
UROKSET 

 

A ONE’S TOREADOR S55672/03 s.25.09.2003 i. GB Sh Ch Lennoxgrove Sadly Sober e. Se Mva MV-03 Blue Satin 

Forever A One kasv. Ann Swärd, Ruotsi 

Näyttelyt: Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila VAL ERI 2 PU2 VASERT. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kauniit 

linjat, erittäin kaunismuotoinen sopivan vahvuinen pää, kaunis ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hieman lyhyt pysty olkavarsi, 

muuten hyvin kulmautunut, erinomainen runko ja luusto, oikea hännän kiinnitys ja käyttö, kaunis turkki erinomaista laatua, 

vapaat tehokkaat liikkeet, miellyttävä luonne. Sodankylä RN 26.4. Paula Rekiranta VAL ERI 1 PU1 SERT ROP. Kookas 

vankka uros jolla erinomaiset pään ja rungon mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, hieman taipuneet ranteet, 

hyvä luusto ja takaosa, hieman pitkä lanneosa, erittäin kaunis turkki, yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä luonne. 

 

AH-TIB'S RAINBOW SIX 21196/08 s.19.04.2007 i. Cronbury Cracker e. Whaupley Ulrica kasv. Torbjörn Augustisson ja 

Pia Augustisson-Blomberg, Ruotsi 

Näyttelyt: Rovaniemi KV 21.6. Jo Schepers, Alankomaat JUN H. 14 months, very big and heavy dog, not typical 

English cocker spaniel, head looks more fieldspaniel, little high earset, very strong teeth, good neck, straight topline, tailset 

too low, good angulations and bone, good ribs, coat is not in show condition, moves with a lot of temperament but both 

have no ring experience, lovely character dog. 

 

ALFONS 12184/08 s.23.12.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. Muskettikoiran Princess kasv. Jaana Kaltio 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti JUN EH 3. Heavy dog with good expression, good earset, should 

have more neck, good topline, good tailset, good rib, nice hindend, should be better angulated, good shoulder, too much 

weight on shoulder which effects his front movement, moving well behind. 

 

ALLWAY’S HEARTBEAT 52674/07 s.10.08.2007 i. Hochactungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Caperhill Macarena 

kasv. Satu Utriainen 

Näyttelyt: Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka JUN EH 4. Correct size, needs some coat preparation for the ring, 

correct head but would like longer ears, correct body, tail and quarters, needs much ring training for correctly showing his 

movement, nice temperament, correct coat but needs work on him. 

 

ALLWAY’S HEARTSTEELER 52673/07 s.10.08.2008 i. Hochactungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Caperhill 

Macarena kasv. Satu Utriainen 

Näyttelyt: Kajaani RN 13.4. Leila Kärkäs PEN 1 KP ROP-pentu. Tasapainoinen, hyvässä kehitysvaiheessa oleva pentu 

jolla hyvä takaliike, etuliike hieman lyhyttä, tällä hetkellä hieman takaluisu kallo, erittäin hyvä rakenne, hieman luisu lantio, 

hyvä kaula ja iloinen luonne, osittain vielä pentukarvassa. Kiuruvesi RN 19.4. Soile Bister PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvin 

kehittynyt, kaunisluustoinen maskuliininen uros jonka tulisi olla paremmin trimmattu, lupaava pää, kaula voisi olla pidempi, 

hyvät kulmaukset, hieman pehmeät ranteet, hyvä häntä, lupaavat liikkeet, miellyttävä luonne. Joensuu KR 17.5. Paula 

Rekiranta JUN EH 1. Mittasuhteiltaan oikea nuori uros, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, vahva kuono, hyvä 

ilme, riittävä kaula, hieman pystyt lavat, hyvä rinnan syvyys, polvikulmaus saisi olla selvempi, hyvä luusto, vielä kovin 

pentumaiset liikkeet, hyvä luonne. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka JUN EH. Correct size, nice head but would 

prefer longer ears, correct neck, would like better topline standing and moving, deeper chest and more forechest, correct 

quarters, moves ok, nice temperament, coat ok. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia JUN H. Good quality male, 

could be more compact, nice head and expression, I would prefer darker eyes, average movement, short hocks. Kajaani RN 

2.11. Marjo Jaakkola JUN EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, aavistuksen etuasentoiset lavat, 

hyvä ylälinja, sopiva luusto, eturinnan tulee vielä kehittyä, hyvin kehittynyt runko, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvällä 

askeleella, miellyttävä luonne, ansaitsisi kunniapalkinnon. 

 

ALLWAY’S POP STAR 24159/04 s.29.03.2004 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Allway's Wiuhtis kasv. Satu 

Utriainen 

Näyttelyt: Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi AVO T. Maskulin hane, bra storlek, god typ, ganska bra huvud, 

något ljusa ögon, tunnt nosparti, tångbett, något kort hals, framskjuten skuldra och rak överarm ger otillräckliga rörelser, 

tunn benstomme, bra bröstkorg, något lång i länden, bra kors och svans, pälsen ej i bästa kondition, bra temperament. 

 

ALLWAY’S ROBIN HOOD 44813/07 s.30.07.2007 i. Leavenworth Saint N' Sinner e. Caperhill Miss Bliss kasv. Satu 

Utriainen 

Näyttelyt: Kiuruvesi RN 19.4. Soile Bister PEN 2. Ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvälaatuinen, maskuliininen uros, hyvät 

mittasuhteet, voimakkaasti takaluisu kallo, kuonon selkä saisi olla leveämpi ja kuono täyttyä, turhan pystyt lavat, hyvä 

takaosa, ikäisekseen hyvä runko, turhan lyhyt etuaskel, lupaava karva, miellyttävä luonne. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro 

JUN ERI 2. Young male of excellent type, beautiful shape of head but could be more masculine, excellent earset, well 

placed shoulders, well balanced front and back angulations, beautiful topline, enough body for age, excellent coat, very 

good feet, correct tailset, moves well but could cover more ground on move. Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola JUN EH 

4. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää jossa riittävä vahvuus, hyvä kaula ja ylälinja, oikeat rungon mittasuhteet, sopiva 

luusto, riittävät kulmaukset, eturinnan tulee vielä kehittyä, hieman niukka turkki, liikkuu riittävällä askelpituudella. 

 

ALLWAY’S TWIST AND JUMP 50909/06 s.25.08.2006 i. C.I.B. Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj Mva EeV-01 V-

01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Caperhill Macarena kasv. Satu Utriainen 

Näyttelyt: Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Waldèn KÄY H. Sopivan kokoinen 1½-vuotias uros, oikean mittainen pää 

mutta takaluisu kallo ja kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvät korvat, suora olkavarsi, vielä kehittymätön runko, saisi 

liikkua pidemmällä askelmitalla, kaunis turkki, hyvä luonne, löysät ranteet, kaipaa vielä aikaa. Kotka KV 15.6. Tino 



Pehar, Kroatia KÄY EH 2. Good size, proportional head, correct bite, should have stronger back and he is little longer in 

loin, correct tailset, very good angulation but little narrow in front, in movement could be better in front, feet go out in front 

a bit. 

 

ALMANZA HIT THE ROAD JACK No & Lt Mva JV-05 47708/04 s.25.06.2004 i. S Mva SV-03 Manaca’s On The 

Road e. Whoops A Daisy kasv. Ragnhild Ulin & Susanne Karlström, Ruotsi 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI 1 PU3. Very attractive, very correct head with 

good expression, very long neck, very good front assembly, good proportions, excellent quarters, very good ribcage, a dog 

with elegance and substance not always easy to achieve, on a minor point: his horribly long nails spoil the feet, exemplary 

movement. Raisio RN 15.6. Horst Kettendörfer, Saksa VAL ERI 1 PU1 ROP RYP1 BIS2. Vier Jahre alt blauschimmel, 

vörzüglicher maskuliner Kopf, vörzügliches Haarkleid, sehr gute Knochenstärke, sehr gute Winkelung von Hinterhand, 

anatomisch gut proportioniert Aufgebaut, sehr gute voluminös Brustkorb, ein freundliche Hund mit raumgreifenden Gang 

und bästen Stand. Järvenpää KR 29.6. Leila Kärkäs VAL ERI 1 PU1 VSP. Iloisesti esiintyvä tasapainoinen uros jolla 

hyvät mittasuhteet ja raajarakenne, hieman takaluisu kallo, muuten hyvä kaunisilmeinen pää, hyvä ylälinja, erinomainen 

eturinta ja runko, tasapainoiset hyvät liikkeet, hyvä turkki. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia VAL ERI 2. Mature 

dog with a masculine head, good mouth, good neck and shoulders, correct topline, good coat, well boned and a good type. 

Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia ERI 2. Top quality blue, most attractive head and gentle expression, 

really excels in front, very well boned, true legs, scores highly in ribs and shortness of body, in excellent coat condition, 

adequate quarters, very happy sound mover with lot of ring presence. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi VAL 

EH. Maskulint välskuret huvud, väldigt baklagda skuldror, mycket bra förbröst, välvinklad överarm som är väldigt kort, 

något lång helhet, korrekt kors, välvinklad bakdel, rör med bra steg, pälsen är inte i utställningskondition. 

 

ALPINUM A NEW HOPE 36449/07 s.10.06.2007 i. No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Fin Mva 

Benchmark Pro Twist kasv. Anna Mäkinen 

Näyttelyt: Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki JUN EH 4. Vahvarakenteinen, rungon mittasuhteiltaan korkeuttaan 

pidempi, hyvä täyteläinen pää, vahva luusto, laaja rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, vahva turkki, esitetään liian 

tukevassa kunnossa, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. 

 

ALPINUM APOLLO CREED 36445/07 s.10.06.2007 i. No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Fin Mva 

Benchmark Pro Twist kasv. Anna Mäkinen 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila PEN 3. Hieman tukevassa kunnossa esitetty pentu, hyvä pää ja kaula, 

sopusuhtainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut takaa, erittäin hyvä karva, esiintyy hieman varovaisesti. Tuusniemi RN 

23.2. Johan Juslin PEN 1. Tilavarunkoinen, vahvaluustoinen uros jolla hyvät pään linjat, liian paljon löysää nahkaa 

häiritsee, roikkuvat huulet, vahva ylälinja, vahvat käpälät, liikkuu hyvin. Polvijärvi RN 5.4. Matti Tuominen JUN EH 1. 

Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttäväluonteinen junioriuros jolla hyvä pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, hyvä luusto ja raajat, 

hyvä turkin laatu, etukulmaukset saisivat olla paremmat, takana hyvät, hieman hankalassa kehitysvaiheessa, tarvitsee aikaa. 

Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi JUN EH 3. 11 månader, bra storlek, maskulint huvud, skulle vilja ha 

lite större ögon, bra bett, väl ansatta öron, tillräcklig hals, tillräcklig förbröst, aningen rak i sin skuldra, välutvecklad 

bröstkorg, stabil länd, bra kors, välvinklad bak, kunde röra sig lite mera parallellt fram och bak, tillräcklig steg från sidan, 

trevligt temperament. Suolahti RN 17.5. Saija Juutilainen JUN ERI 2 PU4. 11 kk, hyvin tasapainoinen juniori jolla hyvät 

mittasuhteet ja sukupuolileima, kaunis uroksen pää ja ilme ja korvien kiinnitys, vahva kaula ja ylälinja, hyvä runko, eturinta 

saa kehittyä, olkavarret voisivat olla viistommat, hyvät takakulmaukset, leveät reidet, vahvat käpälät, erinomainen heiluva 

häntä, lupaava karvapeite, erinomainen luonne, liikkuu oikealla askelpituudella ja asenteella, vähän löysä kintereestä. 

Joensuu KV 18.5. Annukka Paloheimo JUN EH 1. Hyvin kehittynyt, hyvät mittasuhteet, voimakas pää, hyvä ilme, etuosa 

saisi olla paremmin kulmautunut ja etuaskel pidempää, ikään sopiva runko, riittävät takakulmaukset, hyvälaatuinen karva. 

Pieksämäki RN 7.6. Paula Rekiranta JUN EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, vankka nuori uros, vahva pää, hieman 

takaluisu kallo, kaula voisi olla pidempi ja lavat viistommat, hyvä rintakehä ja takakulmaukset, vahva luusto, hyvä turkin 

laatu, yhdensuuntaiset liikkeet, iloinen luonne. Tuuri KR 8.6. Kari Salminen JUN H. Vahvaluustoinen isokokoinen nuori 

uros, oikean muotoinen pää mutta liikaa löysää kaulanahkaa, pysty lapa ja liian pitkä runko, hoidettu karva, lennokkaat 

liikkeet. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia JUN ERI 3. Correct type, moved soundly, not confident when judged, 

strong head, good bite, neck could be longer, good shoulder angulation, strong body, good hind angulation, correct coat. 

Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka JUN ERI 2. Correct size, nice head but would prefer longer ears, correct neck, 

nice body, correct tail, quarters and movement, would prefer slightly better preparation of coat for ring, nice temperament. 

Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti JUN EH 4. Long dog with hush expression, good neck and topline, good 

tailset, good rib, long in loin, nice rear angulation, prefer more muscle, moving close behind, prefer better layback of 

shoulder, which effects his front movement, moving close in front. 

 

ALPINUM ZEUS 34185/05 s.08.06.2005 i. C.I.B. Fin & Ee Mva Raccoon's The Wonderboy e. Fin Mva Benchmark Pro 

Twist kasv. Anna Mäkinen 

Näyttelyt: Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat AVO EH. Nice young boy, black and white, a little bit 

shy on the table, soft expression, good head but like to see a little bit parallel, nice neck, needs time to mature, good coat, a 

little bit shy. 

 

APELHÖJDENS OLYMPIC SWING JMV-08 S40081/2007 s.28.04.2007 i. Quilmhair Innis-Dubh e. Apelhöjdens Stand 

By Me kasv. Gunilla Eriksson, Ruotsi 

Näyttelyt: Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB VSP. Masculine dog of excellent 

type and balance, head in proportion with body size, lovely dark eye, well angulated forequarters, good forechest, excellent 

topline and tailset, well angulated hindquarters, strong mover. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja NUO ERI 2. A red dog 



with a lovely head and expression, good reach of neck, excellent body and topline, excellent angulation in behind, moves 

with great drive and topline, very pleasing dog. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro NUO ERI 2. Very masculine male with 

beautiful silhouette, excellent head, very masculine expression, excellent earset, very well placed neck, short upper arm, 

excellent chest, beautiful topline, correct tailset, excellent coat quality, moves with good drive but step in front is too short 

and loose in hocks. 

 

ASVINA DO NONSUCHTHING 56671/07 s.23.10.2007 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Triplet Pocahontas 

kasv. Minna  Salo 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 2 KP. Presentation spoils this puppy, he actually has 

a very nice head but the topknot is more akin to an american cocker which spoils it completely, needs to come up on leg a 

little, shoulders are straight, upper arm is good, bone is good, very good quarters with short strong hocks, very sound, 

stylish, excellent reach and drive, needs help with the trimming. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki PEN 1 KP ROP-

pentu. Erinomaiset mittasuhteet ja linjat, täyteläinen kaunis pää, hyvät pään linjat, hyvä luusto ja raajat, hyvä eturinta, 

runsas turkki, käyttäytyy hyvin. Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat JUN EH 1. Young dog with good size, 

nice head profile, very typical in expression, typical topline and croup, needs to settle in front, also in hind action, needs to 

develop more parallel movement and drive, correct angulation in front and rear, coat quality is ok for age, nice 

temperament. Valkeakoski KR 23.8. Vera Sminova, Viro JUN EH 1. Erittäin hyvä tyyppi, riittävä koko ja luusto, 

kaunispiirteinen pää, kauniit silmät, erittäin hyvä ylälinja, erinomainen eturinta, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, 

hyvä takaosa, hyvät raajat, hyvät liikkeet, hyvin lupaava mutta vielä selvästi pentumainen. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, 

Iso-Britannia JUN EH 2. Attractive puppy, in good coat and condition, good head and mouth, still needs to mature to 

balance but well set tail and moved very well. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen JUN EH 2. 38.5 cm, 10 kk, tyylikäs 

kompakti juniori jolla sopusuhtainen raajaluusto, kaunis pitkä pää, kaunis ilme, hyvin kiinnittyneet korvat, erinomainen 

purenta ja huulilinja, vielä hieman voimakkaat otsaluut, hyvä kaula joka voisi kiinnittyä sulavammin ylälinjaan, ikäisekseen 

erinomainen runko, etukulmaukset saisivat olla paremmat, hyvät takana, vahvat käpälät, hieno häntä, hieno karvan laatu, 

reippaat liikkeet, etuaskel saa vielä pidentyä, mukava luonne. Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker JUN ERI 2 PU3. 10 

månader, maskulin hane av bra storlek, tillräcklig parallellitet i huvudet, välformat skalle, något lösa ögonlock, rikliga 

läppar, korrekt bett, ännu onödigt mycket löst skinn, normalt vinklad, välformad bröstkorg, bra rygg och kors, fina ben, 

utmärkta tassar, korrekt pälskvalitet på kommande, rör sig med bra steg bak, något löst fram, trevligt temperament. 

Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI 1. Very short compact cockery young male, full of cockery 

type, pleasing head with fine eye, excels in forearm angulation and width and depth of chest, excellent bone, short back, 

well rounded quarters, in good muscle condition, good merry movement, showing good temperament, will firm in time. 

 

ATHOS BLACK PETRS 28087/04 s.30.09.2003 i. Charbonnel Star Wars e. Olivia In Black Petrs kasv. Petr Studenik, 

Tsekki 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO ERI 2. Utmärkta proportioner, välformad skalle, maskulint 

uttryck, utmärkt hals och överlinje, välvinklad fram och bak, utmärkt bröstkorg, rör sig väl från alla håll. 

 

BACKHILLS JUST FOR YOU 47239/03 s.07.06.2003 i. Powerscourt Pied Piper e. Se & No Mva Backhills Farah Diba 

kasv. Karin Staaf, Ruotsi 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PU4. Kaunis uros, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, 

erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, erittäin hyvät raajat, hyvä ylälinja, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä suora karva, 

liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat KÄY EH 3. Lovely male, good 

head and eye, soft expression, lovely reach of neck, a bit steep in forehand, behind ok, good spring of ribs, lovely coat, good 

topline, a little bit stepping on his front movement. 

 

BACKHILLS SCANDINAVIAN STYLE 35394/08 s.06.04.2008 i. Se(n) & No Mva Line Sam Someone To Hug e. 

Backhills Natalie Wood kasv. Karin Staaf, Ruotsi 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN 2 KP. Quality puppy, pleasing in head and eye, well 

boned, good feet, nice proportions, low set hocks, good tailset, moved with style. Espoo PN 1.11. Juha Palosaari BABY 1 

KP ROP-pentu RYP2-pentu. Tyylikäs, mittasuhteiltaan erinomainen vankka uros, miellyttävä ilmeikäs pää, erinomainen 

täyteläinen kuono-osa, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset ja liikkeet, hyvin miellyttävä kokonaisuus. 

Helsinki PN 30.11. Teija Salmi-Aalto PEN 1 KP ROP-pentu. 7 kk, erinomaista tyyppiä, näyttävä kaunislinjainen, selvä 

sukupuolileima, kaunislinjainen pää jossa hyvät mittasuhteet ja vahvuus, hieno kaula ja ylälinja, ikäisekseen erinomainen 

runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luuston vahvuus, kauniit tiiviit käpälät, liikkuu erinomaisella askelpituudella 

yhdensuuntaisesti, kaunis rodunomainen olemus. 

 

BAYSWAY LUCKY DIME 32863/08 s.04.04.1999 i. Baysway Royal Star e. Lochdene Jessica kasv. William McEntee, 

Irlanti 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia VET ERI 4. 9 year old in wonderful bloom, superb type, 

elegant, with no coarseness, very good front assembly, corresponding quarters, excellent topline and tailset, very sound, 

good carriage. Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen VET ERI 1 PU3 VSP-VET. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät 

mittasuhteet, riittävä luusto, kaunis pää ja ilme, hieman pienet silmät, hyvät korvat, erinomainen eturinta, hyvä kaula, 

hieman pystyt lavat, hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, erittäin kaunis hyvälaatuinen turkki, hyvin säilynyt veteraani 

joka liikkuu rauhallisesti mutta hyvin. 

 

BELL’MANO GIORGIO ARMANI Fin Jva 41111/04 s.22.07.2004 i. C.I.B. Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj Mva 

EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist  e. Bell’mano Taste of Honey kasv. Erna Toivonen ja Rauni Markelin 



Näyttelyt: Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet 

ja luusto, pään ylälinja voisi olla parempi, hyvät silmät, korvat ja ilme, hyvä kaula, hyvät kulmaukset edessä ja takana, lyhyt 

rintakehä, liikkuu ryhdikkäästi ja tyylikkäästi pitkin askelin, hyvä lihaskunto, kaunis turkki, käyttäytyy hyvin. Helsinki ER 

10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Nice type, lovely head and expression, correct bite, 

good bone and feet, very well laid down on shoulder, well developed in chest and body, good spring of ribs, well angulated 

behind, sound happy mover. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Masculine, nice ear 

placement, moderate neck, front assembly a little forward placed, topline and tailset good, a little cow hocked at rear, 

excellent coat quality, well developed rib, exceptionally sporting movement with big open side gait and excellent carriage. 

Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen KÄY EH 3. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, luustoa voisi olla hieman enemmän, 

erittäin kaunis pää ja ilme, kauniit silmät ja korvat, riittävä kaula, hyvä eturinta, hieman pystyt lavat, hyvä rintakehä, hieman 

pysty lantio, polvikulmauksia voisi olla hieman enemmän, erinomainen turkin laatu, hyvä ylälinja, hyvä askelpituus mutta 

ahtaat takaliikkeet. Porvoo RN 30.8. Elena Ruskovaara KÄY EH 2. Maskuliininen ja jäntevä kyllin kompakti uros, 

erinomaiset silmät, kaunis lempeä ilme, erinomaiset huulet, oikea pään malli, alaleuka saisi olla leveämpi, toivoisin 

pidemmän kaulan ja voimakkaammin kulmautuneen etuosan, hyvä rintakehä, jäntevä sopivasti kulmautunut takaosa, 

hyväasentoinen häntä liikkeessä, selässä pehmeyttä liikkuessa, saisi kantaa itsensä paremmin, hyvä pituus taka-askeleessa, 

hieman huolimaton etuaskeleessa. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen KÄY EH 3. 39 cm, 4-vuotias, hyvärunkoinen, 

oikealinjainen uros, hyvä pään pituus, hieman pyöreä kallo-osa, kaunis lempeä ilme, hyvä purenta ja huulet, hyvin 

kiinnittyneet korvat, kaunis kaula, hieman pystyt olkavarret, muuten hyvät kulmaukset, tiiviit käpälät, eturinta voisi olla 

selvempi, hyvä vahva lanneosa, hyvin heiluva häntä, reipas liikkuja, ihanan tehokas vaivaton sivuaskel, edestä hieman 

varvasahdas. 

 

BELL’MANO MORNING STAR 32283/06 s.12.05.2006 i. Fin Mva Breeze Air Mail e. Bell'mano She Loves You kasv. 

Erna Toivonen ja Rauni Markelin 

Näyttelyt: Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia AVO H. 2 years, very good size, proportional head, correct bite, eyelids 

are loose, could have stronger back, correct tailset, little longer in loin, very good angulation in front, too much skin under 

the throat, lovely temperament, super presentation. 

 

BELL’MANO MY ROCKEFELLER 32285/06 s.12.05.2006 i. Fin Mva Breeze Air Mail e. Bell'mano She Loves You 

kasv. Erna Toivonen ja Rauni Markelin 

Näyttelyt: Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen AVO EH 1. Kookas, erinomainen tyyppi, mittasuhteet ja luusto, hyvät pään 

linjat, pienet silmät, hyvät korvat, riittävä kaula, eturintaa voisi olla enemmän, hieman pystyt lavat, erinomainen rintakehä, 

hyvät takakulmaukset, erinomainen turkin laatu, liikkuu erittäin hyvin, vilkas luonne. Porvoo RN 30.8. Elena Ruskovaara 

AVO H. Maskuliininen kyllin kompakti uros jolla todella nätin mallinen pää, valitettavasti silmät pilaavat ilmettä, silmissä 

hallitseva näkymä punaisen verestävät hiukan roikkuvat alaluomet, hyvä runko ja takaosa, eturinta niukka, etukulmaukset 

saisivat olla vahvemmat, etuliike on leveä ja turhan lyhyt, hyvä takaliike ja hännän käyttö, esitetään kauniisti. 

 

BENCHMARK CHECKMATE 31838/07 s.08.05.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. C.I.B. Fin & Ee Mva 

Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin JUN ERI 1 PU3 SERT. Oikean mallinen rotunsa edustaja jolle toivoisin 

yhdensuuntaisemmat pään linjat, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen raajaluusto ja vahvat käpälät, sulavat liikkeet. Toijala 

RN 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska JUN ERI 1 PU3 SERT. One year old, good size, excellent type, masculine head, 

good expression, correct bite, beautiful neck, shoulder could be laid more back, good topline, well angulated behind, good 

body, moves very well, could have a longer step in front, good coat condition, nice temperament. 

