suorat, myös takakulmat saisivat olla voimakkaammat, lyhyt askel.

FLYERS E’ADORABILE 31335/06 s.04.08.2005 i. Flyers Tan Roamer e. Leavenworth None The Less kasv.
Paula Saarinen
Näyttelyt: Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada NUO ERI 1 PN2 SERT. Nice short body, little red, good
front and rear, pretty head and expression.
FLYERS FANNY TAN 29553/02 s.11.05.2002 i. Roamer’s Chocolate Heart e. Flyers Zz Top kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen KÄY T. Kauttaaltaan vahva narttu jolla hyvä luusto, aivan liian
villava turkki joka kihartuu, alaleuka saisi olla leveämpi, hyvä runko, hieman takakorkea liikkeessä, liikkuu
sopivalla askelpituudella, hyvä luonne, turhan karvainen kokonaisuus, esitetään hyvin.
FLYERS HARD ROCK ANGEL 41947/06 s.30.03.2006 i. Est JMva Flyers Proud To Be Me e. Flyers Soul Sister
kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala JUN ERI 1. Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu jolla kaunis
feminiininen pää, hieman epätasainen purenta, hyvä kaula ja selkä, erinomainen runko, riittävä eturinta, vahvat
takakulmaukset ja luusto, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Jämijärvi RN 18.2. Ritva Raita JUN ERI 1 PN2 VASERT.
Erinomaista tyyppiä oleva lupaava juniori jolla viehättävä pää, hyvät mittasuhteet, kapea purenta, normaalit
kulmaukset, liikkuu hyvin kun ei luistele. Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila JUN EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen
narttu jolla hyvät mittasuhteet, feminiininen hyvän mallinen pää, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä luusto ja käpälät, ikäisekseen sopiva runko, hieman köyristää lanneosaansa, hyvin
kulmautunut takaosa, vielä kapea edestä, oikea hännän kiinnitys, liikkuu hyvin takaa, etuliikkeissä vielä kapeutta,
melko hyvä turkki, tarvitsee vielä lisää itseluottamusta. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia JUN
EH 4. Feminine female, good size, condition and proportions, feminine head, too narrow in front, free in elbows,
soft in pasterns, medium angulated, good topline, too narrow in behind, correct tail, movement should be free,
too short steps, correct coat, lovely temperament. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN ERI 4.
Short compact black bitch, good head and eye, good earset, nice balance, good tailset, well bodied, sound
positive movement. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia JUN EH 3. Overall balance very good, correct
head and pigment, good bone and feet, well ribbed, good depth in chest, would have preferred better movement
but was unsure due to the floor. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali JUN ERI 2. Nice type and
feminine, dark eyes, good neck, good topline, nice coat for the age, good proportions of body, enough bone, well
angulated, nice mover. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia JUN EH 3. 16 months, very nice female bitch,
nice expression, correct teeth, shoulder very well angulated, narrow brisket, short loin, excellent croup, coat in
excellent condition, correct movement, I’d like generally better development for her age. Riihimäki RN 12.8.
Tarja Hovila JUN EH 2. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja NUO ERI. Seinäjoki KV 20.10.
Elina Tan-Hietalahti NUO H. Narttumainen, sopivan kokoinen, vielä hyvin litteä kauttaaltaan, sievä pää, hyvä
purenta, hyvät korvat, köyristää hieman selkäänsä, hyvä musta väri, sopiva luusto, kaunis kaula, ei näytä rodunomaista temperamenttia, hyvä karvan laatu, sopivasti kulmautunut, liikkuu hyvin takaa, kapeasti edestä.
FLYERS I’M TAN ON FIRE 35935/06 s.21.04.2006 i. Flyers Tan Legacy Me e. Flyers Yes I’m Tan kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen JUN H. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia JUN
ERI 3. Feminine female, good size, proportions and condition, feminine head, needs more volume of muzzle,
lovely temperament, strong back and loin, well angulated, very happy movement. Iisalmi KR 26.5. Markku
Santamäki JUN EH. Rungoin mittasuhteilta neliötä lähentelevä, ilmeikäs pää, kuono-osan tulisi olla
täyteläisempi, riittävä luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käyttäytyy luottavaisesti, liikkuu tasapainoisesti.
FLYERS JOLIE JIVE 12340/07 s.29.08.2006 i. Flyers Say Hey e. Flyers Vital Flirt kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada PEN 1 KP ROP-pentu. Pretty little red bitch, nice short
body, pretty head, soft eye and good earset, and in good coat for her age. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig,
Iso-Britannia JUN ERI. Well bodied red bitch, sweet head and eye, good ear placement, good neck and
shoulder, well bodied, good level topline, good tailset, sound and happy movement. Turku KR 4.8. Alberto
Cuccilato, Italia JUN EH 4. 11 months, nice female, correct teeth, I’d like more stop, correct feathers and ears,
correct balance, well angulated, excellent coat, enough brisket, correct movement but without movement of tail.
FLYERS JUVENILE 17443/03 s.09.02.2003 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e. Flyers Yo-Yo kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Sipoo RN 15.4. Soile Bister AVO H. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali AVO EH 4.
Nice head and expression, feminine, good neck and topline, she is too heavy and fat at the moment, front is too
open, the coat is too wavy, good angulations and bit heavy mover. Hyvinkää RN 16.9. Tina Sulce, Latvia AVO
ERI 1.
FLYERS LOVESICK 31172/03 s.16.05.2003 i. Roamer’s Chocolate Heart e. Flyers Vital Flirt kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY EH 2. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann
Jörgensen, Tanska KÄY ERI 1. Honkajoki RN 5.5. Kirsti Louhi KÄY EH 1. Hyvät rungon mittasuhteet omaava
narttu, erinomainen luuston vahvuus, hyvä pää, oikea purenta, hieman löysää kaulanalusnahkaa, hyvät etu- ja

takakulmaukset, hyvä täyteläinen runko, hyvä hännän kiinnitys, erinomainen lihaskunto, esitetään tänään
hieman turhan tuhdissa kunnossa, hyvä karvan laatu, selkä elää liikkeessä.
FLYERS QUESTION 10928/04 s.20.10.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula
Saarinen
Näyttelyt: Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada AVO ERI 4. Short body, little red, pretty head, doesn’t use
herself as well as she could. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia AVO ERI 3. Red, good size and
type, good head and eye, good neck and shoulder, short compact body, strong rear and hindquarters, coat in
good shape and condition. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali AVO EH. Nice head and
expression, good pigmentation, good neck and topline, short legs and long body, coat should be in better
condition, well angulated, nice mover. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja AVO EH.
FLYERS SOUL SISTER 36419/04 s.21.02.2004 i. Kans & Fin & It & Lux & Lv & Ltu & Est & Esp Mva LtuV-04
Shavian Hey Presto e. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala AVO ERI 2 PN3 VASERT VACA. Jämijärvi RN 17.2. Ritva Raita
AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki AVO ERI 3. Ruovesi RN 9.4. Tarja
Hovila AVO ERI 1 PN4. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 1 PN1 SERT VSP.
Beautiful female, very feminine head, nice expression, excellent topline, strong back and loin, excellent chest,
very well angulated, correct tail, good movement, lovely temperament. Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada
AVO ERI 1 PN3. Nice short cobby little red, good front and rear, pretty head, moves well and happy. Kellokoski
ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia AVO ERI 1 PN3. Red, correct size, good head and eye, well boned, good
depth of body, short back, strong angulated, sound outgoing temperament. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro
Borges, Portugali AVO ERI 3 PN4. Level bite, very nice head and expression, very feminine, good neck and
topline, good front, good proportions of body, good coat, well angulated, nice mover.
FLYERS XTRA TAN-NING 41890/00 s.08.10.2000 i. Fin & Lv & Est Mva Amberway Expectation e. Flyers Nice
Tan-Ning kasv. Paula Saarinen
Näyttelyt: Sipoo RN 15.4. Soile Bister AVO T. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali AVO H.
She is too heavy in type, some teeth are already missing, neck is too short and body too long, topline should be
straighter, good front, nice coat, she is too heavy at the moment, well angulated, regular mover. Hyvinkää RN
16.9. Tina Sulce, Latvia AVO EH.
FLYERS ZAZAGABOR Fin Mva 33801/05 s.26.02.2005 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv.
Paula Saarinen
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala NUO EH 2. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki KÄY ERI 2.
Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia KÄY ERI 1 PN4 SERT. Good type red bitch, excellent head
and eye, good ear placement, good neck and shoulders, short deep body, strong rear quarters, sound and
happy movement. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Nice balanced golden bitch,
good reach of neck, she’s got a lovely expression, nice level topline, nice angulated firm quarters, good bone,
topline held on the move, presented in lovely condition. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi KÄY ERI 1.
Nice outline, feminine head, good expression, very good neck and topline, short body, strong hindquarters,
moves nicely both ways, excellent coat of light colour. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti KÄY ERI 1 PN1
SERT FIN MVA ROP.
FRINGUELLO'S DONATELLA 11303/06 s.22.11.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Margate Wheels On Fire e.
Margate China Sue kasv. Katja Peippo
Näyttelyt: Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin NUO H. Vankkarunkoinen narttu jolla lyhyt taakse luisuva kallo,
riittävä kaulan pituus, kevyt luusto, vahva selkä, taakse laskeva lantio, seurauksena voimaton taka-askel, hyvä
turkki, luonne hermostunut.
FROSTY MORNING’S AITHNE 41698/06 s.09.08.2006 i. Athos Black Petrs e. Frosty Morning’s Aynia kasv.
Nina Menna ja Jutta Kaartinen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN H. Good headed red bitch, lacks in bone and
substance, incorrect bite, coat in good condition, happy and active movement.
FROSTY MORNING’S GALADRIEL 23279/02 s.26.02.2002 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Fin & Est Mva
EuVV-06 Frosty Morning’s Thalassa kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia AVO EH. Black, good size, good head and dark
eye, good ear placement, short and level back, strong positive movement, coat not at its best.
FROSTY MORNING’S NIOBE 19961/05 s.21.02.2005 i. N & S Mva Travis Able And Willing e. Frosty Morning’s
Ninetta kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia KÄY EH. Red, correct size, good head and eye,
level topline, lacks in bone, straight on stifle, happy and going mover.
GOALKEEPER 21984/07 s.09.03.2007 i. Athos Black Petrs e. Norvale Candy Joy kasv.

Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt PEN 3. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvä pää mutta
silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, melko hyvät joskin vallattomat
liikkeet, iloinen hännän heiluttaja.
GOATRIVER'S BOMBAY SAPPHIRE 14314/05 s.03.01.2005 i. Kans & Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon
Second Sight e. Goatriver's Anna Karenina kasv.Sari Saarinen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki AVO H. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt AVO EH.
Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen vankka narttu, erittäin kaunis, ilmeikäs pää, jonkun verran löysää kaulanahkaa, riittävä luusto, suorat lavat ja olkavarret, hyvä runko, lyhyet töpöttävät etuliikkeet, liikkuu hyvin takaa.
GOLDBIRD’S ANCELIQUE 43054/04 s.06.08.2004 i. Backhills Just For You e. Kans & Fin & Est Mva JV-01 V01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen KÄY ERI 2. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki KÄY ERI.
Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska KÄY H. Hamina KR 13.5. Matti Luoso KÄY ERI 2. Erittäin hyvän
tyyppinen narttu, hyvä pään pituus, sopivat linjat, hyvä purenta, hieman avonaiset silmät, hyvä kaula ja säkä,
hyvä luusto ja käpälät, oikea rungon malli, sopivat kulmaukset, liikkuu edestä hieman leveästi, hyvä sivuaskel,
hieman pehmeä selkä, hyvä luonne. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi KÄY EH 1. Tiken i något högt hull,
bra typ och könsprägel, välskuret huvud, något rak och framskjuten skuldra, kunde ha bättre kors och
svansansättning, normala vinklar bak, kunde ha lite mer benstomme, trevliga rörelser och temperament men
faller lite i fronten. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia KÄY H. Light blue, correct size, good head,
not best of eye, straight of shoulders, slightly long cast, lacks on bone, happy out-going temperament. Kotka KV
16.6. Davor Javor, Kroatia KÄY ERI 2. Big and strong bitch, good head, eyes and ears, good angulation, strong
body, excellent coat, correct topline, good mover. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi AVO ERI 3. Strong
head with good expression, little loose skin, length of neck and shoulder placement ok, very good spring of ribs,
very well angulated hindquarters, moves well, just topline should straighten, excellent silky coat. Hyvinkää KR
22.7. Matti Luoso KÄY ERI 1 PN4. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula ja
luusto, käpälät saisivat olla paremmat, hyvä eturinta ja runko, hieman pitkä lanneosa, sopivat kulmaukset, liikkuu
hyvin, hyvä luonne. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen KÄY H. Lähes 3-vuotias hyvärunkoinen ja hyväluustoinen nuori narttu jolla kaunisilmeinen pitkä pää, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta ja huulet,
vahva kaula joka voisi olla kiinnittynyt sulavammin ylälinjaan, pitkä rintakehä, ylälinja saisi olla vahvempi, hyvät
takakulmaukset ja käpälät, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä karvan laatu, hyvä heiluva häntä, saa
kauttaaltaan tiivistyä ja jäntevöityä, liikkuu iloisesti hyvällä askelpituudella mutta selkä pyörii liikkeessä. Kouvola
KR 18.8. Paula Rekiranta KÄY EH 2. Tervakoski KV 26.8. Annukka Paloheimo KÄY H. Vantaa KR 1.9.
Tamas Jakkel, Unkari AVO ERI 2. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti AVO ERI 1. Helsinki KV 9.12. Arja
Koskelo AVO ERI 4. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää, hieman etuasentoiset lavat ja toivoisin pidemmän
kaulan, aavistuksen pitkä lanneosa ja hieman jyrkkä lantio, seistessä hieman pehmeyttä selässä mutta
liikkeessä koira kokoaa itsensä ja sillä on erinomainen ylälinja ja tehokkaat maatavoittavat liikkeet, turkki ei aivan
parhaassa näyttelykunnossa.
GOLDBIRD’S AVALANCE Fin Mva 43056/04 s.06.08.2004 i. Backhills Just For You e. Kans & Fin & Est Mva
JV-01 V-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Oulainen RN 6.5. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PN4. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erinomainen,
hyvä täyteläinen pää, hyvä luusto, erinomainen eturinta, laaja rintakehä, hyvät raajojen kulmaukset, hyvät
liikkeet, käyttäytyy hyvin. Ii RN 26.5. Saija Juutilainen KÄY EH 1. 2½-vuotias, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen,
tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu jolla hyvin kaunisilmeinen pää, hyvät korvat, purenta ja huulet, kuono voisi
olla hieman täyteläisempi, varsin voimakas otsapenger, kaunis kaula, hieman pysty kiinnitys ja ylälinja voisi olla
vahvempi, hyvät etukulmaukset, riittävät takana, hyvät käpälät, oikea karvan laatu, aivan erinomainen cockerin
luonne, liikkuu kovin löysästi kyynärpäistä, hyvä sivuaskel. Hyrynsalmi RN 9.6. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1
PN1 SERT ROP RYP3. Erinomainen tyyppi, kauniit mittasuhteet päässä, hyvä luusto, erinomainen ilme, vahva
kuono, kiinteät huulet, kauniisti holvautunut kallo, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, erittäin hyvä eturinta ja
rintakehä, reisi voisi olla leveämpi, hyvä häntä, kantaa itsensä hyvin liikkeessä, tarpeeksi tiivis ja ulottuva
etuaskel, erinomainen taka-askel ja esiintyminen, kauniisti kunnostettu karva.
GOLDBIRD’S BLUE BONITA 47365/05 s.10.09.2005 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Kans &
Fin & Est Mva JV-01 V-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen JUN H. Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen JUN EH 3. Korpilahti RN
1.4. Paavo Mattila NUO EH 3. Hamina KR 13.5. Matti Luoso NUO ERI 2 PN3. Erittäin hyvän tyyppinen ja
kokoinen narttu, pään linjat saisivat olla paremmat mutta pään malli oikea, hyvä purenta, sopiva kaulan pituus ja
luusto, oikea rungon malli, sopivat kulmaukset, liikkuu edestä leveästi, hyvä sivuaskel, ylälinja saisi olla parempi,
hyvä luonne. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia NUO H. Lovely balanced head, lovely melting
expression, good topline, needs to develop in body and quarters, presented in lovely coat and condition. Juva
KV 8.7. Svein Helgesen, Norja NUO EH 2. Very good type and good balance, feminine head, needs to build
out nose, a little short in neck, compact body, could have better tailset, excellent coat quality, a little short
movement in front. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso NUO H. Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen nuori
narttu, pään linjat turhan eriävät, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, melko alaskiinnittyneet korvat,
riittävä kaulan pituus, sopiva luusto, hyvä eturinta ja runko, hieman pitkä lanneosa, sopivat kulmaukset,
etuliikkeet vielä löysät ja takaa sidotut, hyvä luonne. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen NUO H. 22 kk, pehmeälinjainen, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen nuori narttu jolla sievä pää mutta vielä kovin erisuuntaiset pään linjat,

hyvä purenta ja huulet, vahva kaula, hyvät kulmaukset, on tänään hieman takakorkeassa kehitysvaiheessa ja
runko saa kauttaaltaan tiivistyä, hyvät käpälät, hyvä karvan laatu, liikkuu vielä kapeasti ja löysästi, saa
kokonaisuutena tiivistyä, tyypillinen luonne, antaa tänään itsestään hieman matalaraajaisen yleisvaikutelman.
Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia NUO ERI 1. 22 months, excellent type, nice expression, I’d like more
stop, good neck, good thorax, short loin, good balance, well angulated, good coat, excellent movement.
Joensuu KR 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi NUO ERI 1. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues,
Portugali NUO EH 2. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila KÄY ERI 3. Kaunis sopusuhtainen narttu joka voisi olla
aavistuksen vahvempi, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, erinomainen ylälinja, hyvät raajat, erinomainen karva,
liikkuu hyvin, erinomainen luonne. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia KÄY ERI. Good size with
feminine head, correct neck, well angulated in front and rear part, good ribs, good set of the tail, typical
movement with good tail action, well presented.
GOLDBIRD’S BRILLIANT GIRL 47363/05 s.10.09.2005 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Kans &
Fin & Est Mva JV-01 V-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia NUO H. Black and white, right size, good head and
dark eye, lacks on body and substance, straight in shoulder, lacks on drive on the move and out of condition,
happy and going on temperament.
GOLDBIRD’S BUTTERFLY GIRL 47362/05 s.10.09.2005 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Kans
& Fin & Est Mva JV-01 V-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Lahti RN 11.2 Hans Lehtinen JUN EH 4. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia NUO H.
Black & white, 21 months old, nice pleasant head and expression, needs to come up in front to give her more
balance, a little lacking in body, I would like to see her when she's more developed, moved well, holding topline.
Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi NUO EH 4. Pleasing head, well marked stop, deep earset, length of
neck of, little straight in shoulder, well angulated in rear, moves happily but rather wide in front, topline should
improve, excellent silky coat. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso NUO H. Hyvän tyyppinen, sopivankokoinen nuori
narttu joka hieman matalaraajainen, hyvät pään linjat, sopiva vahvuus, oikea purenta, kaula voisi olla hieman
pidempi, luusto vahvempi, hyvä eturinta ja runko, samoin etukulmaus, polvikulmaus voisi olla hieman parempi,
hyvät sivuliikkeet, edestä leveät, miellyttävä luonne. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen NUO H. 23 kk, tiivisrunkoinen, hyväluustoinen nuori narttu jolla kaunisilmeinen pää, vielä voimakkaat otsaluut ja kuono saisi olla
hieman pidempi ja täyteläisempi silmien alta, hyvä purenta, riittävät huulet, vahva kaula ja ylälinja, hyvä vahva
takaosa, hyvät käpälät, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja tiiviimpi, lupaava karvapeite tulossa, liikkuu
hyvällä askelpituudella mutta vielä kovin löysästi ja leveästi edestä, köyristää lanneosaa liikkeessä, takapotku
saisi olla voimakkaampi. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari NUO EH 4. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon
Guillamon, Espanja AVO ERI. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara AVO EH 3. Feminiininen, vankka hyvän
mallinen narttu, hyvin meislautunut kallo, sopiva otsapenger, kauniit silmät, tarpeeksi huulia, hyvä volyymi
kuonossa, sopivasti eturintaa, tasapainoiset raajojen kulmaukset, oikean mallinen runko, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta saisi kantaa itsensä paremmin, säkä tippuu liikkeessä, miellyttävä käytös. Helsinki KV 9.12.
Arja Koskelo AVO EH. Erittäin hyvän tyyppinen pienehkö narttu jolla feminiininen pä, hieman lyhyt kaula ja etuasentoiset lavat, oikea lyhyt kinner ja kaunis leveä reisi, liikkuu hieman kinnerahtaasti taka, erinomaiset sivuliikkeet, turkki saisi olla kauniimmin viimeistelty näyttelyyn, miellyttävä luonne.
GOLDBIRD’S CHRYSTAL 45616/06 s.06.08.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Goldbird’s Ancelique
kasv. Sinikka Granström
Näyttelyt: Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi JUN EH. Feminin tik, önskas bättre nosparti, något rak
skuldra, bra överarm, önskas bättre kors och svansansättning, i övrigt välvinklad bak, något lös kondition, härlig
temperament, behöver tid. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN EH. Light blue, overall type,
slightly plain in head, good dark eye, slightly long in body, good tailset, good strong hocks, happy and going
moves. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia JUN ERI 2. Needs more muzzle, very nice type, excellent coat
and condition, well angulated, a little bit longer in body, good tail, good mover. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon
Guillamon, Espanja JUN ERI 3. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN EH. Erinomainen tyyppi, 16 kk vanha
narttu jolla oikeat mittasuhteet ja pään linjat, kuono-osan tulee vielä täyttyä, etuasentoiset lavat, hyvät
kulmaukset, tarvitsee vielä turkkia, kaula saisi asettua kauniimmin lapoihin, liikkuu erittäin hyvin tehokkaalla
pitkällä askeleella.
GOLD POINT TOUCH OF LOVE 16663/06 s.01.11.2005 i. EstV-03 Gold Point Just For You e. Kans & Fin & Est
Mva Gold Point Tiger Touch kasv. Malla Hentilä
Näyttelyt: Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo AVO ERI 3. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää, vahva runko ja
oikeat mittasuhteet, hyvä luusto ja tassut, tasapainoiset kulmaukset ja kaunis ylälinja, hyvä turkin laatu, liikkuu
terveellä ja tehokkaalla askeleella, hieman pulskassa kunnossa.
GREAT ESCAPE DREAM BELIEVER 31773/03 s.09.05.2003 i. Northworth Talk In Waves e. Great Escape
Dream Me Real kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia KÄY ERI 3. Well bodied black, good head and eye,
good neck and shoulders, nice legs and feet, good level topline, sound happy movement.
GREAT ESCAPE IN MY DREAMS 50051/04 s.18.10.2004 i. Kans & Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon
Second Sight e. Great Escape Dream Me Real kasv. Riikka Kotanen

Näyttelyt: Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia AVO ERI 3 PN4. Nice type, balanced head, gentle
expression, gentle spring of ribs, short couples, nice quarters, well angulated, good bone, nice level topline
which she held on the move, went with enthusiasm, presented in nice condition.
GREAT ESCAPE SWINGS WITH JAZZ 10840/07 s.21.11.2006 i. Kans & Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus &
Lv Mva Hu JMva AKSg RkfV-06 V-06 XXL of Black Mirage e. Kans & Fin & S(n) & Est Mva BaltV-05 A One’s
Theodora kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN. Good black overall, pleasing outline, good
neck and shoulders, nice ribs, good tailset, very happy on the move. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, IsoBritannia PEN 2 KP. Nicely moulded head, lovely gentle expression, very much a puppy, nice topline, needs to
body up and fill out, this will come with maturity, went extremely well with enthusiasm, holding topline. Hyvinkää
ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN EH.
GREAT ESCAPE THE ONE BaltJV-06 40705/05 s.19.07.2005 i. Kans & Fin & Est & N Mva JV-04 Benchmark
Poetry In Motion e. Kans & Fin & S(n) & Est Mva BaltV-06 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen
Näyttelyt: Pello KR 22.7. Jorma Silta KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen narttu,
oikea pää, kaula ja selkä, riittävä rinta, hyvät raajat, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Puumala RN 28.7. Elena
Ruskovaara KÄY EH 1. Nuorekas feminiininen narttu, hyvät mittasuhteet, tarpeeksi vahvuutta luustossa,
feminiininen pää, kuono saisiolla täyteläisempi, sopiva otsapenger, toivoisin voimakkaamman eturinnan ja
kauniimman kaulan, hyvä takaosa, hyvä pitkä rintakehä, etuosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut, etuliike
saa tiivistyä kyynärpäistä, hyvä taka-askel, ryhdikäs olemus myös liikkeessä. Punkaharju RN 19.8. Markku
Santamäki KÄY ERI 1 PN2 SERT. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila KÄY ERI. Mittasuhteiltaan hyvä narttu,
hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja takaosa, erittäin hyvä karva, eturintaa voisi
olla enemmän, hyvät liikkeet voisivat olla vieläkin tehokkaammat, miellyttävä käytös.
HALIBULL’S MATLEENA 11361/99 s.16.11.1998 i. Lecibsin Mathias e. Wikkendal’s Cindy Love Child kasv.
Pauliina Koskela
Näyttelyt: Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila VET ERI 1 VSP-VET. Kauniissa kunnossa esitetty, tehokkaasti
liikkuva narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, vahva runko, kulmauksia saisi olla
enemmän, hyvä karva, miellyttävä luonne. Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila VET EH 2. Vantaa 1.9. Tamas
Jakkel, Unkari VET EH.
HOOLIGAN HOT FINALE 45931/07 s.23.04.2007 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Flyers Call Me Hooligan kasv.
Arja Koskelo
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt PEN 1 KP ROP-pentu. Kaunis, hyvin sopusuhtainen, tiivis hyvärakenteinen nuori narttu jolla erinomainen ylälinja seistessä ja liikkuessa, muuten hyvä pää mutta aavistuksen
pienet silmät, lupaava pikkuneiti.
HÄLJANS SAIDA-QUEEN 28754/06 s.05.01.2006 i. Paisley’s Night-Watchman e. Paisley’s Time Is On My Side
kasv. Jane ja Gilbert Jarefors, Ruotsi
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila JUN EH 4. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska NUO H.
Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia NUO EH. Dark blue, overall shape, good head and dark eye,
short deep body, well boned, good rear quarters, not so positive rear movement, shows little bit over weight.
Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia NUO EH 1. Cobby, correct head, eye colour and pigment, good
bone and feet, would prefer better angle in front assembly and cleaner topline and tailset, sound in rear. Eckerö
KV 22.9. Yochai Barak, Israel NUO ERI 2. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila NUO ERI 2. Kaunis narttu, hyvät
mittasuhteet, hyvän mallinenpää, hyvä kaula, selässä aavistus pehmeyttä, hyvä runko ja luusto, sopivasti
kulmautunut, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne, hieman tukevassa kunnossa. Tampere RN
6.12. Merja Järnstedt NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen vankka narttu jolla erittäin kaunis ja ilmeikäs pää,
hyvä luusto, etuosa ja käpälät, muuten hyvä takaosa mutta sääri voisi olla pitempi jolloin takaraajojen askel olisi
pitempi, muuten hyvät yhdensuuntaiset liikkeet, miellyttävä luonne.
ICICLE'S DREAM ONCE MORE 50799/05 s.07.08.2005 i. Backhills Just For You e. Icicle's Make My Day kasv.
Raili Flinkman ja Heidi Nemlander
Näyttelyt: Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia NUO EH 3. Good balanced head, good level
topline, nice spring of ribs, lacking a bit in quarters, coat is nice, lovely condition, moved well holding her topline.
Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso NUO EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan kokoinen nuori narttu jolla hyvä
pää, oikea purenta, sopiva kaulan pituus, luusto saisi olla vahvempi, hieman lyhyt rintakehä, kulmauksia voisi
olla hieman enemmän, liikkuu hyvällä askeleella, vielä hieman pyöreä selkälinja, hyvä luonne.
ICICLE'S GUILTY AS SIN 28728/97 s.01.05.1997 i. Wedelta's Vincent Van Gogh e. Icicle's Can I Do It Hard
Way kasv. Raili Flinkman ja Heidi Nemlander
Näyttelyt: Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia VET EH 2. 10 years old veteran, presented in
excellent condition for her age, nice level topline, gentle spring of ribs, nicely angulated quarters, went very well,
enjoyed her day out. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso VET EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen ja hyväkuntoinen
veteraaninarttu jonka ikä näkyy hampaissa, kapea hieman kevyt pää, hyvä kaula, sopiva luusto, hyvät käpälät,
hyvä runko, etukulmaus voisi olla parempi, takana sopiva, liikkuu ikäisekseen hyvin, hyvä luonne. Riihimäki RN
12.8. Tarja Hovila VET EH 1.