 

BENCHMARK CORAZON C.I.B. Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 35505/02 s.27.03.2002 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon 

Unlimited e. JV-99 Benchmark Cher kasv. Mariann ja Anett Korpi 

Näyttelyt: Toijala RN 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska VAL ERI 1 PU1 VSP. Well balanced dog of good size, excellent 

type, masculine head, good proportions, correct bite, good neck and topline, good quarters, good body with good forechest, 

moves very well, nice coat, nice temperament. 

 

BENCHMARK DARK COMMANDER 31484/07 s.09.05.2007 i. Mistily's Commander Blue e. JV-04 Finemoon Hungry 

For Love kasv. Mariann ja Anett Korpi 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia PEN 2. 7 months old, correct in type, masculine head, dark eyes, 

complete scissors bite, well set ears which are long enough, good neck, shoulder and topline, well angulated, good bone and 

feet, not in top coat at this moment, moving well, very promising. Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Waldèn JUN ERI 1 

PU4 VASERT. Erinomaista tyyppiä oleva junioriuros, oikealinjainen kaunisilmeinen pää, kauniit korvat sekä kaula, 

aavistuksen suora olkavarsi, sopiva luusto, ikäisekseen hyvä runko, erinomainen takaosa, kaunis ylälinja, rodunomaiset 

liikkeet, kaunis karva, miellyttävä luonne. Pieksämäki RN 7.6. Paula Rekiranta JUN ERI 1 PU4. Linjakas nuori uros joka 

liikkuu vaivattomasti pitkällä askeleella, hyvä pään malli, silmäluomet voisivat olla hieman tiiviimmät, hyvä kaula, hieman 

suora olkavarsi, ikäisekseen riittävä rintakehä, hieman kapea reisi, hyvä luusto, kaunis turkki. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, 

Norja JUN ERI 1. A lovely blue dog with an excellent outline, very pleasing in head, well developed body, still needs to 

develop a bit more in front, very good bone and feet, moves soundly, excellent presentation. Heinola KR 17.8. Reia 

Leikola-Waldèn JUN ERI 1 PU2 SERT. Tasapainoinen, tyylikäs junioriuros, erinomainen pään pituus, vielä hieman 

takaluisu kallo, hyvä ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvin kehittynyt oikean mallinen runko, 

sujuvat liikkeet, erinomainen turkki ja esiintyminen. Luumäki RN 31.8. Soile Bister JUN ERI 1 PU2 SERT. Hyvin 

kaunislinjainen ikäisekseen hyvin kehittynyt maskuliininen uros, erittäin hyvä pää, ilme voisi olla parempi, hyvät lavat, 

toivoisin viistommat olkavarret, hieman jyrkkä lantio, hyvä häntä ja takakulmaukset, hyvä karvan laatu, voisi liikkua 

tehokkaammin ja olla iloisempi kehässä. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen NUO ERI 4. Erinomainen tyyppi, koko ja 



mittasuhteet, hyvä luusto, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä ilme, riittävä kaula, etukulmauksia tulisi olla 

hieman enemmän, hyvä rintakehä, hyvät takakulmaukset, erinomainen turkin laatu, liikkuu kauniisti ja vapautuneesti, hyvä 

luonne. 

 

BENCHMARK DIPPY DAWG 31485/07 s.09.05.2007 i. Mistily's Commander Blue e. JV-04 Finemoon Hungry For 

Love kasv. Mariann ja Anett Korpi 

Näyttelyt: Lahti KV 27.4. Eeva Resko JUN ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvän kokoinen urosjuniori, hyvä pää ja 

ilme, kaunis kaula, hyvä etuosa, tiivis runko, lanneosa voisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvä vahva takaosa, liikkuu edestä 

ja takaa hyvin, sivuliikkeissä voisi olla hieman edessä lisää ulottuvuutta. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola JUN EH 3. 

Iloisesti esiintyvä, erittäin hyvä tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, vielä hieman kapea edestä, etuosa voisi olla 

selvemmin kulmautunut, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hyvin kulmautunut takaa, aavistuksen luisu lantio, liikkuu 

hyvällä askeleella, erinomainen luonne. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber JUN ERI 2. Hyvä tyyppi ja koko, 

hyvä kaula ja luusto, ikäisekseen hyvä runko, erittäin hyvin kulmautunut takaa, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, 

eturinta saisi vielä kehittyä, kaunis ylälinja, liikkuu hyvin. 

 

BENCHMARK MR JACK NICKLAUS 35371/06 s.27.06.2006 i. No Mva PMV-02 Blue Satin Hole In One e. 

Benchmark Principle Girl kasv. Mariann ja Anett Korpi 

Näyttelyt: Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker NUO ERI 2. 20 månader, ung hane med tillräcklig könsprägel, 

välformat huvud med god parallellitet, korrekt bett, korrekta läppar, något rak i skuldran, välformad bröstkorg för åldern, 

fina ben och tassar, bra rygg, korrekt pälskvalitet, rör sig med fria steg och härlig attityd. Lahti KV 27.4. Eeva Resko NUO 

EH 4. Pienehkö hyvän tyyppinen uros, hyvä pää, kaunis ilme, kaunis kaula, hieman kapea edestä ja pehmeät ranteet, hyvä 

luusto, selkälinja saisi olla vakaampi, riittävät takakulmat, hyvä runko, liikkuu sivulta suht hyvin, hyvät takaliikkeet, hieman 

ahdas edestä. Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Waldèn NUO ERI 2. Aavistuksen matalaraajaiselta vaikuttava tyylikäs 

nuori uros, kaunislinjainen pää joka voisi olla aavistuksen urosmaisempi, viehättävä ilme, kaunis kaula, tasapainoiset 

kulmaukset, hyvä runko mutta hieman pitkä lanneosa, liikkuu rodunomaisesti ja iloisesti, hyvä luonne, lupaava turkki. 

Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja AVO EH 2. A blue dog, could be a bit more balanced, a bit long on loin compared to 

length of body, nice head and expression, good reach of neck, good body and topline, moves very soundly, would like him a 

bit more masculine. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen AVO EH 2. 38 cm, 2-vuotias, hyvin kaunispäinen ja 

kaunisilmeinen nuori uros, hyvä korvien kiinnitys, hyvät huulet, hyvä purenta, kaunis niskan kaari, lavat voisivat olla 

viistommat, tiiviit kyynärpäät, pitkät tiiviit olkavarret, hyvä etuosa, hyvä rinnan pyöreys, hyvä raajaluusto, vahvat 

takakulmaukset, hienosti heiluva häntä, hyvä karvan laatu, hieman leveä etuaskel, kaunis näyttävä sivuaskel, takapotku voisi 

olla hieman voimakkaampi, mukava luonne. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY EH. Attractive blue, 

scores in strength of muscle, pretty head, would like a little more bone for a male, good ribs, could be a little shorter in back, 

nice quarters, very active mover with good forereach, happy mover. 

 

BENCHMARK OLIVER TWIST C.I.B Fin & Dk & Se(n) & No & Ee & Pohj Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 29683/98 

s.17.07.1998 i. C.I.B. Fin & Ee Mva Benchmark Octopussy e. Fin Mva Benchmark Michelle Melody kasv. Mariann ja 

Anett Korpi 

Näyttelyt: Heinola KR 17.8. Reia Leikola-Waldèn VET ERI 1 PU3 ROP-vet. Erinomaisessa kunnossa esitetty tyylikäs 

veteraani, kaunislinjainen ja kaunisilmeinen pää, erinomaiset mittasuhteet, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, pyöristää 

hieman ylälinjaansa seistessä, erittäin sujuvat liikkeet, kaunis turkki. 

 

BENCHMARK POETRY IN MOTION C.I.B Fin & Ee & No Mva JV-04 46154/03 s.19.10.2003 i. C.I.B. Fin & Ee 

Mva EeV-04 Fin Jva Benchmark Corazon e. Fin Mva Benchmark Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin VAL ERI 1 PU2. Vankkarunkoinen, vahva sukupuolileima, hyvä luusto, 

tilava rintakehä, vahva ylälinja, lihaksikas reisi, vahvat käpälät, määrätietoinen liikkuja. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, 

Ruotsi VAL ERI 3. Bra storlek, utmärkta proportioner, vackert huvud, bra uttryck, tillräcklig hals, utmärkt rygglinje, goda 

vinklar fram, utmärkta bak, välformad bröstkorg, bra päls, rör sig väl. Lahti KV 27.4. Eeva Resko VAL ERI 1 PU4. Hyvän 

tyyppinen, aavistuksen matalaraajainen uros, hyvä pää ja kaunis ilme, hyvä liioittelematon ylälinja, saisi olla vähän 

paremmin kulmautunut edestä, hyvä luusto, vankka runko, saisi olla tiiviimmät kyynärpäät, hyvä takaosa, liikkuu edestä ja 

takaa hyvin, saisi olla enemmän ulottuvuutta sivuliikkeessä, varsinkin edessä, iloinen luonne, hyvä turkin laatu. Helsinki 

ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VAL ERI 1 PU3. 4½ years old, masculine head and expression, nice eye 

shape and colour, good topline, strong back, good bone and feet, very nice spring of ribs, well set tail, could do with a bit 

better angulation behind, moves very nicely in front, could be a bit more ground covering behind. Hamina KV 25.5. Reia 

Leikola-Waldèn VAL ERI 1 PU2. Hyvän kokoinen oikealinjainen valiouros, erinomainen pään pituus, riittävä kaula, hyvä 

ylälinja, sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, liikkuu rodunomaisesti, erinomainen turkki ja luonne. 

Toijala RN 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska VAL ERI 2 PU2. Well balanced, excellent type, masculine head, a bit 

throatiness, correct bite, beautiful neck and topline, excellent quarters, well bodied with good forechest, sound happy mover, 

nice coat and temperament. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia VAL ERI 1 PU2. Correct type, good balance, moved 

soundly, very good head, good neck and front, correct body and hindquarters, well placed tail. Oulu KR 13.7. Rouli 

Kantzou, Kreikka VAL ERI 2. Nice dog, correct head, would prefer slightly longer ears, nice neck, correct body, would 

like tail carriage on the movement with level of topline, correct quarters, movement, coat and temperament. Kuopio KV 

1.8. Darren Bowey, Australia VAL EH 1. Moderately balanced dog, nice head and eye colour, moderately angulated front 

and rear. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja KÄY ERI 2. Very pleasing dog, very lovely head and expression, excellent 

body and topline, very good tail action, could be a bit more compact, moves well, a nice cocker. Vesilahti RN 9.8. Merja 

Järnstedt VAL ERI 1 PU4. Hyvin sopusuhtainen, hyvärakenteinen kaunis uros jolla ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, 

hyvä turkki, kauniit tasapainoiset liikkeet. Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi VAL ERI 4. Utmärkt, bra proportioner 

och storlek, maskulint huvud med bra längd, fina öron, något halsskinn, bra rygglinje, något kort kors, välformad bröstkorg, 



goda vinklar, något svaga mellanhänder, fin päls, rör sig med typiska snabba steg. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, 

Iso-Britannia VAL EH. Strongly made blue & tan, scores in strength of bone and overall substance, pleasing head, very 

good coat condition, would like a little bit more compactness in body and back, sound and happy mover. Seinäjoki KV 

25.10. Petra Junehall, Ruotsi VAL EH 2. Medelstor maskulin hane med bra proportioner, ganska bra huvud men 

nospartiet kunde vara bättre utfyllt, saxbett, bra ögon, tillräcklig hals, bra förbröst och bröstkorg, normala vinklar, för tunn 

benstomme till storleken, bra kors och svans, parallella rörelser, bra päls och färg, typiskt temperament. Tampere RN 6.12. 

Reia Leikola-Waldèn VAL ERI 1 PU4. Erinomaista tyyppiä oleva aikuinen uros, kaunislinjainen pää, hyvä kaula ja 

ylälinja, erinomainen luusto ja runko, tasapainoiset kulmaukset, sujuvat iloiset liikkeet, erinomainen turkki ja luonne. 

 

BENCHMARK VIRTUAL TWIST Fin Mva 12667/02 s.16.12.2001 i. C.I.B. Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj Mva 

EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Benchmark Virtual Reality kasv. Mariann ja Anett Korpi 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin KÄY ERI 1 PU1 VSP. Tasapainoinen, kaunislinjainen uros jolla hyvät 

ääriviivat, hyvät pään linjat, hyvä raajaluusto, kaunis ylälinja, onnellinen hännän heiluttaja. Polvijärvi RN 5.4. Matti 

Tuominen VAL ERI 1 PU1 VSP. Erinomaista tyyppiä oleva, miellyttäväpäinen ja miellyttäväilmeinen uros joka voisi olla 

lanneosaltaan aavistuksen lyhyempi, hyvä luonne, runko ja luusto, hieman kapeat liikkeet, sopivasti kulmautunut, hyvä 

ylälinja, hoidettu turkki, esitetään hyvin. Pieksämäki RN 7.6. Paula Rekiranta VAL ERI 1 PU2. Tyypiltään erinomainen, 

tasapainoinen uros, hyvä pää, miellyttävä ilme, tyylikäs kaula, erittäin hyvä eturinta ja rintakehä, hieman niukka 

polvikulmaus, kaunis turkki, hyvät yhdensuuntaiset liikkeet, iloisesti heiluva häntä. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja 

VAL ERI 1. Almost 7 years, in excellent muscular condition, is well balanced, nice head, very good body and topline, 

excellent bone and feet, moves well but still could have a bit more drive, especially in front. 

 

BENCHMARK WHISKY 27708/06 s.21.04.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. Fin Mva Benchmark Visual World kasv. 

Mariann ja Anett Korpi 

Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt AVO ERI 4. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, 

riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä eturinta ja rintakehä, lanne voisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvä turkki, tasapainoiset 

liikkeet, miellyttävä luonne. 

 

BENJAMIN Z VEJMINKU 48524/06 s.16.12.2005 i. Asquanne’s Grapelli e. Valentine z Vejminku kasv. Pavel Sulcek, 

Tsekki 

Näyttelyt: Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia AVO ERI 1 PU4. A very happy cocker with bustling movement, 

body proportions correct with cobby outline, moves a little close behind, the planes of the head are diverging but the 

proportions are correct, good size and bone. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia AVO ERI 3. 2½ years old, 

nice typy dog, could be just a bit more masculine, head in proportion with the body, with good bite, correct hindquarters, 

quite good in coat, correct tailset and carriage, good typy mover. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia AVO ERI 2. 

Very cockery in movement with good forward reach, slightly feminine, not an overlarge dog, but balanced, good neck and 

shoulder, still young and will fill out more, well set tail. 

 

BIRCHFIRE HIG HOPES Fin Mva 10332/05 s.18.11.2004 i. Backhills Just For You e. Fin Mva Raccoon’s Impulsive 

Lady kasv. Oili ja Kari Mattila 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat KÄY ERI 1. Excellent male, lovely head, dark eye 

with soft expression, good earset and bite, excellent topline in standing and on the move, well angulated all over, good 

tailset, excellent coat condition. Raisio RN 15.6. Horst Kettendörfer, Saksa KÄY ERI 1 PU3 SERT FIN MVA. 

Blauschimmel, schöne Hund, eleganter maskuliner Kopf, dunkles Augen, sehr gutes Haarkleid, gute ausgebräckte 

Brustkorb, gute Knochen, der Rüde presentiert sich mit sehr gute Bewegungen, wobei Vorhand und Hinterhand parallel 

gefürt werden, ein vorzügliches Typ. 

 

BLACK LORD BORN TO BE WILD HR13590 s.26.08.2006 i. Backhill's I Like It e. C.I.B. Black Lord's New Sensation 

kasv. Maja Horvat, Kroatia 

Näyttelyt: Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia KÄY ERI 1. Elegant dog of correct size, lovely head, expression 

and eye colour, well angulated forequarters, correctly balanced overall, not moving today. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, 

Norja KÄY ERI 1 PU2 SERT VACA. A lovely dog of excellent type, pleasing in head, excellent body, well angulated, 

presentation is top class, moves well but still could have a bit more drive, a nice dog. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro KÄY 

ERI 1. Excellent type, middle size, middle strong, beautiful head, beautiful dark eyes, enough masculine expression, very 

well balanced front and rear angulation, very good chest and ribcage, excellent body, nice topline, correct tailset, good coat 

quality, moves well from side but bit loose in elbows. 

 

BLUE SATIN KEEP O'BLUE SHADOW 11731/08 s.12.02.2007 i. Bomway Coldplay e. No Mva Blue Satin Great 

Shade O'Blue kasv. Aud-Jorun Nysted ja Kjell-Ivar Larsen, Norja 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia JUN EH. 10 months, correct in type, still lacking in body, nice 

masculine head, complete scissors bite, ears well set and long enough, good neck, shoulder and topline, chest still undeep 

and flat, well angulated, correct coat for the age, moving well. 

 

BREEZE FELIX 43238/06 s.06.08.2006 i. Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze Tiramisu 

kasv. Pirjo Lehtonen 

Näyttelyt: Lammi RN 12.7. Markku Santamäki NUO EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, kohtalaisen hyvä 

pää, hyvä kaula ja ylälinja, eturinnan tulisi olla voimakkaampi, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu ja käyttäytyy 

hyvin. 

 



BREEZE RISE EARLY 42226/04 s.13.08.2004 i. Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze 

Sugarbite kasv. Pirjo Lehtonen 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila AVO ERI 1 PU2 VASERT. Kaunis uros, hyvän mallinen pää, kallolinja 

hieman liikaa taakse laskeva, kaunis kaula, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko ja takaosa, hyvä karva ja liikkeet, 

miellyttävä luonne. Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Hyvä tyyppi ja koko, 

vahva urosmainen pää, kaunis ilme, riittävä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä vahva tiivis runko, hyvä luusto ja 

ylälinja, liikkuu hyvin takaa, hieman leveästi edestä. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa AVO EH. Blue roan in a 

good size, masculine head, neck should be a little bit longer, angulations especially in the fore-end should be better, good 

hair, sufficiently strong topline, he should go better forward. 

 

BREEZE SKYROCKETT Fin Mva 41275/97 s.04.10.1997 i. Kendalwood Communique e. Breeze Sweet Blizzard kasv. 

Pirjo Lehtonen 

Näyttelyt: Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber VET EH 1. Hyvän tyyppinen, erittäin hyvässä kunnossa esitetty 

11-vuotias uros, hieman lyhyt kaula, hyvä selkä ja vahva runko, kaunis turkki, hyvä luusto, saisi olla paremmin kulmautunut 

edestä ja takaa, liikkuu hyvin. Luumäki RN 31.8. Soile Bister VET ERI 1 PU1 ROP ROP-VET. Tuhdissa kunnossa oleva 

hyvin kaunislinjainen lähes 11-vuotias hyväkuntoinen maskuliininen uros, varsin hyvä pää, toivoisin paremman ilmeen, 

voisi olla paremmin kulmautunut, ensiluokkainen karvapeite, erinomainen tapa liikkua vielä tässäkin iässä, erinomainen 

luonne. Hyvinkää ER 19.10. Rui Gonçalves, Portugali VET ERI 3. Masculine type, skull a little wide, nice eyes, I prefer 

a little bit more stop, nice neck, correct front, nice and compact body, I would like more knee angulations. 

 

BREEZE WISCONSIN 38914/05 s.14.07.2005 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Fin Mva Breeze Tiramisu 

kasv. Pirjo Lehtonen 

Näyttelyt: Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber AVO ERI 2 PU2 VASERT. Hyvä tyyppi ja koko, vahva 

urosmainen pää, riittävä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto ja ylälinja, hieman köyhä eturinta, liikkuu 

hyvin. Toijala RN 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska AVO EH 1. Well sized dog, excellent type, masculine head, could 

have more parallel lines, correct bite, good neck, shoulder could be more laid back, good topline, sufficient rear angulations, 

I would like stronger thigh, well developed body, moves ok behind, a bit short in front, beautiful coat, nice temperament. 

Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber AVO ERI 1 PU2 VASERT. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä vahva uroksen 

pää, joskin kuono ja kallo saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, runko ja luusto, hyvin kulmautunut takaa, saisi olla 

paremmin kulmautunut edestä, kaunis turkki, liikkuu hyvin. 

 

BRENTPOOL'S RHYTHM AND BLUES 30731/08 s.28.08.2007 i. Gänserich vom Schloss Hellenstein e. Tripol's Kemo 

Sabe kasv. Albert ja Rinja Flokstra, Alankomaat 

Näyttelyt: Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat JUN EH 2. 9 months old, lovely type and size, beautiful 

skull and soft expression, frontface should be stronger, beautiful ears, good neck and topline, body for his age correct, good 

back angulations and tailset, lovely coat, today in the movement he doesn't want to show himself. Lammi RN 12.7. 

Markku Santamäki JUN EH 2. Pienehkö, rungon mittasuhteilta neliötä lähentelevä, ilmeikäs pää, huulilinja voisi olla 

vaikuttavampi, ikäisekseen vahva runko, hyvät raajojen kulmaukset, turkki ei vielä kaikin osin valmis, käyttäytyy 

luottavaisesti. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila JUN EH 2. Hyvä nuori uros, hyvän mallinen pää, kuono voisi olla hieman 

täyteläisempi, hyvä kaula, eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvä ylälinja ja takaosa, hyvä karva ja liike, miellyttävä 

luonne. 

 

BUSTLING TAIL AFTERGLOW 28568/06 s.21.04.2006 i. C.I.B. Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill’s Bonfire e. Cockhill 

Quaint Beauty kasv. Katriina Tiihonen 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia NUO EH 4. 1½ years, masculine head, dark eyes, complete scissors bite, 

correct earset and length of ear, good neck and shoulder, correct tailset, could be more square in outline, well angulated, 

good bone, feet and pastern, coat is dry, not in best condition, correct movement, a little bit shy. Kajaani RN 13.4. Leila 

Kärkäs NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, kantaa häntäänsä turhan korkealla, hyvät mittasuhteet, tasapainoinen 

rakenne, rungon kehitys vielä kesken, turhan vankka pää kokonaisuuteen nähden, pään linjat hyvät, kaunis ilme, 

tasapainoinen hyvä liikunta, hieman korkea kinner, hyvä luusto, erinomainen karvan laatu, hieman levoton, saisi olla 

itsevarmempi. 

 

CARRIER SECOND WIND Fin & Lt Mva 52070/04 s.30.11.2004 i. C.I.B. Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon 

Second Sight e. Fin & Lv & Lt Mva Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 

Näyttelyt: Pieksämäki RN 7.6. Paula Rekiranta AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. Tasapainoinen, kaunislinjainen uros jolla 

erinomaiset mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hieman takaluisu kallo, erinomainen kaula ja ylälinja, tasapainoiset 

kulmaukset, hyvä luusto, kaunis turkki, erinomaiset liikkeet. Saarijärvi KR 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat AVO ERI 1 

PU2. Nice topline, very nice rounded rear, good muscletone, excellent bones, very good moving, merry attitude, good croup 

and tailset, good lowset ears and of good length. Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh VAL ERI 2 PU3. Utmärkt, maskulint 

långt huvud, kunde ha parallellare linjer i skalle och nos, långa öron, mörka något små ögon, fin hals och rygglinje, något 

kort och plant kors, goda vinklar, bra benstomme och tassar, fin bröstkorg, något lång länd, fin päls, rör sig med typiska 

snabba steg men något hög svans. 

 

CARRIER WHEEL OF FORTUNE C.I.B. Fin & Ee & Lv Mva BaltV-06 18993/01 s.14.03.2001 i. Fin & Se(n) Mva 

Finemoon Unlimited e. Carrier Water Song kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat VAL ERI 3. Nice type, good head and conformation in 

body, good neck and spring of ribs, good topline, tailset and bone, strong cat feet, good coat, moves very well. 

 



CLAREMARK BACHELOR BART 44087/06 s.19.08.2006 i. C.I.B. Fin & Ee & Lv & Ru & Si & Ro Mva PMJV-05 

LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski 

Näyttelyt: Suolahti RN 17.5. Saija Juutilainen NUO ERI 1 PU2 SERT. 20 kk, kaunisryhtinen mittasuhteiltaan miellyttävä 

nuori uros jolla kauniit ääriviivat, hyvin kaunislinjainen ja kaunisilmeinen pää, hyvät huulet ja purenta, hyvät korvat, 

olkavarret voisivat olla viistommat, hyvät kulmaukset, eturinta saisi kehittyä, kaunis takaosa, erinomainen karvan laatu, 

liikkuu hyvällä voimalla mutta etuaskel voisi olla pitempi. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI 

3. Upstanding, excellent outline, good head with sweet expression, straight shoulders, upper arm of good length but a bit 

straight, good bone, good forechest, good rib, short loin, excellent quarters, excellent tailset, well presented, sound, stylish, 

maintains outline, good reach and drive. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat NUO ERI 1. 22 months 

old, very typical dog, good size and lovely body, lovely conformation, good bone and feet, good angulations, lovely coat, 

moving very soundly, happy tail, beautiful temperament. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia AVO ERI 1 PU3 

VASERT. 2 years old, nice typy dog with good masculine head, nice profile, correct bite, good neck and topline, nice coat 

condition, good hindquarters, correct tailset and carriage, moves correctly in hindquarters, front action could be better. 

Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY EH. Very attractive steel blue, scores highly in coat condition 

and presentation, very pleasing head and eye, could strengthen in chest and body allthrough but a compact outline, very 

happy and merry mover, could go with a little more strength behind. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti KÄY EH. 

Nice dog with super temperament, nice expression, good earset, lovely clean throat, slightly fine in head, good topline and 

tailset, good rib and loin, well muscled hindend, good angulation, moving very closely behind and close in front as he's 

straight in shoulder. 

 

CLAREMARK DUMMY DARLING 52189/06 s.20.10.2006 i. C.I.B. Fin & Ee & Lv & Ru & Si & Ro Mva PMJV-05 

LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Claremark Adorable Moaner kasv. Elisa Kangaskoski 

Näyttelyt: Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber JUN EH 1. Hyvä tyyppi ja koko, sopusuhtainen luusto, melko 

hyvä pää, hieman lyhyt kaula ja etuasentoiset lavat, hyvä turkki, hyvät takakulmaukset, hieman luisu lantio, liikkuu melko 

hyvin. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki JUN EH 2. Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoiselta vaikuttava, 

ilmeikäs hyvä pää, hyvä rintakehän muoto mutta eturintakehän tulee vielä kehittyä, hyvä luusto, olkavarret voisivat olla 

viistommat, hyvät takaraajojen kulmaukset, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa NUO 

EH. Blue roan in good size, masculine head, neck should be a little longer, back could be a bit shorter, very good 

angulations in backend, angulations in front could be better, topline should be stronger, walking with temperament but not 

parallel in the backend. Valkeakoski KR 23.8. Vera Smirnova, Viro NUO H. Hyvä tyyppi, sopusuhtainen, hieman 

narttumainen uros, oikeamuotoinen hieman kevyt pää, vahva selkä, toivoisin enemmän eturintaa, pystyt lavat, hyvä takaosa, 

liian tumma väri, liikkeet saisivat olla voimakkaammat. 

 

COASTLINE HEAVY METAL Fin Mva 22306/03 s.11.04.2003 i. De & VDH & Dk & Se(n) Mva PMV-03 KBHV-04 

SeV-05 Midnight Train vom Rauhen Holz e. Coastline Gift Rose kasv. Taina Lehtonen 

Näyttelyt: Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara VAL ERI 1 PU3. Reipas ja iloinen, hyvän mallinen uros joka ei ole 

karvansa puolesta ihan viimeistellyssä näyttelykunnossa, hyvä kallo, ilme ja huulet, otsapenger saisi olla selvempi, toivoisin 

hiukan enemmän kaulaa ja eturintaa, erinomainen tilava rintakehä, sopivat etukulmaukset, takakulmaukset saisivat olla 

tanakammat, erittäin hyvä ulottuvuus sivuaskeleessa, terve liike, hyvä käytös. 

 

COCKHILL ACE OF HEART 28409/07 s.21.03.2007 i. Cockhill Valiant Prince e. Cockhill Up And Go kasv. Jorma 

Leinonen 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia JUN ERI. 9½ months, well balanced, nice masculine head, dark eyes, 

complete scissors bite, well set ears just long enough, good neck, shoulder and topline, well set tail, strong body for the age, 

well angulated, good bone, feet and pastern, nice coat, moving well. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia JUN H. 

Very masculine large dog, overall well balanced, reasonable head, good eye color, good topline, short hocks. 

 

COCKHILL MONEYMAKER Fin & Ee Mva 18403/02 s.16.01.2002 i. Norvale The Wizard e. Fin Mva Cockhill 

Graceful Dancer kasv. Jorma Leinonen 

Näyttelyt: Joensuu KV 18.5. Annukka Paloheimo VAL ERI 1 PU2 VACA. Voimakas, hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, 

erinomainen karvan laatu, hyvä pää, kaunis ilme, kaula voisi olla pidempi ja lapa viistompi, hyvä eturinta, hieman 

ulkokierteiset eturaajat, hyvä lantio, etuaskel voisi olla pidempää, iloinen luonne. 

 

COCKHILL VALIANT PRINCE 51684/04 s.24.09.2004 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Made In Heaven 

kasv. Jorma Leinonen 

Näyttelyt: Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja 

ylälinja, eturinnan tulisi olla selvempi, sopiva luusto, riittävä runko, aavistuksen pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaa, 

turkki ok, liikkuu riittävällä askelpituudella, miellyttävä luonne. 

 

COCKHILL VISITING RIGHTS 51683/04 s.24.09.2004 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Made In Heaven 

kasv. Jorma Leinonen 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin AVO EH 2. Raskasrunkoinen, vahvaluustoinen uros jolla voimakas pää, 

syvä kallo-osa, kaunis ylälinja, keskivahva eturinta, vahvat käpälät, hyvät polvikulmaukset, hyvä turkki, liian raskas minun 

silmissäni. 

 

COCKHILL WILD BONFIRE 31304/06 s.27.03.2006 i. C.I.B. Fin & Est Mva EeV-02 Berryhill Bonfire e. Cockhill 

Made In Heaven kasv. Jorma Leinonen 



Näyttelyt: Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI. Correct head but would prefer slightly longer ears, correct 

neck, would like slightly more level topline standing and better tail carriage, correct quarters, moves ok, but needs more ring 

training to show it, correct coat, nice temperament. Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki AVO EH 2. Rungon 

mittasuhteilta oikein rakentunut, hyvä pää ja ilme, hyvä huulilinja mutta otsapenger saisi olla jyrkempi, hyvä vahva runko, 

tiivis hyvä lanne, oikea-asentoinen lantio, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, muuten hyvät liikkeet mutta hieman 

ulkonevat kyynärpäät, kantaa häntänsä korkealla. 

 

COCKHILL YOGI THE BRISK 33112/05 s.29.04.2005 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Only You kasv. 

Jorma Leinonen 

Näyttelyt: Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen KÄY EH 1. Aavistuksen raskaan oloinen, hyvät mittasuhteet, erittäin vahva 

luusto, hyvä pää, aavistuksen vaaleat silmät, hyvät korvat, hyvä kaula, hieman kaulanahkaa, eturintaa toivoisin enemmän, 

suorat etukulmaukset, hyvä rintakehä, hyvät takakulmaukset, sivuliike hyvä, hieman kapea etuliike, erinomainen turkki, 

käyttäytyy hyvin. Kemi RN 8.6. Lena Danker KÄY EH 1. 3-vuotias vahvarakenteinen uros jolla erinomainen 

sukupuolileima, hieman raskasrakenteinen pää, hieman takaluisu kallo, hyvä otsapenger, oikea purenta, hyvin asettuneet 

korvat, hyväasentoinen lapa, hieman pysty olkavarsi, hyvärunkoinen, hyvä ylälinja, hyvin kulmautuneet takaraajat, runsas 

hyvänlaatuinen karva, liikkuu lyhyellä tehottomalla askeleella, miellyttävä luonne. 

 

CORRALET INDIAN SAVAGE Se & Ar & Uy Mva MV-05 50121/06 s.27.10.2002 i. MV-00 C.I.B. A & GB & Hu & E 

Ch Quettadene Keeping Faith e. Corralet Winther-In-Lonve kasv. Juan Membrado Polo, Espanja 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL ERI 3. Masculine red in a most beautiful coat and 

condition, scores in gentle expression and head, very good upper arm construction, nice ribs, well angulated hindquarters, 

happy mover, could tighten a little in front. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti VAL ERI 1 PU1 CACIB VSP. 

Lovely well balanced dog with lovely head and expression, lovely earset, nice clean throat, lovely neck, good layback of 

shoulder, good topline, prefer better tailset, nice rib and nice short loin, lovely hindend, good angulation, moving well both 

ways. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi VAL ERI 1 PU4. Maskulin välskuret huvud, vackert halsansättning, 

utmärkt förbröst, välvinklad överarm som är något kort, härligt kropp, korrekt kors, välvinklad bakdel, underbart 

pälskvalitet, rör sig med härligt steg. 

 

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: Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia. KÄY EH 1. 3 years old, correct size, strong bones, nice head and 

expression, correct bite, could have little stronger back in movement, steep croup, very good angulation, in movement 

elbows should be better placed and back legs go too out of body. 

 

CRAWFORD SWEET SOPRANO 26800/06 s.29.03.2006 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Crawford 

Sweet Chocolate kasv. Teija Poikolainen-Däuber 

Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 1 PU3 VASERT VACA. Nice type and balance, nice head, 

correct expression, sloping topline, good volume of body, well angulated, free movement, enough temperament. Helsinki 

KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa AVO EH. Good type with well balanced body and masculine head, good length of neck, 

angulation in forehand should be better, very nice hair, movement in backhand a little narrow and especially tail should 

move better. Valkeakoski KR 23.8. Vera Smirnova, Viro AVO EH 3. Erittäin hyvä tyyppi, sopiva koko ja luusto, kaunis 

ilmeikäs pää, hyvä korvien asetus, hyvä ylälinja, toivoisin enemmän eturintaa, rintakehä saisi olla syvempi, erinomainen 

takaosa, hieman pystyt lavat, hyvät liikkeet sivulta, hieman ahtaat takaa. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia AVO 

ERI 1 PU3 VASERT. Good make and shape, of a good size, balanced body, masculine head with a good eye with correct 

colour, correct shoulder placement and a good rib, strong loin, moved well. 

 

CUCCIOLANDIA ORO 11218/08 s.19.12.2007 i. No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Cucciolandia 

Princesstory kasv. Heli Lindholm 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN H. Attractive orange, taller in type, good head with 

kind eye, needs to strengthen in rib and depth of body, a very happy dog enjoying his day, very happy and attractive mover, 

a little close behind and a little wide in front, will firm up with age. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen JUN EH 2. Erittäin 

hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet ja luusto, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä ilme, hieman lyhyt kaula, 

eturintaa ja etukulmauksia tulisi olla enemmän, hyvä rintakehä, takakulmauksia voisi olla enemmän, erinomainen turkin 

laatu, pyöristää lanneosaa liikkeessä, muuten hyvät liikkeet, vilkas luonne. 

 

CUCCIOLANDIA URANO 10702/06 s.20.12.2005 i. No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Jewel kasv. Heli 

Lindholm 

Näyttelyt: Joutseno RN 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO EH 2. Very strong male, good condition and proportions, 

masculine head, should be more parallel lines of head, strong back and loin, needs better balance in movement, too short 

step, needs ring training, little bit slope in croup. 

 

DAN-L’S ALL GREAT NEWS 33016/07 s.30.10.2006 i. Dk(n) & De & S(n) & VDH Mva KBHV-98 KBHV-99 KBHV-

01 KBHV-02 SeV-01 DkV-02 V-05 PMV-05 Dan-L’s Let’s Talk About Sex e. Paisley’s Outsider kasv. Helle Dan Pålsson, 

Tanska 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin AVO T. Sopusuhtainen uros jolla laskeva kuonon selkä, kevyt alaleuka, 

lyhyt taakse laskeva kallo, hyvä kaula, erittäin kapea etuosa, erittäin puutteellinen eturinta, oikean mallinen rintakehä, hyvät 

takaliikkeet, sukupuolileima ei riittävän vahva. 

 



DELICHON CHUBBYCLOUD 54297/06 s.14.11.2006 i. Fin & Lv & Ee Mva Francini’s Pensierostupendo e. Delichon 

Brambleberry kasv. Kati Härkönen 

Näyttelyt: Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska NUO ERI 3. Blue roan male of correct size, masculine 

head and expression, good length of neck into a well placed shoulder, good bone and feet, well developed in ribcage, well 

angulated, very nice mover, too much coat on his tail disturbs all over expression. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-

Däuber NUO ERI 2 PU4. Hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää, hyvä kaula ja rungon mittasuhteet, hyvä luusto ja eturinta, 

hyvin kulmautunut takaa, saisi olla paremmin edestä, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, 

Iso-Britannia NUO EH. Attractive headed blue who scores very highly in layback of shoulder, good strong bone and body, 

could be a little shorter in back, good coat condition, sound steady mover, would like a little more drive today. Lahti RN 

1.11. Merja Ylhäinen NUO ERI 2. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä 

kaula, eturintaa ja etukulmauksia tulisi olla enemmän, hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut takaosa, erinomainen turkin laatu, 

kaunis väri, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Waldèn KÄY ERI 2. Tanakkarakenteinen, 

mittasuhteiltaan erinomainen uros jolla kaunislinjainen pää, otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula ja ylälinja, vahva 

luusto, hieman suora olkavarsi, tilava runko ja hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelmitalla, 

erinomainen turkki ja luonne. 

 

DEMAKIN SNIEGASCOMES 29830/08 s.26.03.2008 i. Asquanne Ghenghis e. Cockhill Young And Proud kasv. Tiina 

Nykänen 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti PEN 1 KP VSP-pentu. 8 months old, nice size, good head and 

expression, nice clean throat, nice earset, good neck and topline, good tailset, nice rib and loin, nice rear angulation, prefer 

better layback of shoulder, moving well behind, pinning in front. 

 

DREAMFILLA’S BANNANA 30433/08 s.31.12.2006 i. C.I.B. Sr & Aut Ch Victoria’s Yeti Made In Austria e. Hr Ch 

Utterly Black Petrs kasv. Leona Juraskova, Tsekki 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia JUN ERI 2 PU4. 1 year old, square in outline, masculine head, dark 

eyes, complete scissors bite, correctly placed ears long enough, nice neck, shoulder and topline, correct tailset, well 

angulated, good bone, feet and pastern, correct coat, moving well. Parkano RN 2.2. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1 PU1 

SERT ROP. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori uros, hyvä pää ja kaula, hyvä ylälinja, oikeat rungon 

mittasuhteet, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä takaosa, hyvänlaatuinen turkki, liikkuu hyvin, hyvä luonne. 

Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia NUO EH. Beautifully presented red, scores in head and kindness of 

eye, good shoulder line but would like more width and strength of chest, needs to develop in spring of rib, steady and happy 

mover. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi NUO ERI 1 PU4 VASERT. Välutvecklad ung hane, bra storlek och 

proportioner, välformat maskulint huvud, bra nosparti, stop och skalle, knappt saxbett, fina ögon, utmärkt hals och överlinje, 

tillräckliga vinklar, passande benstomme, behöver fyllas ut i bröstkorgen, utmärkt kors och svans, starka hasor, vägvinnande 

sunda rörelser, något matt in pälsen, annars bra struktur och behäng, typiskt temperament. 

 

ELMERS GOLDMINE ALBIN MY FRIEND 12169/99 s.17.01.1999 i. Fin Mva Sweetie-Pie Peanut Butter e. Dina kasv. 

Helena Partanen 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat VET EH 2. Veteran in excellent condition, good head, 

dark eye and soft expression, good bite and neck, can have better upper arm, good ribs and tailset, carries his tail a bit high, 

good coat condition, is very happy when moving. 

 

ELMERS GOLDMINE KARATE-KID Fin Jva 35911/04 s.17.07.2004 i. Flyers After Math e. Janet Bleper's kasv. 

Helena Partanen 

Näyttelyt: Tuuri KR 8.6. Kari Salminen KÄY H. Isokokoinen uros jolla on tasapurenta ja liian vaaleat silmät, toivoisin 

enemmän kulmauksia ja luustoa, kevyt runko, turhan runsas karva, iloinen luonne. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia 

KÄY ERI 1 PU4 SERT. 4 years old, correct in type, masculine head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, short 

in body, wel set tail, well angulated in front, could be slightly better angulated in the stifle, nice coat, moving well. 

Maalahti RN 9.8. Leila Kärkäs KÄY ERI 1 PU4. Erinomainen kokonaisuus, joskin seistessä jännittää hieman 

ylälinjaansa, erittäin hyvä pää ja kaunis ilme, hyvä kaula, eturinta ja runko, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvät 

takaraajojen kulmaukset, liikkuu hyvin, hieman korkealla kannettu häntä häiritsee, hyvä karvapeite, miellyttävä käytös. 

Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi KÄY H. God typ, bra proportioner, huvud med god längd, något bakåtfallande 

skalle, bra ögon, något korta öron, frar halsutsättning, bra rygg, kort kors, framskjutna skuldror, tillräcklig benstomme, 

runda bra tassar, kunde ha lite mer volym i bröstet, något ulliga fanor, rör sig med kort steg och något trång framt och for 

svansen för högt. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi KÄY H. Maskulin hane, bra storlek och proportioner, av 

god typ, välformat huvud, mellanbruna ögon, tångbrett, något kort hals, knappt förbröst, knappa vinklar fram, tillräckliga 

bak, mycket bra benstomme, mågot lågtansatt svans, rör sig bra bak, trippigt fram, något rund bröstkorgen, pälsen ej i bästa 

utställningskondition, typiskt temperament. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi KÄY H. Tyvärr hunden är inte i 

utställnings rikt i trimning och pälskvalitet, maskulin välskuret huvud, tång bett, vällagda skuldrar, mycket bra förbröst, 

välvinklad överarm, välkroppad, slutande kors, välvinklad bakdel, välgående. 

 

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: Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 2. Correct type, correct type of head, correct topline when 

standing, excellent volume of body, correctly angulated, feet tight enough, free movement, but I'd prefer better carriage of 

his body. 

 



ELMERS GOLDMINE QUATRO SPEED 28488/06 s.13.05.2006 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid e. Emmaboda 

Miracle kasv. Helena Partanen 

Näyttelyt: Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki KÄY EH 4. Sopivan kokoinen, sukupuolileima selvä, ilmeikäs pää, 

hyvä luusto ja runko, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, tulisi liikkua rennommin ja pidemmällä askeleella, käyttäytyy 

ja esittää itsensä hyvin häntä heiluen. 

 

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: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN EH. Stor hane som ger ett lite högställt helhets intryck, välskuret 

huvud, god hals och överlinje, got utvecklad bröst för åldern, god benstomme, rör sig väl, god päls med rikligt behäng, 

trevligt temperament. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi JUN EH. Bra storlek, maskulint välformad huvud, stark 

rygglinje, framskjuta skuldra, bra bröstkorg, tillräckligt vinklat bakställ, utmärkt benstomme och tassar, rör sig väl från 

sidan, brett fram, välvisat. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia NUO EH 2. Strong male of medium size, correct 

proportions of head, a bit downpointed nose, enough neck, correct topline, well developed body, well angulated, deep tight 

chest, needs more drive in front, correct temperament. Jurva RN 29.6. Marjo Jaakkola NUO H. Hieman kookkaan 

vaikutelman antava, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, eturinnan tulee vielä kehittyä, sopiva luusto, riittävä runko, reisi voisi olla 

leveämpi ja takakulmaukset selvemmät, voisi liikkua pidemmällä askeleella, väritys ok, miellyttävä luonne. Pori KV 27.7. 

Theo Leenen, Belgia NUO H. 21 months old male who is too big, strong head, dark eyes, complete scissors bite, good 

neck, shoulders and topline, correct tail, chest still undeep and flat, well angulated in front, could have better angulations in 

back end and stifle, correct coat for the age, moving well, could show better with ten points. Eckerö KV 28.9. Kenneth 

Edh, Ruotsi KÄY H. God typ, ganska stor, något lång, maskulint huvud med bra längd, mörka ögon, fina öron, bra rygg 

och kors, goda vinklar, bra benstomme, svaga mellanhänder, bröstkorg med bra djup men kunde ha mer volym och länden 

vara kortare, fin pälskvalitet men har roanfärgad slips, bra sidorörelser men något trängt fram. Seinäjoki KV 25.10. Petra 

Junehall, Ruotsi AVO H. Maskulin stor hane av god typ, välformat huvud, mycket bra nosparti, något runda men mörka 

ögon, saxbett, bra hals, knappt förbröst, knappa vinklar, tillräcklig benstomme, visas i lågt hull, trummar över länden, vilket 

stör uttrycket, bra svans, något tunn päls men bra struktur och fräg, borde ta något steget bättre, lös i fronten.  

 

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: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN EH. Välskuret huvud, skulle önska något mer maskulint uttryck, 

god hals och överlinje, aningen fallande kors, tillräckligt bröst för åldern, tillräcklig benstomme, rör sig väl från sidan, 

aningen trångt bak, god pals, trevligt temperament. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi JUN EH. Junior hane med 

vackra linjen, välformad skalle, vackert uttryck, utmärkt hals, goda vinklar fram, utmärkta bak, tillräckligt djup bröstkorg, 

ännu något fattig i sitt förbröst, bra ben och tassar, rör sig väl från sidan, trångt bak. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia 

JUN ERI 2. Correct type and proportions, strong bones, nice type of head, straight topline, a bit too sloping croup, excellent 

volume of body, correctly angulated, free movement, correct temperament. Tuuri KR 8.6. Kari Salminen JUN EH 1. 

Oikean mallinen, hyväluontoinen uros joka liikkuu hyvin, toivoisin voimakkaamman kuono-osan, hyvä ylälinja, hyvin 

kulmautunut takaa, erittäin voimakas pentukarva, esiintyy kauniisti. Närpiö RN 14.6. Markku Santamäki JUN ERI 1 PU1 

SERT VSP. Sopivan kokoinen, kaunis ylälinja, hyvät pään ylälinjat (kallo/kuono), pitkä jalo kaula, hyvä luusto ja raajojen 

kulmaukset, hyvä rinnan syvyys, kohtuullinen eturinta, lanneosa voisi olla hieman lyhyempi, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. 

Maalahti RN 9.8. Leila Kärkäs JUN ERI 2. PU3. Erinomaisella pitkällä vaivattomalla askeleella liikkuva juniori, 

otsapenger turhan pitkä, sen tulisi olla selväpiirteisempi, hyvä ilme, hyvä kaula, ylälinjassa vielä pehmeyttä ja hieman luisu 

lantio, runko hyvässä kehitysvaiheessa, samoin eturinta, hyvä vahva luusto sekä takaosa, hieman pysty olkavarsi, hyvä etu- 

ja takaliike, hyvä karva sekä käytös. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila JUN EH 4. Maskuliininen, erittäin hyvän tyyppinen, 

erittäin hyvin kehittynyt junioriuros, jolla miellyttävä pää ja ilme, turhan pitkärunkoinen, hieman lyhyt pysty olkavarsi, 

muuten hyvin kulmautunut, ikäisekseen hyvä runko ja eturinta, hyvä luusto, oikea-asentoinen häntä, pitkä lanneosa, 

liikkeessä vielä löysyyttä mutta liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. 

 

EMBA’S CARLOS STAY WITH ME 29143/08 s.29.10.2007 i. Vignett's King Of Chocolate e. Elmers Goldmine Mums 

Karamell kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi 

Näyttelyt: Tuuri KR 9.6. Kari Salminen PEN 1 KP ROP-pentu. Iloinen ja reipas, kaunis ilme, kuono-osa voisi olla 

hieman voimakkaampi, erinomaiset raajat, hyvä ylälinja, erinomainen takaosa, lennokkaat liikkeet, hyvin hoidettu karva. 

Jurva RN 29.6. Marjo Jaakkola PEN 1 KP ROP-pentu. Erinomainen tyyppi, kaunis pää, hyvä kaula, eturinnan tulee vielä 

täyttyä, hyvä luusto, aavistuksen pitkä lanneosa, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, tässä vaiheessa 

vielä hieman pehmeä selkä. Maalahti RN 9.8. Leila Kärkäs JUN EH 3. Tällä hetkellä hieman pitkän ja matalan 

vaikutelman antava nuori herra jolla hyvän mallinen pää, ihastuttavat kauniit tummat silmät, hyvä kaula, ylälinjassa vielä 

pehmeyttä, runko hyvässä kehitysvaiheessa, tasapainoinen raajarakenne, liikkuu pitkällä askeleella, liikkeissä vielä 

vallattomuutta, hyvä karvan laatu ja iloinen luonne. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila JUN EH 2. Hyvin kehittynyt 

junioriuros, erittäin hyvää tyyppiä, hyvät mittasuhteet, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, niukasti kulmautunut 

edestä, hyvin takaa, ikäisekseen hyvä runko, hyvä luusto, hieman jyrkkä lantio, riittävästi kulmautunut takaosa, hieman 

pehmeä karva, liikkeessä vielä löysyyttä mutta liikkuu hyvällä askeleella. Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi JUN EH 

1. Mycket god typ, något lång helhet, huvud med fin längd, långa öron, mörka men något små ögon, lite halsskinn, bra 

halslängd, rygg och kors, god vinklar, bra benstomme och runda tassar, bröstkorg med bra form, lång länd, fin päls, rör sig 

med bra steg men ännu löst fram. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi JUN ERI 2. 11 månader, välutvecklad 

juniorhane av utmärkt typ, maskulint välformat huvud, saxbett, tillräckligt nosparti, fina ögon, bra hals och överlinje, 

utmärkt benstomme, tillräckliga vinklar, mycket bra bröstkorg, kors och svans, stabila hasar, vägvinnande sunda rörelser, 

ganska bra päls och färg, typiskt temperament. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi JUN EH 3. Mycket vackert 



huvud, något kort hals, knappt förbröst, stor fransyskt fram, något lång länd, något slutande kors, välvinklad bak, mycket 

bra päls kvalitet, bra vägvinnande steg.  