ICICLE'S TOUCHING EVIL 29368/00 s.17.05.2000 i. Fin Mva Iceking e. Icicle's Gingerbread kasv. Raili
Flinkman ja Heidi Nemlander
Näyttelyt: Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen KÄY EH 3. 7½-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty tiivisrunkoinen hyväluustoinen narttu, kaunisilmeinen pää, hyvä kuono-osa, purenta ja huulet, hieman pyöristyvä
kallo, hyvä kaula ja ylälinja, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä rintakehän muoto mutta pituutta voisi
olla hiven lisää, vahva takaosa, hyvä karva ja hapsutus, liikkuu mukavalla askelpituudella edestä, hieman
löysästi, takapotku voisi olla voimakkaampi, mukava luonne. Hyvinkää RN 16.9. Tina Sulce, Latvia KÄY ERI 4.
IKURINPERÄN CHRISETTE 31918/04 s.21.05.2004 i. Fin Mva Travis Connecting People e. Ikurinperän Belle
Miljoona kasv. Merja Hankala
Näyttelyt: Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia AVO EH 1. Beautiful head, very dark eye colour and
pigment, good strength in hindquarters, moved with drive behind, would prefer better front assembly and topline,
moved wide in front. Tampere RN 8.9. Vera Smirnova, Viro AVO ERI 3 PN3.
IKURINPERÄN ENKELI ELLI 40045/04 s.05.07.2004 i. Lecibsin Mr Happy e. Flyers Pricilla Me kasv. Merja
Hankala
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenki, Tsekki AVO EH. Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila AVO ERI 2
PN4. Kaunis sopusuhtainen narttu jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, riittävän pitkä kaula, hyvä runko
ja luusto, sopivasti kulmautunut, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
ISBAHAN’S NOBLE 37916/02 s.28.07.2002 i. Norvale The Wizard e. Fin & Rus Mva Northworth Inspirational
kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 2 PN2 VASERT. Nice feminine female,
lovely head, back should be stronger, good chest, movement ok, lovely temperament, good coat, correct tail.
Puumala RN 28.7. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Hyvän mallinen feminiininen narttu, kuono
voisi olla täyttyneempi ja alaleuka parempi, hyvä kallo ja silmät, erinomainen eturinta ja hyvät kulmaukset
edessä, hyvä tilava runko, sopivat takakulmaukset, tasapainoinen askellus, kaunis esiintyminen, hyvä karva.
ISBAHAN’S QUINN 44413/05 s.08.08.2005 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Isbahan’s Noble kasv. Aila
Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Ilomantsi RN 14.1. Paavo Mattila JUN ERI 1 PN3 VASERT. Tuusniemi RN 24.2. Matti Tuominen
NUO ERI 1 PN4 VASERT. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI 2. Good size and
proportions, nice head, good topline, chest should be deeper, too narrow in front, narrow movement behind, too
short steps, excellent quality of coat. Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila NUO ERI 1 PN2 VASERT. Tyylikäs
narttu, erinomaista tyyppiä, kaunismuotoinen feminiininen pää, kaunis kaula ja ylälinja, hieman etuasentoinen
lapa, muuten hyvin kulmautunut, hyvin kehittynyt eturinta, hyvä luusto, hieman litteät käpälät, oikea hännän
kiinnitys ja erittäin hyvä lantio, upea turkki, etuliikkeessä vielä löysyyttä, muuten liikkuu erittäin hyvin. Kellokoski
ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia NUO ERI 2. Black bitch, good size and type, good neck and shoulders,
good level topline and tailset, good depth of body, strong hindquarters, showing in good condition. Juva KV 8.7.
Svein Helgesen, Norja NUO EH 3. Very good type, a little short on legs, very good head and expression, very
good neck, very good body, could be more compact, well angulated, excellent coat quality, good movement.
Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja AVO ERI 4. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO
EH. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia AVO ERI 1. Very nice overall expression, excellent type,
typical head, would like more neck, well angulated in front, excellent boyd, good rear part, excellent hair quality,
sound mover.
ISBAHAN’S REALLY WOMAN 26869/06 s.19.03.2006 i. Kans & Fin & Am Mva JMV-94 NMV-94 EuJV-94 V-95
MV-95 BV-95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Fin Mva Northworth Trust To Saga kasv.
Aila Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä JUN ERI 1 PN2 SERT. Tornio RN 17.2. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN
EH 1. Feminin, bra huvud som behöver utvecklas, god hals, goda propotioner, behöver utvecklas mycket i
bröstpartiet, utmärkta vinklar, bra tassar, för åldern bra rörelser. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter,
Itävalta JUN ERI 2. Typical black and tan, feminine head, would like softer expression, well developed body,
very good lay of shoulder, a bit over angulated behind, moves well, good coat quality.
ISBAHAN’S REAL QUICK CHIC 26870/06 s.19.03.2006 i. Kans & Fin & Am Mva JMV-94 NMV-94 EuJV-94 V95 MV-95 BV-95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Fin Mva Northworth Trust To Saga
kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen
Näyttelyt: Puumala RN 28.7. Elena Ruskovaara NUO ERI 1 PN2 VASERT. Tasapainoisesti rakentunut hyvän
mallinen narttu, erittäin kauniit pään linjat, sopiva vahvuus päässä, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja
eturinta selvempi, erittäin hyvän mallinen rintakehä ja vahva takaosa, yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, sopiva
vahvuus liikkeessä mutta saisi kantaa itsensä paremmin.
ISBAHAN’S SHOW ME 50191/06 s.28.08.2006 i. Arg & Ury Mva Ury JMva MV-05 Corralet Indian Savage e.
Isbahan’s Noble kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen

Näyttelyt: Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia PEN 1 KP VSP-pentu. Lovely puppy, excellent
size, condition and proportions, nice feminine head, excellent topline, strong back and loin, correct tail, very well
angulated, correct coat, perfect movement, very promising.
JENLIN APRIL MIST 24296/05 s.07.04.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Jenlin Maid Of The Mist kasv.
Merja Harjula
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila NUO ERI 1 PN4. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY
ERI 1 VASERT. Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila KÄY ERI 1. Vähäkyrö RN 5.5. Markku Santamäki KÄY EH 4.
Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteilta erittäin hyvä, hyvä pää, hieman avoimet luomet, sopusuhtainen luusto
ja raajojen kulmaukset, hyvä riittävän laaja rintakehä, muuten hyvät liikkeet mutta kiertää etujalkojen käpäliä
sisäänpäin eli edestä katsottuna eturaajojen liikkeet tulisi olla suoremmat. Kokkola KV 15.7. George
Kostopoulos, Kreikka KÄY ERI 1. Well bodied and proportioned, pleasing head and expression, low and long
ears, good angles, topline and croup, free side mover, could be more positive coming and going. Pori KV 29.7.
Manuel Loureiro Borges, Portugali KÄY EH 1. Nice head and expression, feminine, good neck and topline,
eyes should be little bit darker, front should be straighter, coat should be in better condition and longer, well
angulated, regular mover. Tampere RN 8.9. Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 3.
JENLIN CORNFLOWER 23440/04 s.22.03.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N Mva EstV-01 V-01 V-02 V03 Pohj Mva Benchmark Oliver Twist e. Fin Mva Jenlin Romantic Dreams kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki AVO EH. Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko AVO EH 2.
Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin AVO EH 1. Sopivan kokoinen, melko hyvät pään linjat, hyvä kaula, kevyt
luusto, hyvä tilava runko, erinomaiset takakulmaukset mutta voimaton takaosa, hyvä turkki, köyristää selkälinjaansa. Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen KÄY EH 3. Hyvä tyyppi ja koko, pään ylälinjat saisivat
olla yhdensuuntaisemmat ja kuono-osa täyteläisempi, kaula saisi olla pitempi ja etuosa paremmin kulmautunut,
tiivis runko, takaosa voisi olla paremmin kulmautunut, liikkuu hyvin mutta köyristää selkäänsä liikkeessä, hyvä
luonne.
JENLIN LOVE LETTER 40460/03 s.17.08.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Fin & Est Mva Jenlin
Blue Avenue kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki KÄY EH. Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko KÄY EH 1.
Lappeenranta KR 9.4. Johan Juslin KÄY ERI 1 PN4. Sopusuhtainen, oikean mallinen rotunsa edustaja jolla
hyvät pään linjat, hyvä kaula, erinomainen ylälinja, hyvä raajaluusto ja takaosa, liikkuu hyvin sivusta, hyvä turkki.
Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia KÄY ERI 1. Nice type, good head, correct neck and shoulder, good
bones and body, very good coat, correct tail, correct mover. Riihimäki RN 12.8. Tarja Hovila KÄY EH 1.
Punkaharju RN 18.8. Markku Santamäki KÄY EH 2. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila KÄY ERI 4. Kaunis
narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, erittäin hyvä kaula, runko ja luusto, hyvin kulmautunut takaa, erittäin
hyvä karva, liikkuu sivusta erittäin hyvin, miellyttävä käytös.
JENLIN LOVE POEM 40461/03 s.17.08.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Fin & Est Mva Jenlin
Blue Avenue kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila AVO EH 3. Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto KÄY EH 3.
Mittasuhteiltaan ja kooltaan sopiva narttu, oikean muotoinen pää, hieman turpea kaula, vahva selkä, tilava
hieman massava runko, hieman leveä etuosa, riittävästi kulmautuneet takaraajat jotka saisivat olla vankemmat,
liikkuu hyvin takaa, leveästi edestä. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti KÄY ERI 2. Jyväskylä KV 18.11.
Ivan Vasiljevic, Serbia KÄY ERI 3. Good size and type, well-built, good neck, compact body, well angulated
front and rearpart, sound movement with lot of action.
JENLIN PHILADELPHIA 31357/06 s.15.05.2006 i. Kans & Fin & Est Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish
Gent e. Fin & Est Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Annukka Paloheimo PEN. Vankkarunkoinen, hyväluustoinen, löysä kaulanahka,
hyvä kuono, turhan voimakas otsapenger, hyvä purenta, hieman luisu lantio, vahvat reidet, pehmeyttä selässä
joka näkyy liikkeessä, mukava luonne. Tornio RN 17.2. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN H. Utmärkt huvud och utryck,
något kort hals, sluttande kors, behöver utvecklas i bröstpartiet, tillräckliga vinklar fram, kunde ha bättre vinklar i
bak, rör sig bundet med kort steg. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska JUN H. 11 månader
gammal, söt feminin tik med gott huvud, bra öron, ögon och bett, litet stel skuldra, ryggen kunde vara mer plan,
knappt vinklad bak, rör sig kort trippande bak, löst fram, bra pälsfärg och temperament. Oulu KR 12.5. MariaLuise Doppelreiter, Itävalta JUN EH. Nice blue roan, quite nice head, good length of neck, well developed
body, quite good angulations, hocks should be shorter, a few kinks in the tail, needs more ring training, good
coat and condition. Ii RN 26.5. Saija Juutilainen JUN EH 3. 1-vuotias, hyvälaatuinen ja -runkoinen narttu jolla
hyvät mittasuhteet, erinomainen pään pituus, hyvä ilme, vahva purenta ja alaleuka, hyvä huulilinja, vielä varsin
voimakkaat otsalohkot, voimakas kaula joka kiinnittyy hyvin ylälinjaan, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko mutta
etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hieman painuneet ranteet, hyvät käpälät, erinomainen karvan laatu,
liikkeet saavat vielä vakiintua ja koko runko tiivistyä, köyristää lanneosaa liikkeessä, erinomainen luonne.
Rovaniemi KV 24.6. Lena Stålhandske, Ruotsi JUN EH 2. Bra huvud som har något för välmarkerad stop,
korrekt bett, välansatta öron, bra hals och rygg och svansansättning, tillräcklig vinklad fram, visas i något högt
hull, vill inte visa sina rörelser. Kiiminki RN 4.8. Paavo Mattila JUN EH 1. Mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu,
hyvä pää ja kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, köyristää hieman lanneosaa, erittäin hyvä karva, liikkuu riittävän
tehokkaasti mutta saisi olla liikkeessä ryhdikkäämpi, seistessä kauniit ääriviivat, miellyttävä luonne, lupaava

nuori koira. Rovaniemi RN 11.8. Arja Koskelo JUN H. Hyvätyyppinen, kaunispäinen narttu jolla riittävä luusto ja
hyvä eturinta, hyvät kulmaukset ja karvan laatu, esitetään liian lihavassa kunnossa, koiran tulee kauttaaltaan
tiivistyä, turkki kaipaa viimeistelyä, liikkuu lyhyellä etuaskeleella ja takaa kintereet saisivat olla yhdensuuntaiset,
hieman pitkä lanneosa, miellyttävä luonne. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi KÄY H.
JENLIN PHI PHI 31356/06 s.15.05.2006 i. Kans & Fin & Est Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e.
Fin & Est Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki JUN ERI. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen
JUN ERI 2. Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila JUH EH 3. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska JUH
H. Teuva RN 21.4. Leila Kärkäs JUH EH 1. Honkajoki RN 5.5. Kirsti Louhi JUN ERI 1 PN1 SERT VSP.
Feminiininen juniorinarttu jolla kaunisilmeinen pää, melko hyvä kaula, hyvä ylälinja, saisi olla kulmautunut
paremmin edestä kuin myös takaa, hyvät kaarevat kylkiluut, hyvä rungon syvyys, hieman lyhyt lantio, askelmitta
riittävä, avoin takaliike. Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto JUN EH 2. Mittasuhteiltaan sopiva, reippaasti
esiintyvä narttu, hyvä pää, hieman litteät ulospäin kääntyvät tassut, kyynärpäissä löysyyttä, vahva selkä, hyvät
takaraajat, liikkuu hyvin. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia JUN ERI 1 PN2 SERT. Very good breed
type, beautiful head, expression, topline and tailset, good bone, would prefer better feet, a little wide in front,
sound in rear, good reach and drive. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali JUN EH 4. Nice head
and expression, feminine, good neck and topline, the front is too open, little bit long in body, nice coat, little bit
light on bone, well angulated, nice mover.
JENLIN PRETTY PEACH 31358/06 s.15.05.2006 i. Kans & Fin & Est Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish
Gent e. Fin & Est Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula
Näyttelyt: Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska JUN EH 4. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä JUN H.
Hieman pitkärunkoiselta vaikuttava, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvä runko, hieman tuhdissa kunnossa, luusto
voisi olla voimakkaampi, lyhyehkö kaula, hyvä pää, voisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa,
hyvä turkin laatu, liikkuu hyvällä askeleella sivusta, löysästi edestä. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila JUN EH
1. Mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, sopusuhtainen runko ja
luusto, ylälinja voisi olla kiinteämpi, erittäin hyvä karva, voisi liikkua vieläkin tehokkaammin, miellyttävä luonne.
JUSMIL ICE PEARL 17297/07 s.09.02.2007 i. A'Fransmanni des Pyramides de Cholula e. Volfrad Marry-Liiz'ly
kasv. Sanna Fält
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN ERI. Typy tricolour bitch, 9 months old, very well
developed for her age, nice head, good neck, good chest and forechest, well angulated, excellent movement.
Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN ERI. Erinomainen tyyppi, hyvin näyttävä, hyvärakenteinen ja erittäin
kauniisti värittynyt nuori narttu, miellyttävä pää, kaunis ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, terveet liikkeet
mutta kaipaa kehätottumusta, hyvin lupaava kokonaisuus.
JUSMIL SURVIVOR 15527/06 s.29.01.2006 i. Jenlin Countryman e. Elmers Goldmine Davina Charming kasv.
Sanna Fält
Näyttelyt: Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä JUN T. Vankka, matalaraajaiselta vaikuttava, sievä pää, turhan
avonaiset silmäluomet, punainen vilkkuluomi häiritsee ilmettä, hieman epävarma luonne, aivan liian tuhdissa
kunnossa, riittävästi kulmautunut takaa, liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä, koiran löysä kunto määrää lopullisen
palkinnon. Kokkola 15.7. George Kostopoulos, Kreikka JUN EH 4. Feminine and well bodied for age, slightly
long body, balanced head, a bit too loose lips and eyelids, good croup and tailset, free mover.
KEETAN REVELATIONS 21318/06 s.12.03.2006 Fin Mva Breeze Air Mail e. Breeze Half-Penny kasv. Liisa
Kananen
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila JUN EH 3. Hyvät mittasuhteet omaava narttu, hyvä pää ja ilme,
kaunis kaula, hyvä sopusuhtainen runko, luusto voisi olla hieman vankempi, etutassut kääntyvät hieman ulos,
hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Tornio RN 17.2. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN H. För åldern
bra huvud och uttryck, tillräcklig hals, något lågställd, något sluttande kors, behöver utvecklas i bröstparti,
tillräckliga vinklar, bra tassar, rör sig mycket instabilt fram, bra från sidan, smalspårigt bak.
KLEOPATRA 32508/05 s.08.04.2005 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Editepiaf kasv. Sari Auvinen
Näyttelyt: Ilomantsi RN 14.1. Paavo Mattila AVO EH 1. Hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla pää voisi olla
hieman näyttävämpi, erittäin hyvä runko, niukasti kulmautunut etuosa, hyvä ylälinja, ei parhaassa karvassa
tänään, hyvät liikkeet, erittäin hyvä luonne.
LADYSPLIT’S BAMBI 45213/05 s.05.08.2005 i. N Mva Travis Vital Spark e. Margate Bethany Mae kasv. Ulla
Ruistola
Näyttelyt: Valkeala RN 3.3. Kirsti Louhi NUO H. Vahvarunkoinen, riittävän luuston omaava narttu jolla oikea
purenta, tummat silmät, saisi olla kulmautunut edestä paremmin, hyvä rinnan syvyys, hyvä karvan laatu, hyvät
rungon mittasuhteet, päässä pieni valkoinen piirto, liikkuu lyhyellä etuaskeleella, luonne ei aivan korrekti,
käsiteltäessä epävarma, tarvitsee kehätottumusta, selkä elää liikkeessä, palkintosija luonteesta. Tampere KV
25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO EH. Vertilge rote Hündin, korrekter Kopf, richtige Halslänge, gute Vorhandwinkelungen, gute Knochenstärke und Brustkorb, etwas gewölbte Rücken, etwas unsichere Bewegung.

LADYSPLIT’S BIANCA 45214/05 s.05.08.2005 i. N Mva Travis Vital Spark e. Margate Bethany Mae kasv. Ulla
Ruistola
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala NUO EH. Voimakasrakenteinen, hyvän tyyppinen narttu, feminiininen
pää, hyvä ilme, pitkä kuiva kaula, voimakas rintakehä ja luusto, hyvät takakulmaukset, hieman niukat edestä,
saisi liikkua ryhdikkäämmin ja pitemmällä askeleella, kaipaa vielä harjoitusta, luonne ok. Valkeala RN 3.3. Kirsti
Louhi KÄY EH 1. Hyvät pään mittasuhteet omaava narttu jolla tummat silmät, oikea purenta, saisi olla
kulmautunut edestä paremmin, hyvä kaula, kaarevat kylkiluut, rinnan syvyys riittävä, hieman lyhyt lantio, eturaajat kaarevat ja ranteesta ulospäin, liikkuu edestä ulospäin kauhoen, melko hyvä karvan laatu, erinomainen
luonne, selkä elää liikkeessä.
LADYSPLIT’S CAILIN 33889/06 s.06.06.2006 i. Fin Mva Fin Jva Leading-Light Banga-Boomerang e. Merazure
Ocean And Sky kasv. Ulla Ruistola
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala PEN. Hyvän tyyppinen, vielä kovin kehittymätön narttu, pään ja rungon
tulee voimistua, toivoisin paremmat kulmaukset ja vahvemman luuston sekä hieman vähemmän valkoista
rinnassa, miellyttävä luonne, liikkuu melko hyvin ja ryhdikkäästi, kaipaa vielä harjoittelua. Riihimäki RN 12.8.
Tarja Hovila JUN T.
LEADING-LIGHT AMAZING AMAZON 16412/01 s.07.02.2001 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Breeze
Pearl ’n’ Diamont kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia KÄY EH. Sweet orange, good overall type, nice
legs and feet, shown in good coat and condition, lacks in body and moving close behind. Kouvola KR 18.8.
Paula Rekiranta KÄY EH 3. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Erinomainen, kaunislinjainen, erinomaista rotutyyppiä oleva, erittäin kauniissa kunnossa esitetty, hieman kevyt kuono-osa, kaunis
ilme, erinomainen runko ja eturinta, eturaajat voisivat olla suoremmat, hyvin kulmautunut takaa, hyvä turkin
laatu, liikkuu hyvällä askeleella, hieman sidotut etuliikkeet. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PN1
SERT ROP. Hyvin kaunis narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, hyvä sopusuhtainen runko, erinomainen
takaosa, samoin ylälinja, kaunis karva, aavistuksen suora edestä, liikkuu hyvin, erinomainen luonne. Tampere
RN 6.12. Merja Järnstedt KÄY ERI 1. Kaunislinjainen, hyvärakenteinen tiivis narttu jonka toivoisin rungoltaan
hieman täyteläisemmäksi, kaunis ilmeikäs pää, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin.
LEADING-LIGHT ANTS IN MY PANTS Fin Mva 43015/01 s.04.10.2001 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva
Leading-Light Some Like It Hot kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala KÄY ERI 1. Hyvän tyyppinen narttu jolla hyvä feminiininen pää, hyvä
kaula ja selkä, riittävä runko, eturinta voisi olla selvempi ja luusto hieman vahvempi, takakulmat hyvät, edessä
hieman niukat, liikkuu ryhdikkäästi ja hyvin, eloisa luonne. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VAL ERI 2.
Blauschimmel Hündin, richtige große, gutes Kopf, richtige Hals, korrekte Vor- und Hinterhandwinkelungen, guter
Brustkorb, richtige Bewegung, vorzügliche Haarstruktur. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi VAL ERI 4.
Feminin, klassik typ, bra huvudform, något framskjuten skuldra, bra kropp och bakställ, tappar i rörelse på grund
av fronten, fin kondition. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Good size blue, good
head and expression, good neck and shoulders, good legs and feet, good level topline, happy sound mover.
LEADING-LIGHT BROWN-EYED-GIRL Fin Jva 26770/04 s.10.04.2004 i. Crawford Tell Me Rumour e. LeadingLight Me Myself ‘N’ I kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Sysmä RN 22.4. Jorma Silta KÄY H. Mittasuhteiltaan oikea, hieman kevytrakenteinen narttu, sillä on
hyvä nartun pää, kauniisti laskeutuva selkä, rintakehä hieman kehittymätön, se saisi olla syvempi ja eturinta
voimakkaampi, olkavarsi saisi olla pitempi, kiva luonne, hyvä turkki, ahtautta liikkeissä.
LEADING-LIGHT I SAY I SAY I SAY JV-07 29627/07 s.24.02.2007 i. Bleper's Step By Step e. Fin Mva LeadingLight Some Like It Hot kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila PEN 1 KP ROP-pentu. Kaunis pentu, hyvän mallinen pää, kaunis
ilme, hyvä kaula, erinomainen runko, hyvä ylälinja, erinomainen takaosa, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin,
miellyttävä käytös. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN ERI 2 PN4. Lupaava, sopusuhtainen, hyvärakenteinen nuori narttu jolla kaunis ilmeikäs pää ja hyvä luusto, kaunis karvapeite, liikkuu kauniisti, aito
cockeriluonne. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN ERI 1 PN 2 SERT JV-07. Kertakaikkiaan ihastuttava 9kuukautinen narttu, feminiininen, hyvämittasuhteinen, terverakenteinen sekä erinomaisesti liikkuva, kauniisti
värittynyt neito, kauttaaltaan tasapainoinen, äärimmäisen lupaava narttu.
LEADING-LIGHT KINKY BOOTS 10921/07 s.25.10.2006 i. Fin Mva Fashion Show of Black Mirage e. LeadingLight Fifth Element kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 1 KP VSP-pentu. Well balanced black with
sweet feminine head, well laid shoulders leading into good front legs and nice feet, held topline on move, merry
cocker. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 3. Porvoo KR 8.9. Evenlyn Hurley, Irlanti JUN ERI 1
PN3. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN ERI. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila JUN
H. Hyvä nuori narttu, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, liian suora etuosa, sopivat
takakulmaukset, lyhyt lantio, kaunis karva, töpöttävät liikkeet, miellyttävä käytös. Tampere RN 6.12. Merja
Järnstedt JUN H. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, kaunis ilmeikäs pää, riittävä luusto, hyvä selkä, sekä etuettä takaosa saisivat olla paremmin kulmautuneet, jyrkkä lantio, hyvä turkki, liikkuu kovin lyhyin askelin,
miellyttävä luonne.

LEADING-LIGHT SOME LIKE IT HOT Fin Mva 33567/99 s.08.06.1999 i. Kans & Fin & Est & Ltu & Blr Mva V94 LtuV-99 Fools Alibaba e. Breeze Nightshift kasv. Satu Laitinen
Näyttelyt: Mikkeli RN 25.8. Jorma Silta VET ERI 1 PN1 SERT FIN MVA VSP ROP-VET. Vantaa 1.9. Tamas
Jakkel, Unkari VET ERI 2. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti VET ERI 1 VSP-VET. Hyvinkää ER 6.10.
Jose Ramon Guillamon, Espanja VET ERI 3. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä VET ERI 1 PN4 ROP-VET BIS2VET. Ihastuttava, kauniissa kunnossa esitetty, hyvän kokoinen, erinomainen runko, hyvä luusto, lanneosa voisi
olla hieman lyhyempi, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu esiintyy ikäisekseen erittäin hyvin, erinomainen
temperamentti. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila VET ERI 1 PN3 VSP-VET. Kaunis, hyvin nuorekas
veteraani, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, hieman suora edestä ja eturintaa voisi olla enemmän, hyvä
takaosa, ylälinja voisi olla vieläkin parempi, erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Tampere RN
6.12. Merja Järnstedt VET ERI 1 VSP-VET. Kaunis tasapainoinen veteraaninarttu, kaunis ilmeikäs pää, hyvä
kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, rungoltaan hieman kapea, kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin ja todella
vauhdikkaasti, ihastuttava luonne.
LEAVENWORTH FOR-GET ME NOT 46796/06 s.18.07.2006 i. Margate Be For Real e. Leavenworth Sing For
Joy kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN H. Red, correct size, nice head and dark eye,
lacks in bone, slightly long cast, weak in the movement, lacks on undercoat.
LEAVENWORTH I SING N’ SMILE 22402/03 s.28.01.2003 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e.
Leavenworth Singing Silent kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki KÄY EH 1. Lyhytrunkoinen, hyvän kokoinen, miellyttäväilmeinen
täyteläinen pää, otsapenger saisi olla täyteläisempi, riittävä luusto, lantio saisi olla suorempi, käyttäytyy iloisesti
ja luottavaisesti.
LEAVENWORTH NOTED BY NAME Fin Mva 26496/01 s.03.02.2001 i. PMV-99 Flyers You Know e.
Leavenworth No Less No More kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia VAL EH. Black, correct size, not the best of heads,
short deep body, good level topline when moving, nice legs and feet, good front movement, little close behind,
not the best of coats.
LEAVENWORTH SWEET MEMORIES 15940/06 s.24.11.2005 i. Leavenworth And Proud Of It e. Flyers Ode
Do-Joy kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia NUO EH. Well bodied black, good head and dark
eye, short deep body, well boned, good legs and feet, good level topline, correct tailset, good and happy
movement, carries a bit of weight on her shoulders. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja NUO
ERI 3.
LEAVENWORTH U I LOVE I DO 46872/06 s.06.07.2006 i. Athos Black Petrs e. Leavenworth Luv Me Luv Me
Not kasv. Anja Puumala
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN EH. Red, correct size, lovely head and eye,
short compact body, good tailset, sound in the move, nice legs and feet, lacks on animation.
LECIBSIN SPECIAL GIFT Fin Mva Fin Jva JM-01 36158/97 s.07.06.1997 i. Weewaddle Hot Hottentot e.
Lochdene Sonata kasv. Jukka Kuusisto
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen VET EH 1. Tasapainoinen pää, hyvä luusto, kovin iloinen, hieman
tukevassa kunnossa, iloiset reippaat liikkeet.
LOITSUTUULEN WINDBELL 39784/06 s.16.07.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Jenlin Love
Letter kasv. Riitta Helle
Näyttelyt: Sipoo RN 15.4. Soile Bister PEN 1. Hyvärakenteinen, hyväluustoinen, kaunislinjainen narttu jolla
voisi olla hieman feminiinisempi pää, ikäisekseen hyvä runko, erinomainen karva, voisi ottaa pidemmän etuaskeleen, erinomainen luonne, kaunis väri.
LOITSUTUULEN WISHING WELL 39786/06 s.16.07.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Jenlin Love
Letter kasv. Riitta Helle
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt PEN. Hyvän tyyppinen, rungoltaan vielä hyvin kehittymätön,
hyvä ilmeikäs pää, hyvä luusto, hyvä turkin laatu, yhdensuuntaiset liikkeet, liikkuu iloisesti.
LOITSUTUULEN WITCHERY 39787/06 s.16.07.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Jenlin Love
Letter kasv. Riitta Helle
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt PEN 3. Sopusuhtainen, erittäin kauniit ääriviivat mutta kovin
kapea kokonaisuus, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja sekä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, kauniit
sivuliikkeet. Hamina KR 13.5. Matti Luoso JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen mutta vielä kevyt juniorinarttu,
hyvä pää, oikea purenta, sopiva kaulan pituus, riittävä luusto, hyvät käpälät, eturinta ja runko saavat vielä
kehittyä, sopivat kulmaukset, hieman sidotut takaliikkeet, selkälinja vielä hieman pyöreä, hyvä luonne. Kotka KV
16.6. Davor Javor, Kroatia JUN ERI 3. Excellent temperament, lovely head, needs more neck, correct body,