 

EMBA’S MR BLACK MAGIC BOY S61615/2006 s.19.09.2005 i. Emba's Mr Oboy Chocolate e. Vignett's Moon Spirit 

kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi 

Näyttelyt: Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi AVO H. God typ, något lång helhet, huvud med bra längd och 

parallella linjer, något markerade kindben och fattig läpplinje, ljusa ögon, bra öron, bra hals och rygg, kort kors, något hög 

svans, något framskjuten skuldra, bra kropp, kunde ha något mer benstomme, något ulliga fanor, rör sig bra fram men kunde 

ha mer frånspark. 

 

EMMABODA ELBAJON 34252/06 s.08.06.2006 i. Lecibsin Corncob e. Emmaboda Catwalk kasv. Aga Kilponen 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia NUO EH 2. 19 months, masculine head, eyes could be darker, lacking 

pigment on nose and eyerims, ears long enough and well placed, good neck, topline and shoulder, correct tailset, chest deep 

enough, well ribbed up, good bone, feet and pastern, well angulated, correct coat, moving well. Alavus RN 19.1. Paavo 

Mattila NUO EH 2. Hyvin rakentunut uros jolla hyvän mallinen pää, kaunis kaula, vahva runko, selkä voisi olla 

jäntevämpi, hyvät raajat, korkea häntä, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi 

NUO EH. Bra storlek, välformad skalle, välformade ögon som kunde vara mörkare, utmärkt hals, goda vinklar fram och 

bak, välformad bröstkorg, bra ben och tassar, rör sig väl men för dagen i alltför högt hull. Lestijärvi RN 5.4. Markku 

Santamäki NUO EH 4. Kookas, sukupuolileimaltaan selvä, kohtalaisen hyvä pää, pitkä kaula ja hyvä ylälinja, 

sopusuhtainen luusto, riittävän syvä rintakehä, hyvä selkä, turkki ja ryhdikkäät liikkeet. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, 

Latvia NUO EH 3. Correct type, correct proportions of head, I'd prefer darker eye and nose pigment, strong neck, needs 

straighter topline, well developed body, correctly angulated in front, a bit short upper arm, movement ok, correct 

temperament. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia AVO H. Dog with average type, well balanced, plain in head, a 

little light in eye colour. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja AVO H. A red dog, a bit plain in head and would like better 

pigmentation, good neck and body, moves quite freely but needs reach in front, lovely temperament, well presented. 

Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro AVO EH 2. Very masculine, over middle size, strong male, nice shape of head but muzzle 

should be stronger, eyes could be darker, sufficient front, too straight in shoulders, excellent body, topline should be 

stronger, a bit long in loin, not enough angulated behind, good coat, moves with good drive, loose in elbows and weak in 

topline. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, kookas maskuliininen uros jolla hyvät 

mittasuhteet, sopivan vahvuinen pää jossa otsapenger voisi olla selvempi ja silmät tummemmat, hyvä kaula ja ylälinja, 

erittäin hyvä eturinta, runko ja luusto, lyhyt pysty olkavarsi, muuten riittävästi kulmautunut, oikea hännän kiinnitys, oikea 

karva, tänään turhan pulskassa kunnossa ja selkä painuu liikkeessä, riittävä askelpituus, miellyttävä luonne. 

 

EMMABODA MEGA MAX Fin Mva 36231/02 s.26.07.2002 i. Lecibsin Meteorite e. Emmaboda Xalsa kasv. Aga 

Kilponen 

Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia VAL ERI 2 PU4. 6 years old male of nice proportions, correct type of 

head, strong topline, excellent volume of body, correctly angulated, enough temperament. 

 

FASHION SHOW OF BLACK MIRAGE C.I.B. Fin Se(n) Mva RkfV-08 11693/05 s.17.5.2004 i. C.I.B. Fin & Hu Mva 

RkfV-07 Madman's Return of Black Mirage e. Hu & Hu Gr Ch Classic Mode of Black Mirage kasv. Tamas Jakkel, Unkari 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY ERI 4. Very good head and expression, very good 

front assembly, good topline and tailset, would prefer a little taller for perfect proportions, excellent character, excellent 

presentation, a little over angulated in the rear, as a result somewhat cow hocked, excellent profile on the move, very good 

reach and drive, although narrow when going away. 

 

FENBROOK AIN’T NO OTHER Fin Mva 43908/06 s.02.08.2006 i. No Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Manaca’s 

Xcuse My Conduct kasv. Taava Nevapuro 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB VSP. Lovande ung hane av hög 

kvalitet, utmärkta proportioner, mycket vackert välformad huvud, maskulint uttryck, korrekt ansatta öron, vacker hals och 

överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, härligt fröbröst och välutvecklad bröstkorg, päls av topkvalitet, i mycket 

välpresenterad skick, rör sig väl i alla håll. Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP. 

19 månader, maskulin hane av härlig typ, storlek och proportioner, mycket vackert huvud, korrekt stop, härlig parallellitet, 

vackra ögon, korrekt bett, fina läppar, härligt bröstkorg, korrekt topline, utmärkta ben och tassar, korrekt pals, rör sig med 

fantastiskt steg från alla håll. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi NUO ERI 1 PU2 VASERT CACIB. 20 

månader, utmärkt storlek och proportioner, maskulint huvud, fint uttryck, mörka ögon, välutvecklad nosparti, fint bett, 

välansatta öron, lite mycket halsskinn, utmärkt hals, bra förbröst, välvinklad fram, utmärkt bröstkorg, stabil i sin länd, fint 

kors, utmärkta vinklar bak, något hög i sin has, utmärkt pälskvalitet och trimning, rör sig parallellt fram och bak och med 

utmärkt steg från sidan, glad cocker temperament. Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska NUO ERI 1 

PU1 SERT VSP. Quite a heavy boy, nice head and expression, correct bite, enough neck, good spring of ribs, too much 

bone, very nicely angulated behind, nice mover who carries himself very well. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa 

NUO ERI 3. Excellent type, in a good size, standing quadratic, very good deep and excellent substance, angulations are ok, 

nice silky hair, moves with temperament, coming and going correct. Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Waldèn NUO ERI 1 

PU3 SERT. Nuori uros jolla erinomainen sukupuolileima, vahva rodunomainen pää, hieman pyöreä kallo, hyvä kaula, 

tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, liikkuu hyvällä askelmitalla mutta voisi olla hieman jäntevämpi, erinomainen runsas 

turkki. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Very good head despite of 

excessive hair, beautiful expression, very powerfully built dog, great bone, great substance, shoulder a little straight, good 

upper arm, strong loin, very good rear assembly, good topline, beautifully presented, powerful sporting movement, excellent 

character. Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, 



erittäin kaunis pää ja ilme, kauniit silmät ja korvat, erinomainen kaula, hyvä eturinta, hieman pystyt lavat, erinomainen 

rintakehä, aavistuksen pysty lantio, hyvät polvi- ja kinnerkulmaukset, aivan upea turkki, liikkuu erittäin hyvin, käyttäytyy 

hyvin. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola NUO ERI 2 PU4 VASERT. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää ja ilme, kaunis 

kaula ja ylälinja, erinomainen runko, sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä pitkällä askeleella, iloinen 

luonne. Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia NUO ERI 1 PU2 SERT CACIB. 22 months old, strong male, correct size, 

nice head and expression, correct bite, correct eye placement and ears, strong neck, in movement could have stronger back, 

correct tailset, excellent angulation, correct movement and coat quality, nice temperament. Järvenpää KR 28.6. Diane 

Fenton, Australia NUO ERI 1 PU2 SERT. An excellent type of cocker, excellent angulation and bustling movement, he's 

cobby, has good coat texture and length, correct head planes, a little stronger in bone than the ideal but overall an excellent 

specimen. Järvenpää KR 29.6. Leila Kärkäs NUO ERI 1 PU3 SERT. Erinomainen kokonaisuus, hyvä vankka runko, 

tasapainoinen raajarakenne, hyvä luusto, hyvä kuono, kallossa hieman pyöreyttä, ylälinja saisi olla yhdensuuntaisempi 

kuonon kanssa, erinomainen ylä- ja alalinja, hyvä pitkä askel, yhdensuuntainen etu- ja takaliike, erinomainen karvapeite, 

miellyttävä luonne. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP RYP2. Correct type, very 

good balance, very sound mover, good head, eyes, ears and mouth, very good front, body and hindquarters, correct coat. 

Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka NUO ERI 2. Presented in very nice condition, correct head but would like slightly 

longer ears and more tight eyerims, correct neck, would prefer more level topline standing, correct tail, quarters, movement, 

coat and temperament. Turku KR 26.7. Hans Boelaars, Alankomaat NUO ERI 1 PU2 VASERT. Excellent type and size, 

plenty of substance in body, nice level topline, silky coat, excellent head, low earset, correct bite, not really excellent eye (a 

little small and deep), ok in front, excellent rear, moves with plenty of drive, happy character. Pori KV 27.7. Theo Leenen, 

Belgia NUO ERI 1 VASERT. Almost 2 years old, well balanced, nice masculine head, dark eyes, complete scissors bite, 

well set ears, good neck, shoulders and topline, correct tailset, well angulated, good bone and feet, correct coat, moving 

well. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia NUO ERI 2 PU2 VASERT VACA. Masculine dog, lovely head and dark 

eyes, good feet, well angulated forequarters, strong topline and tailset, very well angulated in rear and hindquarters, I would 

prefer more compact body. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja NUO ERI 1 PU3  VASERT. Lovely blue dog of excellent 

type and size, excellent head, very good neck and front, well made body, well angulated behind, in excellent coat, moves 

freely. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro AVO ERI 1 PU4 VACA. Outstanding male in type, size and silhouette, excellent 

masculine head, would like eyes tighter and darker, excellent neck, shoulders, chest and ribcage, very good topline, correct 

tailset, excellent feet, very good coat quality, moves very well from all sides, excellent temperament. Vesilahti RN 9.8. 

Merja Järnstedt AVO ERI 1 PU1 SERT FIN MVA VSP. Hyvin kaunis tasapainoinen kokonaisuus, kaunis ilmeikäs pää, 

hyvä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat 

VAL ERI 1 PU1 VSP. Beautiful type, very masculine, very good bone and substance, very nice in head and expression, 

lovely topline, croup and tailset, sufficient forechest, very good body and loins, correct angulation front and rear, excellent 

coat colour and condition, good movement, well presented. Kouvola KR 16.8. Kirsti Louhi VAL ERI 1 PU2. 

Vahvaluustoinen, erinomaista tyyppiä, hyvä pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, vaaleahkot silmät, eturinta hyvä, 

hyvä rintakehä, liikkuu erinomaisella askeleella edestä ja takaa. Valkeakoski KR 23.8. Vera Smirnova, Viro VAL ERI 1 

PU1 ROP. Erinomainen tyyppi, sopiva luusto ja koko, sopusuhtainen, erittäin kaunis uroksen pehmeä ilme, kaunis ylälinja, 

erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edessä ja takaa, kaunis turkki, kauniit liikkeet. Hämeenlinna KV 24.8. 

Stefan Sinko, Slovenia VAL ERI 1 PU2 VACA. 2 years old, nice typy male, lovely head with good bite, very good body 

proportions, good front, neck and topline, presents himself in excellent coat, correct hindquarters, correct tailset and 

carriage, excellent typy movement. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia VAL ERI 1 PU1 ROP. Excellent type with 

harmonious body, masculine head and expression with correct eye, good topline and tailset, well made shoulder and good 

rib, well muscled hindquarters, a quality boy. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen VAL ERI 1 PU1 ROP. 2-vuotias, 

hyvärunkoinen miellyttävä nuori uros jolla erinomainen raajaluusto ja pehmeät linjat, kaunisilmeinen uroksen pää jossa 

erittäin hyvät linjat, huulet ja purenta, kauniit pitkät korvat, hienosti kiinnittynyt kaula, riittävä eturinta, hienot pyöreät 

käpälät, aavistuksen pysty lapa, muuten erinomaiset kulmaukset, hyvä vahva lanne, oikea karvan laatu, liikkuu oikealla 

askeleella ja asenteella. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL ERI 4. Strong made blue in really 

excellent coat and condition, masculine in head, strong in chest and ribs, good width of quarters, happy mover who just 

needs to tighten in front and topline. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi VAL ERI 1 PU2 CACIB. Välbyggd 

maskulin championhane av utmärtk typ, storlek och proportioner, vacker silhuett, ganska bra huvud, nospartiet kunde vara 

lite längre men fint uttryck, saxbett, utmärkt hals och överlinje, välvinklad, välkroppad, mycket bra kors och svans, 

passande benstomme, fina ben och tassar, starka hasar, sunda vägvinnande rörelser, utmärkt päls, färg och struktur, typiskt 

temperament. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila VAL ERI 1 PU1 RP RYP 1 BIS 1. Hyvin kaunis uros, kaunis ilmeikäs pää, 

erinomainen kaula, eturintaa voisi olla hieman enemmän, erinomainen runko, luusto ja takaosa, tyylikäs ylälinja, kaunis 

karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti VAL ERI 3. Nice well 

balanced dog with pleasing head, would prefer slightly finer head, nice neck and shoulder, good topline and tailset, nice rib 

and loin, good hindend, good angulation, good shoulder, moving very well behind and in front. Tampere RN 6.12. Reia 

Leikola-Waldèn VAL ERI 2. Voimakas, mittasuhteiltaan erinomainen uros, kaunisilmeinen pää mutta hieman pyöreä 

kallo-osa, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen luusto ja runko, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu yhdensuuntaisesti mutta 

saisi olla kauttaaltaan tiiviimpi liikkuessaan, upea turkki, erinomainen luonne. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi 

VAL ERI 3. Perfekt pälskvalitet, maskulint välskuret huvud, vällägda skuldrar, tillräckligt förbröst, tillräckligt vinklad 

överarm, något lång helhet, korrekt kors, välvinklad bakdel, härligt drive i rörelser. 

 

FENBROOK BREAK AND ENTER 35135/05 s.19.06.2005 i. Se Mva Quettadene Lancelot e. Margate Art Collection 

kasv. Taava Nevapuro 

Näyttelyt: Suolahti RN 17.5. Saija Juutilainen AVO H. 3-vuotias, mittasuhteiltaan miellyttävä uros jolle jo tässä iässä 

toivoisin tilavamman rungon, sopusuhtainen pää ja luusto, hyvät pään linjat ja pituus, riittävän tummat silmät, hyvä purenta 

ja huulilinja, hyvä kaula, säkä saisi olla korostuneempi ja ylälinja vahvempi, kaunis takaosa ja etuosa saisi kulmautua 



paremmin, etukäpälät kääntyvät ulospäin, liikkuu hyvällä askelpituudella, taka-askeleessa saisi olla enemmän voimaa, hieno 

luonne, karvapeite ei parhaassa kunnossa. 

 

FENBROOK FERTILE SPARK 43907/06 s.02.08.2006 i. No Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Manaca’s Xcuse My 

Conduct kasv. Taava Nevapuro 

Näyttelyt: Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki NUO EH 1. Rungon mittasuhteiltaan hyvä ja sukupuolileima selvä, 

täyteläinen hyvä pää, hyvä ylälinja, vahva luusto, hyvät raajojen kulmaukset, kaunis turkki, tulisi käyttäytyä 

luottavaisemmin ja avoimemmin, reippaat liikkeet. Sysmä RN 12.4. Saija Juutilainen NUO H. 20 kk, hyväluustoinen 

nuori uros joka tänään turhan tukevassa kunnossa, urosmainen pää, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, hyvät huulet ja 

purenta, kaunis kaula ja tilava runko, vahvat käpälät mutta kääntää etukäpäliä ylöspäin, hyvä karvan laatu, köyristää 

lanneosaa ja saa tiivistyä ja reipastua. Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen NUO H. Kookas, raskasrakenteinen, hyvät 

mittasuhteet, vahva luusto, leveä kallo, hyvä ilme, hyvät korvat, lyhyt kaula jossa kaulanahkaa, etukulmauksia ja eturintaa 

toivoisin enemmän, hyvä rintakehä, hyvät takakulmaukset, toivoisin pidemmät liikkeet, hyvälaatuinen turkki, käyttäytyy 

hyvin. 

 

FINEMOON SIR OLIVER 44353/02 s.04.10.2002 i. C.I.B. Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj Mva EeV-01 V-01 V-

02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. C.I.B. Fin & Lt Mva Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna Nyman 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat AVO EH. 5 years, particolour, like to see more parallel 

head, dark eye, good bite, earset, neck, shoulders and front, back is a bit soft on the move, a bit sloping topline, lovely coat. 

Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO ERI. Bra storlek, bra proportioner, välformad skalle, maskulint uttryck, 

vackert hals och överlinje, välvinklad fram och bak, bra ben och tassar, välutvecklad bröstkorg, utmärkt päls, rör sig väl i 

alla håll. Koski TL RN 3.5. Leila Kärkäs AVO ERI 1 PU4. Erinomainen kokonaisuus, kaunisilmeinen hyvä pää, vankka 

runko ja riittävä eturinta, hyvä raajarakenne ja luusto, erinomaiset liikkeet, tehokas askel, kaunis ylälinja, erinomainen 

karvan laatu, miellyttävä luonne. Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara AVO EH 2. Hieman pitkärunkoinen, selvästi 

maskuliininen uros, keskivahva luusto, kauniit silmät, kuono ja huuliaines saisi olla täyteläisempi, niukka eturinta, hyvä 

tilava runko, lanne saisi olla tiiviimpi, toivoisin täyteläisemmän reiden, hyvä joustava sivuaskel, etuliikkeet löysät ja 

huolimattomat, erinomainen karvan laatu. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa AVO ERI 2. Blue roan in correct 

size, masculine head, sufficient angulations, good depth and correct substance, topline should be stronger, movement is 

good, presented as a merry cocker. Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia AVO EH 2. Head has correct 

proportions but the planes are diverging, correct earset, good shoulders, a little long in body, making him not quite cobby, 

good feet, good size. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki AVO EH 2. Sopivan kokoinen, sukupuolileimaltaan selvä, 

kohtalaisen hyvä pää, kallon ja kuonon ylälinjan tulisi olla samansuuntainen, vahva kaula, hyvä luusto, tasapainoisesti ja 

kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, runsas hyvä turkki, reippaat liikkeet. Turku KR 26.7. Hans Boelaars, Alankomaat 

AVO H. Not really excellent type but excellent size, plenty of silky coat, not my favourite head type (a little snipy muzzle), 

low earset, prefer a softer eye, correct bite, needs to be better in front, prefer more spring of ribs, ok in the rear, moves with 

action, not ok in front. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Attractive headed light blue, very 

elegant in style, good bone, nice front, good body, could carry a little bit more weight, good coat condition, happy mover, 

could strengthen a little in back quarters. 

 

FLYERS HOMER 41944/06 s.30.03.2006 i. Ee JMva Flyers Proud To Be Me e. Flyers Soul Sister kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat NUO ERI 1 PU3 VASERT. Top quality, beautiful 

head, beautiful neck, shoulders, spring of ribs and forechest, strong bone and feet, excellent coat and tailset, super mover, 

very nice temperament, excellent topline. Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PU2 VASERT. Erinomaisen 

tyyppinen, kauniit mittasuhteet omaava uros jolla selvä pää, keskivahva raajaluusto, hyvät huulet, erittäin kauniit silmät, 

sopiva otsapenger, varma-asentoiset raajat, hyvä runko, hyvät takakulmaukset, tarpeeksi myös edessä kulmauksia, liikkeet 

yhdensuuntaiset takaa, sivuaskel tasapainoinen mutta pituus saisi olla pidempi, seistessä kaunis kokonaisuus. Laitila RN 

17.5. Markku Santamäki AVO ERI 1 PU3. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikea, urosmainen pää, oikea pään linja, hyvät 

raajat ja runko, liikkuu ja käyttäytyy hyvin, hyvä turkki. 

 

FLYERS INDIE TAN 35931/06 s.21.04.2006 i. Flyers Tan Legacy Me e. Flyers Yes I’m Tan kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Uusikaupunki RN 20.4. Kari Salminen NUO ERI 1 PU3 VASERT. Vähän isokokoinen uros jolle toivoisin 

vahvemman luuston, vähän hento kuono-osa, tilava runko, hyvin kulmautuneet takaraajat, sopiva askel, tassut saisivat olla 

kootummat, kaunis käytös, hyvä karva. 

 

FLYERS KING OF RUM 45208/07 s.01.04.2007 i. Se & Ar & Uy Mva MV-05 Corralet Indian-Savage e. Flyers All 

Right kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia JUN ERI 2. 14 months, correct size, masculine head and expression, 

correct bite, typical ears, correct topline and tail carriage, enough deep chest, slightly open angulated in front, could have 

longer steps in front and elbows should be better placed. Kouvola KR 16.8. Kirsti Louhi JUN HYL. Selvän 

sukupuolileiman omaava, oikea purenta, tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, voisi olla 

kulmautunut edestä paremmin, liikkuu edestä löysin kyynärpäin, takaliike avointa, hyvin asettunut häntä jossa valitettavasti 

mutka. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen NUO EH. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, pään linjat 

voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä ilme, lyhyt kaula, eturintaa ja etukulmauksia tulisi olla enemmän, erinomainen 

rintakehä, takakulmauksia voisi olla enemmän, aivan upea turkin laatu, kaunis väri, liikkuu hyvin mutta ylälinja on 

cockerille epätyypillisesti laskeva, hyvä luonne. 

 

FLYERS KING OF WHISKY 45207/07 s.01.04.2007 i. Se & Ar & Uy Mva MV-05 Corralet Indian-Savage e. Flyers All 

Right kasv. Paula Saarinen 



Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila JUN EH 2. Kaunis nuori uros, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, kaunis kaula, 

eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko, erittäin hyvä takaosa, erinomainen karva, seistessä hyvin kaunis, liikkeessä 

menettää linjojaan, saisi esiintyä iloisemmin, hyvin lupaava. Uusikaupunki RN 20.4. Kari Salminen JUN ERI 1 PU1 

SERT VSP. Loistava kokonaisuus, fantastisen kaunis pää, vähän pienet silmät, upeat vahvat raajat, kaula on vähän lyhyt, 

vähän hosuvat etuliikkeet, kauniissa kunnossa, esiintyy hyvin. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 1 PU2 SERT. 

Nice young male, compact body, could have more parallel lines, good neck, sloping topline, good volume of body, well 

angulated, enough temperament. Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara JUN ERI 2. Erinomaisen tyypillinen, hyväraajainen 

junioriuros, erittäin kauniit mittasuhteet, ylälinja voisi olla vahvemmin laskeutuva, hyvin kaunis ilme, tasapainoinen pää 

kaiken kaikkiaan, eturinta puuttuu vielä, hyvä rintakehän malli, erinomaiset takakulmaukset ja niukat kulmaukset edessä, 

hyvät yhdensuuntaiset takaliikkeet, etuliike vielä huolimaton, sivuliike hyvä mutta kovin malttamaton, kaunis näyttelykunto. 

Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 1. Handsome, good head, adequate neck, too straight in 

shoulder, upper arm also a little straight, as a result an incorrect sloping topline, very good proportions, superb coat, well 

presented, very good rear assembly, excellent tailset, very good character, really stylish, very good drive, very sound, 

holding excellent outline, overall in good condition. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola JUN ERI 1. Erinomainen tyyppi, 

kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, eturinnan tulee vielä täyttyä, erinomainen luusto, erinomaiset mittasuhteet, 

hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu hyvällä askeleella, vielä hieman epävakaasti edestä, hyvin takaa. Pori KV 27.7. Theo 

Leenen, Belgia NUO EH 3. 16 months old yound male, masculine head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, 

good neck and shoulders but sloping topline which is not correct, correct tailset, chest still undeep and flat, well angulated, 

correct coat. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia NUO ERI 2. 16 months old, nice typy dog, head in 

comparison to the body, bite could be better, good neck and topline, correct hindquarters, nice body shape and coat 

condition, moves good. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia NUO ERI 2. Most attractive red in beautiful 

coat condition, very well presented, kind head and eye, good shoulder line, could develop a little in chest, very good ribs 

and short body, nice quarters, moved well when settled, initially a little down at the back. 

 

FLYERS MAGNITUDE 46981/07 s.15.04.2007 i. Flyers I'am A Tan Man e. Ee JMva Flyers Knapweed kasv. Paula 

Saarinen 

Näyttelyt: Laitila RN 17.5. Markku Santamäki JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan 

selvä, hyvä urosmainen pää, joskin hieman korostuneet otsaluut, näyttävä ylälinja, vahva luusto ja hyvät raajojen 

kulmaukset, upea turkki, hyvät liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti ja ryhdikkäästi. 

 

FLYERS PIRATE TAN 59121/07 s.19.08.2007 i. Flyers I'am A Tan Man e. Flyers Yes I'm Tan kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman matalaraajainen, 

hyvä pää ja ilme, hyvä luusto, riittävä kaula, eturintaa voisi olla enemmän, hieman suorat etukulmaukset, hyvät 

takakulmaukset, hyvä ylälinja, vielä kovin pehmeä pentukarva, kaunis black&tan-väri, käyttäytyy rauhallisesti. Hamina 

KV 25.5. Reia Leikola-Waldèn JUN EH 4. Vielä hyvin pentumainen 9 kk vanha uros, oikea pään malli mutta pää saa vielä 

vahvistua ja otsapenger voimistua, riittävä kaula sekä etukulmaukset, runko vielä kehittymätön, hyvin kulmautunut takaosa, 

pentumaiset liikkeet, toivon sukupuolileiman vahvistuvan iän mukana, lupaava turkki ja iloinen luonne. 

 

FLYERS PROUD TO BE ME Ee JMva 14051/04 s.30.07.2003 i. No & Se(n) Mva Caperhill Missing Link e. 

Leavenworth None The Less kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO ERI 1. Very cockery black, attractive masculine 

head, scores very highly in forearm angulation, short and deep in body with excellent coat condition, very happy and merry 

cockery movement. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi AVO ERI. Strålande vackert hanhund i stående som 

tyvärr inte tar ut steget i dag, maskulint huvud, vällagd skuldra, vacker halsansättning, härligt förbröst, välvinklad överarm, 

välkroppad, korrekt kors, välvinklad bakdel. 

 

FLYERS TAN LEGACY 31167/03 s.16.05.2003 i. Roamer's Chocolate Heart e. Flyers Vital Flirt kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI 4. Nice headed masculine black&tan boy with 

very nice expression, long neck, straight shoulders, good upper arm, good forechest, good ribs, very good quarters, good 

topline and tailset, I hate the way his feet have been clipped which completely spoils him, sound carrying good outline on 

the move but lacks sparkle. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO ERI 2. Handsome black & tan who 

scores with his gentle expression, very good neck and shoulder, good bone, good strength of body and quarters, excellent 

coat condition, happy and steady mover, just a little wide behind today. 

 

FLYERS YIPPO TAN 51876/04 s.07.09.2004 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Flyers Fanny Tan kasv. Paula 

Saarinen 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat KÄY EH. Happy dog with good head, good eye 

colour, and reach of neck with throat skin, good shoulder placing but short and steep upper arm, good spring of ribs, good 

tailset and coat condition, very soft back when he is moving. 

 

FLYERS ZIM BEAN Fin Mva 33797/05 s.26.02.2005 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula 

Saarinen 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat VAL ERI 1 PU2 VACA. A really merry cocker, good 

head, masculine, lovely dark eye, soft expression, good ears, bite, spring of ribs and tailset, moves very well, lovely coat. 

Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi VAL ERI 2 PU3. Utmärkt storlek, utmärkta proportioner, mycket vackert 

uttryck, välformat skalle, utmärkt hals, utmärkt överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, utmärkt bröstkorg, utmärkt päls, 

rör sig väl i alla håll med härlig attityd och energi. Uusikaupunki RN 20.4. Kari Salminen VAL ERI 1 PU2. Kaunis valio, 

kaunisilmeinen tyylikäs pää, hyvä ylälinja, hyvä luusto ja raajat, kauniissa kunnossa, esiintyy hyvin, vähän löysät 



takaliikkeet. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP. Nice type and balance, excellent head 

and expression, strong neck, excellent topline, excellent volume of body, correctly angulated, upper arm long enough, 

moves well, nice temperament. Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara VAL ERI 1. Erinomaisen tyyppinen, oikean mallinen 

uros, kokoon sopiva raajaluusto, lempeäilmeinen uroksen pää, kauniit täyteläiset huulet, etuosan pitäisi olla 

voimakkaammin kulmautunut ja selvempi, kaunis ylälinja ja hyvät kulmaukset, etuaskel jää kovin lyhyeksi, sopiva jousto ja 

taka-askelpituus, hyvin kaunis uros seistessä, esitetään erinomaisesti. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia 

VAL ERI 3. Very good head and expression, spoilt somewhat by excessive trimming, classic outline, wonderful topline and 

tailset, superb quarters, front assembly straighter than ideal, excellent bone and feet, well ribbed with good forechest, 

excellent coat texture, very sound, very stylish, maintains outline with excellent sporting display. Forssa KV 14.6. Marjo 

Jaakkola VAL ERI 1 PU2 VACA. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät rungon 

mittasuhteet, sopiva luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. Pori KV 

27.7. Theo Leenen, Belgia VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP. 3 years old, a really nice English cocker, square with a strong 

body and a nice masculine head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulders and topline, correct 

tail, strong body, well angulated, moving well. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia VAL ERI 3. 3 years old, 

good in type, head in proportion with the body, bite is correct, very good neck and topline, correct hindquarters, good coat, 

moves correct. Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh VAL ERI 1 PU2 VACA. Utmärkt typ, samlad helhet, huvud med bra 

proportioner men kunde vara något längre och parallellare i linjer, fina ögon, bra öronansättning, fin hals, bra rygg och kors, 

fina vinklar, kraftig benstomme och runda tassar, välformad bröstkorg och kort länd, fin päls, rör sig parallellt, kunde ha lite 

längre steg fram. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL ERI 1 PU2. Very attractive red of impeccable 

balance and unexaggerated type, nice head with lovely hypnotic expression, well boned, good shoulder line, very good in 

body, strong well angulated quarters, sound and happy mover. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Waldèn VAL ERI 3. 

Mittasuhteiltaan erinomainen uros jolla kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula ja ylälinja, tilava runko, tasapainoiset 

kulmaukset, liikkuu yhdensuuntaisesti, kantaa itsensä kauniisti liikkeessä mutta taka-askel saisi olla pidempi ja 

voimakkaampi, erinomainen turkki, iloinen luonne. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi VAL ERI 4. Läcker och 

välbyggd hanhund i god storleken som tyvärr inte ta utt steget i rörelse, utmärkt huvud, vällagd skuldra, utmärkt förbröst, 

välvinklad överarm som är något kort, kort kompakt kropp, vackert päls. 

 

FRANCINI’S RUBACUORI C.I.B. Fin & Lv Mva 18546/04 s.10.07.2003 i. Francini’s Give Me Some e. Francini’s 

Liquirizia kasv. Angela Francini, Italia 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila VAL ERI 1. Kaunis uros, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erinomainen 

kaula, runko ja raajat, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin mutta pitäisi  esiintyä iloisemmin. Ruovesi RN 

24.3. Teija Poikolainen-Däuber VAL EH 1. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, silmät saisivat olla tummemmat, hyvä kaula, 

erittäin hyvä selkä ja rungon mittasuhteet, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, sopusuhtainen luusto, saisi esiintyä 

huomattavasti reippaammin, melko hyvät liikkeet. 

 

FROSTY MORNING’S ARISTIDE 27343/07 s.13.03.2007 i. MV-03 Travis Gossip Starts Here e. Frosty Morning’s 

Adeline kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen 

Näyttelyt: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka JUN ERI 1 PU2 VASERT. Erinomainen tyyppi, kallo-osasta hieman leveä, 

muuten kaunis pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset ja luusto, hyvä rinnan syvyys ja muoto, erinomainen karvan 

laatu, liikkuu hyvin ja eloisasti. Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara JUN ERI 1 PU3 VASERT. Oikean mallinen, 

erinomaista tyyppiä edustava vahva uros, vahva uroksen pää, hiukan karkea kallo, täyteläiset huulet, hyvä vahvuus 

kuonossa, ohimot saavat vielä täyttyä, sopiva luusto ja täyteläinen runko, eturinta on vielä kapea, olkavarsi voisi olla 

pidempi, erinomainen vahva takaosa, etuliike on vielä huolimaton ja holtiton ja häntä voisi olla tyylikkäämpikin, 

pentumaiset liikkeet kaiken kaikkiaan, hyvä luonnollinen ryhti ja kantaa itsensä kauniisti, erinomainen karvan laatu, lupaava 

"pentu". Sysmä RN 12.4. Saija Juutilainen JUN EH 2. 1-vuotias, hyvin iloinen nuori mies jolla sopusuhtainen raajaluusto, 

vielä kovin nahkainen pää, pyöreä kallo, hyvä purenta ja huulilinja, kauniit pitkät korvat, hieman pysty kaulan kiinnitys, 

erinomainen karvan laatu, hieno häntä, liikkuu vielä kovin pentumaisesti, muuten hyvällä voimalla, hieno luonne. Helsinki 

KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa JUN ERI 2. Well developed, very good size, masculine head, enough long neck, good 

depth and well formed ribs, angulation ok, very good hair, moves with much temperament. Kellokoski ER 7.6. Michael 

Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 3. Too strong in head, wonderful proportions, perfect coat texture, well presented, 

shoulders too straight, upper arm okay, well ribbed, good forechest, good quarters, strong topline, very sound, very stylish, 

excellent character. 

 

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: Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara AVO EH 2. Maskuliininen hiukan pitkärunkoinen uros, hyvä luusto, 

kaunis levollinen ilme ja mallikas uroksen pää, erinomaiset täyteläiset huulet, säkä saisi olla korostuneempi, kaula pidempi 

ja etuosa kokonaisuudessaan voimakkaammin kulmautunut, hyvä tilava runko, vahva takaosa, hiukan matta karvapeite, 

etuliike on turhan löysä kyynärpäistä, liikkuu hyvin takaa mutta etuliike jää lyhyeksi, saisi kantaa itsensä paremmin. 

Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia AVO H. Excellent expression and muzzle but skull diverging, very strong 

bone, good angulation, not merry nor cobby, did not want to move which has resulted in him getting a lesser award than he 

might otherwise have got. Järvenpää KR 29.6. Leila Kärkäs AVO EH 2. Haluttomasti esiintyvä uros joka hyvässä 

vankassa lihaskunnossa, ihastuttava ilme, melko hyvät pään linjat, hyvä kaula ja ylälinja, olkavarsi saisi olla viistompi, 

erinomainen takaosa, hyvä luusto, laineikkuuteen taipuva turkki, hyvä taka-askel, etuliike hieman vallaton, toivoisin 

esiintymisen olevan iloisempaa ja reippaampaa. 

 



FROSTWORK’S AVALANCHE Se(n) & No & Fin Mva Se Jva PMJV-03 S11079/2003 s.12.12.2002 i. De & VDH & 

Dk & Se(n) Mva PMV-03 KBHV-04 SeV-05 Midnight Train vom Rauhen Holz e. Se(n) & No Mva Emba's Miss Money 

Penny kasv. Anna ja Stefan Wikström, Ruotsi 

Näyttelyt: Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila VAL ERI 1 PU1 SERT ROP RYP1 BIS1. Erinomainen tyyppi ja 

mittasuhteet, erittäin kaunis uros jolla on erinomainen uroksen pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoisesti 

kulmautunut, erinomainen runko ja luusto, oikea hännän kiinnitys, oikealaatuinen kaunis turkki, vapaat tyypilliset liikkeet, 

miellyttävä luonne. 

 

GALLINAGOS STILL LOVIN' YOU 29924/08 s.02.02.2007 i. Int Ch Los Ombues Forever-Incognito e. Ch Gallinagos 

Loosing My Religion kasv. kennel Gallinagos, Serbia 

Näyttelyt: Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki JUN ERI 1 PU4. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan hyvä, kohtalaisen 

hyvä pää, hieman takaluisu kallo-osa, jalo kaula, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin, hyvät 

liikkeet. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi JUN EH. 14 månader, bra storlek, fina proportioner, vackert 

välskuret huvud, fina ögan, bra bett, välansatta öron, bra hals, behöver ännu utvecklas i sitt förbröst, tillräckligt vinklad I sin 

skuldra, aningen kort i sin bröstkorg, bra kors, fina vinklar bak, rör sig med fin bredd bak, parallel fram, tillräckligt steg från 

sidan, tyvärr med alltför högt svans som stör uttrycket. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia JUN EH. Correct type and 

proportions of head, stop pronounced enough, a bit to much skin below underjaw, could have better topline his movement, 

good volume of body, good angulations in front, correct enough behind, stands a bit close in front, movement parallel 

enough, correct coat and temperament. Jurva RN 29.6. Marjo Jaakkola JUN ERI 1 PU2 VASERT. Tyylikäs, hyvä pää ja 

ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hieman luisu lantio, eturinnan tulee vielä kehittyä, hyvin kehittynyt runko, erinomainen luusto, 

hyvin kulmautuneet takaraajat, kantaa häntäänsä turhan korkealla liikkeessä, kaunis turkki. 

 

GENTLEMAN VOM ROSENHOF 29661/08 s.23.09.2007 i. Emil Z Kosickej e. Cona vom Rosenhof kasv. Perhe Röhre, 

Saksa 

Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia PEN 1 KP ROP-pentu. 7 months young puppy of excellent type, lovely 

head and expression, good neck, excellent topline, very well developed body for his age, upper thigh long enough, moves 

well, wonderful temperament, well presented. Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen PEN 1 KP VSP-pentu. Erinomainen tyyppi 

ja koko, hyvä luusto, hyvät pään mittasuhteet, pään linjat eivät yhdensuuntaiset, hyvät silmät, korvat ja kaula, hyvä eturinta, 

hieman pysty lapa, kapea edestä, hyvä rintakehä, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin, erittäin hyvälaatuinen turkki, 

käyttäytyy hyvin. Haukipudas RN 29.6. Ritva Raita JUN EH 2. Lupaava 9 kk vanha pentumainen uros, jolla hyvät 

mittasuhteet, hyvä pää, ilme, purenta ja korvat, eturakenne vielä löysä, löysät etuliikkeet, takakulmat paremmat ja liikkuu 

paremmin takaa. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia JUN ERI 2. Correct type, good balance, showed soundness in 

movement, excellent head, eyes and mouth, very good neck and shoulders, strong hindquarters. Ylivieska KV 19.7. Elena 

Ruskovaara JUN H. Maskuliininen raamikas vahvaluustoinen uros, joka on vielä kovin pentumainen, rungon ja pään tulee 

täyttyä, vielä hiukan kulmikas pää, erittäin kauniit silmät, pää ja huulet, eturinta saisi olla täyttyneempi ja kehittyneempi, 

hyvä taakse ulottuva rintakehä ja kiinteä selkälinja, etukulmaukset voisivat olla voimakkaammat, litteä reisi, hyvä voima 

taka-askeleessa, etuaskel vielä huolimaton, kaunis ylälinja liikkeessä. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi JUN 

EH. Maskulin 13 mån juniorhane av god typ, ganska bra huvud, tillräckligt nosparti, fina ögon, saxbett, bra hals och 

överlinje, behöver utvecklas i kroppen, fattig i fronten, tillräcklig benstomme, knappa vinklar, rör sig slarvigt med kort steg, 

lovande päls, typiskt temperament. 

 

GOATRIVER'S CAPERCAILLIE 46155/07 s.05.07.2007 i. Bleber's Step By Step e. Goatriver's Bombay Sapphire 

kasv.Sari Saarinen 

Näyttelyt: Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja JUN EVA. A dog who needs more confidence and training, very 

masculine, bit long in body, good neck, very good bone and feet, needs a lot of ring training. 

 

GOLDBIRD’S CUPIDO 45613/06 s.06.08.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Goldbird’s Ancelique kasv. 

Sinikka Granström 

Näyttelyt: Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen NUO ERI 1 PU4. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet ja luusto, 

hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa, hyvä rintakehä, liikkuu kauniisti 

ja tasapainoisesti, erinomainen turkin laatu, iloinen luonne. Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat AVO ERI 2. 

Nice size and type, very good in proportions, nice head profile with typical expression, needs more stability in front, 

especially on move, typical topline, correct croup and tailset, correct rear angulation, very good body, excellent coat 

condition and colour, correct side movement. 

 

GOLD POINT BLACK JACK 10470/08 s.10.11.2007 i. JV-07 V-07 Sofus Footlights e. Gold Point Cinnamon Spice 

kasv. Malla Hentilä 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 4. Beautiful head, nice eye expression, neck ok, 

shoulder a bit straight, good ribcage, good bone and feet, short strong loin, quite well angulated in rear, very difficult to 

assess movement as behavior is unruly, however, when I could see, he is sound with strong topline and strong quarters. 

 

GREAT ESCAPE COMETH I 60013/07 s.09.11.2007 i. Fin & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. Great Escape 

Dream Believer kasv. Riikka Kotanen 

Näyttelyt: Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki PEN 2 KP. Hyvät mittasuhteet ja linjat, hyvä pää, pitkä kaula, hyvä luusto 

ja hyvin kulmautuneet raajat, kapea eturinta jonka tulee vielä kehittyä, hyvät liikkeet, hyvä turkin laatu, käyttäytyy hyvin. 

 

GREAT ESCAPE FOREVER MORE 40704/05 s.19.07.2005 i. C.I.B. Fin & Ee & No Mva JV-04 Benchmark Poetry In 

Motion e. C.I.B. Fin & Se(n) & Ee Mva BaltV-06 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen 



Näyttelyt: Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker KÄY EH 1. 2½-årig maskulin hane av trevlig typ, önskar batter 

parallellitet i huvudet och något batter markerade ögonbrynsbågar, korrekt bett, något lågt ansatta öron, vällagd skuldra, 

mycket rak överarm, bra ben och tassar, tillräcklig bröstkorg, något lös i  armbågen, korrekt pals, rör sig med korta 

ineffektiva steg och lost fram, trevligt temperament. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PU1 SERT 

VSP. Kauttaaltaan hyvin tasapainoinen tyylikäs kokonaisuus, ilmeikäs pää, lanneosa voisi olla aavistuksen lyhyempi, 

erinomaiset liikkeet, hyvä turkki, esitetään hyvin. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa KÄY ERI 1 PU3 VASERT. 

Attractive blue roan in a good size, masculine head, well balanced body with correct depth and substance, excellent 

angulations, nice coat, moves correct with good temperament. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Waldèn KÄY ERI 1 PU2 

SERT FIN MVA. Mittasuhteiltaan erinomainen kaunislinjainen uros, kaunislinjainen pää, ihastuttava ilme, mutta kuono-osa 

voisi olla hieman täyteläisempi ja syvempi, erinomainen kaula ja ylälinja, tilava runko, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu 

iloisesti hyvällä askelmitalla, erinomainen turkki ja luonne. 

 

GREAT ESCAPE I’M WITH STUPID 10837/07 s.21.11.2006 i. C.I.B. Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv Mva 

Hu JMva AKSg RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. C.I.B. Fin & S(n) & Est Mva BaltV-06 A One’s Theodora 

kasv. Riikka Kotanen 

Näyttelyt: Sysmä RN 12.4. Saija Juutilainen JUN ERI 1 PU2 VASERT. 1 v 2 kk, hyvin kaunislinjainen juniori, tyylikäs 

pää, hyvä purenta, kaunis ilme ja korvat, hyvin kaunis ylälinja, vahvat käpälät, hyvä runko, erinomainen karvan laatu, 

liikkuu kauniisti oikealla askelpituudella, etuliikkeet saavat tiivistyä, erittäin lupaava. Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen 

JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet, tyylikäs ryhdikäs koira, hyvä pää ja kaula, 

hieman pienet silmät, hyvä eturinta ja etukulmaukset, kaunis ylälinja, hyvin kulmautunut takaosa, erittäin kaunis turkki, 

iloinen luonne, liikkuu erittäin hyvin. Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN EH 1. Black male, 1½ 

years old, up to size, would like a bit more muzzle, good eye colour, nice length of neck, well placed shoulder, good spring 

of ribs, carries a bit too much weight today, well set tail, well angulated behind, covers ground very nicely. Kellokoski ER 

7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI 2 PU4 VASERT. Wonderful outline, head is okay, foreface lacks a little 

chiseling, sweet expression, good front assembly, very cobby with short loin, big rib and very good rear assembly, 

exceptional movement and carriage, so far one of the best presented dogs today. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi 

NUO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP3. Mycket välbyggd hane, vackert huvud, utmärkta ögon och öron, kunde vara något 

mera utfylld under ögonen, utmärkt hals och rygglinje, mycket bra skuldra, bra bröstkorg för åldern, kraftig välvinklad 

bakställ, härliga rörelser och bra päls. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia NUO ERI 1 PU1 ROP BIS 1. 

Very square and beautifully conditioned black, attractive head and dark eye, scores well in chest and especially in 

smoothness of shoulder line, very strong in ribs, short in back with good quarters, very happy, merry and active mover. 

Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti KÄY ERI 1. Lovely well balanced dog, lovely head and expression, nice dark 

eyes, good earset, nice clean throat, nice neck and good topline, good tailset, nice rib and short loin, well muscled hindend, 

good rear angulation, nice shoulder, moving well both ways. 

 

GREAT ESCAPE MONSTER'S BALL 13056/08 s.27.12.2007 i. Bleper's Step By Step e. BaltJV-06 Great Escape The 

One kasv. Riikka Kotanen 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 3. Nice masculine puppy, good proportions, excellent 

bone and feet, nice forechest, good length of upper arm, nicely developed rib, a little unsure on the move, but quite sound 

and very promising. 

 

GREAT ESCAPE ONE HIT WONDER 28409/08 s.14.05.2008 i. Great Escape Was Here e. Fin Mva Great Escape Made 

By Mistake kasv. Riikka Kotanen 

Näyttelyt: Helsinki PN 16.11. Riitta Liisa Lehtonen BABY 1 KP. Erittäin hyvän tyyppinen, vahvaluustoinen urospentu, 

hyvä pää, erinomainen runko, hyvin kulmautunut, hyvä sukupuolileima, hyvä kaula ja selkälinja, liikkuu hyvin, esiintyy 

erittäin hyvin, iloien ja ystävällinen. 

 

GREAT ESCAPE POETRY REVISITED 40708/05 s.19.07.2005 i. C.I.B. Fin & N & Est Mva JV-04 Benchmark Poetry 

In Motion e. C.I.B. Fin & S(n) & Est Mva BaltV-06 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen 

Näyttelyt: Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KÄY ERI 2. Outstanding beautiful boy, beautiful head, 

good lines, good angulations, good body, typical tail, beautiful coat, good colour, very sound and happy mover, nice 

temperament. Heinola KR 17.8. Reia Leikola-Waldèn KÄY ERI 1 PU4 VASERT. Tasapainoinen uros, oikean mallinen 

pää, jossa voisi olla hieman täyteläisempi kuono-osa, erinomainen kaula ja ylälinja, sopiva luusto ja runko, riittävästi 

kulmautunut takaosa, sujuvat liikkeet, erinomainen turkki. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY ERI 

3. Striking and beautifully presented blue & tan, attractive head and eye, good front construction, strong and well bodied 

ribs, nice quarters, coat in excellent condition, happy mover, who just needs to tighten in middlepiece. Lahti RN 1.11. 

Merja Ylhäinen KÄY ERI 2. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, hieman pienet silmät, kapea kuono, kauniit 

korvat, riittävä kaula, lyhyt olkavarsi, etukulmauksia ja takakulmauksia voisi olla enemmän, erinomainen rintakehä, kaunis 

hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvin, hyvä rauhallinen luonne. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila AVO EH. Mittasuhteiltaan 

hyvä uros, hieman kevyt alaleuka ja huulet voisivat olla täyteläisemmät, loiva otsapenger ja hieman taakse viettävä 

kallolinja, kaunis kaula, hieman suora edestä, hyvä runko ja takaosa, hyvä karva ja sivuliikkeet, miellyttävä luonne. 

 

GREAT ESCAPE WAS HERE 10835/07 s.21.11.2006 i. C.I.B. Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv Mva Hu JMva 

AKSg RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. C.I.B. Fin & S(n) & Est Mva BaltV-06 A One’s Theodora kasv. Riikka 

Kotanen 

Näyttelyt: Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki NUO ERI 1 PU3 VASERT. Kookas, tyylikäs, kaunispäinen, pitkä kaula, 

hyvä niska, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä rinnan syvyys, hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin ja hyvin laitettu turkki. 

 



GULDSLÄTTENS SPIDERMAN 11052/07 s.07.12.2006 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid e. Fin Jva Elmers 

Goldmine Cutie Ciccolina kasv. Ann-Marie Strandberg 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila JUN H. Hyvä nuori uros, hyvä pää ja kaula, ylälinja voisi olla parempi, hyvä 

runko ja luusto, hieman niukasti kulmautunut edestä, karva saisi olla suorempaa, korkeahko hanta, liikkuu hyvin, 

miellyttävä luonne. Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN EH. Välbyggd hane, välskuret huvud, utmärkt hals, god 

överlinje, kunde önska något bättre vinkel i fronten, tillräcklig bröst för åldern, god benstomme, rör sig väl, god pälskvalitet 

men kunde varit i något bättre skick, trevligt temperament. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi JUN EH 4. Utmärkt 

storlek, välskuret maskulin huvud, stark rygg, goda vinklar fram, utmärkta vinklar bak, korrekt längd av bröstkorg, men 

önskar en bättre välvning och djupp, bra ben och tassar, rör sig väl från alla håll. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia JUN 

EH. Very strong male, correct type of head and expression, enough neck, straight enough topline, well developed body, 

correctly angulated, but moves with very short steps and needs more drive behind, correct temperament. Tuuri KR 8.6. 