good bones, needs more front angulation, excellent coat and condition, good tail, good mover. Hämeenlinna KR
17.6. Annaliisa Heikkinen JUN EH 2. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja kaula,
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis runko, liikkuu hieman löysästi edestä, takaliikkeet ok, hyvä karvan laatu,
hyvä luonne. Punkaharju RN 19.8. Markku Santamäki JUN EH 1. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila NUO EH
3. Hieman kevytrakenteinen kaunispäinen narttu, hyvä kaula, kevyehkö runko ja luusto, kulmauksia voisi olla
hieman enemmän, hyvälaatuinen karva, liikkuu ja esiintyy hyvin.
MANACA’S FAIR MEANS OF FOUL S33605/2006 s.15.04.2006 i. Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack
e. S(n) Mva S Jva Manaca’s Unblushing Dream kasv. Monica Forsander, Ruotsi
Näyttelyt: Valkeala RN 3.3. Kirsti Louhi JUN EH 3. Hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu, melko hyvät
pään mittasuhteet, kuono saisi olla täyteläisempi, tummat silmät, hieman löysät silmäluomet, vilkkuluomet näkyy,
voisi olla kulmautunut edestä paremmin, hyvä rinnan syvyys, kaarevat kylkiluut, hyvä ylälinja, koira liikkuu
rodunomaisesti, edestä hieman löysin kyynärpäin, erinomainen luonne. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson,
Tanska JUN EH 4. Lovely size, very compact, feminine head which lacks in development especially in the
muzzle, lovely neck and shoulders, deep body, good quarters, sufficient drive, topline should be stronger,
excellent coat and temperament. Hamina KR 13.5. Matti Luoso JUN ERI 1 PN2 VASERT. Erittäin hyvän
tyyppinen nuori narttu, oikean mallinen mutta vielä hieman pienikokoinen pää, hyvä purenta, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, täyteläinen runko, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Kotka KV 16.6. Davor
Javor, Kroatia JUN ERI 4. Nice type, excellent coat, a little bit too fat, muzzle should be stronger, good neck,
well angulated, good mover. Kouvola KR 18.8. Paula Rekiranta JUN EH 1. Heinola KR 19.8. Eeva Resko
JUH H. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila NUO EH 4. Hieman kevytrakenteinen narttu, kuono-osa voisi olla
hieman vahvempi, kaunis kaula, hyvä runko, aavistuksen luisu lantio, luusto voisi olla hieman vankempa, hyvä
karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, hyvä luonne. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo NUO EH 2. Pienehkö
feminiininen narttu jolle toivoisin vankemman pään ja kehittyneemmän eturinnan, erinomaiset kulmaukset ja
hyvät tiiviit tassut, hieman liian laskeva ylälinja ja trimmaus kaipaa viimeistelyä, liikkuu reippaasti ja iloisesti
mutta askelpituutta saisi olla enemmän varsinkin edessä.
MANACA’S XCUSE MY CONDUCT Fin Mva 47123/04 s.11.07.2004 i. Kans & Fin & Am Mva JMV-94 NMV-94
EuJV-94 V-95 MV-95 BV-95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. S Mva Manaca’s Alice In
Chains kasv. Monica Forsander, Ruotsi
Näyttelyt: Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska AVO ERI 3. Very balanced and good size, feminine
head, good expression and bite, a little throaty, little straight shoulder, well placed upper arm, short deep body
with good quarters, moves with good drive and topline, excellent coat. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen AVO ERI 1
PN2 VASERT. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvä luusto, hyvä pää ja ilme, kauniit korvat, hyvä kaula, hyvä rintakehä, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Hämeenlinna
KR 17.6. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 PN4 VASERT. Erinomainen tyyppi ja koko, hieman takaluisu kallo,
muuten hyvä pää, kaunis kaula, hyvä ylälinja, erinomainen etuosa, runko voisi olla aavistuksen lyhyempi, riittävät
takakulmaukset, hyvä turkin laatu, liikkuu ja esiintyy hyvin. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia
AVO ERI 1 PN2 VASERT. Golden bitch, very appealing melting expression, lovely laid back shoulders, good
bone, nicely angulated from quarters, good gentle spring of ribs, presented in nice balance in picture and profile,
very stylish performer on the move, lovely level topline. Hyvinkää KR 22.7 Matti Luoso AVO EH 4. Erittäin
hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvä pää, joskin hieman loiva otsapenger, hyvä purenta, sopiva kaulapituus,
hyvä luusto, hyvä eturinta ja runko, hyvä etukulmaus, takakulmaus saisi olla vahvempi, saisi liikkua paremmalla
taka-askeleella, hyvä luonne. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska AVO ERI 1 PN1 SERT ROP.
Porvoo 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti VAL ERI 1 PN4.
MANDOLIC MELICA 16913/05 s.07.02.2005 i. Crawford Tom Dooley e. JV-02 Sarow’s Savannah kasv. Tanja
Karjalainen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen KÄY H. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta KÄY
ERI 3. Nice orange roan, good head and expression, nice neck and shoulders, body should be a bit shorter and
deeper, hind angulations ok, good movement, nice coat quality.
MANDOLIC MIMULUS 16912/05 s.07.02.2005 i. Crawford Tom Dooley e. JV-02 Sarow’s Savannah kasv. Tanja
Karjalainen
Näyttelyt: Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä NUO EH 1. Hyvät mittasuhteet omaava, sopivan kokoinen, vielä
hieman ilmavalta vaikuttava, kauniit silmät, hieman kevyt kuono-osa, hyvä runko, takakulmaukset riittävät, hyvä
luusto, selkälinja voisi olla suorempi liikkeessä, koira tarvitsee lisää kehätottumusta, iloinen luonne.
MANDOLIC NIGELLA 15282/06 s.31.12.2005 i. Westerner Wedding Singer e. JV-02 Sarow’s Savannah kasv.
Tanja Karjalainen
Näyttelyt: Kiiminki RN 4.8. Paavo Mattila NUO EH 2. Hyvin rakentunut narttu joka voisi olla aavistuksen
korkearaajaisempi, kaunisilmeinen pää jossa kallolinja hieman taakse laskeva, hieman pitkä runko, hyvät raajat,
hyvälaatuinen turkki, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne.
MARGATE CARTE BLANCHE Kans & Fin & Rus & Lv Mva 11368/02 s.09.12.2001 i. Kans & Fin & Lv & Ltu
Mva Shavian Cosa Nostra e. Fin Mva Margate Never By Chance kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia VAL ERI. Good type red, good head and eye, short
deep body, good legs and feet, good rear in action, presented in good coat and condition, sound and happy

mover. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia VAL ERI. Very nice bitch, good head, good neck, correct topline,
nice body, excellent coat and condition, good angulation, very good mover. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting,
Iso-Britannia VAL ERI 1. 5 years old golden bitch, champion, balanced head, nice expression, nice level topline
which she held on the move, nicely angulated quarters, lovely coat and condition, went very well.
MARGATE COR BLIMEY Kans & Fin & Lv Mva 11367/02 s.09.12.2001 i. Kans & Fin & Lv & Ltu Mva Shavian
Cosa Nostra e. Fin Mva Margate Never By Chance kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja VAL ERI 3. Lahti KV 28.10. Elena
Ruskovaara VAL ERI 2. Erinomaista tyyppiä oleva vankka jäntevä narttu, hyvä luusto, tilava runko, erittäin hyvä
nartun pää, kauniit silmät, täyteläiset huulet, hyvä eturinta, tilava syvä pitkä rintakehä ja oikein kulmautunut takaosa, erinomainen luonnollinen ryhti, pitkä maatavoittava sivuaskel, erittäin miellyttävä kokonaisuus.
MARGATE FAY FABLE 22629/01 s.04.04.2001 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Margate
Art Of Illusion kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia AVO EH. Well bodied black, good head and eye,
good legs and feet, level topline, happy out-going mover, coat not at its best, slightly overweight.
MARGATE KEEP IT REAL 51447/06 s.23.10.2006 i. Margate Be For Real e. Margate Look At Me kasv. Marjut
Kakko
Näyttelyt: Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN ERI 2. Lahti KV 28.10. Elena
Ruskovaara JUN ERI 1 PN2 SERT. Erinomaista tyyppiä oleva, tasapainoisesti rakentunut feminiininen juniori,
hyvä luusto ja vankka runko, hyvä volyymi päässä, otsapenger ja kaarikulmat voisivat olla selvemmät, erinomainen täyteläinen eturinta, tilava ja syvä rintakehä, vankka lanne, hyvin kulmautunut takaosa, erinomainen
karvan laatu, liikkuu takaa ja sivusta erinomaisesti, hyvä ulottuvuus ja jousto, käyttää hyvin häntäänsä, esitetään
edukseen.
MARGATE LOOK AT ME 34801/00 s.23.06.2000 i. Northworth Horn Fighter e. Kans & Fin & Est Mva Margate
What's Up kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Pori KV 28.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali AVO ERI 2 PN3. Excellent type, very feminine,
excellent neck and topline, excellent front, excellent proportions of body, good condition of coat, good bone, well
angulated, very nice mover.
MARGATE NEVER BY CHANCE Fin Mva 34268/95 s.07.07.1995 i. Kans & Fin Mva V-93 V-96 PLSG93 Sirkiss
Red Velvet e. Margate Mama’s Royal kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Valkeala RN 3.3. Kirsti Louhi VET ERI 1 PN2 VSP-VET. Erinomaista tyyppiä edustava vanha rouva
jolla hyvä pää, oikea purenta, hieman kaulanalusnahkaa, kaula voisi olla jalompi, hieman lyhyt olkavarsi, hyvä
ylälinja, niukat kulmaukset sekä edessä että takaa, erinomainen liikunta ikäisekseen, hyvä karvan laatu,
täyteläinen runko. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska VET ERI 2. Almost 12 years old, up to size, very
well constructed all over, in good condition, moves with good strength, just tends to drop her topline a little, good
coat and temperament, a pride to her owner.
MARGATE PARTNER IN CRIME 49657/05 s.04.10.2005 i. Fin Mva Fashion Show of Black Mirage e. Margate
Look At Me kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Lovely black bitch,
presents a picture and profile, well balanced head and lovely expression, good reach of neck, well laid back
shoulders, good spring of rib, very short coupled, nicely angulated, firm quarters, went with drive and
enthusiasm, presented in excellent condition. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari NUO ERI 1 PN4 VASERT.
Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti NUO ERI 1 PN2 VASERT.
MARGATE TRUE TO YOU 49522/04 s.24.10.2004 i. Kans & Fin & It & Lux & Lv & Ltu & Est & Esp Mva LtuV-04
Shavian Hey Presto e. Kans & Fin & Est Mva Canyonn Carrie On At Margate kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Vähäkyrö RN 5.5. Markku Santamäki KÄY EH 2. Sopivan kokoinen, hyvät mittasuhteet, viehättävä
pää joka kuitenkin voisi olla vaikuttavampi, hyvä ylälinja, sopusuhtainen luusto, kohtalaisesti kulmautuneet raajat
edessä, hyvä takaa, reippaat liikkeet, käyttäytyy iloisesti. Kokkola KV 15.7. George Kostopoulos, Kreikka
KÄY ERI. Compact and well bodied, good enough head, low and long ears, average front angle, excellent
bones, strong topline, sound rear with low hocks, rather straight pasterns, moves free.
MARGATE TRUST A TRY 49523/04 s.24.10.2004 i. Kans & Fin & It & Lux & Lv & Ltu & Est & Esp Mva LtuV-04
Shavian Hey Presto e. Kans & Fin & Est Mva Canyonn Carrie On At Margate kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia AVO ERI 4. Good size, good type, correct head, very nice
body, slightly longer in loins, good tail, excellent mover. Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen AVO EH
2. Hyvän tyyppinen, hieman matalaraajainen narttu, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja pään ylälinjat yhdensuuntaisemmat ja otsapenger selvempi, kaula saisi olla pitempi, riittävät kulmaukset edessä ja takana, toivoisin
tiiviimmän selän, turhan korkeat etuliikkeet, hyvä luonne. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia AVO
ERI 2 PN3. Nicely balanced 2 years old golden bitch, most gentle expression, very good spring of ribs, short
coupled, cobby type, presented in good coat and condition, went with enthusiasm. Karjaa KV 1.7. Barbara
Müller, Sveitsi AVO ERI 2. Very feminine head and expression, just little short in neck, excellent forechest,
strong body, well let down hocks, moves nicely both ways, well presented.

MARGATE WIND AND FIRE Fin Mva 26041/05 s.10.04.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Lochranza Jack Daniels
e. Margate Could Be Yours kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala NUO ERI 1 PN 4. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, hyvä pää, kaunis
kaula, erinomainen rintakehä, vahva luusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, voimakas eturinta, liikkuu
tehokkaasti, toivoisin aavistuksen lisää raajakorkeutta, hyvä luonne. Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen NUO ERI 1
PN2 VASERT. Hyvin sopivan kokoinen, kaunis narttu, erinomainen runko, sopiva luusto, seisoo hyvin
raajoillaan, kaunisilmeinen pää, loistava karvapeite. Valkeala RN 3.3. Kirsti Louhi NUO ERI 1 PN1 SERT VSP.
Hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu jolla oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula, hyvä eturinta,
hyvät kulmaukset sekä edessä että takana, hyvä hännän kiinnitys, hyvä ylälinja, hyvä karvan laatu jota niukasti
tänään, hyvät reippaat liikkeet, erinomainen luonne. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO ERI 1. Rote
Hündin, richtiger Typ und große, guter Kopfschnitt, richtige Halslänge, gute Vor- und Hinterhandwinkelungen,
sehr gute Vorbrust und Brustkorb, schwungvolle Bewegung, Richtiges Haarstruktur und Temperament.
Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko NUO ERI 1 PN2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, kaunis ylälinja, kalloosa voisi olla hieman jalompi, aavistuksen kapea edestä, hyvä luusto ja runko, hyvä takaosa, aavistuksen korkea
kinner, liikkuu kauttaaltaan hyvin, erittäin hyvä turkin laatu. Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila NUO ERI 1 PN1
SERT ROP. Tyylikäs narttu, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, sievä, feminiininen pää, kaunis kaula ja
ylälinja, hyvin kehittynyt runko ja eturinta, hyvät käpälät, hieman lyhyt ja pysty olkavarsi, kaunis takaosa, oikea
hännän kiinnitys, keskivahva luusto, erinomainen turkin laatu, liikkuu ryhdikkäästi, vetävällä tehokkaalla
askeleella, viehättävä luonne. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska AVO ERI 1 PN3 VASERT
VACA. 2 år gammal, elegant välbyggd feminin röt tik, bra öron, ögon och bett, bra hals, bra kropp för åldern, bra
vinklar, benstomme och tassar, rör sig bra, bra päls färg och temperament. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson,
Tanska AVO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. Superb red, good size, feminine head with lovely expression, super
neck and shoulder, strong deep body, strong loin, a little straight croup, good quarters, lovely coat and
temperament, moves happily with a good drive. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi AVO ERI 3. Stilig tik,
korrekta proportioner, bra huvudform och skulderplacering, korrekt topline och bakställ, kors och svans,
välvinklad men något kort överarm, begränsar steglängden fram, i övrigt mycket bra. Parainen KR 27.5. Harri
Lehkonen AVO ERI 1 PN2. Vahva, reippaasti esiintyvä narttu, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, hyvin
kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja ja turkki, esiintyy iloisesti ja liikkuu pitkällä askeleella. Mouhijärvi RN 2.6.
Jukka Kuusisto AVO ERI 2 PN3. Iloisesti esiintyvä, mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvä pää, vahva selkä, hyvä
kuiva kaula, riittävästi rintakehää, hyvä takaosa, liikkuu hyvin, kaunis turkki. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen AVO
ERI 2. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hyvät kulmaukset edessä ja
takana, hyvä rintakehä, hyvä luusto, liikkuu ryhdikkäästi pitkin askelin, kaunis turkki, miellyttävä luonne.
Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia AVO ERI 2. Red, correct size, very good head and eye, good
earset, good neck and shoulders, good legs and feet, short deep body, outgoing happy movement. Kotka KV
16.6. Davor Javor, Kroatia AVO ERI 2 PN4. Strong bitch, good type, good head, very nice head and shoulder,
excellent coat and condition, very good mover, lovely temperament. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi
AVO ERI 1 PN2 VACA. Very clean head with soft expression, elegant neck, nicely angulated in front and rear,
very good forechest, strong hindquarters, moves with drive and covers a lot of ground, excellent coat.
Tervakoski KV 26.8. Annukka Paloheimo VAL ERI 1 PN1 CACIB VSP.
MARGATE WISE UP Kans & Fin & Est Mva 37558/01 s.09.08.2001 i. Fin & Est Mva BaltV-03 Claramand For
Sure e. Kans & Fin & Est Mva Margate What’s Up kasv. Marjut Kakko
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VAL ERI. Großrahmige schwarze Hündin, ausdrucksvoller
Kopf, vorzügliche Halslänge, richtige Schultern, etwas lang am Körper, richtige Bewegung, gute Haarstruktur.
Vaasa 15.7. KV Leif Lehmann Jörgensen, Tanska VAL ERI 4. 6 år gammal, feminin tik med bra huvud, bra
öron, ögon och bett, bra hals och rygg, välansatt svans, kunde ha litet mera bröstdjup, bra vinklad benstomme,
rör sig litet trångt bak, bra fram, bra päls färg och temperament. Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen VAL ERI 1.
Kookas vahvarunkoinen narttu, hyvämuotoinen vahva pää, lavat voisivat olla viistommat, hyvät mittasuhteet ja
takaosa, melko hyvälaatuinen turkki, esiintyy reippaasti ja hyvät liikkeet.
MER-GITTEN ANGEL 13298/07 s.18.11.2006 i. Ambassador of Merrily e. Midian's Lady Planet kasv. Mervi
Lehto
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN H. Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, ilmeikäs pää jonka
kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja selkä, riittävä luusto ja kulmaukset, erittäin hyvän laatuinen
turkki, liikkuu melko hyvin, saisi esiintyä ja käyttäytyä vähemmän jännittyneesti.
MERAZURE BELLEZA EstJV-06 34466/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill's Bonfire e.
LvV-07 Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia AVO ERI 2. Very nice typy bitch, nice head and
expression, good neck, correct front, nice compact body, well angulated rearpart, good set of the tail, good
temperament, correct movement.
MERAZURE EARLY TAN GIRL 26772/06 s.18.4.2006 i. Maxi Mates Lord Essex e. LvV-07 Merazure Victory Is
Sure kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska JUN T. Good type of black and tan, should be much
more clean in the tan markings, sweet head, needs to develop in muzzle, good expression and bite, good neck,

lacks in angulations front and back, needs more time for maturing, moves with good top line but needs more
reach, good coat and temperament.
MERAZURE ENDLESS TAN 26771/06 s.18.04.2006 i. Maxi Mates Lord Essex e. LvV-07 Merazure Victory Is
Sure kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia JUN EH. Feminine female, good size, proportions
and condition, feminine head, a little bit light muzzle, good topline, good chest, strong back and loin, correct tail,
medium angulated in front, well behind, very happy movement, needs much more ring training. Sulkava RN
27.5. Ritva Raita JUN EH 2. Sopusuhtainen, pentumainen juniori, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä kalloosa, etuasentoiset lavat, liikkuu sivusta katsoen erittäin hyvin, edestä löysästi, flexi pois. Kangasniemi KR 9.6.
Karlo Bala, Serbia JUN ERI 4. 14 months old female, very very strong bitch, strong backline and underline,
good legs in front and back, narrow in front, good coat, moving very good. Puumala RN 28.7. Elena
Ruskovaara JUN EH 1. Erittäin feminiininen, hyvät mittasuhteet omaava vankka narttu, sopiva otsapenger, pää
saa vielä kehittyä ja kuono-osa vahvistua, kaula saisi olla pidempi sekä eturinta että etukulmaukset paremmat,
hyvä runko ja sopivat takakulmaukset, erinomainen karvan laatu, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä ja takaa,
sivusta hyvällä askeleella, tarvitsee aikaa.
MERAZURE GREAT CHOCOLATE 22327/07 s.02.03.2007 i. Flyers Tan Legacy e. Merazure Tan Azure Dream
kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia PEN 1 KP ROP-pentu. 8 months old, very good size
and type, typical feminine head, elegant neck, short and compact, strong in loins, straight upper arm, good hindquarters, very good feet, typical sound movement, well presented.
MERAZURE TAN AZURE DREAM 44340/02 s.08.10.2002 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Fin & Est Mva
Merazure Upside-Down kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia AVO ERI 1 PN2 VASERT. 5 years old female, black and
tan, head beautiful, good neck, good backline, beautiful strong bitch, moves well. Juva KV 8.7. Svein Helgesen,
Norja AVO EH 1. Very good type and balance, very good head and expression, good neck, could have better
topline, compact body, well angulated, a little short in coat quality, could be more in movement. Joensuu KV
12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali AVO ERI 3.
MERAZURE UPSIDE-DOWN Fin & Est Mva 14079/01 s.25.01.2001 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s
Bonfire e. Fin & Est & Ltu Mva BaltV-02 Merazure Lady Tan Dream kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen VAL H. Hyvin iloinen, pitkä- ja kapearunkoinen, lanneosa kovin
pitkä, siisti pää, liikkuu erittäin ahtaasti etuosastaan. Joensuu KR 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 4.
Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL ERI 2 PN3. Punkaharju RN 19.8. Markku
Santamäki VAL ERI 1 PN1 VSP. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja VAL ERI 4. Oulu KV
7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi VAL EH 2.
MERAZURE VICTORY IS SURE LvV-07 43248/01 s.30.10.2001 i. Fin & Est Mva BaltV-03 Claramand For Sure
e. Merazure Make Wish kasv. Merja Kämäräinen
Näyttelyt: Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska AVO ERI 4. Sweet head, feminine with good dark eye,
excellent neck and shoulder, good deep body, slightly long in loin, a little straight croup, excellent quarters,
covers the ground well but could be a little more happy, good coat. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina,
Latvia AVO ERI 3. Good proportions and condition, correct head, trimming should be much better, coat is not in
the best condition today, lines of head should be more parallel, good neck, strong back, good chest, excellent
forechest, well angulated, free enough movement. Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila AVO ERI 1 PN4.
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, feminiininen hyvän mallinen pää jossa otsapenger voisi olla selvempi, hyvä
kaula ja ylälinja, hieman etuasentoinen lapa, erittäin hyvä runko ja luusto, hyvä eturinta, erittäin hyvä takaosa ja
hyvä matala kinner, runsas hieman pehmeälaatuinen turkki, oikea hännän kiinnitys, liikkuu hyvällä vetävällä
askeleella, miellyttävä luonne.
MIDIAN'S LADY PLANET 44912/04 s.11.07.2004 i. Shimmerian Jubilee Prince e. Midian's Jewel Queen kasv.
Katri Laitila
Näyttelyt: Pori KV 28.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali AVO EH. Stop should be more defined, muzzle
should be stronger, good neck and topline, little bit light on bone, good ribcage, good proportions of body, nice
coat, well angulated, regular mover. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska AVO ERI 4. Tampere RN
8.9. Vera Smirnova, Viro AVO ERI. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro AVO EH 1. Tampere RN 6.12. Merja
Järnstedt AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla
täyteläisempi, riittävä luusto, hyvä selkä ja takaosa, eturinta voisi olla täyteläisempi, hyvä turkki, hyvät liikkeet.
MUSKETTIKOIRAN JANE FONDA 21802/03 s.16.3.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Fin Mva
Muskettikoiran Fantasy Fanny kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen KÄY H. Hyvän tyyppinen, lanneosaltaan hieman pitkä narttu
jolla riittävä raajaluusto, hieman syvä kaulaosa, hyvä karvan laatu, joskin hieman niukalti tänään, liikkuu sivusta
riittävästi, hyvin löysästi edestä, esitetään hyvin.

MUSKETTIKOIRAN LA BAMBA 36737/04 s.15.06.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N & Pohj Mva EstV01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Muskettikoiran Isadora kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY ERI 2. Strong female in working condition,
feminine head, strong back, movement ok, medium angulated, good condition of coat, could be better stop.
Sulkava RN 27.5. Ritva Raita. KÄY ERI 1 PN3. Erinomaista tyyppiä oleva narttu joka vähän tanakassa
kunnossa, hyvä ilmeikäs pää ja hyvät korvat, hyvät etukulmat, takakulmat normaalit, voisi olla hiven lyhyempi
rungoltaan, liikkuu hyvin.
MUSKETTIKOIRAN NECTAR 40696/05 s.21.07.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Muskettikoiran
Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen NUO H. Hyvän tyyppinen, miellyttäväluonteinen narttu jolla
kaunis pää ja ilme, hyvin löysät etuliikkeet, sopiva raajaluusto, runko saisi olla lyhyempi, aavistuksen tukevassa
kunnossa, hyvä karvan laatu, erinomainen luonne, liikkuu sopivalla askelpituudella, sivusta pitää tiivistyä,
esitetään hyvin. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI 3. Nice feminine female, good size,
proportions and condition, lovely head, nice expression, strong back and loin, correct tail, good chest, medium
angulated, good movement, needs ring training.
MUSKETTIKOIRAN NURSE BETTY 40694/05 s.21.7.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e.
Muskettikoiran Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila NUO H. Hyvän tyyppinen, hieman matalaraajainen narttu,
feminiininen pää jossa hyvä kuono-osa, turhan syvä kallo-osa, hieman niukka kaula, etuasentoiset lavat, riittävä
rungon syvyys, kokoon sopiva luusto, hieman jyrkkä lantio, voimakas polvikulmaus, erinomainen turkin laatu
mutta tänään hieman niukassa turkissa, liikkuu iloisesti, askel saisi olla joustavampi, esitetään erittäin hyvin,
miellyttävä luonne.
MUSKETTIKOIRAN OLIVIA 23206/06 s.21.03.2006 i. Toalmark Cool N’Brown e. Muskettikoiran Joan Collins
kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN H. Nice sized light blue, good head and eye,
lacks in bone and substance, slightly long cast, coat in good condition, lack of drive behind.
MUSKETTIKOIRAN PAMELA 35830/06 s.16.06.2006 i. Toalmark Cool N’Brown e. Fin Mva Muskettikoiran
Fantasy Fanny kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila JUN H. Pienikokoinen feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet,
feminiininen hyvän mallinen pää, hieman lyhyt kaula, hyvin kehittynyt runko, luusto voisi olla järeämpi, hieman
litteät käpälät, oikea hännän kiinnitys, erittäin hyvälaatuinen turkki, saisi liikkua tehokkaammin ja olla iloisempi.
MUSKETTIKOIRAN PRINCESS 35829/06 s.16.06.2006 i. Toalmark Cool N’Brown e. Fin Mva Muskettikoiran
Fantasy Fanny kasv. Pirjo Toivakainen
Näyttelyt: Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvin kehittynyt
narttu, hieman pienikokoinen, erittäin kaunis miellyttäväilmeinen pää, kaunis kaula, hyvä eturinta, hyvin
kehittynyt runko, luusto voisi olla järeämpi, hyvin kulmautunut takaosa, oikea hännän kiinnitys, kaunis turkki,
etuliikkeissä löysyyttä, hyvät takaliikkeet, miellyttävä luonne. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN EH.
Proper breed type, 12 months old, correct head, good expression, scissor bite, medium length of neck, could
have little more hair, excellent cat feet, medium angulated behind, slightly narrow behind, nice temperament but
needs to be more secure.
NEPPARI’S CAMOMILLA 32978/06 s.29.04.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Rassel’s Beautiful
Queen kasv. Riikka Virkki
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki JUN EH. Orangeschimmel Hündin, insgesamt im
Entwicklung, korrekter Kopf, etwas kurzer Hals, wünsche etwas mehr Knochenstärke, korrekte Bewegung,
temperamentvolles Wesen. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska JUN EH. Sweet headed orange,
feminine in good size, good neck, sufficient shoulder, deep and well matured body, little straight croup, ok
quarters, lovely coat and temperament, moves typical and happy. Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto JUN EH
4. Mittasuhteiltaan ja kooltaan sopiva, hieman hentoluustoinen narttu, hyvä pää, eturaajoissa ulkokierteisyyttä,
vahva selkä, hyvä rintakehä, hyvin kulmautuneet takaraajat, hieman lyhyt ja luisu lantio, liikkuu hyvin takaa,
leveästi edestä. Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia JUN EH 3. 13 months white and
orange, feminine head, eye shows some flaw, ears well set, good shoulders and hindquarters, a little weak in
pasterns, good bone, good coat, good tail carriage, good movement from side, wrist joint turns out. Vesilahti RN
18.8. Jens Martin Hansen JUN EH 2. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN EH. Lahti
RN 3.11. Jouko Leiviskä KÄY H. Hieman ilmava, voisi olla lyhyempi rungoltaan, hyvä pää, suorahkot lavat,
riittävä luusto, hieman tuhdissa kunnossa tänään, korkeahkot kintereet, hyvän laatuinen turkki, liikkeet voisivat
olla tehokkaammat, hyvä temperamentti. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt NUO H. Hyvän tyyppinen, avain
ihastuttavaluonteinen, miellyttävä pää ja ilme, riittävä luusto, etu- ja takaosan tulisi olla paremmin kulmautunut,
hyvä turkin laatu, liikkuu turhan lyhyin askelin ja leveästi edestä.
NICKEL AND DIMES ICE TEA 39145/07 s.09.08.2006 i. NL Mva NLV-05 NLV-06 Symbiosis Classic Design e.
NL Mva Floroyal Bedazzling kasv. Gerda vam Empel, Alankomaat