Kari Salminen NUO H. Isokokoinen, saisi liikkua paremmalla askeleella, vähän karkea kallo ja kevyt kuono-osa, saisi olla 

paremmin kulmautunut, miellyttävä käytös, turhan runsas karva. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia NUO EH 4. 19 

months old male, at the maximum of the standard, correct in type, still lacking in body, correct masculine head, dark eyes, 

complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulders and topline, correct tail, a little bit long in body, nice coat, 

moving well. Maalahti RN 9.8. Leila Kärkäs NUO ERI 1. Hyvät mittasuhteet omaava uros, hyvä urosmainen pää, hieman 

lyhyt kaula, riittävät etukulmaukset, hyvä luusto, hieman luisu lantio, hyvä vahva lihaksikas takaosa, kantaa häntänsä 

hieman liian korkealla, hieman kuroutunut alalinja, riittävä eturinta, turkki ei parhaimmillaan, paikka paikoin hieman 

pörröinen ja lentäväinen, liikkuu melko hyvällä askelpituudella, miellyttävä käytös. Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, 

Ruotsi NUO H. Något högställd, god typ, maskulint huvud med bra längd, något markerade ögonbågar och bakåt fallande 

skalle, mörka men små ögon, bra öron, något tvär halsansättning, stark rygg, kort kors och för hög svansföring, kunde ha 

mer vinklar fram och bak, bra ben och tassar, bör djupas i bröstet, har något ullig päls, önskar längre steg i rörelse. 

Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi NUO EH 4. 22 mån, maskulin ung hane, något lång men bra storlek, 

välformat huvud, tillräckligt nosparti, saxbett, fina ögon, något kort hals, överlinjen borde vara stramare, knappa vinklar 

fram, tillräckiga bak, mycket bra benstomme, kort kors, högt ansatt svans stör uttrycket, rör sig med för kort steg, bra päls 

och färg, typiskt temperament. 

 

GUNS'N'ROSES OF BLACK MIRAGE 26931/06 s.26.03.2005 i. Trocadero's Copper Gold e. Golden Eye of Black 

Mirage kasv. Tamas Jakkel, Unkari 

Näyttelyt: Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber AVO ERI 2. Hyvä tyyppi ja koko, vahva urosmainen pää, riittävä 

kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä luusto ja ylälinja, hyvät rungon mittasuhteet, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu 

hyvin. 

 

HEART ROCK RADIO GA GA 19406/08 s.29.02.2008 i. C.I.B. Fin & Est & N Mva JV-04 Benchmark Poetry In Motion 

e. Häljans Saida-Queen kasv. Katri Alavalkama 

Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Waldèn JUN ERI 1. Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan oikeanlainen uros, 

jolla kaunislinjainen pää, hieman pienet silmät, erinomainen kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvin kehittynyt 

runko, hieman lyhyt lantio, liikkuu riittävällä askelmitalla, takaraajat hieman rungon alla, yhdensuuntaiset edestä ja takaa, 

lupaava turkki, erinomainen iloinen luonne. 

 

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: Raisio RN 15.6. Horst Kettendörfer, Saksa AVO ERI 1 PU2. Blauschimmel, 3 Jahre alt, excellente Typ, 

maskuliner Kopf, baste Anatomi, sehr gute Winkelung von Oberarm und Hinterhand, bastes Haarkleid, ein freundliche 

ruhige Hund, der mit alle baste Bewegungen überzeigt in Stand ein Model, Augen fürfte etwas dunklere sein. 

 

HOOLIGAN HOLLYWOOD GIGOLO 45929/07 s.23.04.2007 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Flyers Call Me Hooligan 

kasv. Arja Koskelo 

Näyttelyt: Laitila RN 17.5. Markku Santamäki JUN ERI 2 PU2. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä pää ja 

kaula, hyvä luusto ja runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, ryhdikkäät ja hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin, runsaat tan-

merkit. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 2. Masculine, handsome, front assembly a little 

forward placed, superb bone and feet, very good ribcage, incredible quarters with muscles like steel, short hocks, good 

topline, very sound, very stylish, maintains excellent topline, excellent character. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki 

JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, täyteläinen hyvä pää, vahva luusto ja hyvä 

rintakehä ja eturinta, runsaat tan-merkit, hyvät liikkeet, käyttäytyy tasapainoisesti ja luottavaisesti. 

 

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: Koski TL RN 3.5. Leila Kärkäs NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, 

ihastuttava pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja seistessä, liikkuessaan köyristää aavistuksen verran lanneosaansa, 

erinomainen raajarakenne ja luusto, hyvä eturinta ja runko, hyvä sivuliike, hieman kapea takaa, hyvä karvan laatu, 

miellyttävä käytös. Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska NUO ERI 2 PU4. Very true type, masculine 

head and expression, enough neck, very well angulated in front, good size of bone, correct tailset, well angulated behind, 

good height of hocks, moves very correctly, just a little bit narrow behind. Laitila RN 17.5. Markku Santamäki NUO EH 

1. Mittasuhteiltaan oikein rakentunut, seistessä upea ylälinja, hyvät pään linjat, toinen silmäluomi hieman avoin, hyvät 

raajojen kulmaukset, tasapainoiset liikkeet, joskin hieman köyristelee liikkeessä selkäänsä, käyttäytyy hyvin. Kellokoski 

ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI. Nice outline, nice head and expression, moderate neck, shoulders a 

little straight, upper arm is very good, good bone, excellent coat, good quarters with short hocks and good tailset, sound, 



although a little narrow coming towards you as a result of lack of forechest, nice profile movement. Tuuri KR 8.6. Kari 

Salminen NUO EH 1. Melko iso, erittäin kaunis pää, silmät voisivat olla tiiviimmät, lyhyt kaula ja pysty lapa, ylälinja ei 

riittävän vakaa liikkeessä, polvikulma voisi olla voimakkaampi, ahtaat liikkeet, kaunis karva, hyvä käytös. Mikkeli KR 5.7. 

Ricky F Loch-Romans, Alankomaat AVO ERI 2 PU3. 2 years old, beautiful dog, good size and bone, beautiful head, 

good conformation in head, very gentle expression, beautiful angulations, lovely tailset, strong bone, good feet, lovely coat, 

typical merry movement. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt AVO ERI 3. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis ilmeikäs pää, 

hyvä kaula, riittävä luusto ja kulmaukset, lanneosa voisi olla lyhyempi, melko hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. 

Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat AVO ERI 1 PU2 SERT. Masculine male, very good type and size, very 

typical proportions, lovely head and expression, could do with a bit more forechest, very typical topline and tailset, very 

good body, correct angulation front and rear, nice coat condition and colour, movements are efficient, but could be tighter in 

front, nice presentation. 

 

ISBAHAN’S SO WHAT 50195/06 s.28.08.2006 i. Arg & Ury Mva MV-05 Corralet Indian Savage e. Isbahan’s Noble 

kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO EH. Bra storlek, utmärkta proportioner, maskulint uttryck, 

välformad skalle, utmärkta vinklar fram och bak, utmärkt förbröst och bröstkorg, bra ben och tassar, bra päls, rör sig väl 

från alla håll, visas för dagen i alltför högt hull. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi NUO EH 3. 1½ år, 

utmärkt storlek och proportioner, en aning stor och grov i sin huvud, mörka fina ögon som dock rinnar på båda sidor, lite 

välköttiga läppar, bra bett, välansatta öron, utmärkt hals och förbröst, välvinklad fram, utmärkt bröstkorg, stabil länd, 

utmärkt kors, fina vinklar bak, något hög i sin has, rör sig parallellt fram och back, med bra steg från sidan när han vill, på 

grund av ögonen sänks priset. Pieksämäki RN 7.6. Paula Rekiranta NUO ERI 1. Vankkarakenteinen nuori uros, jolla 

hyvät mittasuhteet, urosmainen pää, hyvä ilme, erinomainen kaula, lavat ja ylälinja, hyvä eturinta, tiivis runko, karvapeite 

ok, erinomaiset liikkeet ja iloisesti heiluva häntä. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat NUO ERI 2. 1½ 

years old, beautiful dog, the type of 70's, beautiful head and expression, strong body, lovely topline, good angulation, happy 

mover, lovely coat and colour. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia NUO ERI 2 PU3 VASERT. Correct type, good 

balance, the tail placement a little high, moved well, correct head, eyes, ears and mouth, neck could be set a little further 

back, very good body and hindquarters, correct coat. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka NUO ERI 1. Nicely 

presented in ring, correct head, would prefer slightly longer ears, correct neck, would prefer slightly more level topline 

standing, but nice chest and forechest, correct quarters, tail, movement and temperament. Ylivieska KV 19.7. Elena 

Ruskovaara NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP. Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, erinomainen sukupuolileima, 

erittäin tasapainoinen kokonaisuus, maskuliininen pää, tarpeeksi yhdensuuntainen pään linja, otsapenger voisi olla 

merkatumpi, reilut huulet, sopivat kulmaukset edessä ja takaa, mallikas ja tilava rintakehä, miellyttävä takaosa, kantaa 

itsensä erinomaisesti liikkeessä, oikea sivuaskeleen pituus. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia NUOU ERI 3. 

Masculine dog of good type, good dark eyes, correct angulated forequarters, strong topline and tailset, moderate angulated 

hindquarters. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja NUO ERI 3. Very nice young red dog, needs a bit more time to develop, 

he has a pleasing head, nice neck and topline, well angulated behind, moves a bit wide behind, narrow in front, well from 

side. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro NUO ERI 1 PU3 VASERT CACIB. Excellent type, eyecatching masculine compact 

male, excellent size, very masculine overall, beautiful head, excellent expression, dark eyes, excellent neck, very well 

balanced front and hindquarters, very well bodied, excellent tailset, coat quality and colour, excellent mover from side, a bit 

wide in rear, adorable temperament.  Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti AVO ERI 2. Nice well balanced dog with 

good head and expression, nice dark eyes, good earset, nice neck and good topline, good tailset, nice rib and loin, good 

hindend, well muscled, good angulation, moving very well behind, should be better shoulder angulation, moving well in 

front. 

 

JENLIN IVORY WEDDING 35457/07 s.19.05.2007 i. Westerner Wedding Singer e. C.I.B. Fin & Est Mva Jenlin Blue 

Avenue kasv. Merja Harjula 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila PEN 2. Hyvin rakentunut pentu, hyvän mallinen pää, erinomainen kaula, 

sopusuhtainen runko, raajojen kulmauksia voisi olla hieman enemmän, hyvä ylälinja ja liikkeet, miellyttävä luonne. 

Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi JUN EH. Maskulin juniorhane av utmärkt typ och storlek, välformat huvud 

men överdrivna läppar och halsskinn stör uttrycket, saxbett, bra ögon, mycket bra hals och överlinje, passande benstomme, 

välvinklad, välformad bröstkorg, stabila hasor, rör sig bra när han vill, välskött lovande päls, typiskt temperament. 

 

JENLIN POTTERY WEDDING 35458/07 s.19.05.2007 i. Westerner Wedding Singer e. C.I.B. Fin & Est Mva Jenlin 

Blue Avenue kasv. Merja Harjula 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia PEN 1 KP ROP-pentu. 7 months, correct in type and proportions, 

masculine head, dark eyes, complete scissors bite, well set long enough ears, good neck, shoulder and topline, correct tailset 

and tail carriage, well angulated, good bone, feet and pastern, chest deep enough for his age, still in puppy coat, moving 

well, very promising. Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt 

junioriuros, jolla on maskuliininen hyvän mallinen pää, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, riittävä kaula, hyvin kehittynyt 

runko, erittäin hyvä luusto, oikea-asentoinen häntä, hyvä turkki, liikkuu ryhdikkäästi mutta askel voisi olla pidempi, 

miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia JUN EH. Correct type, strong masculine dog, 

strong head of correct proportions, enough length of neck, correct topline when standing, could be better when moving, well 

developed body, enough well laid shoulder, moves with enough drive, enough drive behind, temperament ok. Rovaniemi 

KV 21.6. Jo Schepers, Alankomaat JUN EH 4. 1 year, big heavy dog, heavy head, dark eyes, low earset, lot of loose skin 

in lips, good teeth, good neck, topline and tail, good ribs, no forechest, straight angulations, much bone, big heavy feet, 

movement must improve, soft coat. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka JUN ERI 1 PU3. Correct size, nice head, 

would prefer a little bit longer ears, correct neck, body, tail and tail carriage, correct quarters, movement, coat, nice 

temperament. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi JUN EH 4. Maskulin välbyggd juniorhane av bra storlek och 



proportioner, välformat huvud men överdrivet halsskinn stör uttrycket, saxbett, fina ögon, mycket bra hals och överlinje, 

tillräcklig benstomme, välformad bröstkorg, välvinklad, bra kors och svans, sunda rörelser, välskött päls och vacker färg, 

bra temperament. Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen, maskuliininen, aavistuksen vahva 

pää, turhan paljon kaulanahkaa, lyhyt kaula, hyvä ylälinja, eturinnan tulee vielä kehittyä, sopiva luusto, hyvin kehittynyt 

runko, etuosa saisi olla selvemmin kulmautunut, riittävät takakulmaukset, erinomainen luonne, esitetään hyvin, liikkuu 

riittävällä askelpituudella. 

 

JENLIN STARGUEST Fin Jva 40142/99 s.25.10.1999 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva Benchmark Hot Stuff kasv. 

Merja Harjula 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila VET ERI 2. Kaunis uros, hyvän mallinen pää, hyvä kaula, selässä aavistus 

pehmeyttä, sopusuhtainen runko joka hieman venähtää liikkeessä, hyvät raajat, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, 

miellyttävä luonne. Parkano RN 2.2. Annaliisa Heikkinen VET EH 1. Hyvässä kunnossa oleva veteraaniuros, hyvä pää ja 

kaula, hyvin kulmautunut, vankka runko, mutta turhan pitkä lanneosa, hyvänlaatuinen turkki, hyvä luonne, liikkuu ja 

esiintyy hyvin. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki VET ERI 1 PU3 ROP-VET. Sukupuolileimaltaan selvä, hyvä 

pää, kaula, runko ja raajat, lanneosa voisi olla hieman lyhyempi, hyvässä näyttelykunnossa esitetty, reippaat liikkeet. Vaasa 

KV 26.4. Ligita Zake, Latvia VET ERI 1 VSP-VET. 8 years old dog of excellent condition, nice head and expression, 

straight and strong topline, excellent volume of body, correctly angulated, moves well. Närpiö RN 14.6. Markku 

Santamäki VET ERI 1 PU2 VASERT ROP-VET BIS1-VET. Erittäin hyvässä kunnossa esitetty veteraani, kauttaaltaan 

hyvin rakentunut, hyvät tasapainoiset liikkeet ja iän suoma arvokkuus käyttäytymisessä, hyvä turkki. Oulu KV 12.7. Keith 

Lovell, Australia VET ERI 1 VSP-VET. Correct type, moved soundly, topline could be straighter, very good head, neck 

and shoulders, good hindquarters, correct coat. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka VET ERI 1 VSP-VET. 8 years old 

in nice condition for his age, correct head, would prefer slightly longer ears, correct neck and body, would prefer tail 

carriage on the same level with topline on movement, correct quarters, movement, coat and temperament. Maalahti RN 9.8. 

Leila Kärkäs VET ERI 1 PU2 VASERT ROP-VET. 8-vuotias erinomaisessa lihaskunnossa, erittäin hyvä pää, miellyttävä 

ilme, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä takaosa sekä luusto, aavistuksen pitkärunkoinen ja liikkeessä etuosa painuu 

hieman, liikkuu hyvällä askelpituudella, erittäin hyvä karvan laatu ja miellyttävä käytös. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila 

VET ERI 1 PU4 ROP-VET. Tyylikäs, erittäin hyvässä kunnossa esitetty veteraaniuros, kaunismuotoinen pää, miellyttävä 

ilme, hieman pitkärunkoinen, hyvä eturinta, runko ja luusto, oikea-asentoinen häntä, hieman niukat etukulmaukset, riittävät 

takaa, liikkuu hyvällä askeleella, kaunis turkki. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi VET ERI 1 ROP-VET. 9 år, 

maskulin veteranhane i mycket bra kondition, välformat huvud, bra nosparti, saxbett, bra hals och överlinje, mycket bra 

förbröst och bröstkorg, passande benstomme, tillräckliga vinklar, mycket bra kors och svans, fina ben och tassar, sunda 

vägvinnande rörelser, bra päls, struktur och färg men något tunn idag, härligt temperament. 

 

JUSMIL ICE AND FIRE 17296/07 s.09.02.2007 i. A’Fransmanni des Pyramides de Cholula e. Volfrad Marry-Liiz’ly 

kasv. Sanna Fält 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN EH 3. Goda proportioner, mycket maskulint uttryck men huvudet 

ger ett aningen tungt intryck, god hals och överlinje, tillräcklig bröst för åldern, god benstomme, kunde ha något effektivare 

rörelser från sidan och något mer stabil sett framifrån, god päls och trevligt temperament. 

 

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: Tuuri KR 8.6. Kari Salminen VET ERI 1 PU1 VSP VSP-VET. Erinomainen koko, upeat liikkeet, 11-

vuotiaaksi loistava kunto, kaunis pää, erinomaiset raajat, upea karva, iloinen ja reipas. Ypäjä KR 20.7. Markku 

Santamäki VET EH 1. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteilta hyvin rakentunut, kohtalaisen hyvä pää, luomet voisivat 

olla tiiviimmät, hyvä luusto, hyvä rintakehän muoto, tiivis hyvä lanneosa, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu 

reippaasti, 11-vuotias veteraani, jolla jo pehmeä turkki. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt VET ERI 1 VSP-VET. Hyvän 

tyyppinen, sopusuhtainen, pienehkö, riittävä luusto ja kulmaukset, ilmeikäs pää, rungoltaan hieman litteä, liikkuu ja esiintyy 

erittäin hyvin. Hyvinkää ER 19.10. Rui Gonçalves, Portugali VET EH 4. Correct bite, good stop, I would like a better eye 

expression, nice neck, very good angulation, front turns out, level topline, very good angulations behind, moves well but in 

front turns out. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi VET H. 11½ år, välbevarad veteranhane av god typ, liten men 

maskulin, något lägställd, ganska bra huvud, fint uttryck, saxbett, tillräcklig hals, svag och trång i fronten, visas i lågt hull, 

något kort och grund bröstkorg, bra kors och svans, tillräckliga vinklar, passande benstomme, sunda rörelser för åldern, 

pälsen ej i bästa kondition, bra temperament. 

 

KRISTALA COCKWAVE'S FIRST ONE 58725/07 s.26.10.2007 i. Athos Black Petrs e. Fin & Est Mva Flyers 

Zazagabor kasv. Marika Virtanen 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 4. Very good head and expression, shoulders a bit 

straight, presentation needs a big improvement, front legs are not straight, quarters are well angled but somewhat cow 

hocked, needing to improve here, hopefully with exercise and maturity, on the move the rear looks weak and his proportions 

are highlighted as he becomes long and low. Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen PEN 1 KP VSP-pentu. Erinomainen tyyppi, 

tässä vaiheessa hieman matalaraajainen, hyvä vahva luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvät silmät ja korvat, hieman lyhyt 

kaula, hyvin kehittynyt eturinta, vielä hieman pystyt lavat, hyvä rintakehä, hyvät takakulmaukset, hyvälaatuinen runsas 

turkki, liikkuu erittäin kauniisti, saisi käyttäytyä reippaammin. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki PEN 3. Rungon 

mittasuhteilta oikein rakentunut, hyvä pää, pitkä kaula, hyvä luusto ja hyvin kulmautuneet raajat, eturinnan ja rintakehän 

tulee vielä kehittyä, liikkuu ryhdikkäästi. 

 

LADYSPLIT'S CONNOR 33885/06 s.06.06.2006 i. Fin Mva Fin Jva Leading-Light Banga-Boomerang e. Merazure 

Ocean And Sky kasv. Ulla Ruistola 



Näyttelyt: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka NUO EH 2. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, kaunis kaula, hyvin 

kulmautuneet raajat, hyvä rintakehän muoto ja syvyys, hieman köyry lanne, kaunis karva, liikkuu hyvin. Kellokoski ER 

7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY EH. Attractive head and expression, moderate neck, straight in shoulder, good 

ribcage, good proportions, a little weak in hock, as a result a little cow hocked, well presented, however disappointing on 

the move when he displays no drive, no forward reach and therefore does not have the sporting movement so desired by the 

breed. 

 

LANCELOT VON LIMBRUCK 52887/07 s.14.02.2007 i. Hu Mva Athina's Product Sweet Dream Choice e. Cvaedi von 

Limbruck kasv. Sandra Fiedler ja Michael Fink, Itävalta 

Näyttelyt: Parkano RN 2.2. Annaliisa Heikkinen JUN EH 2. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori uros, otsapenger 

voisi olla voimakkaampi, kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut 

edestä, vankka runko, hieman pysty lantio ja jäykät takaliikkeet, hyvälaatuinen turkki, hyvä luonne. Vaasa KV 26.4. Ligita 

Zake, Latvia JUN EH. Correct type and proportions, correct type of head, muzzle strong enough, strong straight topline, 

enough volume of body, correctly angulated, but a bit short upper arm, could show better in movement, needs ring training, 

should be more relaxed in the ring. 

 

LEADING-LIGHT KENDOKA IN ACTION 10920/07 s.25.10.2006 i. C.I.B. Fin & S(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of 

Black Mirage e. Leading-Light Fifth Element kasv. Satu Laitinen 

Näyttelyt: Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi AVO H. Huvud kunde vara mer maskulin, kort hals, tillräckligt 

förbröst, välvinklad överarm, något lång, korrekt kors, välvinklad bakdel, mycket bra pälskvalitet, önskar längre steg. 

 

LEADING-LIGHT KICKBOXER 10919/07 s.25.10.2006 i. C.I.B. Fin & S(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of Black 

Mirage e. Leading-Light Fifth Element kasv. Satu Laitinen 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI. Smaller dog, inclined towards being lacking in 

masculinity, classic outline, attractive expression, good earset, long neck, good front assembly, excellent topline and tailset, 

good ribcage, a slight weakness in rear displayed by inclination towards being cow hocked, although very erratic on the 

move, he is sound and has reasonable carriage. 

 

LEADING-LIGHT KRAV MAGA STYLE 10917/07 s.25.10.2006 i. C.I.B. Fin & S(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of 

Black Mirage e. Leading-Light Fifth Element kasv. Satu Laitinen 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY EH. Attractive happy dog, very good head and 

expression, wonderful coat, good neck, shoulder a little straight, upper arm okay, proportions very good, good ribcage, short  

and cobby, a little weak in the rear and therefore a little cow hocked, although happy and displaying good carriage, his rear 

movement is restricted and therefore insufficient drive is highlighted and is completely incorrect for a sporting spaniel. 

 

LEADING-LIGHT RELEASE T'BEAST 26602/08 s.05.04.2008 i. Fin & Ltu Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. 

Leading-Light Tzunami kasv. Satu Laitinen 

Näyttelyt: Helsinki PN 16.11. Riitta Liisa Lehtonen PEN 1 KP ROP-pentu RYP2-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen 

urospentu, jolla kaunis pää, vahva luusto, kaunis kaula ja selkälinja, sopusuhtaiset kulmaukset, kaunis karva, liikkuu hyvin, 

ystävällinen. 

 

LEADING-LIGHT RIDE THE BULLET 26601/08 s. 05.04.2008 i. Fin Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. Leading-

Light Tzunami kasv. Satu Laitinen 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti PEN 2. Nice puppy, good expression, prefer stronger head, good 

earset, short and stuffy neck, good topline and tailset, nice shoulder placement, good hind angulation, moving very well 

behind, good in front, carrying too much weight for a puppy of this age. 

 

LEAVENWORTH FOR ALL REASONS 46792/06 s.18.07.2006 i. Margate Be For Real e. Leavenworth Sing For Joy 

kasv. Anja Puumala 

Näyttelyt: Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen NUO H. Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet ja luusto, hyvä pää, leveä 

kallo, ilme voisi olla pehmeämpi, lyhyt kaula, eturintaa ja etukulmauksia tulisi olla enemmän, erinomainen rintakehä, 

takakulmauksia voisi olla enemmän, hyvä turkki, erinomainen lihaskunto, liikkuu lyhyellä askeleella, vilkas ja iloinen 

luonne. 

 

LEAVENWORTH SINGS AND PLAYS 19346/02 s.22.12.2001 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e. Leavenworth 

Singing Silent kasv. Anja Puumala 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat AVO EH 4. 6 years, red male, prefer to see more 

parallel head, good eye, needs more development in front, strong bone, I would like to see stronger feet, good topline and 

tailset, lovely red colour, a little cow hocked on the move. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki AVO ERI 1 PU2. 

Erinomaiset linjat ja mittasuhteet, täyteläinen kaunis pää, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, hyvä turkki, hyvät liikkeet, 

käyttäytyy hyvin, muutoksia häntänikamissa. 

 

LECIBSIN MARCO POLO 26616/07 s.16.03.2007 i. Tudormist Poacher Pocket e. Lecibsin Magnet kasv. Jukka Kuusisto 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia JUN ERI 4. 9 months, well balanced young male, masculine head, dark 

eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tailset, strong body, well angulated, good 

bone and feet, correct coat, moving well. Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker JUN EH 4. 1 årig hane av god storlek, typ 

och proportioner, mycket trevligt temperament, maskulint huvud där önskas bättre parallellitet, korrekt bett, välansatta öron, 

något öppen vinkel fram, bra vinklad bak, välformad bröstkorg, fina ben och tassar, rör sig med tillräckligt steg fram, bra 



bak, använder svansen väl, parallel fram och bak, utmärkt pälskvalitet. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki JUN EH 

3. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, urosmainen pää, takaluisu kallo-osa, vahva luusto, erinomainen eturinta, 

tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käyttäytyy hyvin, turkki ei nyt parhaassa kunnossa. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-

Klerholm, Ruotsi JUN EH. 13 månader, något lång i sina proportioner, välskuret huvud med fina ögon till sin färg, bra 

bett, välansatta öron, bra hals, förbröst under utveckling, tillräckligt vinklad fram, bra bröstkorg, något lång i sin ländparti, 

bra kors, tillräckliga vinklar bak, bra steg parallellt fram och bak, tillräckligt steg från sidan, med utmärkt cocker 

temperament. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 4. Correct type and proportions, correct proportions of head, 

good neck, strong enough topline, good volume of body, correctly angulated, movement correct enough. Suolahti RN 17.5. 

Saija Juutilainen JUN ERI 1 PU3 VASERT. 14 kk, kaunislinjainen, hyväryhtinen ja hyvärunkoinen juniori, urosmainen 

pää, kallo-osa vielä pyöristyvä, hyvä purenta, hieman löysät silmäluomet, hyvin kaunis niskan kaari, vahva selkä, 

erinomainen eturinta ja kulmaukset, olkavarsi voisi olla viistompi, vahva takaosa, kantaa itsensä hyvin liikkeessä ja liikkuu 

mallikelpoisesti, hyvä karvan laatu, runsas hapsutus. Rovaniemi KV 21.6. Jo Schepers, Alankomaat JUN EH 3. 15 

months, strongly built dog, good proportions, heavy head, lowset ears, good eyes and expression, loose lips and dewlap, 

good topline and tailset, nice angulation behind, strong bone, straight legs, too big feet, soft coat, shows and moves with 

good temperament. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia JUN EH 2. Well balanced male, pleasing head, good 

forequarters, firm topline, a little limited on movement, overall balanced. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja JUN EH 3. 

Quite a tall liver dog, good head for his age, ok neck, a bit long in body, could be more compact, good tailset, lovely 

temperament, moves quite well. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro JUN ERI 3. Very good type, over middlesize, very 

masculine, beautiful masculine head, excellent neck, very good front, excellent ribcage, enough good topline, correct tailset, 

good coat quality, very well matured, moves well from all sides. Saarijärvi KR 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat NUO ERI 

1 PU4 VASERT. Excellent bones, distinct stop, good muzzle length, beautiful feet, good topline, nice sloping croup, 

excellent youngster. Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki NUO EH 2. Vahvarakenteinen, hyvin urosmainen, kohtalaisen 

hyvä pää, otsapenger voisi olla jyrkempi ja kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaisemmat, erittäin hyvin kulmautuneet 

raajat, vahva luusto, valkoinen kravatti, runsas karvapeite jonka tulisi olla rungon myötäisempi ja elävämpi, käyttäytyy ja 

esiintyy hyvin. Kihniö 30.8. Ritva Raita NUO EH 2. 1½-vuotias uros, tanakassa kunnossa, hyvä pää mutta liikaa 

kaulanahkaa, hyvä purenta, vahva luusto, normaalit kulmaukset, kantaa häntäänsä turhan pystyssä, liikkuu hyvin. 

 

LOCHRANZA MR FEDERER 25816/08 s.25.06.2007 i. GB Sh Ch Lochranza For Your Eyes Only e. Lochranza 

Laughing Eyes kasv. Jean Gillepie ja Louise Wilding 

Näyttelyt: Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia JUN ERI 1. Excellent type and good size, very good head and 

expression, lovely dark eyes, well angulated front, excellent topline and tailset, very good hindquarters. Kuopio KV 2.8. 

Per Iversen, Norja JUN ERI 2. A nice red dog of good size, is well balanced for his age, good head, would like more neck 

and layback of shoulder, very good body, bone and hindquarters, well presented coat, moves quite well, would have a bit 

more drive. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro JUN ERI 1 PU2 SERT. Eyecatching young male with excellent body 

proportions, very beautiful masculine head, beautiful eyes, well placed ears, super body for age, excellent angulations front 

and behind, excellent topline and outline, correct tailset, excellent coat quality, moves very well, very good character, bit 

loose in elbows. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia JUN ERI 1 PU4. Exhuberant mover, most beautiful head and 

expression, mouth correct but slightly tight, good body proportions, beautiful coat and condition, good neck and shoulders, 

very typy dog of quality. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI 2. Beautifully presented red, real 

quality in head and eye with kind expression, good front and good shoulder angulation, good body for age, very good 

topline, very free and happy mover, covering the ground well, good prospect. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti 

JUN ERI 1 PU2 SERT. Lovely dog with lovely head and expression, nice dark eyes, nice clean neck, lovely topline, good 

tailset, lovely rib and loin, nice well muscled body, good rear angulation, moving very well behind, prefer slightly better 

shoulder, moving well in front. 

 

LOITSUTUULEN WIZARD 39782/06 s.16.07.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Mva Fin Jva Jenlin 

Love Letter kasv. Riitta Helle 

Näyttelyt: Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia NUO EH 3. Correct size, very nice head with enough deep muzzle, 

correct bite, should have stronger back, correct tailset, very good angulation, in movement needs more drive behind and 

forelegs go out of body. Luumäki RN 31.8. Soile Bister KÄY H. Kookas, vahva maskuliininen uros, toivoisin liikkeessä 

tyylikkäämmät linjat, turhan voimakas otsapenger ja vahva kallo, ilmeen tulisi olla huomattavasti parempi, niukasti 

kulmautunut edestä, hyvä runko ja karvan laatu, tulisi liikkua tehokkaammin. 

 

MADMAN’S RETURN OF BLACK MIRAGE C.I.B. Hu & Fin Mva RkfV-07 METCSP9684/02 s.06.09.2002 i. C.I.B. 

Hu & Lux & A Mva Lochranza Black Mirage e. C.I.B. Hu Mva Tainted Girl of Black Mirage kasv. Tamas Jakkel, Unkari 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia VAL ERI 1 PU2. 5½ years, very nice, well balanced dog, square in 

outline, masculine head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears of correct length, good neck, shoulder and topline, 

correct tailset, chest deep and well ribbed up, well angulated, good bone, feet and pastern, nice coat, moving well. Turku 

KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat VAL ERI 2. Well built lovely male, very happy mover, good head, dark 

eyes, good neck, well angulated, very deep body, good spring of ribs, strong feet, lovely tailset, good mover and coat. 

Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia VAL ERI 2. Very good head and expression, excellent outline, a 

cobby big-ribbed dog with excellent proportions, very good quarters, very good topline and tailset, good bone and feet, front 

assembly slightly straighter than ideal, very sound, excellent carriage, wonderful open side gait. 

 

MANACA'S BEAT ABOUT THE BUSH S & Dk & N Mva EuJV-06 SV-06 SV-08 S50708/2005 s.28.06.2005 i. N Mva 

Travis Vital Spark e. S & N Mva S Kva Manaca's Rain Or Shine kasv. Monica Forsander, Ruotsi 

Näyttelyt: Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi VAL ERI 2. Kort coh kompakt hanhund, maskulint välskuret 

huvud, vällagd skuldra, mycket bra förbröst, välvinklad överarm, korrekt kors, välvinklad bakdel, vackert päls, välgående. 



 

MANACA'S NEEDS NO INTRODUCTION JV-08 28797/08 s.24.11.2007 i. Manaca's Cutting Corners e. S Mva S Kva 

EuJV-06 Manaca's Bag Of Beans kasv. Monica Forsander, Ruotsi 

Näyttelyt: Lapua RN 16.8. Tarja Hovila PEN 1 KP ROP-pentu. Tyylikäs, maskuliininen hyvin kehittynyt urospentu, 

hieman pitkärunkoinen tässä vaiheessa, hyvin kulmautunut, kaunismuotoinen pää jossa sopiva vahvuus ja pituus, 

erinomainen runko, eturinta ja luusto, kaunis turkki, liikkuu vetävällä hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. Kajaani RN 

2.11. Marjo Jaakkola JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva 

luusto, etuosa voisi olla selvemmin kulmautunut, hyvin kulmautunut takaa, rungon tulee vielä täyttyä, liikkuu hyvällä 

askeleella kantaen itsensä ryhdikkäästi, kaunis hännän kanto, miellyttävä luonne. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, 

Ruotsi JUN ERI 1 JV-08. Mycket välgående juniorhane, maskulint huvud, allt för mycket hals, välansatta skuldrar, utmärkt 

förbröst, välvinklad överallt, fina proportioner, korrekt kors, välvinklad bak, utmärkt pälskvalitet. 

 

MANCHELA SHIRAZ 37477/08 s.28.03.2008 i. GB Sh Ch Lindridge Star Quest e. Manchela Chianti kasv. Michael 

Masters, Iso-Britannia 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu BIS3-pentu. Quality puppy, 

masculine well chiselled head, super neck and shoulder, well bodied, well let down behind, good quarters, moves soundly 

with drive. 

 

MANDOLIC PHOENIX 16920/07 s.21.01.2007 i. C.I.B. Fin & Est & Lv & Si & Rus & Rom Mva PMJV-05 LvV-06 

Rancecraig Scottish Gent e. JV-02 Sarow's Savannah kasv. Tarja Karjalainen 

Näyttelyt: Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki JUN EH 2. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, urosmainen 

pää, hyvä ylälinja, vahva luusto ja runko, tasapainoiset liikkeet, hyvä turkki. Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen NUO EH 1. 

Hieman raskaan oloinen, hyvät mittasuhteet, erinomainen luusto, hyvä ilme, hyvät korvat ja silmät, hieman lyhyt kaula, 

erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, pyöreä rintakehä joka on hieman lyhyt, turhan paljon kaulanahkaa, 

toivoisin hieman pidemmät liikkeet, erittäin kaunis turkki, vilkkaasti käyttäytyvä nuori uros. Ylivieska KV 19.7. Elena 

Ruskovaara NUO H. Turhan matalaraajainen vahva uros, melko pitkä runko, kaunis vahva uroksen pää, hyvät huulet, 

siristelee vasenta silmää, lempeä ilme, erittäin tilava runko, ikäisekseen hyvin täyttynyt etuosa, hyvin kulmautunut etuosa, 

erittäin voimakkaasti kulmautunut takaosa, hyvä karva vaikka ei ihan tiptop trimmissä, liikkuu halutessaan hyvällä 

sivuaskeleella, ylälinja saisi olla vakaampi liikkeessä, erinomainen häntä, kauniisti esitetty. 

 

MARGATE BE FOR REAL 49520/04 s.24.10.2004 i. C.I.B. Fin & It & Lux & Lv & Ltu & Est & Esp & Prt Mva LtuV-

04 Shavian Hey Presto e. C.I.B. Fin & Est Mva Canyonn Carrie On At Margate kasv. Marjut Kakko 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat AVO EH 3. Lovely red male, excellent type, good 

head, neck, front, bone and feet, good ribs, needs a stronger topline, he's a bit soft on the back, over-hocked from his hocks, 

steps are strongly under. Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker AVO ERI 1 PU4. 3-årig hane med tillräcklig könsprägel, 

god parallellitet i huvudet, men önskar något bättre markerat stop, vackert uttryck, korrekt bett, fina läppar, normalt vinklad, 

tillräcklig bröstkorg, bra rygg och kors, fina ben och tassar, utmärkt pälskvalitet, rör sig med tillräckligt steg fram, bra bak, 

korrekt attityd. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI 3. Handsome, long neck, good front 

assembly, very good topline and tailset, very well angulated, strong quarters, good ribcage, good forechest, would prefer 

more height for perfect proportions, excellent presentation, beautiful coat, sound, stylish, good carriage. Rovaniemi KV 

21.6. Jo Schepers, Alankomaat AVO ERI 1 PU3 CACIB. 3 years, goodlooking red dog, good type, nice male head, dark 

eyes, wonderful expression, low earset, very nice neck, good topline, typical earset, good ribs and forechest, nice coat, good 

moving and showing, nice behaviour. 

 

MARGATE CHAGHATAI 57115/07 s.10.10.2007 i. Asquanne Ghenghis e. C.I.B. Fin & N Mva Margate Wind And Fire 

kasv. Marjut Kakko 

Näyttelyt: Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska PEN 1 KP ROP-pentu. Very nice boy, with nice allover 

expression, head has correct proportions, a bit round in eyes, nice neck, well placed shoulder, nice spring of ribs, well set 

tail, sound happy mover, covers ground well. 

 

MARGATE GORDON BENNET 3416407 s.24.03.2007 i. Charbonnel Interlord e. C.I.B. Fin & Lv Mva Margate Core 

Blimey kasv. Marjut Kakko 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi JUN ERI 1. Lovande junior hane av utmärkt kvalitet och med mycket 

vackra linjer, maskulin välformad skalle, korrekt ansatta öron, utmärkt hals och rygg, välvinklad fram och bak, välformad 

bröstkorg, utmärkt pälskvalitet, rör sig vägvinnande och med en cockers rätta attityd. Lappeenranta KV 23.3. Lena 

Danker JUN ERI 2. 11 månader, välutvecklad stilig hane, välskuret huvud, härligt uttryck, korrekt bett, något lågt ansatta 

öron, välvinklad runtom, välkroppad, fina ben och tassar, rör sig med bra steg och härlig attityd, korrekt pälskvalitet, härligt 

temperament. 

 

MARGATE LOOK FOR REAL 51446/06 s.23.10.2006 i. Margate Be For Real e. Margate Look At Me kasv. Marjut 

Kakko 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi NUO EH. 18 månader, något lång och lågställd, aningen 

markerade kinder, utmärkt bett, tillräckligt hals och förbröst, aningen rakt vinklad fram, utmärkt välutvecklad bröstkorg 

med perfekt längd, normalt kors, tillräckliga vinklar bak, rör sig med rejäl brett bak, parallellt fram, tillräckligt steg från 

sidan, dock med hög svans, behöver bättre pälsvård utan tuvor. Koski TL RN 3.5. Leila Kärkäs NUO ERI 2 PU3. 

Erinomainen kokonaisuus, aavistuksen matalan vaikutelman antava, hyvä runko, raajarakenne ja luusto, hyvä ylälinja, 

otsaluut hieman korostuneet, muuten hyvä pää, liikkuu hyvin, kaunis karvapeite, miellyttävä käytös. Helsinki ER 10.5. 

Jessie Borregaard Madsen, Tanska NUO EH. 2 years old red, could be a bit more up in legs, nice head and expression, 



good length of neck, could be a bit better angulated in front, good tailset, well angulated behind, a bit short steps in front, 

doesn't carry himself in best way. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI. Handsome and 

masculine red dog who could be a little taller for perfet outline, shoulders a little straight, upper arm is very good, good 

ribcage, excellent topline and tailset, superior quarters, perfect coat texture and pattern, displays excellent character and 

exceptional reach and drive on the move. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt NUO EH 1. Sopusuhtainen pieni uros, jolla 

ilmeikäs pää, jonka kuono-osan tulisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, 

liikkuu ja esiintyy hyvin. 

 

MARGATE YOUNG COLLINS 26930/03 s.30.04.2003 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e. C.I.B. Fin & Est Mva 

Canyonn Carrie On At Margate kasv. Marjut Kakko 

Näyttelyt: Sodankylä RN 26.4. Paula Rekiranta AVO H. Kookas vankka uros, joka esitetään tänään turhan tukevassa 

kunnossa, hyvä kuono-osa, hieman niukka otsapenger, vahva kaula, hyvä ylälinja, erinomainen rintakehä, hyvä luusto ja 

takakulmaukset, karvapeite ok, saisi liikkua tehokkaammin pidemmällä askeleella, "ranskalainen" edestä, iloinen luonne, 

palkintosija tämänpäiväisen kunnon vuoksi. 

 

MER-GITTEN ALFRED 13299/07 s.18.11.2006 i. Ambassador of Merrily e. Midian’s Lady Planet kasv. Mervi Lehto 

Näyttelyt: Kerimäki RN 1.3. Paavo Mattila JUN H. Hyvän tyyppinen nuori uros, hyvä pää, pyöreät silmät, hyvä kaula ja 

runko, lantio saisi olla hieman pitempi, hyvä luusto, pehmeät ranteet, hyvä karva, töpöttävät liikkeet, saisi esiintyä 

iloisemmin. 

 

MER-GITTEN ANDREI 13300/07 s.18.11.2006 i. Ambassador of Merrily e. Midian’s Lady Planet kasv. Mervi Lehto 

Näyttelyt: Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia NUO EH. 19 months old, black & tan with tan points in correct places, 

masculine head that could have more parallel lines of skull and muzzle, dark eyes, complete scissors bite, good neck, 

shoulders and topline, correct tailset, well angulated, still lacking in body and in forechest, not really in full coat. 

 

MERAZURE DARING TIGER 10980/06 s.10.12.2005 i. Fin & Est & Rus & Lv & Ltu Mva EeV-06 Vitahotellets Aragon 

e. Merazure Tan Azure Dream kasv. Merja Kämäräinen 

Näyttelyt: Lahti KV 27.4. Eeva Resko AVO H. Hyvän kokoinen, hyvät mittasuhteet omaava uros, hieman lyhyt kallo-osa, 

otsapenger voisi olla parempi, pyöreät silmät, hyvä kaula joka voisi kiinnittyä paremmin lapoihin, pysty lapa ja suora 

olkavarsi, hyvä luusto, hieman ranskalainen edestä, erittäin tiivis hyvä runko, hieman jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut 

takaosa, liikkuu kauttaaltaan suht hyvin, esiintyy hyvin mutta saisi olla iloisempi liikkuessaan. Mikkeli KR 5.7. Ricky F 

Loch-Romans, Alankomaat AVO ERI 4. Very beautiful, outstanding dog, beautiful type of the breed, beautiful and nice 

head, soft expression, nice earset, strong bone, lovely angulations, beautiful coat, good tail but the happiness is missing, 

about his type he's excellent but next time I want to see a happy tail. Lammi RN 12.7. Markku Santamäki AVO ERI 1 

PU3. Sopivan kokoinen, sukupuolileimaltaan selvä, hyvä täyteläinen pää, otsapenger kuitenkin voisi olla jyrkempi, hyvä 

kaula ja ylälinja, vahva runko ja luusto, riittävä eturinta, lantio-osa saisi olla suorempi, vahva turkki, käyttäytyy 

luottavaisesti. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila AVO EH 4. Hyvin rakentunut uros, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, hyvä 

kaula, sopusuhtainen runko, hyvä vahva luusto, selässä hieman pehmeyttä, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä karva ja 

liikkeet, voisi olla liikkeessä vieläkin ryhdikkäämpi, miellyttävä luonne. 

 

MERAZURE FOREVER TAN 50866/06 s.22.09.2006 i. C.I.B. Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill’s Bonfire e. Fin & Est & 

Ltu Mva BaltV-02 Merazure Lady Tan Dream kasv. Merja Kämäräinen 

Näyttelyt: Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki NUO ERI 1 PU2 SERT. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet, ilmeikäs 

pää, oikea ylälinja myös liikkeessä, vahva luusto, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä turkki, esittää itsensä hyvin, hyvät 

liikkeet, käyttäytyy mallikkaasti. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO ERI 3. Most attractive black & 

tan, scores very well in head and expression, very good neck and shoulder, good bone, would like a little more strength of 

ribs, but a very nice cocker, good quarters, happy mover who could strengthen in middlepiece. Jyväskylä KV 22.11. Colm 

Beattie, Irlanti. AVO EH Nice well balanced dog, nice head and expression, good earset, prefer darker eyes, nice neck and 

good topline, good rib and loin, good well muscled hindend, nice rear angulation, moving very well behind, would prefer 

much better layback of shoulder, causing him to move closely in front. 

 

MERAZURE HEAVENLY LOOK Est JMva EstJV-08 27215/07 s.06.03.2007 i. Flyers Say Hey e. EstJV-06 Merazure 

Belleza kasv. Merja Kämäräinen 

Näyttelyt: Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN H. 14 months old, of good size, nice head with 

typical expression, good eye shape and colour, good bones, acceptable angulations in front, a bit round in croup, not shown 

in good coat condition, needs to be more proud of himself in the ring, work with his temperament. Joutseno RN 8.6. Rita 

Kadike-Skadina, Latvia NUO ERI 1. Very nice male, excellent proportions, nice head, excellent topline, needs a bit more 

volume of body, well angulated behind, could be better in front, movements ok, but needs ring training. Mikkeli KR 5.7. 

Ricky F Loch-Romans, Alankomaat NUO EH 3. Nice boy, 16 months, good size, soft expression, good earset, body could 

be more cobby, a little bit open elbows, good coat, moves happy, but needs to mature his elbows. 

 

MERAZURE HERO OF THE DAY 27217/07 s.06.03.2007 i. Flyers Say Hey e. EstJV-06 Merazure Belleza kasv. Merja 

Kämäräinen 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia JUN EH. 10 months, quite small for a male, would like a more 

masculine head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tailset, well 

angulated, good bone and feet, chest already well ribbed up and deep enough, could be more square in outline, moving well. 

Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin JUN ERI 2 PU4 VASERT. Hyvät ääriviivat, sievä pää, hyvin kehittynyt runko, riittävä 

luuston vahvuus, matala kinner, lihaksikas reisi, liikkuu hyvin, hyvä turkki. Polvijärvi RN 5.4. Matti Tuominen JUN EH 



2. Erinomaista tyyppiä oleva kaunispäinen ja kaunisilmeinen uros, jolla sopiva raajaluusto, hyvä kaula, kulkee tänään 

etumatalana, vielä turhan kapea edestä ja takaa, miellyttävä kokonaisuus, mutta paremmalla esiintymisellä ja esittämisellä 

kokonaiskuva paranisi huikeasti. Joensuu KR 17.5. Paula Rekiranta JUN H. Matalaraajaisen vaikutelman antava nuori 

uros, hyvä kallo, hieman kevyt kuono-osa, hyvä kaula ja eturinta, hyvin kehittynyt rintakehä, riittävästi kulmautuneet raajat, 

kaunis turkki, vielä kovin epävakaat pentumaiset liikkeet, hyvä luonne. Joensuu KV 18.5. Annukka Paloheimo JUN H. 

Hieman kevyt, pitkähkörunkoinen, vielä kovin kevyt pää, riittävä luusto, liikkeitä vaikea arvostella koiran vilkkaan luonteen 

takia, takaosa saa vahvistua, erinomainen karvan laatu ja luonne. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia JUN H. Fine 

and structured dog, pleasing head and good eye colour, strong topline, balanced body. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro JUN 

ERI 4. Nice silhouette, compact male, nice shape of head but muzzle should be stronger, enough dark eyes, well placed ears, 

good neck and topline, middle strong bone, very good chest, balanced angulations, good tailset, excellent coat quality, 

moves ok but bit close behind and could cover more ground on move. 

 

MERAZURE JACKPOT TAN 59690/07 s.11.11.2007 i. Merazure Forever Tan e. Lv Mva LvV-07 Merazure Victory Is 

Sure kasv. Merja Kämäräinen 

Näyttelyt: Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat PEN 1 KP ROP-pentu. Beautiful young boy, 7 months, 

nice black and tan colour, good head, soft and gentle expression, good earset, nice body for his age, lovely bone and feet, 

beautiful coat, typical tail and happy movement, beautiful young boy. Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki JUN EH 1. 

Erittäin hyvät mittasuhteet ja linjat, kohtalaisen hyvä pää, hieman korkeat otsaluut, riittävä luusto ja nuoren koiran runko, 

hyvät raajojen kulmaukset, runsaat tan-merkit, käyttäytyy luottavaisesti ja iloisesti mutta liikkeessä tulisi olla hallittavampi. 

 

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: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila JUN EH 4. Hyvä nuori uros, kaunisilmeinen pää, kaula voisi olla aavistuksen 

pitempi, hyvä runko ja luusto, erittäin hyvä karva, voisi liikkua ja esiintyä reippaammin, esitetään hieman tukevassa 

kunnossa. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 1. Correct type and proportions, correct proportions of head, 

excellent topline, enough volume of body, correctly angulated, free movement, enough temperament. Jurva RN 29.6. 