Näyttelyt: Honkajoki RN 5.5. Kirsti Louhi PEN 2 KP. Riittävän luuston omaava melko neliömäinen narttu jolla
hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, kaunis ilme, hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvät
kaarevat kylkiluut, karva vielä hieman pehmeä, rinnan syvyyden tulee kehittyä, koira liikkuu edestä hieman
ahtaasti, takaliike avointa. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia JUN EH 4. Balanced, very clean neck
onto shoulders, and topline and tailset, very good pigment, good depth in chest, welel ribbed back, would prefer
a little more soundness on the move. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali JUN ERI 3. Nice type
and feminine, nice head and expression, little bit light on bone, good front, nice coat for the age, good
proportions of body, well angulated, nice mover. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti JUN ERI 4. Hyvinkää
ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN ERI 4. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN ERI
4. Very nice general expression, good clean outline, good neck and shoulder, well-ribbed, strong in loins,
excellent hindquarters, good hair quality, excellent movement. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN EH.
Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, kaunis ilmeikäs pää, riittävä luusto, etuosa voisi olla paremmin
kulmautunut ja eturinta täyteläisempi, hyvä selkä ja takaosa, runsas turkki, hieman lyhyt etuaskel, liikkuu hyvin
takaa.
NICORET’S LA GIOCONDA 42752/04 s. 26.7.2004 i. Fin Jva Midian’s Harfield Arthur e. Shavian O Sole Mio
kasv. Sari Jääskeläinen
Näyttelyt: Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska AVO EH. Feminine, in good size, lovely dark eyes and
expression, good head and neck, a little straight shoulders, deep and compact body, straight and short croup,
sufficient angulations behind, moves with a good reach in front, not free enough from behind, a little too high tail
carriage, good coat and temperament.
NIGHTLANE’S EVENINGSTAR Fin Jva 42246/04 s.26.08.2004 i. Am Mva Westerner Marching Order e.
Nightlane’s Hungry Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto KÄY ERI 1. Iloisesti esiintyvä, sopivan kokoinen, hyväluustoinen
narttu, hyvä pää, liikkeessä pyöreä selkä, riittävästi runkoa, polvikulmaa saisi olla enemmän, erinomainen turkin
laatu, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, seistessä kaunis kokonaisuus.
NIGHTLANE’S HUNGRY HUNTER 28157/02 s.23.05.2002 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Nightlane’s
Stars Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen
Näyttelyt: Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto AVO ERI 3. Luustoltaan ja kooltaan sopiva, rauhallisesti
esiintyvä narttu, hyvä pää, vahva selkä, tilava rintakehä, hyvät raajat ja liikkeet, hyvä turkki.
NIKITA 20167/04 s.19.03.2004 i. Tiarnian Abeas e. Crawford Star Blue kasv. Juha Koponen
Näyttelyt: Ilomantsi RN 14.1. Paavo Mattila AVO H. Turhan tukevassa kunnossa esitetty kaunis narttu jolla
hyvä pää, hyvä kaula, erittäin hyvä luusto mutta kulmauksia saisi olla enemmän, pehmeyttä selässä, hyvä karva,
saisi liikkua paremmin, miellyttävä luonne. Tohmajärvi RN 5.5. Saija Juutilainen. AVO H. 3-vuotias, kookas,
tänään turhan tukevassa kunnossa esitetty narttu joka siksi antaa turhan raskaan yleisvaikutelman, hyvin kaunis
cockerin pää joka linjoiltaan kaunis, samoin ilmeeltään, hyvä purenta, vahva kaula, jyrkkä lantio, voisi olla
paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, hyvä karvan laatu, saa kehittyä ja tiivistyä, erityisesti etuliikkeet
ovat hyvin leveät ja takaliike lyhyttä, mukava luonne, heiluva häntä.
NORTHWORTH BE WITH ME Fin & Rus Mva 12699/97 s.27.06.1996 i. Am Mva Westerner Marching Order e.
Northworth Quits With Me kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen VET ERI 1 VSP-VET. Erittäin hyvä koko, erinomainen runko, hyvin
kaunis kaula, säkä ja ylälinja, erinomainen luusto, tiiviit käpälät, taka-osa saisi olla paremmin kulmautunut,
loistava karvapeite, liikkuu paremmin kuin moni muu. Valkeala RN 3.3. Kirsti Louhi VET ERI 2 PN3 VASERT.
Rungon mittasuhteilta hieno vanha rouva, kaunis nartun ilme, hieman löysää kaulanalusnahkaa, hyvä rintakehä
ja eturinta, hyvä ylälinja, hyvä rinnan syvyys, koira liikkuu hieman löysästi edestä muuten vaivattomasti.
Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VET ERI 1 VSP-VET. Kräftige rote Hündin, richtige Kondition,
korrekter Kopf, gutes Hals, richtige Vorhandwinkelungen, vorzüglicher Brustkorb, etwas steil am Hinterhand,
korrekte Bewegung, richtige Haarstruktur. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen VET ERI 2. Vahva
narttu, hieman tukevassa kunnossa, erittäin kaunis turkki, kiinteä ja lihaksikas, pää voisi olla hieman pitempi ja
jalompi, tasapurenta, liikkuu edelleen vetreästi, takaliikkeet hieman kapeat. Hirvensalmi RN 14.4. Paula
Rekiranta VET ERI 1 PN4 ROP-VET. Erittäin hyväkuntoinen, iloisesti esiintyvä 11-vuotias veteraani, erittäin
kaunisilmeinen nartun pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, raajat ja karvapeite, miellyttävä vanha rouva. Lahti
KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska VET ERI 1 VSP-VET. Lovely 11 years old, feminine, lovely condition,
short and well constructed, just a little straight in shoulders, moves with good reach and strong topline, super
coat for age, such a pride to her owner. Sulkava RN 27.5. Ritva Raita VET ERI 1 PN1 SERT FIN MVA ROP
ROP-VET. 11-vuotias joka liikkuu vielä erinomaisesti, erinomainen ilmeikäs pää ja purenta, valkoiset hampaat,
hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa, liikkuu kaikin puolin hyvin. Lohja RN 3.6. Lilian Hanniste, Viro VET
ERI 1 PN3 ROP-VET. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, oikea purenta, pitkät korvat, hyvä selkälinja, vahva eturinta
ja rintakehä, hyvät raajat, oikea turkki, vähän raskas liikunta. Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen VET
EH 1. Hyvässä kunnossa oleva 11-vuotias narttu, pään ylälinjat saisivat olla rungonmyötäisemmät, hyvä kaula,
voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, vankka runko, vielä kaunis karvapeite, liikkuu hieman ahtaasti
takaa, miellyttävä luonne. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia VET ERI 1 VSP-VET. 11 years old
golden bitch, presented in a gleaming condition, credit to her owner, lovely level topline, held on the move, went
with enthusiasm, enjoyed her day out. Puumala RN 28.7. Elena Ruskovaara VET ERI 1 PN3 ROP-VET.

Pirteästi esiintyvä veteraani jolla vankka olemus, kuono-osa voisi olla pidempi ja täyttyneempi ja alaleuka
vahvempi, tasapainoiset kulmaukset, tilava rintakehä ja hyvä luusto, edukseen liikkeessä, hyvä sivuliike, hyvä
esiintyjä. Heinola KR 19.8. Eeva Resko VET EH 1. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari VET ERI 4. Porvoo
8.9. Evelyn Hurley, Irlanti VET ERI 3. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara VET ERI 1 VSP-VET. Vauhdikkaasti
ja reippaasti esiintyvä, hyväkuntoinen veteraani, oikeat mittasuhteet ja vankka oikea olemus, hyväilmeinen
miellyttävä nartun pää, erittäin hyvä pään sivukuva, tasapainoiset tarpeeksi voimakkaat raajojen kulmaukset,
hyvä rintakehä, eturinta saisi ollä täyteläisempi, erinomainen karvapeite, ikä näkyy jo takaliikkeessä, kantaa
itsensä erinomaisesti, erinomainen askelpituus, miellyttävä reipas esiintyminen. Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä
VET EH 2. Hieman kookas, erinomaiset mittasuhteet omaava, kaunis pää, erittäin kauniit silmät, ikäisekseen
upeat hampaat, erinomaisessa kunnossa, liikkuu ja esiintyy ikäisekseen erittäin hyvin, koiran kunto kunniaksi
omistajalleen.
NORTHWORTH CHARITY DEAL 41732/06 s.11.07.2006 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e.
Jaturga vom Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi JUN ERI 2. Excellent feminine head with nice expression,
good length of neck, short body, very good bend of stifle, moves with good drive, well presented. Turku KR 4.8.
Alberto Cuccilato, Italia JUN ERI 1 PN3. 1 year, excellent type, nice head, good expression, correct teeth,
elegant neck, excellent balance, short loin, excellent croup, very well angulated, excellent coat, excellent
movement. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 1 PN3 SERT. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro
JUN ERI 2 PN3 VASERT.
NORTHWORTH FOCUS ON ME 23124/07 s.09.12.2006 i. Arg & Ury Mva MV-05 Corralet Indian-Savage e.
EuV-06 Northworth Occult Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN ERI 1 PN2 SERT. Tampere RN 6.12.
Merja Järnstedt JUN ERI 3. Kaunis, sopusuhtainen, vankka, hyvärakenteinen lupaava nuori narttu, hyvä pää,
kaula ja ylälinja, erittäin kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN ERI
3. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, oikeat mittasuhteet, oikeat pään linjat, hyvin kehittynyt runko ja eturinta, liikkuu
erittäin hyvin, vaivattomalla ja tehokkaalle askeleella, hyvin miellyttävä kokonaisuus.
NORTHWORTH GUCCI DRESS 21285/07 s.02.02.2007 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade
American Pie kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Lahti RN 3.11. Jouko Leiviskä JUN ERI 1. Tyylikäs, sopivan kokoinen, erittäin kaunis pää, kauniit
tummat silmät, ikäisekseen erinomainen runko ja luusto, takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat, hyvät
tiiviit käpälät, esitetään erittäin kauniissa kunnossa, korkealla kannettu häntä, liikkuu hyvällä askeleella.
Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN ERI. Almost 10 months old, well built for her age, good type,
nice feminine head, gentle eyes and expression, very nice front, strong and compact, excellent hindquarters,
correct movement. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvän kokoinen 10 kk
vanha narttu jonka pään tulee vielä kehittyä, hyvin kehittynyt runko ja hyvä takaosa, vielä hieman "köyhä" edestä
ja etuaskel saisi olla pidempi, kantaa häntää turhan korkealla, miellyttävä luonne.
NORTHWORTH HOOTCHIECOOTCHI 31833/07 s.16.02.2007 i. Northworth Thunder N Bomber e. Northworth
Variety Dress kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Helsinki PN 15.9. Kirsi Nieminen BABY 2. Erittäin hyvän tyyppinen pentu, oikealinjainen siro pää,
etuasentoiset lavat, hyvä eturinta, suorahkot olkavarret, erinomainen runko, hieman lyhyt ja suora lantio, hyvät
takakulmaukset, riittävä raajaluusto, kantaa häntäänsä korkealla liikkeessä, liikkuu edestä leveästi, muuten
hyvin, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN EH. 9 months,
good type and size, feminine head and expression, good head and neck, upright shoulder, well built for her age,
I'd like more hind angulation, tail carriage too high, sound mover. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN H.
Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, lyhyt kaula, suorat lavat ja
olkavarret, hyvä runko ja selkä, takaosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä turkki, liikkeessä askeleet
saisivat olla pitemmät, kapeat takaliikkeet. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN H. Hyvän tyyppinen, pienehkö
narttu jolla pieni ja vielä melko kehittymätön pää, lyhyt kaula, rintakehän tulee vielä syvetä ja eturinnan kehittyä,
liikkuu iloisesti mutta turhan lyhyellä etuaskeleella ja kantaa häntää melko korkealla, hyvä karva, iloinen luonne.
NORTHWORTH INSPIRATIONAL Fin & Rus Mva 33282/98 s.22.05.1998 i. D & Dk & S(n) VDH Mva KBHV-98
KBHV-99 KBHV-01 KBHV-02 PMV-05 V-05 SV-01 DKKV-02 Dan-L's Let's Talk About Sex e. Northworth Hue
And Cry kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja VET ERI 2. Jyväskylä KV 18.11. Ivan
Vasiljevic, Serbia VET ERI 1 PN4 VSP-VET. Very nice typy bitch, excellent shape and condition for her 10
years of age, typical head, very nice elegant neck, excellent body, well angulated, strong, a lot of good points on
this bitch, excellent movement with good action and great drive.
NORTHWORTH MADAM’S MATCH 17661/01 s.20.09.2000 i. Kans & Fin & Am Mva NMV-94 EUJV-94 V-95
MV-95 BV-95 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Northworth Hue And Cry kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala AVO ERI 3. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, feminiininen
pää, silmät hieman lähekkäin, kaunis pitkä kaula, erinomainen rintakehä, eturinta ja selkä, vahva luusto, hyvin
kulmautunut takaa, hieman pysty olkavarsi, toivoisin paremmat etuliikkeet, takaa liikkuu erittäin hyvin, hyvä
luonne.

NORTHWORTH MEET AT STOP 46222/04 s.24.07.2004 i. Northworth Talk In Waves e. Northworth Nonstop
kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala AVO ERI 1 PN2 SERT CACIB. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen
narttu, hyvä pää, kaunis pitkä kaula, erinomainen selkä ja rintakehä, vahva eturinta, hyvä luusto ja kulmaukset,
liikkuu hyvin takaa, edestä hieman korkealla askeleella, ryhdikäs, vauhdikas esiintyjä, tasapainoinen rakenne.
Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki AVO ERI. Elegante rote Hündin, korrekter Kopf, vorzügliche
Halslänge, etwas steil am Oberarm, vorzügliche obere Linien, richtige Hinterhandwinkelungen, korrekte
Bewegung, gutes Haarstruktur.
NORTHWORTH OCCULT TASTE EuV-06 31288/01 s.23.03.2001 i. Carrier Really Pearl e. PMV-99 V-02 V-04
Northworth May I Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska AVO ERI 3. 5 år gammal feminin tik med gott
huvud, bra öron, ögon och bett, bra hals, stark rygg, välansatt svans, kunde ha litet mer förbröst, bra vinklar och
benstomme, litet blöt mellanhand, rör sig hjulande bak, bra fram, bra päls färg och temperament. Rauma KR
19.5. Melvin Beech, Kanada AVO EH. Nicely bodied little dog but short on legs, not very well put down.
Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia AVO ERI 4. Well bodied red, good head and eye, good neck
and shoulders, short deep body, strong rear quarters, shown in good coat condition. Kotka KV 16.6. Davor
Javor, Kroatia AVO ERI 1 PN3. Excellent type, should have better head, very good neck, strong compact body,
excellent bones, well angulated, good tail, excellent mover. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia AVO
EH 2. Very short back, very clean neck on to shoulders and topline, very good ribbing and good bone, would
prefer more length in head and better front assembly, not as clean on the move. Kokkola KV 15.7. George
Kostopoulos, Kreikka AVO ERI 1 PN2 VACA. Compact and well bodied, good size, typical head and ears,
strong leg and good shoulders, broad chest and ribcage, good enough upper arm, strong topline with enough
croup, sound well angled rear with low hocks, sound mover from all sides. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso AVO
ERI 1. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hieman pienikokoinen mutta muutoin hyvä pää, oikea
purenta, hyvä kaula, samoin luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko, kulmaukset voisivat olla hieman paremmat
varsinkin takana, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä luonne. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali
AVO ERI 1 PN2 VACA. Excellent type, very feminine, very nice head and expression, excellent pigmentation,
excellent neck and topline, excellent proportions of body, excellent condition of coat, excellent bone, well
angulated, very nice mover. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia AVO EH 1. 6 years, head is not excellent,
there is parallellism of lines, eyes small, correct hairs, correct shoulder, strong thorax, excellent balance and
angulations, movement is not perfectly correct. Tervakoski KV 28.8. Annukka Paloheimo AVO ERI 1 PN4.
NORTHWORTH PIE ON TAN 21341/05 s.25.11.2004 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade
American Pie kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen KÄY T. Pitkärunkoinen narttu jolla sopiva pään pituus mutta
vähäinen otsapenger, lyhyt kaula, melko kevyt luusto verrattuna hyvin vahvaan runkoon, melko tehottomat
liikkeet, eturaajojen askel erittäin lyhyt. Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä AVO T. Hieman kookas narttu joka voisi
olla lanneosaltaan lyhyempi, hyvä kaula, suorahkot lavat häiritsevät ylälinjaa, kallon ja kuonon linjat voisivat olla
yhdenmukaisemmat, hyvä runko joka turhan tuhdissa kunnossa, riittävästi kulmautunut takaa, hyvät tan-merkit,
lihavuus häiritsee liikkeitä ja tekee koirasta takakorkean. Pello KR 22.7. Jorma Silta AVO H. Oikeat
mittasuhteet, sopusuhtainen narttu jolla hyvä pää, kaula ja selkä, riittävä rinnan syvyys mutta eturinta kovin
kapea, raajojen luusto oikea, olkavarsi saisi olla pitempi, hyvä karva, oikea väritys, kiva luonne, ahtaat etuliikkeet.
NORTHWORTH PRECIOUS HIT Cyp Mva 37404/01 s.31.03.2001 i. Pilula’s Nonus Neinar Chocolademand e.
Northworth High Hit kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada VAL ERI 1 PN1 VSP. Short bodied little black, nice
angulation front and rear, nice head, well put. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia VAL ERI 2 PN2 VACA.
Excellent type, excellent coat and condition, nice head, very nice body, good tail, correct topline, excellent
mover. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi VAL ERI 1 PN4. Well angulated, bigger 6 years old bitch, strong
body and bones, well shaped head and long neck, nice cat feet, moves straight in front and rear, excellent
temperament. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia VAL ERI 1 PN1 VSP. Good breed type, very clean
neck on the shoulders and topline, nice head, very good eye colour and pigment, balanced in angles, was very
naughty moving so hard to assess but still sound. Kokkola KV 15.7. George Kostopoulos, Kreikka VAL ERI 1
PN1 CACIB VSP. A bit on the upper size but very well built and balanced, typical head, and expression, long
and low ears, short and strong back, good enough forechest and upper arm, sound rear with low hocks, free
open movement from all sides.
NORTHWORTH TASTE OF THUNDER 45019/05 s.08.08.2005 i. Bommerlunder vom Schloss Hellenstein e.
EuV-06 Northworth Occult Taste kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO ERI 4. Etwas leichte rote Hündin, korrekter Kopf,
mittellanger Hals, wünsche ich etwas mehr Knochenstarke und besseres Oberarm, kompakter Körper,
temperamentvolle Bewegung, richtige Präsentation.
NORTHWORTH TRUST TO SAGA Fin Mva 30278/02 s.16.12.2001 i. S Mva SV-00 Claramand Shockwave e.
Northworth Hue And Cry kasv. Nina Kauhanen

Näyttelyt: Ilomantsi RN 14.1. Paavo Mattila VAL ERI 1 PN2. Kaunis narttu jolla hyvän mallinen kaunisilmeinen
pää, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvä ylälinja, sopivat kulmaukset, karva ei aivan
parhaimmillaan, hyvät liikkeet, miellyttävä luonne. Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen VAL ERI 1 PN2.
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä luusto, erinomainen runko, aavistuksen
pehmeä karvan laatu, hyvin kulmautunut etuosa ja eturinta, erinomaiset sivuliikkeet, hieman löysät edestä,
esitetään hyvin. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia VAL ERI 4. Good sized red, good type, good
head and eye, good neck and shoulders, short deep body, level topline, good tailset, sound happy mover. Juva
KV 8.7 Svein Helgesen, Norja VAL ERI 1 PN2 VACA. Excellent type and balance, very good head and
expression, good neck and topline, well angulated, should have better coat structure, free movement. Joensuu
KR 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 3. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali
VAL ERI 3.
NORTHWORTH VARIETY DRESS 13365/06 s.16.11.2005 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade
American Pie kasv. Nina Kauhanen
Näyttelyt: Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso NUO ERI 3 PN3. Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu, kuono-osa
voisi olla hieman syvempi ja otsapenger selvempi, hyvä purenta, hyvä kaula, samoin luusto ja käpälät, hyvä eturinta ja runko hyvin kulmauksin, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Pori KV 29.7. Manual Loureiro Borges NUO ERI 1
PN1 SERT CACIB VSP. Excellent type and feminine, with a very nice head and expression, extra dark eyes,
excellent neck and topline, correct proportion of body, good front and bone, excellent ribcage, excellent condition
of coat, very well angulated, very nice mover. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia NUO ERI 2. 2 years,
excellent type, nice expression, excellent skull, I’d like more lips, elbows open, excellent balance, very well
angulated, excellent coat, in movement toeing in. Tervakoski KV 26.8. Annukka Paloheimo NUO ERI 2.
Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari NUO ERI 3. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro NUO ERI 1. Eckerö
22.9. Yochai Barak, Israel NUO ERI 1 PN4.
NORVALE CRYSTAL 28296/05 s.24.03.2005 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. Fin
Mva Triplet Ruby at Norvale kasv. Merja Järnstedt
Näyttelyt: Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen NUO 1 ERI 2. Kaunis kokonaisuus, aavistuksen matala, erittäin hyvä
pää, tyylikäs kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja takaosa, liikkuu hyvin, erittäin hyvä karvan laatu, erinomainen luonne. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska AVO EH. Feminine in good size, good head and
expression, good neck, straight shoulder and upper arm, lacks a little in forechest, good rib, a little long in loin,
excellent quarters, moves with good drive, a little open front, coat is not her best today, good temperament.
Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi AVO ERI 1 PN2 SERT VACA. Tik med härlig attityd, korrekta
proportioner, vackert huvud, harmoniska vinklar, mycket bra rörelser med härlig steglängd fram, rätt sort.
Mouhijärvi RN 2.6. Jukka Kuusisto AVO ERI 1 PN1 ROP RYP3. Iloisesti esiintyvä, sopivan kokoinen,
hyväluustoinen narttu, hyvä pää, vahva selkä, lyhyt tilava runko, hyvät raajat ja liikkeet, hyvä turkki.
NORVALE HEATHER BELL 46824/06 s.11.05.2006 i. Fin Mva Fashion Show Of Black Mirage e. Norvale
Blackeyed Susan kasv. Merja Järnstedt
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki JUN EH. Rote Hündin, insgesamt in Entwicklung, korrekt
gescnittener Kopf, mittellanger Hals, ein bisschen steile Schultern, mittelstarke Knöchen, in der Bewegung
Hinterhand etwas eng, wünsche bessere Aktion, Haarkleid im Entwicklung. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall,
Australia JUN H. Cobby bitch with very good pigment, eye colour and expression, would prefer more length in
head, good bone, would prefer more reach and drive on move.
NYGRANNAS CINDERELLA 29542/02 s.03.05.2002 i. Lynwater Pole Star e. Nygrannas Pamela kasv. Arja
Sandström
Näyttelyt: Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO H. Hyvä koko ja mittasuhteet, pää saisi olla
jalompi ja kuono täyteläisempi, leveä rinta, tukevassa kunnossa, karva on aivan liian pehmeää ja kiharaista,
kintereet painuvat pihtiin.
OLIPA’S BIJOU 26789/05 s.29.04.2005 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin Mva Olipa’s Illuusia kasv.
Liisa Pajala
Näyttelyt: Ilomantsi RN 14.1. Paavo Mattila NUO ERI 1. Kaunis nuori narttu, kaunisilmeinen pää, kaunis kaula,
erinomainen runko ja riittävä luusto, hyvä ylälinja, erittäin hyvä karva, sopivat kulmaukset, liikkuu hyvin,
miellyttävä käytös. Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen NUO EH 4. Hyvin kehittynyt, kapea pää, hyvä profiili, kaunis
kaula, hyvä ylälinja, pehmeät ranteet, erinomainen runko, hyvät takakulmaukset mutta saisi seistä tukevammin,
askel saisi olla tehokkaampi, erinomainen karvan laatu. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila NUO EH 1. Hyvän
tyyppinen, feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet, feminiininen hyvän mallinen pää, miellyttävä ilme, turhaa
kaulanahkaa, riittävä kaula, hieman lyhyt pysty olkavarsi, erittäin hyvä runko, hyvin kehittynyt eturinta, keskivahva luusto, erinomainen turkki, voisi liikkua pidemmällä ja joustavammalla askeleella, viehättävä luonne,
esitetään hyvin. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska NUO EH 4. Feminine in good size, sweet head,
needs to develop in muzzle, dark eyes and good bite, good neck and shoulders, very well developed in body, a
little long loin, short and straight croup, little open stifles, moves with good reach in front but lacks drive from
behind, good coat and temperament. Hamina KR 13.5. Matti Luoso AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen narttu
jolla hyvä pää, riittävän yhtenäiset pään linjat, hyvä purenta, säkä saisi olla näyttävämpi, sopiva luusto, melko
hyvät käpälät, hyvä runko ja etukulmaus, polvikulmaus saisi olla parempi, etuliikkeet saavat vielä vakaantua,
hyvä sivuaskel, hieman pyöreä selkälinja, hyvä luonne. Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen AVO EH 4. Hieman

lyhytlinjainen narttu, pää voisi olla pidempi, hieman pystyt lavat ja lyhyt kaula, eturinnan tulee vahvistua, melko
hyvä takaosa, melko kaunis turkki, voisi esiintyä pidemmällä etuaskeleella, iloisesti esiintyvä. Kellokoski ER 9.6.
Duncan Craig, Iso-Britannia KÄY EH. Good sized light blue, good head and dark eye, lacks in bone, down in
pasterns, happy out-going temperament, not driving from behind. Kokkola KV 15.7. George Kostopoulos,
Kreikka KÄY ERI 4. Compact with enough body, very pleasing head, long and low ears, could have better
shoulders and forechest, good upper arm and rear, strong topline, a bit too much full on croup, moves freely with
average ground coverage.
OLIPA’S CHORUS GIRL 12819/06 s.31.12.2005 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin Mva Emba’s
Miss Rosa Munda kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki JUN EH. Schwarz-weisse grossrahmige Hündin,
ausdrucksvoller Kopf, richtige Halslänge, ein bisschen steil Oberarm, etwas lang am Rücken, korrekte
Bewegung, richtiges Wesen. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN EH. Up to size black and
white, good head and eye, good ear placement, level topline, lacks in underfeathers, not so good front
movement, happy temperament.
OLIPA’S UNICA 18704/07 s.14.02.2007 i. Kans & Fin & Lva Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e.
Olipa's Prima Vista kasv. Liisa Pajala
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN H. 9 months, good size, strong bones, carrying too
much weight, correct head, short neck, topline not level, sinking, well angulated rear, a bit slopy croup, cannot
judge the movements, should have more temperament.
OPRI 20722/07 s.15.02.2007 i. Cockhill Valiant Prince e. Tobress Endless Love kasv. Martti Hyvärinen
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN ERI. 9 months, strong, good type, very well
developed for her age, typical head, good neck, good shoulder, well developed chest, nicely angulated rear,
typical movement. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN EH. Ikäisekseen (9 kk) erittäin hyvin kehittynyt, vahva
narttu jolla miellyttävä pää missä hyvä tan-väritys, hyvä luusto ja ylälinja, oikea rungon syvyys ja leveys, turkki ei
parhaassa näyttelykunnossa, liikkuu erittäin hyvin tehokkaalla terveellä askeleella.
PEPPER SWEET IZ DOMA RADAEVYH 29526/07 s.05.08.2006 i. Kans & Rus Mva RkfV Podarok Nebes Iz
Doma Radaevyh e. Rus Mva Phil Maris Sibiria Star kasv. A. Radaeva, Venäjä
Näyttelyt: Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin kaunis narttupentu, erinomaista
tyyppiä, kaunis feminiininen pää ja ihastuttava ilme, sopusuhtaisesti kulmautunut, hyvä eturinta ja erinomainen
runko, keskivahva luusto ja hyvät käpälät, kaunis kaula ja ylälinja, oikea hännän kiinnitys, liikkuu vetävällä,
hyvällä askeleella silloin kun haluaa, erittäin kaunis turkki, erittäin lupaava. Teuva RN 21.4. Leila Kärkäs PEN 2.
Tasapainoinen kokonaisuus, pää vielä kesken kehityksen ja tällä hetkellä antaa vielä hieman matalaraajaisen
vaikutelman, erittäin hyvä runko, eturinta ja rakenne, hyvä kaula, liikkuu hyvin, hyvä karva ja luonne. Honkajoki
RN 5.5. Kirsti Louhi PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvät rungon mittasuhteet omaava narttupentu jonka kuono- ja
kallolinja voisi olla yhteneväisempi, selvä sukupuolileima, hieman kaulanalusnahkaa, kaunis huulikaari, hyvä
kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut etuosa, hyvä rinnan syvyys ja kaarevuus, hyvin
asettunut häntä, riittävät kulmaukset takana, koira liikkuu edestä hieman avoimesti, takaliike ok, hyvä karvan
laatu, selkä elää liikkeessä. Elimäki RN 6.5. Soile Bister JUN ERI 1 PN1 SERT ROP. Pienikokoinen,
ikäisekseen hyvin kehittynyt kaunislinjainen feminiininen narttu, kuono voisi olla hieman täyteläisempi, muutoin
hyvä pää, kaunis kaula, erittäin hyvät kulmaukset, hieman suttuinen väritys, erinomaiset liikkeet, saisi olla
itsevarmempi. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi JUN ERI 3. Dark blue bitch, feminine expression,
medium size, strong bones, nice forechest and good spring of ribs, moves well when settled. Turku KR 4.8.
Alberto Cuccilato, Italia JUN ERI 2 PN2 VASERT. 1 year, excellent type, very nice expression, correct teeth,
excellent brisket, excellent thorax, short loin, correct angulation of croup, excellent coat, excellent movement.
Riihimäki RN 12.8. Tarja Hovila JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel JUN ERI
2.
PERCHWATER I’M LIKE MAGIC 12939/07 s.26.06.2006 i. Perchwater Mr Rainbow e. S & Dk Mva Perchwater
Blue Queen of Magic kasv. Frida Ankerson, Ruotsi
Näyttelyt: Jämijärvi RN 18.2. Ritva Raita PEN 1. Sopusuhtainen, iloinen pentu joka liikkuu hyvin, lupaava pää,
hyvin kulmautunut, hyvin kiinnitetty häntä mutta tahtoo köyristää selkäänsä kun on liukas, hyvä luusto, blueroan
väriä voisi olla vähemmän tai sitten kokonaan. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska JUN EH 4. 9
månader gammal, söt feminin tik med gott huvud, välansatta öron, bra ögon och bett, litet lågt ansatt svans, litet
knappt vinklad, skjuter länden upp i rörelse och litet kort trippande, bra päls färg och temperament. Jurva RN
4.8. Jorma Silta JUN H. Mittasuhteiltaan oikea, hieman pulskassa kunnossa esitetty narttu, sillä on oikealinjainen pää, hieman leuan- ja kaulanalusnahkaa, hyvä selkä, rintakehä vielä kesken kehityksen, hyvät raajat,
kaunis turkki, kiva luonne, hyvät liikkeet.
PILULA'S CAAL ME AMERICAN DIVA 14353/08 s.03.04.2007 i. Am Ch Ashgrove Brisbane e. Dk Mva Pilula's
Caal Me Manifique Berta kasv. Mikael Tranholm, Tanska
Näyttelyt: Helsinki PN 15.9. Kirsi Nieminen BABY 1 KP ROP-pentu. Erinomaista tyyppiä oleva pentu jolla
oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, syvä rintakehä ja täyteläinen runko,
vahva raajaluusto, voimakkaat takakulmaukset, liikkuu erinomaisella askelpituudella, miellyttävä luonne,
esitetään hyvin.

PRETTY FLOWER’S HOLY SMOKE 30822/05 s.11.05.2005 i. Backhills Just For You e. Leading-Light Amazon
Princess kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO EH. Blaue Hündin, gute grosse, korrekter Kopf,
mittellanger Hals, korrekte Vor- und Hinterhandwinkelungen, Rute etwas tief angesetzt, etwas unsichere
Bewegung. Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko NUO T. Pienehkö, hyvin kehittynyt narttu, hieman turhan voimakkaat
otsaluut ja kuono-osa voisi olla vankempi, tummat silmät, hyvä kaula, hyvä luusto, hyvä runko ja takaosa,
hieman liian matalalle kiinnittynyt häntä joka pilaa yleisvaikutelmaa etenkin liikkeessä, liikkuu kauttaaltaan
suhteellisen hyvin, murisi käydessäni sitä läpi. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska NUO EH 3. Fair
constructed, in good size, feminine head, good neck and shoulders, lacks a little in forechest, good deep body,
little straight in croup, sufficient angulations behind, moves with a good drive, a little open in front, very good coat
and temperament. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia KÄY H. Blue, good type and size, nice
head and eye, straight in shoulder, slightly on the ramp on the movement in front and rear, movement not good,
happy out-going temperament. Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen KÄY EH 4. Hyvä tyyppi, koko ja
mittasuhteet, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, lyhyt kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa,
tiivis vankka runko, liikkuu hyvin takaa, edestä leveästi, viehättävä luonne. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen
KÄY H. 2-vuotias, hyvärunkoinen nuori narttu jolla riittävä raajaluusto, esitetään hyvässä kunnossa, sievä pää ja
ilme, hyvät huulet ja purenta, kuono voisi olla hieman pidempi ja täyteläisempi silmien alta, kaunis kaula joka
voisi kiinnittyä sulavammin ylälinjaan, hyvät käpälät, kovin suorat etukulmaukset, riittävät takana, hyvä karvan
laatu, esiintyy ja esitetään kauniisti, liikkuu kevyesti mutta vielä kovin löysästi edestä ja askeleessa voisi olla
enemmän voimaa, mukava luonne. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt KÄY EH. Erittäin hyvän tyyppinen,
kaunis ilmeikäs pää, riittävän vankka luusto, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja eturinta täyteläisempi,
hyvä selkä, voisi liikkua pidemmin askelin.
PRETTY FLOWER’S HOT GOSSIP 30817/05 s.11.05.2005 i. Backhills Just For You e. Leading-Light Amazon
Princess kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen KÄY ERI 1. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet,
kuono-osa saisi olla hieman pitempi, hyvä kaula ja seistessä hyvä ylälinja, riittävät kulmaukset edessä ja takana,
liikkuu hyvin, viehättävä luonne. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen KÄY EH 4. 2-vuotias hyvärunkoinen ja
hyväluustoinen nuori narttu jolla kaunisilmeinen pää, kuono-osa voisi olla hivenen pidempi, riittävät kulmakaaret,
hyvä purenta ja huulet, kaunis kaula joka kiinnittyy sulavasti ylälinjaan, hyvät kulmaukset ja käpälät, hyvä karvapeitteen laatu, liikkuu oikealla asenteella mutta takapotku saisi olla parempi ja askelpituus myös, vielä kovin
leveät etuliikkeet, mukava luonne. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari KÄY ERI 3. Äetsä RN 9.9. Lilian
Hanniste, Viro KÄY EH 1. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt KÄY ERI 3. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis
ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, voisi olla aavistuksen paremmin kulmautunut sekä edestä että
takaa, hyvä runko, kaunis turkki, tasapainoiset liikkeet.
PRETTY FLOWER’S SUPER MODEL 47645/06 s.06.09.2006 i. Fin Mva Fin Jva Leading-Light BangaBoomerang e. Leading-Light Amazon Princess kasv. Katariina Leivo
Näyttelyt: Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi PEN 1. Tikvalp som behöver utvecklas och växa till sig, måste
utvecklas i nosparti, normal hals, något rak överarm, behöver mer förbröst, kort kropp, något brant kors, låg
svansansättning, välvinklad bak, kunde ha bättre steglängd och drive, mycket vacker välskött päls, behöver tid.
Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN ERI 1. Good type, light blue, correct size, good head and
eye, good neck and shoulders, well boned, good strong rear movement, well presented. Hämeenlinna KR 17.6.
Annaliisa Heikkinen JUN EH 4. Hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, otsapenger selvempi ja kuono-osa voimakkaampi, lyhyt kaula, etuosa saisi olla paremmin
kulmautunut, tiivis vankka runko, riittävät takakulmaukset, saisi liikkua pitemmällä askeleella, hyvä luonne.
Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen JUN EH 1. 10 kk, hyvin sievä, tasapainoisesti kehittynyt juniori jolla kaunisilmeinen narttumainen pää, hyvä purenta, riittävät huulet, hyvä kaula ja kaulan kiinnitys, eturinta saa vielä
kehittyä ja rintakehä saisi olla pidempi, hyvät kulmaukset ja käpälät, viehättävä luonne, liikkuu iloisesti ja hyvällä
askelpituudella, edestakaisin vielä pentumaisesti. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 2. Hyvinkää
ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN ERI. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara JUN ERI 2. Oikean
mallinen feminiininen juniori jolla vankka runko, tarpeeksi raajaluustoa, erittäin hyvä pään sivukuva ja linjat,
kulmakaaret voisivat olla merkatummat, tarpeeksi voimakas kuono-osa, eturinta tulossa, tilava oikean mallinen
rintakehä, tanakka lanne, hyvä jäntevä takaosa, turhan pysty lapa tekee kaulasta lyhehkön, oikealaatuinen
karvapeite, liikkuu hyvällä sivuaskeleella kantaen itsensä varsin hyvin, hyvä häntä, miellyttävä esiintyminen.
Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN EH. 13 months, nice bitch of good type, nice eyes, very well
developed for her age, correct head, very well ribbed, strong in loins, a bit slopy croup, lower tailset but tail
carried over topline, correct movement. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN H. Hyvän tyyppinen, ilmeikäs
pää jonka kuono-osa voisi olla täyteläisempi, riittävä luusto, etu- ja takaosa voisivat olla paremmin kulmautuneet,
hieman pitkä lanne, hyvälaatuinen turkki, liikkuu turhan lyhyin askelin mutta iloisesti, miellyttävä luonne.
PRETTY SABLES GUARDIAN ANGEL EstJV-04 17510/03 s.01.03.2003 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(n) & N &
Pohj Mva EstV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi KÄY ERI 1. 4 years old blue roan, shown in good
condition, correct headpiece, scissor bite, proper neck, excellent shoulders, could be more feminine allover,
proper ribcage, good angulation, strong hindquarters, slightly narrow behind, nice temperament.

PRETTY SABLES ICE CRYSTAL 35899/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock Cafe
e. Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO EH. Blaue Hündin, gute grosse, etwas wenig Stopp,
mittellanger Hals, etwas steile Oberarm, ein bisschen lange Körper, in der Bewegung lose Ellbogen, gutes
Wesen. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI. Proper breed type, 2 years old, still very babylikelooking, feminine head, scissor bite, proper neck and shoulders, excellent ribcage, slightly low tailset, little long in
body, medium angulated behind, excellent muscle, slightly narrow behind.
PRETTY SABLES IMAGE OF BEAUTY 35901/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock
Cafe e. Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen NUO T. Tässä vaiheessa hieman korkearaajaiselta vaikuttava,
kuono-osan tulee täyttyä, hyvä kallo, ohut lyhyt kaula, kevyt luusto, lantio melko jyrkkä ja lyhyt, takaraajat jäävät
liiaksi rungon alle, hyvä silkkinen karva, hyvin epävakaat liikkeet, melko tehottomat takaliikkeet. Tampere KV
25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO EH. Blauschimmel Hündin, richtige grosse, korrekter Kopf, mittellanger Hals,
richtige Schultern, etwas steile Hinterhand, etwas eng am Hinterhand. Korpilahti 1.4. Paavo Mattila NUO EH 4.
Mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu, hyvänmallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, hieman suora
edestä, hyvä karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic,
Serbia AVO EH. Good size and proportions, correct head, good neck, well angulated front and rearpart, deep
chest, good ribs, slopy croup, sound movement but sinking topline.
PRETTY SABLES JUST AS MIRACLE 27155/07 s.13.04.2007 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock
Cafe e. EstJV-04 Pretty Sables Guardian Angel kasv. Anne Ståhl
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia PEK 4. 7 months old, good size, feminine head, a bit
short neck, excellent front, well ribbed, short in loins, good tailset, typical movement for her age, but very bad
temperament, untypical for the breed.
RACCOON’S HIP HIP HURRAA Fin Jva 23464/02 s.13.03.2002 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e.
Raccoon’s Jippijippijii kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia KÄY ERI 2. 5 years old bitch, good size, good backline,
good legs, good moving. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia KÄY ERI 3. Nice head, enough neck, good
body, well angulated, excellent coat, lovely temperament, good tail, good mover. Heinola KR 19.8. Eeva Resko
KÄY H. Hyvinkää RN 16.9. Tina Sulce, Latvia KÄY ERI. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila KÄY EH. Mittasuhteiltaan hyvä narttu joka saisi olla ryhdikkäämpi liikkuessaan, hyvä pää, hieman suora edestä, hyvä runko,
ylälinja ja takaosa, hyvä karva, liikkuu riittävän tehokkaasti.
RACCOON’S HOT HOT HOT 49605/05 s.14.09.2005 i. Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e.
Raccoon’s Blue Recall kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia NUO ERI 1 VASERT. Good sized orange bitch,
sweet head and eye, good depth of body, nice legs and feet, strong hindquarters, good level topline, very happy
and sound on the movement. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen NUO ERI 2 PN2 VASERT. Lähes 2-vuotias,
hyvin viehättävä, tasapainoisesti kehittynyt, mittasuhteiltaan oikea nuori narttu jolla kaunisilmeinen pää, hyvä
vahva kuono ja huulet, hyvä purenta, hieman pyöreä kallo, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä runko ja kulmaukset,
liikkuu erinomaisella asenteella, askelpituudella ja voimalla, edestä vielä hieman huolimattomasti ja takaa vielä
kapeasti, upea kokonaisuus ja luonne.
RACCOON’S I’M CHARMING Fin Mva 25078/98 s.03.05.1998 i. Stocdale Orange Call e. Raccoon’s All Shook
Up kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala VET ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, kaunis pää,
hyvä kaula, selkä ja rintakehä sekä luuston vahvuus, toivoisin hieman enemmän kulmauksia, hieman kapeat etuja takaliikkeet, sivusta liikkuu hyvin ja tehokkaasti, pirteä luonne ja erinomaisessa kunnossa. Vehmaa RN 10.6.
Valentina Ivanisheva, Venäjä VET ERI 2. Very good bitch, excellent head, good proportions, elegant type,
elegant neck, compact, good movement, excellent presentation.
RACCOON’S IMPULSIVE LADY Fin Mva 25076/98 s.03.05.1998 i. Stocdale Orange Call e. Raccoon’s All
Shook Up kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala VET ERI 1 PN1 VSP ROP-VET. Erittäin hyvän tyyppinen ja erinomainen rakenteeltaan, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, erinomainen runko ja ylälinja, vahva luusto, hyvin
kulmautunut edestä ja takaa, upeat pitkät sivuliikkeet, erinomaisessa kunnossa oleva ja vauhdikkaasti esiintyvä
veteraani, korkealuokkainen narttu.
RACCOON’S WITHOUT DOUBT 29120/04 s.20.04.2004 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second
Sight e. Raccoon’s Infinite Joy kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio
Näyttelyt: Hamina KR 13.5. Matti Luoso KÄY H. Hyvän tyyppinen mutta turhan kevytrakenteinen narttu, hyvät
pään linjat, oikea purenta, sopiva kaulan pituus, säkä saisi olla parempi, kevyt luusto, hyvät käpälät, eturinta ja
runko saisivat olla vahvemmat, ylälinja saisi olla parempi, liikkuu melko hyvin, hyvä luonne. Kotka KV 16.6.
Davor Javor, Kroatia KÄY ERI 4. Good size, good type, good head, correct body, enough angulation, good
bones, good coat, good tail, good mover. Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen KÄY EH 2. Hyvän
tyyppinen vahva narttu joka liikkuu ja esiintyy hyvin, pään ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, otsapenger

selvempi ja kuono-osa täyteläisempi, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vankka runko, hyvä luonne.
Heinola KR 19.8. Eeva Resko KÄY H.
RAIKULI-POJAN LUCKY GIRL 43043/04 s.05.08.2004 i. Kans & Fin Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second
Sight e. Fin Mva Raccoon’s I’m Charming kasv. Anneli Vuori
Näyttelyt: Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen KÄY EH 1. Pienehkö iloisesti esiintyvä narttu, melko hyvä pää,
riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä runko, kaunis turkki, voisi liikkua tehokkaammalla askeleella sekä edestä
että takaa.
RAMSAN FINESHINE 32496/05 s.06.06.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Breeze Sunshine kasv. Maaret
Tapio
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO ERI. Blauschimmel Hündin, gute grosse, richtiger
Kopf, eleganter Hals, korrekte Schultern, Brustkorb und Vorbrust in Entwicklung, korrekte Bewegung.
Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia AVO EH 3. 2 years old, nice head, good teeth, very
well angulated, for the moment too narrow in breast and coat in good condition, movement loose, turns elbows
out. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska AVO EH. Tampere RN 8.9. Vera Smirnova, Viro AVO
ERI 4.
RAMSAN FRESH FAIRYTALE 28136/06 s.28.04.2006 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Breeze
Sunshine kasv. Maaret Tapio
Näyttelyt: Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi JUN EH. Feminin tik, behöver bättre utfylld nosparti, något
framskjuten skuldra, något kort och brant kors, normala vinklar bak, behöver stabilisera sig i rörelse, ännu
ofärdig i pälsen, härlig temperament, behöver tid. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen JUN EH 2. 15 kk, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen juniori joka kauttaaltaan saa vielä tiivistyä, kaunisilmeinen pää, vielä voimakkaat
otsaluut, hyvä purenta ja kauniit huulet, vahva kaula joka saisi kiinnittyä sulavammin, tilava hyvän pituinen
rintakehä, sopusuhtainen raajaluusto, tasainen lantio, liikkuu vielä kovin takakorkeana ja kapeasti takaa, löysästi
edestä, viehättävä luonne. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja JUN EH.
RAMSAN FREYA 32497/05 s.06.06.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Breeze Sunshine kasv. Maaret
Tapio
Näyttelyt:: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila NUO H. Mittasuhteiltaan hyvä narttu jolla kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, seisoo kapeasti edestä, etuosa pitäisi olla paremmin kulmautunut, eturintaa saisi olla enemmän, hyvälaatuinen karva, on vielä kovin epävarma edestä ja takaa, hyvä luonne. Ruovesi
RN 9.4. Tarja Hovila NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen narttu jolla oikeat mittasuhteet,
feminiininen hyväilmeinen pää, hyvä kaula, hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset, hyvin
kehittynyt runko, riittävä luusto, liikkuu hyvin takaa, hieman sidotusti edestä, oikea hännän kiinnitys, oikealaatuinen turkki, reisi voisi olla leveämpi, hyvä matala kinner, miellyttävä luonne. Vähäkyrö RN 5.5. Markku
Santamäki NUO EH 1. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteilta oikein rakentunut, ilmeikäs pää, hyvä luusto,
käpälät saisivat olla korkeammat, hyvä rintakehän muoto, hyvä turkin laatu, kaunis väritys, käyttäytyy
luottavaisesti, tulisi liikkua rennommin ja vaivattomammin etenkin takaa. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall,
Australia AVO H. Very pretty head, very good pigment, short back, good bone and feet, would prefer better
angle in hindquarters and better strength, which would give better movement.
RANCECRAIG CLARE OF THE MOON BaltJV-03 LvV-06 44014/02 s.01.07.2002 i. Butterburn Right-On at
Rancecraig e. Tvaeraa Ring Of Confidence at Rancecraig kasv. Elizabeth Craig, Iso-Britannia
Näyttelyt: Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila AVO EH. Hieman lyhyeltä vaikuttava narttu, kaunisilmeinen pää
voisi olla hieman pitempi, hyvä kaula, riittävän voimakas runko, lantio-osa voisi olla sulavampilinjainen, riittävät
takakulmaukset, hyvä karva ja liikkeet, parempi liikkeessä kuin seistessä. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann
Jörgensen, Tanska AVO EH. 4½ år gammal, feminin tik som visas i litet högt hull, bra öron, ögon och bett, bra
hals och rygg, litet lågt ansatt svans, litet knappt vinklad bak, rör sig kort trippande bak och ryggen sjunker, bra
päls färg och temperament. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 4. Feminine female,
excellent condition, topline should be better, medium angulated, excellent strong back and loin, correct tail,
movement ok, correct quality of coat. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI 1. Nice blue
roan, feminine head, would like better expression, very nice neck and shoulders, strong body, nice angulations,
merry movement, would like longer strides in front and firmer topline, nice coat. Kellokoski ER 9.6. Duncan
Craig, Iso-Britannia AVO EH. Well bodied dark blue, not best of heads, straight from shoulder, short deep
body, not best of front movements, happy out-going mover. Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels,
Belgia AVO ERI 2. Nice bitch, good head, enough neck, beautiful head, good shoulders and hindquarters, good
depth of breast, good tail carriage, moved well. Tuusula KR 30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia AVO EH 4. 5
years old blue roan bitch, balanced head, good layback of shoulders, very well sprung on ribs, I would like the
quarters more angulated, went well. Karjaa KV 1.7. Barbara Müller, Sveitsi AVO ERI 4. Soft expression, good
earset, well laid back shoulder, length of neck ok, deep brisket, should put not more weight on, well angulated in
rear, short body, moves with good drive, just topline should strengthen. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard,
Sveitsi AVO ERI 2. Nice looking dark blue roan shown in good condition, correct head, scissor bite, clean neck
and shoulders, proper tailset, correct hindquarters, could carry stronger topline. Joensuu KR 11.8. Laurent
Pichard, Sveitsi AVO ERI 2. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali AVO ERI 4.
Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia AVO ERI 3. Nice size and type, correct head, should have more

neck, strong and compact, well angulated, good temperament, moves easily with a lot of energy, but with a
roached back.
RASSEL’S DANISH DESIGN 35079/00 s.17.08.2000 i. Pilula’s Nonus Einar Chokolademand e. Rassel’s
Afrodite kasv. Hannele ja Kirsi Helenius
Näyttelyt: Somero RN 6.5. Paula Rekiranta AVO ERI 1 PN3. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea
narttu, narttumainen pää, hieman pyöreät silmät, tyylikäs kaula, hyvä eturinta, erittäin hyvin kulmautuneet raajat,
hyvin kaareutuneet kyljet, sopusuhtainen luusto, hyvä turkki, liikkuu erittäin hyvin sivulta, hieman kapeasti takaa.
Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada AVO ERI 2. Nicely proportioned little dog, good front and rear, nice
head and moves well. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä AVO ERI 2. Excellent bitch, excellent
balanced proportion of body, excellent elegant head, excellent topline, coat and presentation.
RASSEL’S FEEL GOOD 26106/01 s.27.04.2001 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N & Pohj Mva EstV-01 V-01
V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Breeze Sweet And Happy kasv. Hannele ja Kirsi Helenius
Näyttelyt: Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada AVO ERI 3. Nice little black and white, nicely proportioned,
good front and rear but sould use itself better. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska AVO EH.
RASSEL’S LADYLIKE 31770/05 s.03.06.2005 i. Am Mva Westerner Marching Order e. Rassel’s Feel Good
kasv. Hannele ja Kirsi Helenius
Näyttelyt: Somero RN 6.5. Paula Rekiranta AVO EVA. Matalaraajaisen vaikutelman antava narttu jonka raajaluusto saisi olla voimakkaampi, syvä kallo, hyvin voimakkaat kulmakaaret, turhan lyhyt kuono-osa, riittävä kaula,
hieman niukasti kulmautuneet raajat, hyvä tilava rintakehä, oikea turkin laatu, koira ontuu josta johtuen palkintosija EVA.
RASSEL’S NOTHING HILL 43846/06 s.13.08.2006 i. Pilula’s Caal Me Midnight Chrysler e. Rassel’s Feel Good
kasv. Hannele ja Kirsi Helenius
Näyttelyt: Somero RN 6.5. Paula Rekiranta PEN 1 KP ROP-pentu. Sievä narttupentu jolla kaunis narttumainen
pää, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja lavat, hyvä rintakehä, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, raajaluusto
voisi olla hieman voimakkaampi, hyvä karvapeite, tehokkaat sivuliikkeet, olisi edukseen hieman tiiviimmässä
kunnossa. Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada JUN ERI 1 PN4 VASERT. Quite little, lightly marked roan
colour, short body, well put together, still on her baby clothes. Saarijärvi RN 30.6. Markku Santamäki JUN EH
3. Sopivan kokoinen, mittasuhteilta oikea, ilmeikäs pää, hieman korkeat otsaluut, riittävä luusto, kohtalaisesti
kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet, hyvä turkin laatu, käytös luottavainen. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato,
Italia JUN EH. 11 months, nice female, correct head, elegant neck, narrow brisket, light bone, elbow open,
enough correct movement. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska JUN EH 1. Tampere RN 8.9. Vera
Smirnova, Viro JUN EH 3.
RAVASGANG’S DAYS OF THUNDER Fin Mva 39027/00 s.09.08.2000 i. Flyers I'Am A Tan Man e. Fin Mva
Ravasgang’s Emmaboda Trendy Renpearl kasv. Eila West
Näyttelyt: Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi VAL ERI 1. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti VAL H.
Narttumainen, sopivan kokoinen, pää on aivan liian kapea, erityisesti kuono-osa, hyvä kaula ja selkä, saisi olla
lyhyempi rungoltaan, ei käytä häntäänsä iloisesti, selkä notko liikkeessä, kaipaa eturintaa, esitettäessä parempi
kuin liikkeessä, hyvä luonne.
RAVASGANG’S MAGIC TOUCH 39936/03 s.23.08.2003 i. Lecibsin Meteorite e. Fin Mva Ravasgang’s Days Of
Thunder kasv. Eila West
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila KÄY EH. Hieman korkea raajainen narttu joka vaikuttaa aavistuksen
lyhyeltä, hyvä pää ja kaula, hyvä runko ja luusto, kulmauksia voisi olla enemmän, karva saisi olla suorempi,
liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä käytös. Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä KÄY ERI 1 PN4 VASERT.
Erittäin hyvän tyyppinen, kaunislinjainen, hieman kookas, erinomainen kaula ja selkälinja, hyvä kallo, kauniit
silmät, hieman kevyt kuono-osa, hyvä runko, eturinta voisi olla tilavampi, erinomainen luusto, hyvin kulmautunut
takaa, liikkuu erinomaisesti takaa ja sivulta, hieman ahtaasti edestä. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila KÄY EH 3.
Erittäin hyvän tyyppinen narttu, oikeat mittasuhteet, hyvän mallinen pää jossa sopiva pituus ja vahvuus, otsapenger voisi olla hieman selvempi, hieman pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, hyvä kaula, etuasentoiset lavat,
oikean mallinen runko, hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä matala kinner, oikea hännän kiinnitys,
hieman pehmeälaatuinen turkki, turhan kapea edestä, ryhdikkäät iloiset liikkeet, esitetään hyvin. Vaasa KV 15.4.
Leif Lehmann Jörgensen, Tanska ERI 4. 3 år gammal, högtställd tik med gott huvud, bra öron, ögon och bett,
bra hals, rygg och svansansättning, kunde ha litet mer bröst volym och bröst djup, rör sig bra, bra päls färg och
temperament. Vähäkyrö RN 5.5. Markku Santamäki KÄY EH 1. Kauttaaltaan hyvin rakentunut, oikeat mittasuhteet ja linjat, hyvä pää ja kaula, hyvät raajojen kulmaukset, turkki ei nyt paras mahdollinen, hyvät liikkeet.
Pietarsaari RN 13.5. Ritva Raita KÄY ERI 1 PN1 SERT ROP. Erinomaisesti liikkuva narttu jolla ilmeikäs pää,
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä pitkä rintakehä, liikkuu erinomaisesti. Kaustinen RN 19.5. Jukka
Kuusisto KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Pitkällä askeleella liikkuva jalo narttu, otsapengertä saisi olla hieman
enemmän, pitkä kaula, hyvä ylälinja, hieman kapea eturinta, hyvin kulmautuneet takaraajat, pitkä tehokkaat
liikkeet. Saarijärvi RN 30.6. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PN1 SERT VSP. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteilta oikea, ilmeikäs pää, hyvä ylälinja, vahva luusto, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä runko, melko puhtaat
mutta runsaat tan-merkit, turkki voisi olla siistimpi hapsukarvojen osalta, hyvät liikkeet. Kokkola KV 15.7.
George Kostopoulos, Kreikka KÄY ERI 3. On the tall side, but balanced and well bodied, very pleasing head

and expression, rather straight in shoulders and narrow in front, good topline and croup, sound rear with low
hocks, free open sidegait.
SECORCAN PATTY DIPHUSA S55427/2006 s.06.10.2005 i. Ch Grassland Ghost e. Secorcan Alexia Göringher
kasv. Juan Seller Duran ja Rafael Montes Serrano, Espanja
Näyttelyt: Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Beautiful black bitch,
very nice head and expression, excellent neck and shoulders, short compact body, nice hindquarters, moves
very well, nice coat quality. Pello KR 22.7. Jorma Silta NUO EH 1. Mittasuhteilta oikea, kaunislinjainen narttu,
oikea nartun pää, kuiva kaula, hyväasentoinen selkä, riittävä rinnan syvyys mutta eturinta vielä kapea, hyvät
raajat, kaunis turkki, hyvä luonne, hieman ahtaat etuliikkeet. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO ERI 1
PN1 SERT CACIB VSP.
SHAIKAROS ANGEL HEART Fin Mva 46439/02 s.21.11.2002 i. Fin Mva Midian’s Exterminator e. Fin Mva
Shavian Raindrop kasv. Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Teuva RN 21.4. Leila Kärkäs VAL ERI 2 PN3. Erinomainen tiivis kokonaisuus, hyvän mallinen
feminiininen pää, tasapainoinen rakenne, hieman kapea edestä, liikkuu hyvin, hieman pehmeä karvan laatu,
rauhallinen luonne. Vähäkyrö RN 5.5. Markku Santamäki VAL ERI 2 PN2. Sopivan kokoinen, kaunis pää,
hyvät linjat, pitkä kaula, hyvät raajojen kulmaukset ja rintakehän muoto, aavistuksen pitkä lanneosa, liikkuu
hyvin, käyttäytyy tasapainoisesti. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia KÄY ERI 4. Well bodied
black, good head and eye, good neck and shoulders, short deep body, strong rear quarters, sound happy
movement. Kokkola KV 15.7. George Kostopoulos, Kreikka VAL ERI 3. Compact and well bodied, pleasing
head and expression, good forechest, good enough front angle, strong topline with good croup, a bit overangulated rear, sound mover from all sides. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 1. Proper breed
type, 4 years old black, shown in good condition, pretty head, dark eyes, scissor bite, correct length of neck,
excellent shoulders, little long in back, proper trailset, excellent cat feet, proper hindquarters, moves ok with
excellent reach and drive. Korsholm RN 12.8. Markku Santamäki VAL ERI 1 PN1 VSP. Vantaa KR 1.9.
Tamas Jakkel, Unkari VAL ERI 1. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti VAL ERI 2 PN4. Tyypillinen narttu
joka saisi liikkua paremmin edestä, pyöreä kallo, hyvä ilme, purenta ja korvat, hyvä runko, ylälinjan tulisi olla
parempi, hyvä karvan laatu ja väri, hyvät korvat.
SHAIKAROS BEAUTY SPOT 52245/04 s.29.09.2004 i. Maxi Mates Lord Essex e. Fin Mva Shavian Raindrop
kasv. Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila EH 2. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet, feminiininen pää jossa
otsapenger saisi olla selvempi, riittävä kaula, hieman niukat etukulmaukset, hyvä runko ja luusto, niukahkot
etukulmaukset, hyvin kulmautunut takaa, oikealaatuinen turkki ja hyvä hännän kiinnitys, voisi olla parempi
lihaskunto, vapaat iloiset liikkeet, viehättävä luonne. Teuva RN 21.4. Leila Kärkäs AVO EH 1. Erittäin hyvän
tyyppinen mutta sekä edestä että takaa vielä kovin kapea, sievä pää mutta ilme hieman pelästynyt, rungon ja
eturinnan tulee vielä kehittyä, tasapainoiset riittävät kulmaukset, liikkuu erittäin kauniilla sivuaskeleella, hyvä
karvan laatu. Vähäkyrö RN 5.5. Markku Santamäki AVO EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea,
täyteläinen kaunisilmeinen pää, hyvä luusto, laaja rintakehä, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä turkin
laatu, liikkuu reippaasti ja käyttäytyy iloisesti, hyvin tasapainoinen kokonaisuus mutta voisi olla hieman jalompi.
Pietarsaari RN 13.5. Ritva Raita AVO H. Pennun näköinen, sopusuhtainen narttu, lyhyt kuono-osa, hyvin kapea
purenta, hyvä ilme, lyhyt kaula, pystyt lavat, myös takakulmat saisivat olla voimakkaammat, liikkuu sopusuhtaisesti.
SHAIKAROS CREME CARAMELLE 55752/06 s.22.11.2006 i. Fin Mva Fashion Show of Black Mirage e. Fin
Mva Shavian Raindrop kasv. Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 4 KP. Mature for age, nice head, sweet
expression, good substance, happy on move, holding level topline. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti
JUN EH 2. Oikean tyyppinen, narttumainen, hyvä liikkuja, kaunis nartun pää, hyvä purenta, oikea cockeri-ilme,
hyvä luusto ikäisekseen, hyvät korvat, eturinnan tulisi olla pidempi, hyvin kulmautunut, vielä melko pentumainen.
Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN EH.Erittäin hyvän tyyppinen, vahva feminiininen narttu jolla oikealinjainen
pää mutta ilme saisi olla pehmeämpi, oikeat rungon mittasuhteet ja riittävät kulmaukset, tässä vaiheessa hyvin
lyhyessä karvassa mikä häiritsee kokonaisvaikutelmaa, iloinen ja tehokas liikkuja.
SHAIKAROS CRYSTAL HEART 55753/06 s.22.11.2006 i. Fin Mva Fashion Show of Black Mirage e. Fin Mva
Shavian Raindrop kasv. Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN 1 KP. Good coated black in lovely condition,
nice head, good ear placement, neck and shoulders, moved well with drive, happy on the move.
SHAIKAROS DIAMOND HEART 14308/07 s.03.01.2007 i. Kans & Fin & Ltu & Lv Mva Shavian Cosa Nostra e.
Fin Mva Shaikaros Angel Heart kasv. Minna Myllyniemi
Näyttelyt: Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi PEN 1 KP ROP-pentu. Very feminine, nice looking, 7
months old, at the upper size limit, at the moment slightly low on legs, proper bite, should have little more
substance in foreface, quite light in bone, nice temperament, needs to get little more substance allover.
Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN EH. 10 months, good size, well developed for her age, very
nice feminine head, gentle expression, could have more neck, upright shoulder, very nice ribs, strong in loins,
good rearpart, very good short steps with her tail down, shy temperament.

SHAVIAN BITCH IS BACK 14331/05 s.26.09.2004 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est Mva RkfV-06 V06 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen AVO ERI 1 PN3. Lähes 3-vuotias, kaunislinjainen, hyvärunkoinen
ja hyväluustoinen narttu joka hyvin tasapainoien ja rodunomainen, sievä pää ja ilme, hyvä purenta, erinomainen
kaula ja ylälinja, vahvat käpälät, hyvä matala kinner, upea karvan laatu, erinomainen cockerin luonne, liikkuu
erittäin hyvällä askelpituudella ja riittävällä voimalla, etuliikkeet kovin huolimattomat. Joensuu KR 11.8. Laurent
Pichard, Sveitsi AVO ERI 1 PN2 VASERT. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues AVO ERI 2.
Kouvola KR 18.8. Paula Rekiranta AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Heinola KR 19.8. Eeva Resko AVO ERI 1
PN4. Tervakoski KV 26.8. Annukka Paloheimo AVO ERI 2 VASERT. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt
AVO ERI 1 PN2 SERT. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvärakenteinen, kallo-osa voisi olla jalompi,
hyvä kaula ja ylälinja, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy erinomaisesti. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo AVO ERI 2.
Erinomainen tyyppi, vahva kuono-osa, hieman luisu kallo-osa, erinomainen luusto, kaunis ylälinja, hyvä takaosa,
erinomainen karva, etuliikkeissä astuu hieman sisään, upeat sivuliikkeet ja tip-top näyttelykunnossa, miellyttävä
luonne, kantaa itsensä kauniisti.
SHAVIAN NO MERCY PMJV-05 EstV-07 V-07 14330/05 s.26.09.2004 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus &
Est Mva RkfV-06 V-06 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen ERI 1 PN3 VACA. Erinomainen runko-osa mittasuhteiltaan,
hieman lyhyt kuono-osa, kaunis ylälinja, hyvä hännän kiinnitys, hyvä silkkinen karva, kauniit liikkeet, alati liikkuva
häntä. Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä AVO ERI 1 PN3. Sopivan kokoinen, kaunislinjainen, erinomaista
rotutyyppiä oleva, muuten sievä pää mutta kuono-osa voisi olla hieman pidempi, erinomainen runko ja luusto,
hyvät käpälät, hyvä leveä reisi, erinomaiset matalat kintereet, esitetään kauniissa kunnossa, liikkuu erinomaisesti
takaa, erinomainen temperamentti. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi AVO ERI 2 PN3. Stilig feminin tik,
välskuret huvud, elegant helhet, välvinklad och välgående, härlig utställningskondition. Parainen KR 27.5. Harri
Lehkonen AVO ERI 2 PN3. Tyylikäs narttu, feminiininen pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja,
esiintyy reippaasti ja pitkällä askeleella. Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia AVO ERI 2 PN3. Almost 3
years old, beautiful show bitch, beautiful head, short backline, front wide, all correct. Vantaa KR 1.9. Tamas
Jakkel, Unkari AVO ERI 1 PN1 ROP. Eckerö 22.9. Yochai Barak, Israel AVO ERI 1 PN1 CACIB VSP.
Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja AVO ERI 2. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO
ERI 2 PN2 VASERT VACA. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti AVO EH 1. Narttumainen, luonteeltaan
iloinen cockeri, sopivan kokoinen, pään tulisi olla pitempi ja ilmeen pehmeämpi, kaunis kaula, hyvä selkälinja,
hyvä takaosa, hyvä runko, saisi olla edestä hieman leveämpi, hyvä karvan laatu ja väri, hyvät tassut,
erinomainen hännän kiinnitys. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PN1 CACIB ROP. Erinomaista
tyyppiä oleva feminiininen kaunislinjainen narttu jolla hyvä luusto ja sopivasti runkoa, täyteläinen pää, hyvä kalloosa, tarpeeksi yhdensuuntaiset pään linjat, hyvän mallinen rintakehä ja voimakkaat takaraajat, sopivasti
kulmauksia takana, hyvin edessä, eturinta voisi olla täyteläisempi, erittäin kaunis ylälinja, kantaa itsensä ja
häntänsä liikkeessä hyvin, yhdensuuntainen taka-askel, etuaskel voisi olla ulottuvampi, hyvä karva, tyylikäs
kokonaisuus. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt AVO ERI 2. Erittäin kaunis kokonaisuus, pään linjat voisivat
olla yhdensuuntaisemmat, hyvä luusto ja kulmaukset, kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy todella hyvin. Helsinki KV
9.12. Arja Koskelo AVO ERI PN1 V-07 CACIB ROP. Erinomainen tyyppi, ihastuttava, hyvin näyttävä 3-vuotias
narttu jolla oikeat pään linjat, toivoisin lempeämmän ilmeen, erinomainen kaula ja ylälinja, upea karva, hieman
pitkä lanneosa, esiintyy ja esitetään erinomaisesti, kokonaisuus silmiä hivelevä, erinomaiset liikkeet, tip-top
näyttelykunnossa.
SHAVIAN NEL SOLE 11589/02 s.12.12.2001 i. Kans & Fin & Lv & Est & It Mva LvV-02 Francini's Encanto
Latino e. Shavian White Diamond kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Hyvinkää RN 16.9. Tina Sulce, Latvia AVO EH 4. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt AVO H.
Hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, kauttaaltaan kovin kapea, hyvä pää, kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja
kulmaukset, hyvälaatuinen turkki, hyvät sivuliikkeet, esitetään hyvin.
SHAVIAN RAINDROP Fin Mva 11811/00 s.07.01.2000 i. Pansy’s As Right As Rain e. Shavian White Diamond
kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska VAL ERI 3. 7 år gammal, feminin tik, gott huvud,
mörka ögon, prima bett, öronen kunde ligger litet bättre till, litet rak skuldra, bra vinklade ben, bra benstomme,
rör sig gott bak men kunde vara litet mer fast fram. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta VAL ERI
3. Strong black bitch, the head is a little bit small in proportion to body, would like longer neck, quite good
angulation, deep and wide chest, moves quite well. Kaustinen RN 19.5. Jukka Kuusisto VAL ERI 1. Kauniissa
kunnossa esitetty valionarttu, hieman pieni pää, turpea kaula, hyvä selkä, erinomainen rintakehä, hyvät raajat ja
liikkeet, kaunis turkki. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia VAL ERI. Well bodied black, shown in
good coat and condition, good head and eye, good legs, and feet, level topline, strong rear quarters, happy outgoing mover.
SHAVIAN SAINT OR SINNER 43143/06 s.07.07.2006 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est Mva RkfV-06
V-06 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta
Näyttelyt: Valkeala RN 3.3. Kirsti Louhi PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvän tyyppinen, hieman pitkärunkoiselta
vaikuttava narttu jolla hyvä luuston vahvuus, hyvä pää, oikea purenta, kaunis ilme, hyvä kaula, hyvät kulmaukset
sekä edestä että takaa, erinomainen rintakehä, kuitenkin vielä pentumaisen ihana luonne, esiintyy hyvin,

avoimet takaliikkeet. Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt PEN 1 KP VSP-pentu. Kaunis tasapainoinen nuori
narttu, hyvä pää, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin, hyvin lupaava nuori
neiti. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska JUN ERI 3. Lovely type, feminine, well balanced head, good
expression and bite, lovely neck, good shoulders and upper arm, short body, still needs to mature, lovely
quarters, moves very well with good topline, very promising girl, good coat. Helsinki KV 20.5. Kari Haave,
Ruotsi JUN ERI 3. Elegant, mycket välbyggd tik, behöver tid att få full päls och stabilisera sig, super
konstruktion, rätt sort. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN EH. Black, good overall type, good
head and dark eye, well boned, good neck and shoulders, coat in good condition, strongly angulated, level
topline, good tailset, happy good movement. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä JUN ERI 2.
Elegant bitch, excellent size and type, excellent head, very good neck, too long in loin, excellent movement, coat
and showing.
SHEERCLEVER NOONE DOES IT BETTER 34636/06 s.30.11.2004 i. Wensum Irvine e. Fin & Dk & N & S Mva
Claudette Most Welcome kasv. Tuija Kaipainen, Tanska
Näyttelyt: Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali AVO EH. Nice head and expression, feminine,
good neck and topline, coat should be in better condition and the trimming is not correct, good proportions of
body, well angulated and regular mover. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen, Tanska AVO EH. Tampere
RN 8.9. Vera Smirnova, Viro AVO ERI. Äetsä RN 9.9. Lilian Hanniste, Viro AVO EH 2. Tampere RN 6.12.
Merja Järnstedt AVO EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla
täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, hieman kapea edestä, hyvät sivuliikkeet.
SHEERCLEVER PLAYING THE ANGEL 49568/06 s.31.03.2006 i. Athos Black Petrs e. Sheerclever
Gamekeeper kasv. Tuija Kaipainen, Tanska
Näyttelyt: Parainen KR 27.5. Harri Lehkonen JUN EH 1. Vielä kesken kehityksen oleva reippaasti esiintyvä
narttu, hyvin kulmautuneet raajat, rungon tulee vahvistua, turkki ei vielä parhaassa vaiheessa, miellyttävä
luonne, terveet liikkeet.
SHEERCLEVER PRIDE AND JOY Fin Mva 16874/95 s.12.02.1995 i. Kans & Fin & Dk & Est Mva KBHV-94
Sheerclever French Memories e. Sheerclever Delightsome Joy kasv. Tuija Kaipainen, Tanska
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki VET ERI 2. Schwarze Veteran Hündin, etwas grosrahmig,
korrekter Kopf, eleganter Hals, mittelstarke Knochen, entsprechender Brustkorb, korrekte Bewegung,
vorzügliche Kondition.
SHIMMERIAN EMERALD 15354/04 s.26.01.2004 i. Fin Mva Midian’s Exterminator e. Shimmerian Jewel Of
Mine kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen AVO H. Tilava rintakehä, sopiva pään pituus, hieman voimakkaat
poskiluut, ilme saisi olla lempeämpi, hyvä ylälinja, lanneosa saisi olla lyhyempi ja luusto tähän kokoon vahvempi,
liikkuu lyhyellä eturaajojen askeleella, ahtaasti edestä ja takaa. Tornio RN 17.2. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO ERI
2 PN4. Feminin med utmärkt huvud och uttryck, utmärkta öron, utmärkt hals, goda proportioner, välvinklad med
goda rörelser. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila AVO EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä narttu,
feminiininen, hyvän mallinen pää, hieman takaluisu kallo, sopiva kaulan pituus, hyvä eturinta, runko ja luusto,
hieman etuasentoiset lavat, voimakkaat takakulmaukset, oikea hännän kiinnitys, liikkuu iloisesti ja ryhdikkäästi
mutta etuaskel saisi olla pidempi ja joustavampi, hieman pehmeälaatuinen hyvin hoidettu turkki, viehättävä
luonne, esitetään kauniisti. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO EH 4. Black and tan bitch
with nice head and expression, good neck and shoulders, strong body, quite good angulations, should take
longer steps in movement, coat a bit woolly and would like better grooming. Pello KR 22.7. Jorma Silta AVO H.
Mittasuhteiltaan oikea, koira esitetään lihavassa kunnossa, oikealinjainen pää, hyvä selkä ja rinnan syvyys,
eturinta varsin kapea, hyvät raajat, samoin turkki ja väri, kiva luonne, kapeat etuliikkeet. Kiiminki RN 4.8. Paavo
Mattila AVO ERI 1 PN2 VASERT. Kaunis narttu, hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, hyvä
kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, hyvin kulmautunut, hyvä suora karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä
käytös. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO EH 4.
SHIMMERIAN PINECONE 11626/06 s.02.12.2005 i. Fin Mva Shavian Golden Rule e. Fin Mva Shimmerian
Ebony Star kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Heinola KR 19.8. Eeva Resko NUO H. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia NUO ERI 4.
Good size, correct head, nice neck, good front, excellent ribs and depth of chest, would like shorter in loins, but
still in balance, good tailset, correct rearpart, excellent movement with a lot of action.
SHIMMERIAN VELVET LADY 41234/06 s.04.07.2006 i. N & S Mva Travis Able And Willing e. Shimmerian
Emerald kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Annukka Paloheimo PEN. Laihassa kunnossa, hyvät mittasuhteet, kauniit silmät,
hyvä purenta, riittävä luusto, olkavarsi saisi olla viistompi, rinnassa ja kurkussa melko paljon valkoista, liikkuu
hyvin. Oulainen RN 6.5. Markku Santamäki JUN H. Rungon mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, ilmeikäs pää,
hyvä kaula ja etuosa, riittävä runko, lantio-osa saisi olla suorempi, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, tulisi
liikkua takaa vapautuneemmin, kiiltävä karvapeite. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI.
Very nice black, nice head and expression, lovely length of neck, very well developed body for her age, good
angulations, a bit disappointment in movement, should carry herself more, lovely coat and condition. Ii RN 26.5.
Saija Juutilainen JUN ERI 2 PN3. 10 kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan erinomainen juniorinarttu jolla

hyvin kaunisilmeinen pää, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta ja huulilinja, hyvät pitkät
korvat, kaunis kaula mutta turhan pysty kiinnitys, samoin etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvät takakulmaukset, matala kinner, erinomainen runko, vahvat käpälät, erinomainen karvan laatu, liikkuu vielä hieman
kapeasti mutta rodunomaisella asenteella ja askelpituudella, lupaava kokonaisuus. Hyrynsalmi RN 9.6. Elena
Ruskovaara JUN EH 2. Oikea tyyppi ja sukupuolileima, hyvä tilava runko, sopiva luusto, turhan kapea alaleuka,
hyvä pään sivukuva ja oikea vahvuus, tyypilliset takakulmaukset ja hyvä rintakehä, eturinta on vielä
kehittymätön, saisi liikkua edestä ulottuvammalla askeleella, liikkuu hyvin takaa, erinomainen karvan laatu. Pello
KR 22.7. Jorma Silta JUN H. Mittasuhteiltaan oikea, hieman lihavassa kunnossa esitetty, oikealinjainen pää,
hyvä selkä, hyvä rinnan syvyys, eturinta kapea, hyvät raajat, kiva luonne, hyvä turkki, pientä ahtautta etuliikkeissä. Kiiminki RN 4.8. Paavo Mattila JUN EH 2. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvä pää ja ilme sekä kaula,
sopusuhtainen runko, hyvin kulmautuneet raajat, erittäin hyvä karva, liikkuu halutessaan hyvin, miellyttävä
luonne, seistessä kauniit ääriviivat joita liikkeessä osin menettää. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN EH
1.
SHIMMERIAN VIVA LA DIVA 41233/06 s.04.07.2006 i. N & S Mva Travis Able And Willing e. Shimmerian
Emerald kasv. Mervi Vesala
Näyttelyt: Oulainen RN 6.5. Markku Santamäki JUN ERI 2 PN2 VASERT. Oikeat rungon mittasuhteet ja hyvät
linjat, ilmeikäs pää, sopusuhtainen luusto, hyvä runko ja rintakehän syvyys, tasapainoisesti kulmautuneet raajat,
hyvät liikkeet, runsaat tan-merkit jotka melko puhtaat, kiiltävä karvapeite. Oulu KR 12.5. Maria-Luise
Doppelreiter, Itävalta JUN EH. Nice black and tan, feminine head, would like a softer expression, good length
of neck, looks a bit leggy at the moment, quite good angulations, would like longer steps in movement, especially
in front, good coat.
SLUMBERLAND BACK AND FORTH 25523/06 s.08.04.2006 i. Fin & Rus & Est Mva EstV-06 Vitahotellets
Aragon e. Fin & Est Mva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Annukka Paloheimo PEN. Laihassa kunnossa, hyvät mittasuhteet, kauniit silmät,
hyvä purenta, riittävä luusto, olkavarsi saisi olla viistompi, rinnassa ja kurkussa melko paljon valkoista, liikkuu
hyvin. Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla sopiva raajaluusto,
kaunis pää ja ilme, valkoista rinnassa, hyvä kaula ja luonne, ulkokierteiset eturaajat, liikkeet eivät vielä
tasaantuneet, tarvitsee aikaa ja kehäharjoitusta. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki JUN EH. Etwas
kleine Hündin, insgesamt in Entwicklung, korrekter Kopf, mittellanger Hals, steile Schultern, fehlende Knochenstärke, kurzer Körper, noch korrekte Bewegung. Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila JUN H. Hyvän tyyppinen,
feminiininen hieman pienikokoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, feminiininen hyvän mallinen pää, hyvä ilme,
lyhyt kaula, niukasti kulmautunut, ikäisekseen riittävä runko, luusto saisi olla järeämpi, oikea turkin laatu mutta
vielä niukka, hyvä hännän kiinnitys, hieman lyhyt lantio, saisi liikkua tehokkaammin, miellyttävä luonne. Iisalmi
KR 26.5. Markku Santamäki JUN EH. Sopiva koko ja rungon mittasuhteet, ilmeikäs pää, kohtalaisen hyvin
kulmautuneet raajat, melko voimakas viiru kaulassa ja raajassa, siisti turkki, reippaat liikkeet.
SLUMBERLAND BASIC BLACK 25521/06 s.08.04.2006 i. Fin & Rus & Est Mva EstV-06 Vitahotellets Aragon e.
Fin & Est Mva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Annukka Paloheimo PEN. Kaunisilmeinen, hieman hento tässä kehitysvaiheessa,
hyvä purenta, olkavarsi saisi olla viistompi, tahtoo köyristää selkäänsä liikkeessä, hyvä liikerata. Raahe RN 3.2.
Jouko Leiviskä JUN H. Neliömäinen, hieman ilmava vaikutelma, riittävä kaula, kokonaisuudessaan toivoisin
koiraan enemmän volyymiä, sievät silmät, turhan lyhyt kuono-osa, koiran tulee kehittyä kaikin puolin, hieman
korkeat kintereet, hieman pyöreä takaosa, erinomainen temperamentti, esitetään hyvin. Tuusniemi RN 25.2.
Matti Tuominen JUN H. 10 kk ikäinen, miellyttäväluonteinen narttu joka köyristää lanneosaansa voimakkaasti,
sopiva luusto, pää ja ilme ok, luisu lantio, hyvä runko, esiintyy ja esitetään hyvin. Oulainen RN 6.5. Markku
Santamäki JUN H. Mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, ilmeikäs pää, hyvä kaula ja hyvin kulmautuneet eturaajat, riittävä rinnan syvyys, jyrkkäasentoinen lantio, köyristelee lanneosaansa, kiiltävä hyvin hoidettu karvapeite, käyttäytyy luottavaisesti. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN EH. Nice black bitch,
very sweet head and expression, would like better lay of shoulders, hocks a bit long, should take longer strides
and carry herself better in movement, good coat condition. Kokkola KV 15.7. George Kostopoulos, Kreikka
JUN EH 3. Well bodied for age and compact, pleasing head and expression, low and long ears, average front
and rear angles, needs to settle in topline and develop in front. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN
EH. Very feminine, 16 months old black, at the limit in size, pretty head, proper bite, medium length of neck,
slightly straight in shoulder, excellent ribcage, little long in body, proper hindquarters, could carry stronger
topline, needs to fulfill her maturity.
SLUMBERLAND BUTTERSCOTCH 25522/06 s.08.04.2006 i. Fin & Rus & Est Mva EstV-06 Vitahotellets
Aragon e. Fin & Est Mva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Annukka Paloheimo PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto,
kaunis ilme, erittäin kaunis pää, hyvä purenta, lupaava eturinta, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu kauniisti.
Ilomantsi RN 14.1. Paavo Mattila JUN EH 3. Hyvä nuori narttu, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, aavistuksen
lyhyt runko, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, lantio voisi olla hieman pidempi, hyvä karva tulossa, liikkuu
hyvin, miellyttävä käytös. Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä JUN ERI 3. Hyvät mittasuhteet omaava, vielä hieman
ilmava, hyvä kaula ja selkälinja, erittäin kaunis pää jossa tummat kauniit silmät, ikäisekseen riittävä runko, hyvä
luusto, hyvät tiiviit käpälät, riittävät takakulmaukset, lupaava kokonaisuus mutta tarvitsee vielä aikaa, liikkuu
hyvin takaa, esiintyy erinomaisesti. Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen JUN ERI 2. 10 kk ikäinen, erinomaista

tyyppiä oleva narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvä runko ja luusto, hieman valkoista
rinnassa, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu sopivalla askelpituudella, esiintyy ja
esitetään hyvin. Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska JUN ERI 2. Feminine, good size, very compact,
strong head with very good expression, good bite, strong neck, good shoulders, a little straight upper arm, short
back, good quarters, moving very flowing with good topline, good coat and temperament. Tohmajärvi RN 5.5.
Saija Juutilainen JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. 13 kk, hyvin viehättävä juniorinarttu jolla oikeat rungon mittasuhteet ja sopusuhtainen raajaluusto, tasapainoisesti kehittynyt, hyvin kaunisilmeinen pää jossa oikeat linjat,
hyvä purenta, hyvä huulilinja, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä karvan laatu, riittävät
hapsut, tiiviit käpälät, hieman pehmeät ranteet, liikkuu oikealla asenteella ja erinomaisella askelpituudella,
edestä vielä hieman löysästi, miellyttävä lupaava kokonaisuus. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina,
Latvia JUN ERI 1 PN3. Nice feminine female, excellent size, condition and proportions, lovely head, has nice
expression, strong back and loin, excellent chest, happy tail, good movement, lovely temperament. Oulu KR
12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN ERI 3. Very nice red, lovely head and expression, excellent body,
very good front angulations, hind angulations are a bit hidden by the coat, carries herself very well in the
movement, excellent coat quality, grooming could be improved. Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila JUN ERI 1
PN1 SERT ROP. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, oikean mallinen feminiininen kaunisilmeinen pää, kaunis
kaula ja ylälinja, etukulmat saisivat olla voimakkaammat, hyvä eturinta ja luusto, hyvin kehittynyt runko, hyvin
kulmautunut takaosa, oikea hännän kiinnitys, kaunis turkki, liikkuu vetävällä askeleella, iloinen luonne. Iisalmi
KR 26.5. Markku Santamäki JUN ERI 4. Rungon mittasuhteilta ja linjoilta hyvin rakentunut, täyteläinen pää ja
kaula, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, valkoinen kravatti, hyvä turkki, liikkuu ja esitetään hyvin. Sulkava RN
27.5. Ritva Raita. JUN ERI 1 PN2 VASERT. Erinomaista tyyppiä oleva narttu joka liikkuu erinomaisesti, erittäin
hyvä ilmeikäs pää, hyvä purenta, hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa, hyvät mittasuhteet, liikkuu kaikin
puolin hyvin, valkoista vähän rinnassa mutta ei jatku liian alas. Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia JUN
ERI 1. 14 months old, beautiful bitch, good head, good front, strong backline, legs in front and back very good.
Nurmes RN 10.6. Jorma Silta JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Mittasuhteiltaan oikea, kaunislinjainen nuori narttu,
moitteeton pää, hyvä selkä, valmis hyväasentoinen rinta, hyvä luusto, hyvät kulmaukset, kiva luonne, hyvä
turkki, liikkuu oikein. Saarijärvi RN 30.6. Markku Santamäki JUN EH 2. Rungon mittasuhteilta hyvin rakentunut,
täyteläinen pää, hyvä kallo, valkoinen runsas kravatti kaulassa, hyvä luusto, hyvä turkin laatu, tasapainoiset
liikkeet, avoin käytös, lantio-osa voisi olla suorempi ja lantio pyöreämpi. Juva KV 8.7. Svein Helgesen, Norja
JUN ERI 1 PN3 VASERT. Excellent type, good balance, very good head and expression, good neck, could hve
better topline, compact body, well angulated, excellent coat quality. Puumala RN 28.7. Elena Ruskovaara NUO
EH 2. Vankka ja tänään tanakka, hyvän mallinen narttu, vahva nartun pää, hyvä vahvuus kuonossa, hyvin
holvautunut kallo, tilava eturinta ja oikean mallinen rintakehä, kaula voisi olla pidempi, hyvä takaosa, tarpeeksi
kulmauksia edessä, melko jyrkkä lantio tekee liikkeen sidotuksi, putoaa eteen liikkeessä, tarpeeksi ulottuvuutta
sivuliikkeessä, malttamaton liikkuja. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI. Pretty picture, 16
months old, good size, scissor bite, well set ears, good expression, proper shoulders, excellent ribcage, slightly
low tailset, proper hindquarters, well presented, slightly narrow behind. Joensuu KR 11.8. Laurent Pichard,
Sveitsi NUO ERI 2. Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues Madeira Fernando, Portugali NUO ERI
1 PN2 SERT VACA. Punkaharju RN 19.8. Markku Santamäki NUO EH 1. Mikkeli RN 25.8. Jorma Silta NUO
ERI 1 PN2 VASERT. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja NUO ERI 1 PN3 VASERT. Oulu
KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi NUO ERI 2. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia NUO ERI 2. Strong
typy bitch, excellent neck and shoulder, strong and compact body, good set of the tail, nice hindquarters, loose
elbows, typical sound movement.
SLUMBERLAND CITTY BANG BANG 35158/07 s.06.04.2007 i. Flyers Say Hey e. Fin & Est Mva Merazure
Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia PEN 2 KP. 7 months old of good type, typical head with
feminine expression, good balance, nice neck and topline, excellent shoulder, front and legs, good ribs, strong in
loins, good tailset, good hindquarters but a bit french in front, typical movement for her age with good tail action.
SOFTLOVE LITTLE MY 28458/06 s.16.04.2006 i. Kans & Fin & Am Mva JMV-94 NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95
BV-95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Flyers Lovesick kasv. Lise-Lotte Nyman
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila JUN H. Hyvä nuori narttu joka vaikuttaa vähän korkearaajaiselta,
kaunisilmeinen pää jossa kallolinja hieman liikaa taakse laskeva, hyvä kaula ja runko, niukasti kulmautuneet
raajat, hyvä ylälinja, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä luonne. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila JUN EH 4. Erittäin
hyvän tyyppinen juniori narttu jolla hyvät mittasuhteet, päässä oikea pituus ja vahvuus, otsapenger voisi olla
selvempi, etuasentoinen lapa, riittävä kaula, hyvin kehittynyt runko, keskivahva luusto, hieman jyrkkä lantio,
oikealaatuinen turkki, liikkuu ryhdikkäästi ja iloisesti, viehättävä luonne, esiintyy erittäin kauniisti. Alajärvi RN
1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH 3. Normaalisti kehittynyt, lyhytrunkoinen, hieman korkeajalkainen
nuori narttu, otsapenger voisi olla selvempi, mutta suorat pään linjat, pysty lapa ja olkavarsi, hieman laskeva
selkälinja, värimerkit raajoissa hieman suttuiset, runsas, erittäin pentumainen karva. Vaasa KV 15.4. Leif
Lehman Jörgensen, Tanska JUN ERI 3. Knappt 1 år gammal, feminin tik med gott huvud, bra öron, ögon och
bett, bra hals, litet lågt ansatt svans, bra bröstkorg, rör sig bra för åldern, bra päls, färg och temperament.
Honkajoki RN 5.5. Kirsti Louhi JUN EH 2. Kookas, rungon mittasuhteiltaan neliömäinen narttu jolla melko hyvä
pää, tummat silmät, oikea purenta, hyvä kaula, hieman lyhyt olkavarsi, kokonaisuus vielä kovin ilmava, hyvä
luuston vahvuus, hyvä turkin laatu, hyvät kulmaukset takana, edestä voisi olla kulmautunut paremmin, koira
liikkuu takaa ahtaasti, samoin edestä.

SPECK LINE ANGEL IS BLUE 43446/06 s.12.05.2006 i. Speechouse True Colours e. Fin Mva Fin & N Jva
Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila PEN 2 KP. Kaunislinjainen, hieman kapea pentu, kaunis pää ja ilme,
hyvä kaula, erinomainen ylälinja ja takaosa, hyvä suora karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Pello KR 22.7.
Jorma Silta JUN EH 2. Hyvälinjainen, mittasuhteiltaan oikea, vielä kevyehkö narttu, hyvä nartun pää, hyvä
selklä, oikea rinnan syvyys, eturinta kovin kapea, erittäin hyvät raajat, hyvä turkkia ja luonne, ahtautta etuliikkeissä.
SPECK LINE BE MY SUNSHINE 30974/05 s.17.04.2005 i. N Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Fin & N Jva
Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO ERI. Blauschimmel Hündin, guter Typ, korrekter
Kopf, richtige Vor- und Hinterhandwinkelungen, guter obere Linien, temperamentvolle Bewegung, gutes
Haarkleid und Wesen. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO EH 2. Hieman kevytluinen nuori
narttu, pitkähkö runko, kevyt kuono-osa, hieman laskeva selkälinja, hyvä karva, hyvät takakulmaukset, saa vielä
kauttaaltaan vankistua ja tiivistyä. Oulainen RN 6.5. Markku Santamäki AVO ERI 1 PN3. Kauttaaltaan hyvin
rakentunut, hyvin narttumainen, pää voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä ylälinja, erinomaiset raajojen
kulmaukset, kauniit vaivattomat liikkeet.
SPECK LINE CASSANDRA 14681/03 s.15.01.2003 i. Fin & Est Mva Fin Jva JV-01 Benchmark Matrix e. Fin
Mva Fin & N Jva Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki
Näyttelyt: Alavus 20.1. Paavo Mattila KÄY ERI 3. Kaunis sopusuhtainen narttu, hyvän mallinen pää, kaunis
ilme, hyvä kaula, runko ja raajat, riittävät kulmaukset, hyvä ylälinja ja karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä
luonne. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti KÄY H. Viehättäväluonteinen narttu, feminiininen ja hyvän
kokoinen, pää on liian pieni ja lyhyt, hyvä purenta, leveä edestä, myös leveät etuliikkeet, hyvin matala hännän
kiinnitys, hyvä runko, saisi liikkua leveämmin takaa.
SPECTROLITE’S BE MY DREAM 43319/06 s.04.08.2006 i. Fin Mva Jenlin Starguest e. Fin Mva Backhill’s Ice
Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää
Näyttelyt: Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi JUN EH. Rejäl tik, ännu mycket lös i kondition, bra
proportioner, feminint huvud, normala vinklar fram, behöver fylla ut i bröstkorgen, något brant kors och
underställd bak, önskas längre lår, rör sig ganska bra från sidan, men ännu kohasig bak.
SPECTROLITE’S BE MY QUEEN 43318/06 s.04.08.2006 i. Fin Mva Jenlin Starguest e. Fin Mva Backhill’s Ice
Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Merja Järnstedt PEN 2 KP. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin sopusuhtainen,
kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja sekä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, lupaava nuori narttu. Kokkola
RN 31.3. Tarja Hovila PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, viehättävä, feminiininen narttupentu,
miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula, sopusuhtaisesti kulmautunut, hieman matala rintakehä, hyvä luusto, kaunis
hyvälaatuinen turkki, oikea hännän kiinnitys, käyttää häntäänsä kauniisti, ryhdikkäät, vapaat liikkeet. Alajärvi
RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen PEN 1 KP ROP-pentu. Vielä melko pieni mutta kaunis ja hyvärakenteinen,
hyvä pää, kaunis ylälinja, hyvä lapakulmaus, samoin takakulmaukset, runko kaipaa lisää massaa ja syvyyttä,
erittäin lupaava. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska PEN 1 KP ROP-pentu. 8 månader
gammal, välbyggd tik med prima huvud, bra öron, ogön och bett, litet mjuk rygg, välansatt svans, bra vinklar och
benstomme, rör sig bra. Teuva RN 21.4. Leila Kärkäs PEN 1 KP ROP-pentu. Miellyttävän kokonaisuuden
muodostava, vielä kovin pentumainen, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä rakenne, liikkuu hyvin, eturintaa jo jonkin
verran, pentukarvassa, miellyttävä luonne. Vähäkyrö RN 5.5. Markku Santamäki JUN EH 2. Mittasuhteiltaan ja
linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä pää, joskin kuono-osa voisi olla täyteläisempi, pitkä hyvä kaula, hyvät raajojen
kulmaukset, viehättävä väritys. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia JUN ERI 2. Nice size orange
bitch, sweet head and dark eye, nice legs and feet, level topline, good sound movement. Orivesi KR 14.7.
Shellie Marshall, Australia JUN EH 2. Very pretty head, good eye colour and pigment, good bone and feet,
correct front angles, would prefer better hindquarters and soundness on the move. Pori KV 29.7. Manuel
Loureiro Borges, Portugali JUN ERI 1 VASERT. Very nice type, very nice head and expression, feminine,
excellent pigmentation, good neck and topline, good bone, good proportions of body, good ribcage for the age,
well angulated, very nice mover. Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel JUN ERI 1. Seinäjoki KV 20.10. Elina
Tan-Hietalahti JUN EH 1. Hyvin sievä juniorinarttu joka kuitenkin vielä melko pentumainen, sillä erinomainen
cockerin olemus, kaunis nartun pää, erinomainen cockeri-ilme, hyvät korvat ja kaula, hyvä selkä, hyvä runko
ikäisekseen, vielä hieman kapea edestä, vielä hieman pehmeä selkälinja, kaunis kaula, hyvin kaunis väritys ja
hyvä turkki. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Very nice bitch, nice
outline, I like her size and type, feminine head, very nice head, excellent shoulder and upper arm, well
developed chest and forechest, strong in loins, compact, good tailset, well angulated rearpart, moves nicely
showing all good parts of a cockerspaniel with her tail. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt JUN ERI 4. Hyvin
kaunis, sopusuhtainen, lupaava nuori narttu jolla kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja sekä luusto ja
kulmaukset, kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo JUN ERI 2 PN3
VASERT. Erinomainen tyyppi, kaunis pää, oikea ilme, hyvä ylälinja ja eturinta, hyvin kehittynyt runko,
aavistuksen pitkä lanneosa, tip-top näyttelykunnossa ja liikkuu erittäin hyvin pitkällä tehokkaalla askeleella ja
kantaa itsensä erinomaisesti.

SUGARVALLEY WALK WITH ME 28186/00 s.08.06.2000 i. Line Sam Non Stop e. Lecibsin Born To Be Wild
kasv. Maarit Hintikka
Näyttelyt: Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila AVO ERI 1 PN3. Kaunis narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvän
mallinen pää jossa otsapengertä voisi olla aavistuksen enemmän, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, ylälinja ja
raajat, hyvä karva ja liikkeet, hyvä luonne, joskin voisi esiintyä iloisemmin. Sysmä RN 22.4. Jorma Silta AVO H.
Mittasuhteiltaan oikea, lihavassa kunnossa esitetty narttu, sillä on muuten hyvä pää, otsapenger saisi olla
voimakkaampi, hyvä selkä, pyöreähkö rintakehä, rinnan syvyys riittää mutta eturinta saisi olla leveämpi, hyvät
raajat, kiva luonne, pörröinen turkki, ahtautta liikkeissä.
TEACON LOVE ME 13385/06 s.05.12.2005 i. Teacon Xex Machine e. Teacon Thief Of Hearts kasv. Aili
Asikainen
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala JUN H. Hieman matalaraajainen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, kaula
voisi olla jalompi, melko hyvä rintakehä ja luusto, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, karva vielä
pehmeää ja villavaa, yhdensuuntaiset liikkeet, miellyttävä, iloinen luonne.
TEN GRADE’S HARMONIC BLACK 23988/02 s.01.04.2002 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e. Roamer’s
Vicky Lee kasv. Minna Kinnunen
Näyttelyt: Kaustinen RN 19.5. Jukka Kuusisto AVO ERI 1 PN3. Kauniissa kunnossa esitetty musta narttu,
hyvä pää ja ilme, hyvä selkälinja, pitkä kuiva kaula, sopivasti rintakehää, hyvin kulmautuneet takaraajat, liikkuu
hyvin takaa, edestä hieman ahtaasti, kauniissa turkissa. Ii RN 26.5. Saija Juutilainen AVO ERI 1 PN1 SERT
VSP. 5-vuotias, kaunislinjainen, mittasuhteiltaan erinomainen, hyväluustoinen ja hyvärunkoinen narttu jolla erinomaiset pään linjat, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä purenta, pitkät korvat, kaunis kaula joka kiinnittyy
sulavasti ylälinjaan, turhan pystyt olkavarret, hyvät käpälät, vahva takaosa, hyvä karvan laatu, liikkuu edestä
hieman korkealla askeleella, erinomaiset sivuliikkeet, erinomainen luonne.
TEN GRADE’S QUU-PEPPI 33100/05 s.17.06.2005 i. Norvale Jackpot e. Fin & Rus Mva Ten Grade’s Doll
Name Diva kasv. Minna Kinnunen
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen NUO T. Hyvä runko-osa, hyvä kuono verrattuna kalloon, silmät
kaukana toisistaan, liikkuu lyhyellä askeleella, hyvä silkkinen karva. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila NUO T.
Erittäin hyvän tyyppinen feminiininen nuori narttu, feminiininen hyvän mallinen pää, hyvä kaula ja ylälinja,
ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut takaa, keskivahva
luusto, turhan jyrkkä lantio, erinomainen turkin laatu, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, tarvitsee kehätottumusta,
on tänään epävarma ja murisee, mikä pudottaa palkintosijaa. Kokkola KV 15.7. George Kostopoulos, Kreikka
AVO EH 3. Feminine, compact and well bodied, nice head, could have slightly stronger muzzle and longer ears,
good topline, enough croup, sound rear, free side movement, could be more wide in front if she had more
forechest. Kiiminki RN 4.8. Paavo Mattila AVO EH 3. Aavistuksen kevyt narttu, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula,
hieman kevyt runko ja luusto, sopivasti kulmautunut takaa, hyvälaatuinen niukahko karva, lantio saisi olla
pidempi, voisi liikkua vieläkin tehokkaammin, miellyttävä luonne.
TIARNIAN BB TERHI 11212/06 s.08.11.2005 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Tiarnian Biene kasv. Suvi ja
Sami Mikkanen
Näyttelyt: Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia NUO ERI 3. 1 year 6 months old, good head, good
backline, all correct.
TIIAS FAIRYTALE 16814/05 s.29.01.2005 i. Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Ain’t She Sweet kasv. Tiina
Järvinen
Näyttelyt: Sipoo RN 15.4. Soile Bister AVO H. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jonka tulisi esiintyä iloisemmin ja
itsevarmemmin, otsapenger voisi olla hieman selvempi, muutoin hyvä pää, hyvä runko, tänään hieman
tukevassa kunnossa, erittäin hyvät liikkeet, luonne määrää palkinnon. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, IsoBritannia AVO H. Dark blue, good size, good head but not keen on the clipped coat, straight on shoulder, coat
not its best, no animation on the movement.
TIIAS JEWEL TO ME 38067/06 s.30.06.2006 i. Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Ain’t She Sweet kasv. Tiina
Järvinen
Näyttelyt: Valkeala RN 3.3. Kirsti Louhi PEN 2 KP. Kaunispäinen narttu jolla tummat silmät, oikea purenta,
hyvin asettuneet korvat, hieman löysää kaulanahkaa, hyvä rinnan syvyys, kaarevat kylkiluut, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä karvan laatu ikäisekseen, hieman ahtaat etuliikkeet, avoin takaliike, hyvä luonne. Mäntsälä RN
1.4. Eeva Resko JUN H. Hyvän tyyppinen narttupentu, kaunis nartun pää, kaula voisi kiinnittyä kauniimmin
lapoihin, pysty lapa, eturinta saisi olla parempi, hieman kapea vielä edestä, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko,
aavistuksen matala hännän kiinnitys, saisi olla hieman paremmin kulmautunut takaa, liikkuu kauttaaltaan
suhteellisen hyvin, voisi olla iloisempi luonteeltaan. Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila JUN EH. Erittäin hyvän
tyyppinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, sievä feminiininen pää, hyvä kaula ja ylälinja, vielä kapea edestä, hyvät
matalat kintereet, riittävä luusto, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hieman lyhyt, pysty olkavarsi, hyvin
kulmautunut takaosa, etuliikkeissä vielä löysyyttä, takaa liikkuu hyvin, turhan pehmeälaatuinen, hyvin hoidettu
turkki, miellyttävä luonne. Tohmajärvi RN 5.5. Saija Juutilainen JUN EH 2. 10 kk, sievä, tasapainoisesti
kehittynyt juniori jolla hyvät rungon mittasuhteet, tyylikäs pää jonka linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat,
kaunis ilme, hyvä purenta, hieman löysää kaulanahkaa, hvyä kaula mutta hieman pysty kiinnitys, voisi olla

paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, hyvät käpälät, erinomainen runko ikäisekseen, vielä hieman
pehmeä karvan laatu, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta saa vielä vakiintua edestä että takaa. Leppävirta
RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia JUN EH. Feminine female, good size and proportions, condition could be
better, too light head, needs more volume, very narrow in front, medium angulated, correct tail, coat isn’t in best
condition today, movement should be more free and in balance. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, IsoBritannia JUN EH. Well bodied blue, good head and eye, good ribbed body, well boned legs and feet, short
deep body with correct tailset, little light on front, good movement.
TRAVELLERS BAY CINDERELLA 31180/01 s.17.06.2001 i. Line Sam Non Stop e. Halibull’s Matleena kasv.
Virve Andelin-Ahonen
Näyttelyt: Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila AVO EH. Hyväliikkeinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää,
otsapengertä voisi olla hieman enemmän, erittäin hyvä runko ja luusto, sopivasti kulmautunut, hyvä karva, saisi
esiintyä iloisemmin. Ruovesi RN 9.4. Tarja Hovila AVO H. Hyvän tyyppinen, hieman matalaraajainen narttu,
feminiininen pää jossa kuono-osa voisi olla voimakkaampi ja otsapenger selvempi, riittävä kaula, hyvä eturinta ja
runko, lyhyt pysty olkavarsi, riittävä luusto, hieman korkea kinner, turhan luisu lantio, hyvälaatuinen turkki,
viehättävä luonne, iloinen hännän heiluttaja, liikkuu melko hyvällä askelpituudella, tänään hieman pulskassa
kunnossa
TRAVELLERS BAY KATHERINE 15965/05 s.06.02.2005 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e.
Travellers Bay Cinderella kasv. Virve Andelin-Ahonen
Näyttelyt: Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila AVO EH 4. Kaunispäinen narttu jolla miellyttävä ilme, hyvä kaula,
hieman kapea edestä, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko ja takaosa, niukasti kulmautunut edestä, hyvä
karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne.
TRAVELLERS BAY TOUCH ME GENT 52185/06 s.12.09.2006 i. Kans & Fin & Est Mva PMJV-05 LvV-06
Rancecraig Scottish Gent e. Travellers Bay Cinderella kasv. Virve Andelin-Ahonen
Näyttelyt: Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia PEN 1 KP ROP-pentu. 8 months, very
feminine head with good expression, nice dark eyes, good teeth, good shoulders and hindquarters, still in puppy
coat, good tail carriage and movement for the age, very promising puppy. Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato,
Italia JUN EH. 10 months, nice expression, correct skull, I’d like more important muzzle, narrow thorax, topline is
not correct, coat is not in perfect condition for age, in movement hocks close. Jyväskylä KV 18.11. Ivan
Vasiljevic, Serbia JUN ERI. 14 months, strong, correct head, the muzzle should be better filled in, elegant neck,
good front, well developed chest, short loins, good rearpart, correct movement, needs more training for the
show.
TRIBUTE SENSUAL GIRL 24188/02 s.26.03.2002 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Flyers Romantic Tan
kasv. Arja Halme
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki AVO H. Schwarz mit loh Hündin, Kopf nicht in richtige
Ausdruck, mitlanger Hals, korrekte Schultern, guter Brustkorb, etwas steile Hinterhand, in der Bewegung lose
Ellbogen, gute Haarstruktur. Korpilahti RN 1.4. Paavo Mattila AVO H. Hyvä narttu joka voisi olla vieläkin
linjakkaampi ja rungoltaan hieman pitempi, hyvä pää ja kaula, hyvä ylälinja, niukat kulmaukset, hyvälaatuinen
karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, jököttää seisoessa, hyvä luonne. Vaasa KV 15.4. Leif Lehmann Jörgensen,
Tanska AVO H. 5 år gammal, feminin, litet högtställd tik med gott huvud, bra rygg, ok svans, litet stel skuldra,
knappt vinklad bak, bra benstomme och tassar, rör sig hjulande fram och tåtrångt bak men med energi, bra päls
färg och temperament. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI 3. Black and tan with very
nice head, good neck and shoulders, nice chest and forechest, would like better hind angulations, nice merry
movement in profile, should be more parallel coming and going, good coat and condition.
TRIPLET CARA AT SHIMMER 20089/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv.
Heli Härkälä
Näyttelyt: Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä JUN ERI 2. Neliömäinen, hieman ilmavalta vaikuttava, kookas narttu
jolla hyvä kaula, kauniit silmät, kuono-osan tulee täyteläistyä, ikäisekseen erinomainen runko ja eturinta, hyvin
kulmautunut edestä, riittävästi takaa, joustavat kauniit liikkeet. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen
JUN H. Vielä hieman hintelä kokonaisuus, kevytpiirteinen pää, lyhyehkö kuono, ohut kaula, pysty lapa ja
olkavarsi, rintakehän alaosa kovin kapea, eturinta kaipaa lisää täytettä, hyvät takakulmaukset, hieman laskeva
selkälinja, erinomainen turkki. Nurmes RN 10.6. Jorma Silta NUO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen
narttu joka esitetään hieman pulskassa kunnossa, hyvä nartun pää, moitteeton ylälinja, riittävä rinnan syvyys,
eturinta saisi olla leveämpi, riittävä luusto, olkavarsi saisi olla pitempi, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Kiiminki RN
4.8. Paavo Mattila NUO EH 1. Hyvä narttu, kaunisilmeinen pää, kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula,
suora etuosa, eturintaa voisi olla enemmän, kevyehkö runko, hyvä ylälinja, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä
luonne.
TRIPLET CLOVER LEAF 20092/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli
Härkälä
Näyttelyt: Saarijärvi RN 30.6. Markku Santamäki NUO H. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteilta neliötä
lähentelevä, ilmeikäs pää, hyvä kaula, riittävä runko ja luusto, lantio-osan tulisi olla suorempi, turkki saisi olla
suorempi - kiharat pois, käytös avoi ja liikkuu tasapainoisesti, esiintyy ja esitetään hyvin. Juva KV 8.7. Svein

Helgesen, Norja NUO H. Very good type and balance, feminine head and expression, a little short in neck and
straight in shoulders, compact body, a little short back, good coat quality, unfree in movement.
TRIPLET COVER GIRL 20093/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli
Härkälä
Näyttelyt: Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia NUO EH 3. Excellent type, I’d like more stop and more dark
eye, angulation of shoulder is not excellent, short loin, croup is short, excellent coat, she doesn’t move well.
Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti NUO ERI 2.
TRIPLET CROWN JEWEL 20094/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli
Härkälä
Näyttelyt: Lohja RN 3.6. Lilian Hanniste, Viro NUO EH 1. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, kuono voisi olla
täyteläisempi, alaleuka leveämpi, oikea purenta, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä selkälinja ja häntä, vahva
eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, oikea turkki, liikkuu huonosti kehässä. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, IsoBritannia NUO ERI 3. Good type red with good size, good head and dark eye, good neck and shoulders, level
topline, good legs and feet, sound and balanced movement, happy out-going temperament. Karjaa KV 1.7.
Barbara Müller, Sveitsi NUO ERI 2 PN3 VASERT. Red bitch with good bones, nice head and expression, good
length of neck, little straight in shoulder, short body, well angulated in rear, very firm topline, moves with good
drive. Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso NUO H. Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu, kuono-osa voisi olla
hieman syvempi, riittävän yhteneväiset pään linjat, hyvä purenta, hieman karkea kallo-osa, hieman ohut kaula,
hyvä luusto ja käpälät, hyvä runko, liian niukasti kulmautunut etuosa ja polvikulmaus saisi olla parempi, turhan
nousevat etuliikkeet ja taka-askel saisi olla parempi, hyvä luonne. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon,
Espanja NUO ERI 2.
TRIPLET EDENROSE 39731/05 s.27.06.2005 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e. Kans & Fin & Est Mva
Triplet Four Roses kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi NUO ERI 1. Klassisk röd tik, välbyggd och välutvecklad,
korrekta proportioner, vackert huvud, jag bortser ifrån ett orent bett på grund av tikens övriga kvalitet. Lohja RN
3.6. Lilian Hanniste, Viro KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, oikea purenta, alaleuka
voisi olla leveämpi, pitkät korvat, hyvä selkälinja ja häntä, riittävä eturinta ja rintakehä, hyvät raajat ja liikunta.
Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia NUO ERI 2. Good size, good type, excellent coat and condition, nice
head, good neck, enough angulation, excellent body, very good mover. Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari
KÄY ERI 2. Porvoo KR 8.9. Evelyn Hurley, Irlanti AVO EH 2.
TRIPLET FINN CREAM Fin & Rus & Est Mva RkfV-06 35745/01 s.12.06.2001 i. Kans & Fin & Est Mva
Lochranza Jack Daniels e. Fin Mva Fin Jva Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen VAL ERI 2 PN3. Erinomaista tyyppiä oleva, miellyttävä narttu
jolla vankka runko, miellyttävä pää ja ilme, hyvä ylälinja, aavistuksen pehmeä karvan laatu, liikkuu hyvin,
esitetään hyvin. Iisalmi KR 26.5. Markku Santamäki VAL ERI 2 PN3. Kauttaaltaan hyvin rakentunut, erinomainen pää, hyvä kaula, hieman pehmeä selkä painautuman kohdalta, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvä runko,
liikkuu ja esitetään hyvin. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia VAL ERI 4. Nice head, correct eyes and ears,
good neck, very nice body, well angulated, excellent coat and condition, good topline and mover. Eckerö KV
22.9. Yochai Barak, Israel VAL ERI 2.
TRIPLET FIZZ IN ROSE 35746/01 s.12.06.2001 i. Kans & Fin & Est Mva Lochranza Jack Daniels e. Fin Mva Fin
Jva Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia AVO EH. Black, good overall size and type, good
short deep body, good neck and shoulders, sound and positive movement, coat not at its best.
TRIPLET GALATEIA 27181/03 s.02.04.2003 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Fin & Est
MvaTriplet Roulette kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala KÄY H. Voimakasrakenteinen narttu joka saisi olla tyylikkäämpi,
voimakas pää, riittävä kaula, vahva runko, melko pitkä lanneosa, vahva luusto, voisi olla hieman paremmin
kulmautunut ja saisi liikkua paremmin, varsinkin edestä, hyvä luonne. Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia
KÄY ERI 1 PN1 SERT VSP. Excellent head, 4 years old bitch, good size, backline little long and soft, good
handling and moving. Orivesi KR 14.7. Shellie Marshall, Australia KÄY H. Very pretty head, good length,
correct eye colour and expression, good ribbing and depth in chest, would prefer better balance and angulation.
Hyvinkää KR 22.7. Matti Luoso KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, hyvä pään pituus ja linjat, hieman
loiva otsapenger, hyvä purenta, hieman alas kiinnittyneet korvat, hyvä kaula, sopiva luusto, hyvä eturinta ja
runko mutta pitkä lanneosa, kulmaukset voisivat olla hieman paremmat niin edessä kuin takana, liikkuu hyvällä
askeleella, hyvä luonne. Vantaa KR 28.7. Saija Juutilainen KÄY ERI 2. 4½-vuotias, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen, tasapainoinen ja hyvässä kunnossa esitetty narttu jolla kaunisilmeinen hyvän pituinen pää, hieman
taakse laskeva kallo, hyvä purenta ja huulet, vahva kaula ja ylälinja, olkavarret voisivat olla visitommat, muuten
hyvät kulmaukset, vahvat käpälät, liikkuu oikealla asenteella ja hyvällä askelpituudella, etuliikkeet ovat hieman
korkeat ja epävakaat. Kouvola KR 18.8. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 PN3 VASERT. Heinola KR 19.8. Eeva
Resko KÄY ERI 1 PN3 VASERT. Tampere RN 8.9. Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 1 PN4. Hyvinkää RN 16.9.
Tina Sulce, Latvia KÄY ERI 2 PN4. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja KÄY ERI 3.

Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt KÄY EH. Erittäin hyvän tyyppinen, joskin aavistuksen kookas, hyvä pää ja
kaula, hyvä luusto ja kulmaukset, voisi rungoltaan olla täyteläisempi, pitkä lanne, tasapainoiset liikkeet.
TRIPLET LADY DI 51145/04 s.04.09.2004 i. Kans & Fin & Est Mva BaltV-98 Riksweet San Migvel e. Kans & Fin
& Est Mva Triplet Tirlittan kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Heinola KR 19.8. Eeva Resko KÄY ERI 2. Hyvinkää RN 16.9. Tina Sulce, Latvia KÄY ERI 3.
Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Kaunis narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, hyvä kaula, erinomainen ylälinja ja takaosa, erittäin hyvä karva, hieman suora etuosa, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
TRIPLET LAPIS LAZULI Est JMva 51147/04 s.04.09.2004 i. Kans & Fin & Est Mva BaltV-98 Riksweet San
Migvel e. Kans & Fin & Est Mva Triplet Tirlittan kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Sysmä RN 22.4. Jorma Silta AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Mittasuhteiltaan oikea, komealinjainen
narttu, sillä on voimakas nartun pää, hyväasentoinen selkä, voimakas rintakehä, vahva luusto, hyvät kulmaukset,
hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Elimäki RN 6.5. Soile Bister KÄY EH 1. Hyväluustoinen, hyvärunkoinen narttu
jonka tulisi olla paremmin kulmautunut edestä, hieman loiva otsapenger, toivoisin matalammat kintereet, hyvä
karvan laatu, liikkuu yhdensuuntaisesti, korkea askel.
TRIPLET MARY POPPINS 43593/01 s.29.09.2001 i. Kans & Fin & Est Mva Lochranza Jack Daniels e. Kans &
Fin & S(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki KÄY ERI 4. Kleine rote Hündin, etwas kleiner Kopf,
richtige Halslänge, korrekte Schultern, kompakter Körper, gute Bewegung, richtiges Wesen. Lohja RN 3.6.
Lilian Hanniste, Viro AVO EH 1. Hyvä tyyppi ja koko, pää voisi olla voimakkaampi ja kuono pitempi, oikea
purenta, pitkät korvat, oikea selkälinja, vahva eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, raskas liikunta kehässä, hiukan
lihava. Vehmaa ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KÄY EH 2. 7 years, lovely girl with super cobby
body with correct angulation, nice bone and feet, but in head I’d like to see more type, she looks like a bit
american cocker spaniel with long nose, moving very happy with power. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia
KÄY ERI. Very nice type, correct head, enough neck, nice body, good angulation, good coat, good bones, lovely
temperament, good mover. Mikkeli RN 25.8. Jorma Silta KÄY EH 1. Hyvinkää RN 16.9. Tina Sulce, Latvia
AVO ERI 2. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja KÄY ERI 1.
TRIPLET POCAHONTAS 12636/03 s.15.12.2002 i. Fin & Est & Lv Mva BaltV-06 Carrier Wheel Of Fortune e.
Kans & Fin & S(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala AVO EH 4. Hyvä tyyppi mutta saisi olla tyylikkäämpi, voimakas pää,
melko hyvä kaula, vahva runko ja luusto, hyvät takakulmaukset, hieman niukat edessä, saisi liikkua
ryhdikkäämmin, hyvä luonne. Lahti RN 11.2. Hans Lehtinen AVO EH 2. Esitetään turhan lihavassa kunnossa,
karvan laatu liian villava, pää saisi olla voimakkaampi, hyvä ylälinja, seisoo hyvin raajoillaan, tekee matalan
vaikutelman, pitäisi liikkua tehokkaammin, erinomainen luonne. Mäntsälä RN 1.4. Eeva Resko AVO H. Matalan
vaikutelman antava narttu jolla liian voimakkaat otsaluut ja kuono-osa pitäisi olla voimakkaampi, hieman
roikkuvat silmäluomet, kaula saisi olla hieman pidempi, riittävästi kulmautunut etuosa, riittävä luusto, kokoon ja
luustoon verrattuna hieman liian lihavassa kunnossa, hyvin kulmautunut takaosa, saisi liikkua pidemmällä
askeleella edestä, muuten hyvät liikkeet. Sipoo RN 15.4. Soile Bister AVO H. Lihavassa kunnossa oleva
feminiininen narttu joka on tänään takkuinen ja karva on elotonta, pää voisi olla pidempi, hieman niukat
etukulmaukset, hyvä takaosa, liikkuu hyvin ja hyvä luonne. Somero RN 6.5. Paula Rekiranta AVO H. Pieni
hieman pulskassa kunnossa esitetty narttu, pää saisi olla pidempi ja kuono-osa voimakkaampi, riittävä kaula,
hyvä eturinta ja rintakehä, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä luusto, trimmaus saisi olla viimeistellympi, hieman
pehmeä karva, saisi liikkua pidemmällä askeleella. Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia AVO ERI 4. 4
years old bitch, little long backline, enough length in neck, good moving and handling, correct legs. Tuusula KR
30.6. Trevor Bunting, Iso-Britannia AVO H. 4 years old black bitch, coat lacks condition, not presented in good
condition, good topline, nicely angulated quarters, went extremely well holding topline. Hyvinkää KR 22.7. Matti
Luoso AVO H. Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, melko hyvät pään linjat, pää voisi olla hieman vahvempi,
hyvä purenta, lyhyt kaula, sopiva luusto, melko litteät käpälät, hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, sopivat
kulmaukset, liikkuu hyvin, turkki ei näyttelykunnossa, hyvä luonne.
TRIPLET TOPAZ Kans & Fin & S(n) Mva Fin Jva Fin Tva 42741/97 s.5.8.1997 i. Greentree Dont Think Twice
e. Kans & Fin & S(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Vantaa KR 1.9. Tamas Jakkel, Unkari VET ERI 1 VSP-VET. Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon
Guillamon, Espanja ERI 1 PN4 VSP-VET. Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila ERI 2 PN4. Kaunis hyväkuntoinen narttu, hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja kaula, erittäin hyvä runko ja raajat, hyvälaatuinen karva,
hyvät liikkeet, miellyttävä käytös.
TRIPLET ULTIMATE TRICK 12421/07 s.19.11.2006 i. Athos Black Petrs e. Fin & Est Mva Triplet Magic Magilla
kasv. Heli Härkälä
Näyttelyt: Kellokoski ER 9.6. Judith Craig, Iso-Britannia PEN. Mature bitch with really good front legs and
feet, nice dark eye, nice neck and shoulders, well ribbed, moved well.
TRIPLET YOYO 32527/02 s.14.04.2002 i. Kans & Fin & Lv & Ltu Mva Shavian Cosa Nostra e. Kans & Fin & Est
Mva Triplet Tirlittan kasv. Heli Härkälä

Näyttelyt: Turku KR 4.8. Alberto Cuccilato, Italia KÄY EH 3. 5 years old, typical female, correct head,
shoulder angulation is not correct, is too open, short body, good thorax, croup is too short, coat should be in
better condition and she doesn’t have a merry character, correct movement.
TRUE BUSTERS ANNZILLA 39623/06 s.10.06.2006 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Flyers Fanny Tan
kasv. Suska Auvinen
Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Paavo Mattila PEN 1 KP VSP-pentu. Hieman tukevassa kunnossa esitetty
pentu, hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja kaula, erittäin hyvä luusto, sopivasti kulmautunut, hyvä suora karva,
liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä PEN 2 KP. Hieman kookas, kaunislinjainen,
hyvä kaula- ja selkälinja, kuono-osan tulee täyteläistyä, hyvämuotoiset hieman pienet tummat silmät, suorahkot
lavat, riittävästi kulmautunut takaa, erinomainen runko, esitetään kauniissa kunnossa, hyvät black&tan-värit,
eloisa temperamentti, liikkuu hyvällä askeleella, lupaava. Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta
JUN EH. Nice black and tan, feminine head, I would like more stop, a bit short in neck and straight in shoulders,
good hind angulations, strong body with big ribs, movement quite ok when she wants to. Suonenjoki RN 17.5.
Tarja Hovila JUN ERI 2 PN3. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, elegantti pää jossa hyvä pituus, pään ylälinjat
saisivat olla yhtenäisemmät, kaunis kaula ja ylälinja, hieman lyhyt pysty olkavarsi, hyvin kehittynyt eturinta ja
runko, hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaosa, hieman lyhyt jyrkkä lantio, kaunis oikealaatuinen turkki, etuliikkeet voisivat olla hieman pidemmät, muuten liikkuu hyvin ja ryhdikkäästi, erinomainen luonne. Iisalmi KR
26.5. Markku Santamäki JUN ERI 3. Kauttaaltaan tasapainoisesti ja hyvin rakentunut, ilmeikäs täyteläinen pää,
pitkä kaula, pitkät kynnet, käpälät saisivat olla korkeammat, hyvä runko ja raajat, hyvä turkki ja raajat.
Hyrynsalmi RN 9.6. Elena Ruskovaara JUN EH 1. Varsin kookas, sopivaluustoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, kuono-osa ja huulet saisivat olla hiukan täyteläisemmät ja otsapenger merkatumpi, hyvä kallo, erittäin
hyvä eturinta ja rintakehä, tarpeeksi leveä reisi ja hyvät takakulmaukset, kaula voisi olla hivenen pitempi, samoin
etuaskel, liikkuu hyvin takaa, erinomainen karvan laatu ja esiintyminen. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard,
Sveitsi JUN ERI 4. Good size, 14 months old black and tan, proper breed type, correct head, scissor bite,
excellent expression, proper neck, clean shoulders, proper ribcage, little long in body, excellent coat, proper
hindquarters, excellent mover, excellent head carriage.
TWO PINE’S EMPIRE EARTH 11677/04 s.13.11.2003 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Two Pine's Cover
Girl kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila AVO ERI 1. Kaunis narttu, hyvä pää, kaunis kaula, erittäin hyvä
runko ja luusto, hyvin kulmautunut, hyvä karva, liikkuu erittäin hyvin, hyvä iloinen luonne. Tornio RN 17.2. Kurt
Nilsson, Ruotsi AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Härlig tik, utmärkt huvud och uttryck, välbyggd och välbalanserad
med härlig utstrålning, utmärkta rörelser. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki AVO ERI 1 PN2 VASERT
VACA. Schwarz mit loh Hündin, vorzüglicher Typ und Grosse, guter Kopfschnitt, eleganter Hals, richtige Vorund Hinterhandwinkelungen, bewegung mit guter Aktion, richtige Temperament. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila
AVO ERI 1 PN3 SERT. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvänmallinen feminiininen pää joka voisi olla
hieman pidempi, erittäin kaunis kaula joka liittyy sulavasti lapoihin, hieman lyhyt pysty olkavarsi, muuten hyvin
kulmautunut, erinomainen runko, hyvä luusto ja eturinta, oikea hännän kiinnitys, erinomainen turkki, liikkuu
kauniilla erittäin vetävällä askeleella, erinomainen hännän heiluttaja, esiintyy kauniisti. Alajärvi RN 1.4. Paula
Heikkinen-Lehkonen AVO EH 1. Tiivis narttu, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, hyvä ylälinja, kovin lyhyt pää,
kuonon ja kallon ylälinjojen pitäisi olla yhdensuuntaisemmat, hyvä karva, selvät värimerkit, esiintyy iloisesti.
Hyvinkää ER 6.10. Jose Ramon Guillamon, Espanja AVO ERI 3. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi AVO
ERI 3 PN4.
TWO PINE’S KEWPIE 41343/05 s.17.07.2005 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Two Pine’s
Gold Mist kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila NUO H. Kaunispäinen narttu joka saisi olla rungoltaan pidempi, hyvä
kaula, erittäin hyvä luusto, niukasti kulmautunut edestä, jäntevä selkä, hyvälaatuinen karva, voisi liikkua
tehokkaammin, miellyttävä luonne. Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen NUO ERI 2. Erinomaista tyyppiä oleva
narttu jolla erinomainen luonne, erinomaiset mittasuhteet, hyvä luusto, miellyttävä pää ja ilme, riittävä kaula,
rintakehä saisi olla pidempi, hieman niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut, tänään niukassa turkissa,
esiintyy ja esitetään hyvin, lantio saisi olla hieman pidempi, liikkuu siitä huolimatta sopivalla askelpituudella.
Hirvensalmi RN 14.4. Paula Rekiranta NUO EH. Hieman lyhytrunkoinen narttu, hyvä kuono-osa, riittävä otsapenger, hyvä kaula ja ylälinja, rintakehä saisi olla pidempi, hyvä luusto ja käpälät, hyvä karva, saisi liikkua
pidemmällä askeleella. Sysmä RN 22.4. Jorma Silta NUO EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu,
hyvä kaula ja selkä, rinnan syvyys riittää mutta eturinta vielä keskeneräinen, vahva hyvä luusto, olkavarsi saisi
olla pitempi ja polvikulma voimakkaampi, hyvä turkki, kiva luonne, liikkeessä takaraajojen askel saisi olla pitempi.
Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI 1. Feminine female, good size, condition and
proportions, correct head, strong enough back and loin, chest could be deeper, a little bit free in elbows, medium
angulated, movement should be more free, lovely temperament. Suonenjoki RN 17.5. Tarja Hovila NUO EH 2.
Erittäin hyvän tyyppinen feminiininen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen feminiininen pää, hyvä kaula
ja ylälinja, niukasti kulmautunut edestä, ikäisekseen hyvä runko, erittäin hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaosa,
hyvälaatuinen tänään hieman niukka turkki, oikea hännän kiinnitys, löysyyttä kyynärpäissä, miellyttävä luonne.
Kangasniemi KR 9.6. Karlo Bala, Serbia NUO ERI 1. 1 year 6 months old female, head typical, short backline,
strong bitch, good moving and handling, coat good. Jämsänkoski KR 10.6. Lisette Delvaux-Crauwels, Belgia
NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Almost 2 years, red, beautiful bitch, good square, good neck, ribs well rounded,
very well angulated, good coat, moved well. Saarijärvi RN 30.6. Markku Santamäki NUO EH 1. Sopivan

kokoinen, erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat,
olkavarret voisivat olla viistommat, käytös avoin, liikkuu hyvin. Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi AVO
ERI 4. Pretty picture standing, 2 years old, proper head, slightly heavy in skull, scissor bite, slightly straight in
shoulders, short in body, proper coat that could be more, proper tailset, proper angulation behind, moves ok.
Joensuu KV 12.8. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali AVO ERI 1 PN4 VASERT. Tampere RN 8.9. Vera
Smirnova, Viro AVO ERI. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia KÄY ERI 1. Very nice type, typical
head, very nice expression, well built, strong, compact, well angulated, good temperament, typical movement.
Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt KÄY ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, ilmeikäs pää joka
voisi olla hieman jalompi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä tiivis vankka runko, liikkuu ja
esiintyy hyvin.
TWO PINE’S KHAMSEEN 41344/05 s.17.07.2005 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Two
Pine’s Gold Mist kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila NUO EH 3. Hieman lyhyeltä vaikuttava narttu jolla kaunis pää, ilme
ja kaula, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi kulmautunut takaa, hyvä ylälinja, erittäin hyvä karva, voisi liikkua
tehokkaammin, miellyttävä luonne. Tornio RN 17.2. Kurt Nilsson, Ruotsi NUO ERI 1. Feminin med utmärkt
huvud och uttryck, utmärkt hals, utmärkta proportioner, utmärkt bröstpartie, goda vinklar, för åldern mycket goda
rörelser. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki NUO ERI 3. Rote Hündin, vorzüglicher Typ und Grösse,
richtige Kopfschnitt, eleganter Hals, korrekte Schultern, gute Knochenstärke, kompakter Körper, korrekte
Bewegung, richtige Haarstruktur. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO EH 1. Lyhytrunkoinen tiivis
narttu, vankka luusto, täyteläinen rintakehä, lyhyt pää, matala otsapenger, kaunis ylälinja, hyvä lapakulmaus,
täyteläinen eturinta, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, turhan lyhytlinjainen kokonaisuus, hieman liioiteltu.
Kaustinen RN 19.5. Jukka Kuusisto NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Erittäin hyvin kehittynyt nuori narttu, hyvä
pää, lavat hieman edessä, vahva selkä, lyhyt tiivis runko, hyvät takaraajat, liikkuu hyvin, kaunis turkki.
Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia NUO EH. Well bodied red, short and compact body, slightly
plain in head, good level topline, lacks on the movement, coat in condition.
TWO PINE’S NORTHSTAR 41215/06 s.30.05.2006 i. Flyers Tan Legacy e. Two Pine's Gold Mist kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Annukka Paloheimo PEN. Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, hieman pienet silmät,
kuono saa vahvistua, hyvä purenta, hyvä eturinta, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvälaatuinen karva, takaosa
saa vahvistua, iloinen luonne. Raahe RN 3.2. Jouko Leiviskä PEN 4. Hyvät mittasuhteet omaava, vankkarunkoinen, hyvä kaula, suorahkot lavat hieman häiritsevät ylälinjaa, hieman kevyt kuono-osa, tummat silmät
jotka voisivat olla suuremmat, takakulmaukset voisivat olla paremmat, samoin tan-merkit selvemmät, liikkeet
voisivat olla tehokkaammat, reipas temperamentti, esitetään hyvin.
TWO PINE’S PRECIOUS ONE 46235/06 s.04.09.2006 i. Fin Mva Two Pine's Joe Cocker e. Lecibsin Serenade
kasv. Kati Salo
Näyttelyt: Tampere Rn 6.12. Merja Järnstedt JUN H. Hieman kookas, oikeat mittasuhteet, ilmeikäs pää,
riittävä luusto ja kulmaukset, hyvät käpälät, hyvälaatuinen turkki, liikkuu melko hyvin, tässä kehitysvaiheessa
kovin kevyen vaikutelman antava nuori narttu.
TWO PINE’S SWEET CORN 35145/02 s.25.07.2002 i. Lecibsin Corncob e. Midian’s Dawning Days kasv. Kati
Salo
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila KÄY EH. Aavistuksen lyhyt narttu, jolla kaunisilmeinen pää, hyvä
kaula, erinomainen luusto, niukasti kulmautunut edestä, erittäin hyvä karva, saisi liikkua tehokkaammin,
miellyttävä luonne. Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki KÄY ERI. Kräftige rote Hündin, korrekter Kopf,
richtiger Hals, gute Vor- und Hinterhandwinkelungen, richtige Knochenstarke und Brustkorb, temperamentvolle
Bewegung. Kokkola RN 31.3. Tarja Hovila KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen narttu, hyvät
mittasuhteet, feminiininen pää, jossa kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hieman pyöreät silmät häiritsevät
ilmettä, kaunis kaula & ylälinja, erinomainen runko, luusto voisi olla järeämpi, erittäin hyvin kulmautunut takaosa,
oikea hännänkiinnitys, saisi liikkua edestä pidemmällä askeleella, muuten liikkuu hyvin, erinomainen turkki,
miellyttävä luonne. Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY EH 3. Hieman kevytluinen & pienipäinen,
tiivis tanakka runko, hyvä ylälinja, kuono saisi olla täyteläisempi, hyvät kulmaukset & yhdensuuntaiset liikkeet,
kiinteä & lihaksikas, vaikka onkin hieman ylipainoinen, kaunis turkki. Oulu KV 7.10. Kurt Nilsson, Ruotsi KÄY
H. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia KÄY ERI 2. Typical, strong, well built balanced bitch, feminine
head, upright shoulder, good chest and forechest, strong in loins, good rearpart, excellent movement and good
action.
TYTTI 35296/06 s.13.04.2006 i. Fin Mva Finemoon Special Flirt e. Noble Tramps Close To You kasv. Päivi
Helminen
Näyttelyt: Lahti KV 28.4. Helle Dan Pålsson, Tanska JUN H. Up to size, strong headed, feminine expression,
strong neck, straight shoulders and upper arm, lacks in depth in body, too rounded loin, acceptable hindquarters,
moves with a loose and rounded topline, but happy, very good coat, needs time to settle.
TÄHTIMETSÄ DESIREE 51303/05 s.05.11.2005 i. Westerner Wedding Singer e. Tähtimetsä Anastasia kasv.
Taru Kalkkila
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen JUN H. Vielä kovin ilmavan vaikutelman antava kevytluustoinen
narttu jolla siisti pää ja hyvä runko, lanneosan tulisi olla lyhyempi, melko matala säkä, hieman korkea ja epä-

vakaa eturaajojen liike. Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen JUN H. Hyvän tyyppinen narttu joka tänään
hieman karvattomassa kunnossa, hyvä pää ja ilme, sopiva kaula ja raajaluusto, hieman pitkä lanneosa, vielä
kovin löysät etuliikkeet ja saisi liikkua pidemmällä askeleella, hyvä runko ja karvanlaatu, tarvitsee aikaa,
esitetään hyvin. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO EH. Feminine female, good size,
condition and proportions, correct head, eyelids a little bit loose, a little bit loose skin in neck, back should be
stronger, loin could be shorter, a little bit slopy croup, movement should be more free. Suonenjoki RN 17.5.
Tarja Hovila NUO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla kaunis miellyttäväilmeinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, oikean mallinen runko, riittävä luusto, hieman lyhyt pysty olkavarsi, hyvin
kulmautunut takaa, oikea hännän kiinnitys, oikealaatuinen karva mutta tänään hyvin niukassa turkissa, hieman
pitkä lanneosa, löysyyttä kyynärpäissä, takaa liikkuu hyvin, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Kuopio KR 5.8.
Laurent Pichard, Sveitsi NUO EH 2. 21 months, light blue roan, correct head, slightly open eyes, scissor bite,
well set ears, long neck, proper shoulders, excellent ribcage, long in body, slightly low tailset, proper hindquarters, nice temperament, could carry better topline, well presented. Mikkeli RN 25.8. Jorma Silta NUO ERI 2
PN3. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia AVO ERI. Balanced bitch, nice head, good neck and
shoulder, straight and level topline, well angulated, moves with loose elbows, otherwise nice movement.
USEMADE LISTEN TO YOUR HEART S & N Mva S54285/2001 s.18.09.2001 i. Kendalwood Cardinale e. S(n)
& N Mva Usemade Devoted To You kasv. Ulla-Stina Eriksson, Ruotsi
Näyttelyt: Pello KR 22.7. Jorma Silta AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Oikeat mittasuhteet, tasapainoinen
kokonaisuus, kaunis nartun pää, kaunis selkälinja, riittävä oikea-asentoinen rintakehä, hyvät raajat, kaunis turkki,
hyvä luonne ja liikkeet.
VIKATIKIN LADY ASTOR 45657/03 s.02.09.2003 i. N Mva Usemade Or Nothing e. Fin & Rus & Est Mva RkfV06 Triplet Finn Cream kasv. Tuula Ensala
Näyttelyt: Tuusniemi RN 25.2. Matti Tuominen AVO ERI 1. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, saisi olla pidempi
kuono-osa, vankka runko, hyvä luusto, erinomainen luonne, hyvä ylälinja, liikkeet ok, esitetään erittäin hyvin.
Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta AVO ERI 2. Nice black bitch, good head, very nice neck and
shoulders, excellent hind angulations, strong body, moves well with a wagging tail, coat should be a bit more
silky. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia AVO ERI 3. Bigger bitch, good head, correct bite, nice body,
excellent coat and condition, good tail, correct topline, excellent mover.
WESTERNER GHOST STORY S53944/2005 s.24.07.2005 i. Westerner Hi-Flyer e. Westerner Waylight kasv.
Inger Ivarsson, Ruotsi
Näyttelyt: Eckerö KV 22.9. Yochai Barak, Israel AVO ERI 2 PN2 SERT VACA. Helsinki KV 9.12. Arja
Koskelo AVO EH. Kaunispäinen feminiininen narttu jolla oikea ylälinja, hyvä luusto ja pienet tiiviit tassut, hieman
ylikulmautunut takaa, liikkuu kinnerahtaasti ja etuliikkeessä astuu sisään, erinomaiset sivuliikkeet sekä ryhti.

KASVATTAJALUOKAT
Kennel BENCHMARK, om. Mariann & Anett Korpi, Kellokoski
Näyttelyt: Kajaani KV 7.1. Rainer Vuorinen KASV 1 KP ROP-kasv BIS4-kasv. Ryhmä tasaisia, kauniita koiria,
terveet rakenteet, hyvät liikkeet, onnittelut! Alavus RN 20.1. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-kasv BIS3-kasv.
Hyvin kaunis tasainen ryhmä, kauniit päät ja ilmeet, hyvin rakentuneita koiria, miellyttävät ilmeet, erittäin hyvät
karvapeitteet, kaikki liikkuvat hyvin, miellyttävät luonteet, erinomaista kasvatustyötä, josta onnittelut. Lahti RN
11.2. Hans Lehtinen KASV 1 KP ROP-kasv BIS4-kasv. Erinomainen ryhmä, yhtenäinen, kaunislinjainen, erinomaiset päät, rungot, liikkeet, onnea! Alajärvi RN 1.4. Paula Heikkinen-Lehkonen KASV 1 KP ROP-kasv
BIS1-kasv. Erittäin komea ryhmä, kaikki koirat ovat erinomaista klassista rotutyyppiä, ne ovat hyvärakenteisia,
vailla liioittelua, kaikilla on myös erinomainen turkki ja päässä tarpeeksi pituutta, kasvattaja on onnistunut
erinomaisesti kasvatustyössään, kaikilla on myös oikea iloinen cockerin käytös. Lappeenranta KR 9.4. Johan
Juslin KASV 1 KP ROP-kasv BIS2-kasv. Ryhmä edustaa 100%:sti rotutyyppiä, harvinaisen kauniit päät, mittasuhteet ja "wagging tails", hyvät turkit, erinomaiset liikkeet. Helsinki KV 20.5. Kari Haave, Ruotsi KASV 1 KP
ROP-kasv. En mycket jämn grupp av klassisk typ, fyra kombinationer, vackra huvuden, man behöver arbeta lite
med fronten och framsteg, härlig kondition och temperament, gratulerar. Tuuri KR 3.6. Merja Ylhäinen KASV 1
KP ROP-kasv BIS2-kasv. Erinomainen ryhmä kirjavia cockereita, hyvät päät, mittasuhteet, luustot ja turkit, hyvät
liikkeet, iloiset luonteet, hieno ryhmä, onnittelut kasvattajalle. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia
KASV 2. Different type and size won’t make a best of groups. Vehmaa RN 10.6. Valentina Ivanisheva, Venäjä
KASV 1 KP ROP-kasv BIS1-kasv. Quality group, same size and head and type, excellent movement, coat and
show. Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia KASV 2 KP. Very nice group of particolours, nice cocker heads,
excellent coats, typical movement and temperament. Vesilahti RN 18.8. Jens Martin Hansen KASV 1 KP ROPkasv BIS1-kasv. Seinäjoki KV 20.10. Elina Tan-Hietalahti KASV 1 KP ROP-kasv BIS2-kasv. Ryhmä kauniita

rodunomaisia cockereita, kaikki ryhmän koirat ovat luonteeltaan iloisia ja hyviä hännän käyttäjiä, urokset selvästi
maskuliinisia, nartut feminiinisiä, kaikilla kauniit päät, oikeat cockeri-ilmeet, kauniit korvat, oikeat rakenteet,
terveitä hyvin liikkuvia koiria, oikealaatuiset turkit, ryhmässä kolme erittäin hyvätasoista koiraa, onnittelut
kasvattajalle. Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara KASV 1 KP ROP-kasv. Ryhmä tasapainoisesti rakentuneita
miellyttäväkäytöksisiä cockereita, kolmesta eri yhdistelmästä, miellyttäväilmeiset päät, kauniit ylälinjat, tasainen
tasapainoinen ryhmä, onnea hyvästä kasvatustyöstä ja tsemppiä tulevaan. Helsinki PN 2.12. Rune Fagerström
KASV 1 KP ROP-kasv BIS1-kasv.
Kennel BREEZE, om. Pirjo Lehtonen, Kärkölä
Näyttelyt: Lahti KV 28.10. Elena Ruskovaara KASV 2 KP. Laadukasta kasvatustyötä neljästä eri
yhdistelmästä, kaikilla hyvät rakenteet, ulottuvat etenevät sivuliikkeet, ryhmä miellyttävästi käyttäytyviä
tyypikkäitä cockereita, onnea kasvattajalle.
Kennel CARRIER, om. Ritva ja Tiina Rantanen, Paimio
Näyttelyt: Vehmaa ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KASV 1 KP ROP-kasv. 4 lovely and quality
cockers, with the same type and comformation, moving all with the same way with the tail, in the face you see
the family, lovely class.
Kennel CLAREMARK, om. Elisa Kangaskoski, Espoo
Näyttelyt: Kuopio KR 5.8. Laurent Pichard, Sveitsi KASV 1 KP ROP-kasv. This group is 4 out of 2 different
litters, is showing the high level qualities of the breed, good size, excellent head, clean neck and shoulders,
excellent temperament, all are sound in movement.
Kennel FLYERS, om. Paula Saarinen, Irjanne
Näyttelyt: Turku KV 27.1. Eeva Rautala KASV 1 KP. Ryhmä erittäin hyvän tyyppisiä ja hyvän kokoisia rodun
edustajia joilla kauniit pehmeäilmeiset päät, vahvaluustoisia hyvärunkoisia koiria joilla erinomaiset takaosat ja
takaliikkeet, hieman niukat etukulmaukset, erinomaiset luonteet. Jämijärvi RN 18.2. Ritva Raita KASV 1 KP
ROP-kasv BIS1-kasv. Tyypiltään tasainen ryhmä sekä junioreja että vanhempia, koirilla hyvät mittasuhteet ja
nätit päät, kaikilla karvat ei niin komeassa kunnossa, koirat liikkuivat hyvin. Tampere KV 25.3. Petr Studenik,
Tsekki KASV 1 KP. Vorzügliche Gruppe, alle Hunde insgesamt in einem Typ, wichtigste ist die Hunde haben
gleichen Ausdruck, vorzüglicher Typ, kurzer kompakte Körper. Leppävirta RN 6.5. Rita Kadike-Skadina,
Latvia KASV 1 KP ROP-kasv. All of the dogs are very high quality, lovely type, all of them have nice heads,
excellent strong bodies, good coat, typical movement, lovely temperament, they are all in similar type and look
nice together. Rauma KR 19.5. Melvin Beech, Kanada KASV 1 KP ROP-kasv. All short backed dogs, move
well, pretty heads and well put down coat. Kellokoski ER 9.6. Duncan Craig, Iso-Britannia KASV 1 KP ROPkasv. Same types of heads, bodies very nice shapes, all short backs, all good depth of body, they are excellent
type. Pori KV 29.7. Manuel Loureiro Borges, Portugali KASV 1 KP ROP-kasv. Very nice group, very nice type
with nice heads, nice coat, nice movers.
Kennel LEADING-LIGHT om. Satu Laitinen, Helsinki
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki KASV 3 KP. Vorzügliche Gruppe, alle Hunde haben
eleganter Kopf, vorzügliche Halslinien, sehr gute natürliche Haarstruktur. Tampere RN 6.12. Merja Järnstedt
KASV 1 KP ROP-kasv BIS1-kasv. Erittäin kaunis tasainen ryhmä, kauniit päät, ylälinjat, rakenteet ja liikkeet,
ennen kaikkea iloisia todellisia cockereita, onnittelut kasvattajalle.
Kennel MARGATE, om. Marjut Kakko, Huhmari
Näyttelyt: Kotka KV 16.6. Davor Javor, Kroatia KASV 1 KP ROP-kasv. Very nice group, very similar type, nice
heads, very good necks, typical bodies, good movers.
Kennel NORTHWORTH, om. Nina Kauhanen, Sauvo
Näyttelyt: Tampere KV 25.3. Petr Studenik, Tsekki KASV 2 KP. Vorzügliche Gruppe, Rüden sehr maskulin,
Hündinnen brauchen etwas mehr Knochen, elegante Halslinien, kompakte Körper. Turku KR 4.8. Alberto
Cuccilato, Italia KASV 1 KP ROP-kasv BIS4-kasv. Nice group, very similar the two reds for type but the male is
too big, the blacks are very elegant, correct size, both male and female, but the coat in male is not in perfect
condition. Jyväskylä KV 18.11. Ivan Vasiljevic, Serbia KASV 1 KP ROP-kasv. Two veterans in the group, the
type can be seen through the generations, no major faults in any dog, I can find many good details on all dogs of
the group, the breeder has done good work. Helsinki KV 9.12. Arja Koskelo KASV 1 KP ROP-kasv. Erittäin
tasainen ryhmä kaunisturkkisia ja hyvin liikkuvia koiria joilla erinomaiset mittasuhteet, oikean malliset rungot,
hyvälaatuiset karvat ja iloiset hännät, onnittelut kasvattajalle erinomaisesta työstä.
Kennel PRETTY FLOWER’S, om. Katariina Leivo, Helsinki
Näyttelyt: Hämeenlinna KR 17.6. Annaliisa Heikkinen KASV 1 KP ROP-kasv. Ryhmä hyvän tyyppisiä, sopusuhtaisia koiria joilla kaikilla hyvät luonteet, jatkossa kasvattajan tulisi kiinnittää huomiota päihin, hyvät luonteet.
Kennel SHIMMERIAN, om. Mervi Vesala, Kello
Näyttelyt: Oulu KR 12.5. Maria-Luise Doppelreiter, Itävalta KASV 1 KP ROP-kasv. Nice group, two reds and
two black&tans, moving well together. Kiiminki RN 4.8. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-kasv. Kaunis, riittävän

tasalaatuinen ryhmä, hyvän malliset päät, parin koiran mittasuhteet voisivat olla paremmat, hyvät karvapeitteet,
miellyttävät luonteet.
Kennel TRIPLET, om. Heli Härkälä, Lohja
Näyttelyt: Valkeala RN 11.11. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-kasv. Kaunis ryhmä joka koostuu kolmesta eri
yhdistelmästä, kauniit päät, kauttaaltaan hyvät rakenteet, hyvät karvapeitteet ja liikkeet, miellyttävät luonteet,
erinomaista kasvatustyötä josta parhaat onnittelut.
Kennel TWO PINE’S, om. Kati Salo, Alajärvi
Näyttelyt: Alavus RN 20.1. Paavo Mattila KASV 2 KP. Kaunis ryhmä, yhden koiran mittasuhteet voisivat olla
paremmat, hyvän malliset päät, hyvin rakentuneita koiria joilla erinomainen luusto, hyvälaatuiset karvapeitteet,
hyvät luonteet, hyvää kasvatustyötä josta onnittelut. Jurva RN 4.8. Jorma Silta 1 KP ROP-kasv. Hyvä tasainen
ryhmä josta erottuu kauniit päät, hyvät ylälinjat, hyvät kulmaukset ja oikeat liikkeet.

JÄLKELÄISLUOKAT
CARRIER PERFECT MATCH Fin Mva 10646/00 s.27.11.1999 i. Fieldstone Trapper McMurphy e. Carrier Water
Song kasv. Ritva ja Tiina Rantanen
Näyttelyt: Vehmaa ER 9.6. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat JÄL 1 KP. In this litter you see mother coming
back, same kind of heads, comformation she has a lot but children are stronger in body, nice temperaments.