Marjo Jaakkola NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, vielä hieman kapea 

edestä, hyvin kehittynyt runko, takaosa voisi olla selvemmin kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella. Lapua RN 

16.8. Tarja Hovila AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen uros, jolla oikeat mittasuhteet, maskuliininen hyvän mallinen pää, 

hyvä ilme, niukasti kulmautunut edestä, riittävä eturinta, hyvä runko ja luusto, hyvät takakulmaukset ja hännän kiinnitys, 

oikealaatuinen karva, saisi liikkua pidemmällä askeleella, miellyttävä luonne. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi 

AVO H. Liten hane som kunde ha bättre könsprägel men bra proportioner, något klent huvud med kort nosparti, fina ögon, 

saxbett, något kort hals, mycket trång i fronten, tillräcklig benstomme, bra kors och svans, knappa vinklar, tunna lår, rör sig 

med för kort steg och slarvigt i fronten, tunn päls men välskött, bra färg och struktur, bra temperament. 

 

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 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi AVO ERI 3. Utmärkt, bra proportioner, huvud med bra längd, något 

bakåtfallande skalle, mörka men något små ögon, fina öron, hals och rygglinje, bra bröstkorg, kort länd, kunde ha mer 

benstomme och vinkling fram, bra päls, önskar lite längre steg fram, bra påskjut bak. 

 

MUSKETTIKOIRAN DON JUAN Fin Mva Fin Jva 14526/00 s.01.01.2000 i. C.I.B. Fin & Est Mva BaltV-00 

Benchmark Kickshaw Knob Jr e. Fin Jva Muskettikoiran Amanda kasv. Pirjo Toivakainen 

Näyttelyt: Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia VET ERI 1 ROP-VET. 8½ years old, nice typy dog, lovely 

head, quite good body proportions, good upperline, correct tailset and carriage, correct hindquarters, moves good for his 

age. 

 

MUSKETTIKOIRAN LA DOLCE VITA 36736/04 s.15.06.2004 i. C.I.B. Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj Mva 

EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Muskettikoiran Isadora kasv. Pirjo Toivakainen 

Näyttelyt: Joutseno RN 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO ERI 1 PU4. Correct proportions and condition, good 

head, needs more volume in muzzle, could be more parallel lines, little bit narrow in front, should be stronger in elbows, 

could be little bit longer neck. Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki AVO ERI 1 PU3 VASERT. Hyvät rungon 

mittasuhteet, joskin aavistuksen pitkä lanneosa, hyvä pää ja kaula, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, liikkuu pitkällä 

askeleella vaivattomasti, käyttäytyy iloisesti. 

 

MUSKETTIKOIRAN NEXT TO ME 40692/05 s.21.07.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain't No Saint e. Muskettikoiran 

Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen 

Näyttelyt: Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat AVO ERI 3. Very beautiful, outstanding dog in the 

white and orange colour, beautiful head, soft expression, typical topline, beautiful front, good ribcage, lovely coat, happy 

mover, good merry tail. 

 

MUSKETTIKOIRAN PETER PAN 35831/06 s.16.06.2006 i. Toalmark Cool N’Brown e. Fin Mva Muskettikoiran 

Fantasy Fanny kasv. Pirjo Toivakainen 

Näyttelyt: Joutseno RN 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY EH 2. Strong male, good condition and proportions, 

happy tail, correct head, enough chest, in movement should be stronger in elbows, could be more parallel front movements, 

little bit close front feet, happy tail. 

 



MUSKETTIKOIRAN ROBIN HOOD 30780/07 s.30.04.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. Muskettikoiran 

Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin JUN EH 4. Neliömäinen, ilmava uros jolla kevyt runko, liikkuu ja seisoo 

ahtaasti edestä, hyvät pään linjat, hyvä korvan kiinnitys, turhan matalalle kiinnittynyt häntä, liikkuu melko hyvin. 

Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker JUN EH 3. 11 månader, hane av god storlek och proportioner, maskulint huvud, 

önskar något längre nosparti, välansatta öron, normalt vinklad, tillräcklig bröstkorg för åldern, rör sig med bra steg, ännu 

något lös i armbågen, utmärkt pälskvalitet. Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Waldèn JUN EH 3. Iloisesti liikkuva 1-vuotias 

uros jolla riittävän mittainen pää, melko vahva kallo, hyvä kaula, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä runko ikäisekseen, 

hieman lyhyt luisu lantio, liikkuu riittävällä askelmitalla mutta vielä kapeasti takaa, hyvä turkki, iloinen luonne. Pieksämäki 

RN 7.6. Paula Rekiranta JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen nuori uros joka saisi olla hieman pitkälinjaisempi, vahva pää 

joka voisi olla hieman pidempi, lempeä ilme, hyvä kaula ja lavat, riittävä rintakehä, hieman lyhyt ja luisu lantio, hyvä 

turkki, liikkuu sivusta pitkällä asekeleella, takaa vielä kapeasti. Joutseno RN 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia JUN ERI 

2 PU3 VASERT. Nice junior, very nice head, excellent parallel lines in head and muzzle, good proportions and condition, 

strong back and loin, good chest, strong back, happy tail, happy movements, lovely temperament, needs ring training. 

 

MUSKETTIKOIRAN ROCK'N ROLL 30779/07 s.30.04.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. Muskettikoiran 

Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen 

Näyttelyt: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka JUN EH 2. Erittäin hyvä tyyppi, hieman korkea otsapenger ja takaluisu kallo ja 

pienet silmät, kaunis kaula ja selkälinja, hyvin kulmautunut, vahva luusto, kapea edestä ja raajat saisivat olla suoremmat, 

hyvin kehittynyt rintakehä ja runko, liikkuu hyvin, hyvin esitetty. Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker JUN ERI 1 PU3 

VASERT. 11 månader, maskulin hane av utmärkta proportioner, välskuret huvud, fint uttryck, korrekt bett, något lågt 

ansatta öron, lovande bröstkorg för åldern, fina ben och tassar, rör sig med vägvinnande steg, korrekt pälskvalitet. Loviisa 

RN 19.4. Merja Ylhäinen JUN EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet ja koko, riittävä luusto, hieman 

takaluisu kallo, hyvä ilme, hyvät korvat, kaunis pitkä kaula, eturintaa ja etukulmauksia toivoisin enemmän, hyvä rintakehän 

mitta, hyvät takakulmaukset, hyvät liikkeet, hieman pehmeä turkin laatu, erittäin iloinen koira. Valkeala 3.5. Soile Bister 

JUN EH 1. Hyvin kaunispäinen ja kaunis-ilmeinen nuori uros joka saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, erittäin 

hyvät mittasuhteet, ikäisekseen hyvä runko, hyvin kaunis karva, hyväasentoinen häntä, tarvitsee lisää voimaa takaosaan että 

saa paremman työnnön, miellyttävä luonne. Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Waldèn JUN ERI 2. Sopivan kokoinen, hyvin 

kehittynyt juniori, riittävä pään pituus, hieman takaluisu kallo, hyvä sukupuolileima, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset 

kulmaukset mutta hieman korkea kinner, liikkuu reippaasti hyvällä askelmitalla, vielä hieman pentumaista löysyyttä, kaunis 

turkki, iloinen luonne. Joutseno RN 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia JUN ERI 1 PU2 SERT. Nice junior, beautiful, 

good topline, strong back, loin and chest, good proportions and condition, correct tail, well angulated, moves very well. 

Lammi RN 12.7. Markku Santamäki JUN EH 1. Hyvä sukupuolileima, täyteläinen hyvä pää, vahva luusto ja hyvä runko, 

tasapainoisesti kulmautuneet raajat, eturinnan tulee vielä kehittyä, liikkuu hyvin, käyttäytyy ja esitetään kauniisti. Lahti RN 

1.11. Merja Ylhäinen NUO ERI 3. Erinomainen tyyppi, koko ja luusto, hieman pitkärunkoinen, erittäin kaunis ilmeikäs 

pää, hyvä kaula, eturintaa ja etukulmauksia tulisi olla enemmän, hyvä rintakehä, pitkä lanne, hyvin kulmautunut takaosa, 

hyvä turkki, kauniit sivuliikkeet mutta vispaa hieman etujalkojaan, hyvä luonne. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila NUO EH 

1. Mittasuhteiltaan hyvä uros, voimakas otsa, hyvä ilme, kaunis kaula, hieman suora edestä, eturintaa voisi olla enemmän, 

hyvä runko, ylälinja ja takaosa, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä luonne. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti 

NUO EH 2. Nice dog with nice expression and good temperament, good earset, nice neck and topline, good tailset, good rib, 

prefer slightly shorter body, good angulation, moving well behind, prefer better layback in shoulder and tighter elbows, 

which causes movement close in front. 

 

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: Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen NUO H. 37 cm, 22 kk, hyvin kaunispäinen ja kaunisilmeinen nuori uros 

jolla sopusuhtainen raajaluusto, oikein kiinnittyneet pitkät korvat, vielä hieman otsaluuta, hyvä purenta, hienot huulet, 

kaunis kaula, eturinta saa vielä kehittyä, riittävät etukulmaukset, hyvä rintakehän pyöreys, aavistuksen pitkä lanneosa, hyvä 

takaosa ja hännän kiinnitys, leveät reidet, pyöreät käpälät, hyvä karvan laatu, liikkeet saavat tasaantua, heiluva häntä, taka-

askel jää rungon alle ja tekee liikkeessä hieman matalaraajaisen vaikutelman. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-

Britannia NUO EH. Very happy and merry orange, attractive masculine head, scores in good strong bone, nice body, could 

be shorter in back, a little naughty on the move, but when settled went well. 

 

NIGHTLANE’S FABULOUS Fin Mva 38725/06 s.29.06.2006 i. Backhills Just For You e. Nightlane’s Hungry Hunter 

kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila AVO ERI 2 PU3. Hyvin rakentunut kaunis uros, hyvän mallinen 

kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, aavistuksen suora edestä, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko ja takaosa, hyvä 

ylälinja, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, erinomainen luonne. Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin AVO EH 1. 

Keskikokoa kookkaampi uros jolla tilava runko, syvä kallo-osa, raskas ja löysä huulilinja, hyvä kaula, löysät kyynärpäät, 

pitkä lanneosa, hyvä turkki, liikkuu tehokkaasti. Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber AVO EH 3. Hyvä tyyppi ja 

koko, vahva urosmainen pää, hyvä kaula, kovin köyhä eturinta, hieman löysät kyynärpäät, hyvä selkä, vahva luusto, hieman 

pitkä runko, miellyttävä luonne, liikkuu hyvin takaa, hieman löysästi edestä. Mikkeli KR 5.7. Ricky Loch-Romans, 

Alankomaat AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Beautiful outstanding dog, happy and merry, beautifully shaped head, soft and 

gentle expression, good earset, beautiful topline and tail, good shoulder, upper arm should be longer. Valkeakoski KR 23.8. 

Vera Smirnova, Viro AVO ERI 1 PU2 SERT. Erinomainen tyyppi, vahva luusto, sopiva koko, kaunis urosmainen pää, 

kaunis kaula, vahva selkä, leveä eturinta, hyvä rintakehä, hieman ulkonevat kyynärpäät, hyvät takaraajat, kaunis turkki, 

liikkuu reippaasti. Seinäjoki KV 25.10. Pera Junehall, Ruotsi AVO EH 2. Maskulin hane, bra storlek och proportioner, 

välformat huvud, mycket bra nosparti, stop och skalle, saxbett, fina ögon, bra hals, överlinjen kunde vara stramare, knappt 



förbröst, något framskjuten skuldra, tillräckliga vinklar, passande benstomme, mycket bra kors och svans, parallella rörelser 

men kunde vara stramare, välskött päls och bra struktur, färg och behäng, bra temperament. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila 

AVO ERI 1 PU2 SERT FIN MVA. Kaunis sopusuhtainen uros, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, 

eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko, ylälinja ja takaosa, kaunis karva, hyvät liikkeet, erinomainen luonne. Jyväskylä 

KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti VAL ERI 4. Very nice head and expression, nice eyes and good earset, good neck and 

shoulder, prefer better topline, good tailset, nice rib, slightly short loin, good hindend, well muscled, moving close in front, 

moving well behind. 

 

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: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO EH. Bra storlek, torrt maskulint uttryck, välformad skalle, 

korrekt ansatta öron, korrekt hals och överlinje, framskjutande skuldra, tillräckligt vinklar fram, utmärkt bröstkorg, ännu 

något outvecklat i sitt förbröst, utmärkta vinklar bak, utmärkt pälskvalitet, i mycket välpresenterad skick, rör sig väl från 

sidan, trångt bak. 

 

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: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Hyvin kaunis uros, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, erinomainen 

runko ja takaosa, hyvä ylälinja, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Ruovesi RN 24.3. Teija 

Poikolainen-Däuber KÄY EH 1. Hyvä tyyppi ja koko, hieman lyhyt kaula ja etuasentoiset lavat, hyvä pää ja selkä, 

sopusuhtainen luusto, hieman suora edestä, riittävästi kulmautunut takaa, miellyttävä luonne, liikkuu hyvin. Mikkeli KR 

5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KÄY ERI 3. Beautiful cocker, lovely head, correct head lines, very gentle 

expression, good earset, good body and topline, shoulder could be longer, good upper arm, typical coat for the cocker, 

moves very well with merry tail, when he moves the owner should move faster. Valkeakoski KR 23.8. Vera Smirnova, 

Viro KÄY ERI 1 PU4. Erittäin hyvä tyyppi, sopiva koko, riittävä luusto, hyvä pää, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä 

ylälinja, toivoisin enemmän eturintaa, hyvä rintakehä, riittävät kulmaukset, miellyttävä luonne, voimakkaat liikkeet. 

Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi KÄY H. Tillräckligt maskulin, mellanstor, något lång, huvudet är bra i 

silhuett men alltför smalt och tunnt, saxbett, bra ögon, tillräcklig hals, alltför tunn benstomme, knapp i fronten, bra kors och 

svans, smala lår, tillräcklig bröstkorg, knappa vinklar, överlinjen kunde vara stramare, parallella rörelser, päls och färg ok, 

typiskt temperament. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila KÄY ERI 1. Hyvin rakentunut uros jolla kaunis pää ja ilme, hyvä 

kaula, ylälinja liikkeessä voisi olla kiinteämpi, aavistuksen suora edestä, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva, liikkuu 

riittävän tehokkaasti, voisi esiintyä iloisemmin. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti KÄY EH. Pleasing head with 

nice expression, good earset, would prefer cleaner throat, nice neck, carrying weight on shoulders, nice topline, good tailset, 

nice rib, nice hindend and good angulation, moves close behind and winding in front, prefer a little more balanced. 

 

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 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY ERI. Excellent head and expression, moderate neck, 

straight through the front assembly, a little long for ideal proportions, moderately angled quarters with short hocks, happy 

extrovert and sporting on the move, looking every inch a cocker. 

 

NORTHWORTH A TRUE ASHGROVE Fin Mva 18348/99 s.17.03.1999 i. C.I.B. Fin Mva EuJV-91 Raccoon’s Quite A 

Bomb e. Am Mva Ashgrove Captivating kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker VET EH 1. 9-årig hane av god storlek, maskulint huvud där jag önskar 

bättre parallellitet, välvinklad runtom, något tunn i förbröstet, välformad bröstkorg, bra rygg och kors, fina ben och tassar, 

rör sig med långa fria steg, parallellt fram och bak, kunde visa lite mera attityd. Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen VET 

ERI 1 PU3 VSP-VET. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet ja luusto, hieman lyhyt pää, kaunis ilme, hyvät 

silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, toivoisin aavistuksen enemmän etukulmauksia, hyvä rintakehä, hyvät taka-

kulmaukset, erittäin kaunis turkki, liikkuu hyvin, mutta hieman laiskasti, hyvin säilynyt ja rauhallisesti käyttäytyvä 

veteraani. Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VET EH 1. 9 years old boy, excellent breed type, 

masculine head and expression, good length of neck, well placed shoulder, good spring of ribs, very well angulated behind, 

nice tailset, the age shows in his muscles behind, surely he has been a very nice cocker but he now needs more appeal in the 

ring. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia VET ERI. Smart youthful with excellent proportions, good front 

assembly, well ribbed, excellent coat and presentation, great topline and tailset, solidly made throughout, very sound, 

maintaining strong topline and good profile in movement. 

 

NORTHWORTH BRAVE HEART 10598/03 s.11.07.2002 i. V-99 Northworth Trip Hammer e. Northworth Nonstop 

kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat AVO ERI 2. Heavy dog, I like to see more parallel 

head, good eye, ears and bite, lovely neck, good shoulders, hindquarters, topline and tailset, prefer to see a little more 

temperament, good coat condition, movement is ok. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa AVO ERI 3. Black dog in 

higher size, sufficient length of neck, good angulations in forehand and very good in backhand, much substance and depth, 

hair not in show condition, moved good, shows a good temperament. Hämeenlinna KV 23.8. Stefan Sinko, Slovenia AVO 

ERI 2. 6 years old, strong male of good type, head in proportion with the body with good bite, good neck and topline, quite 

good condition for the age, correct hindquarters, good tailset, moves good, front action could be more free. Helsinki KV 

13.12. Tord Lundborg, Ruotsi AVO ERI. Maskulint välskuret huvud, vällagt skuldrar, mycket bra förbröst, välvinklad 

överarm, korrekt kors, välvinklad bakdel, för dagen inte i bästa päls, rör sig mycket bra. 

 



NORTHWORTH CHARMING SHAMAN 41728/06 s.11.07.2006 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. 

Jaturga vom Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Sodankylä RN 26.4. Paula Rekiranta KÄY H. Kookas, vielä hieman ilmava nuori uros, pään linjat voisivat 

olla yhdensuuntaisemmat, riittävä kaula, pystyt lavat ja suora olkavarsi, hyvä rintakehä ja runko, hyvät takakulmaukset, 

turkki ei aivan parhaimmillaan tänään, liikkuu pitkällä askeleella, miellyttävä luonne. 

 

NORTHWORTH DANCING INDIAN 50170/06 s.18.07.2006 i. Arg & Ury Mva MV-05 Corralet Indian Savage e. 

Northworth Guilty N’Cry kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber NUO HYL. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, riittävä kaula, vahva 

luusto ja kaula, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä ylälinja, kaunis turkki, liikkuu hyvin, valitettavasti toinen kives puuttuu ja 

koiraa ei voida palkita. 

 

NORTHWORTH ECHO OF CHEROKEE 14839/07 s.13.10.2006 i. Arg & Ury Mva MV-05 Corralet Indian Savage e. 

Northworth Jar Against All kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi AVO ERI 4. Kompakt hanhund, maskulint välskuret huvud, 

vacker halsansättning, utmärkt förbröst, välvinklad överarm, platta tassar, korrekt kors, välvinklad bakdel, utmärkt päls, 

mycket välgående. 

 

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: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia JUN EH. 11 months old, square in outline but needs to get more body, 

masculine head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tailset, well 

angulated in front, could have more angulation in the stifle, good bone and feet, coat correct for the age, in the movement 

nearly crossing in front. 

 

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: Pieksämäki RN 7.6. Paula Rekiranta AVO ERI 2 PU3 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin rakentunut 

uros, pää voisi olla hieman pidempi ja jalompi, kaunis ilme, erinomainen kaula ja lavat, tilava runko, hieman kapea reisi ja 

niukka polvikulmaus, kaunis turkki, vaivaton liikunta. Saarijärvi KR 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat AVO ERI 2 PU3 

SERT. Excellent bones, good head proportions, clean cheeks, good tailset, very good moving, would like little shorter body. 

Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi AVO ERI 2. Utmärkt, något lågställd och aningen lång, maskulint huvud med fina 

ögon, långa öron, bra läpplinje, fina ögon, fin hals och rygglinje, något kort och plant kors, goda vinklar, ben och tassar, bra 

bröstkorg, något lång länd, fin päls, rör sig med bra steg men for svansen för högt. 

 

NORTHWORTH JAGGY WOOD 40336/07 s.06.05.2007 i. S(n) Mva Woodman Black Petrs e. Northworth Madam's 

Match kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. 1-årig hane, utmärkta 

proportioner, vackert välskuret huvud, mörka ögon, bra bett, välansatta öron, fin hals, utmärkt förbröst, vällagd skuldra och 

överarm, bra bröstkorg, stabil länd, utmärkt kors, fina vinklar bak, i utmärkt kondition och trimming, rör sig parallellt fram 

och bak, med fin attityd från sidan. Lahti KV 27.4. Eeva Resko JUN ERI 1 PU3. Erittäin hyvän tyyppinen vankka nuori 

uros, hyvä pää, silmät saisivat olla hieman suuremmat, hyvä kaula, hieman pysty lapa mutta erinomainen olkavarsi, 

erinomainen luusto ja käpälät, vankka tiivis runko, hyvin kulmautunut takaa, matala kinner, liikkuu kauttaaltaan hyvin, hyvä 

turkin laatu. Koski TL RN 3.5. Leila Kärkäs JUN ERI 1 PU2 VASERT. Erinomainen kokonaisuus, vankkarunkoinen, 

hyvärakenteinen ja hyväluustoinen uros jonka turkki ensiluokkaisessa kunnossa, hyvä pää ja ilme, kauniit tummat silmät, 

seistessä hieman jännittää ylälinjaansa, hyvä yhdensuuntainen etu- ja takaliike, voimakas takapotku, etuaskel jää hieman 

lyhyeksi, miellyttävä käytös. Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara JUN ERI 1 PU4. Maskuliininen ja jämäkkä, jäntevä 

uros, hyvä luusto, selvä uroksen leima päässä, hyvin kauniit silmät, hyvä vahvuus kuono-osassa tähän ikään, hyvä tilava 

rintakehä, erinomaiset takakulmaukset ja erinomainen takakinner, eturinta tulossa, hyvät kootut käpälät, hyvät 

yhdensuuntaiset takaliikkeet, etuliikkeet voisivat olla ulottuvammat, erinomaisessa näyttelykunnossa. Helsinki KV 24.5. 

Peter Beyersdorf, Saksa JUN ERI 1 PU4. Body with very good proportions, nice head with good stop, very good length of 

neck, excellent angulations, very good hair, with typical cocker temperament, sometimes tail is little bit high. Forssa KV 

14.6. Marjo Jaakkola JUN ERI 2. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin 

kulmautuneet raajat, erinomainen luusto, riittävä eturinta, liikkuu hyvällä askeleella, kaunis turkki. Kotka KV 15.6. Tino 

Pehar, Kroatia JUN ERI 1 PU3 VASERT. Strong male, proportional head, correct bite, excellent topline and tailset, 

correct front, correct angulation, excellent movement and presentation. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi JUN 

ERI 1 PU1 SERT ROP RYP2. Välutvecklad juniorhane, utmärkt typ och storlek, vacker silhuett, maskulint välformat 

huvud, något tunnt nosparti, knapp stop, knappt saxbett, utmärkt hals och överlinje, passande benstomme, välformad 

bröstkorg, välvinklad starka hasor, mycket bra kors och svans, sunda vägvinnande rörelser, välskött vacker päls, utmärkt 

temperament. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi NUO ERI 1 PU2 SERT CACIB. Mycket vacker hanhund, 

maskulin välformat huvud, vacker hals och rygg, vällagda skuldrar, utmärkt förbröst, välvinklad överarm, utmärkt 

proportioner, utmärkt kors, härligt baksteg, utmärkt pälskvalitet, rör sig med markt visande steg. 

 

NORTHWORTH KING’S COMMAND Fin Mva 11946/99 s.01.12.1998 i. Northworth Hot Stepper e. PMV-99 V-02 V-

04 Northworth May I Taste kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila VET ERI 1 ROP-VET BIS2-VET. Kaunis näyttävä uros, erinomaisessa 

kunnossa, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, runko ja raajat, erinomainen ylälinja, kaunis karva ja väri, liikkuu erittäin 

hyvin, miellyttävä käytös. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi VET ERI 1 VSP-VET. Mycket väl bevarad veteran 



hane av hög kvalitet, utmärkta proportioner, vackert huvud, maskulint uttryck, korrekt hals och överlinje, utmärkta vinklar 

fram och bak, välutvecklad bröstkorg, utmärkt päls, rör sig väl från alla håll, med härlig attityd, sporting veteran, heder åt 

ägaren. Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara VET ERI 1 PU1 VSP ROP-VET BIS2-VET. Erinomaista tyyppiä oleva 

vahva uros, erinomainen sukupuolileima, vahva mallikas uroksen pää, kaunis ylälinja, sopivasti täytettä eturinnassa, 

jämäkkä runko, erinomainen takaosa ja takakulmaukset, tarpeeksi voimakkaat etukulmaukset, kauniit sivuliikkeet, oikea 

asenne liikkua, erinomainen häntä, todella kaunis kokonaisuus, hurmaavailmeinen veteraani. Helsinki KV 24.5. Peter 

Beyersdorf, Saksa VET ERI 1 ROP-VET. Red veteran, shown in best condition, he moves with much temperament, shows 

a very good coat, attractive veteran. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia VET ERI 2. Masculine, with kind 

expression, wonderful profile to his head with deep muzzle and emphasized occiput, long neck, great bone, shoulders a little 

straight, good return of upper arm, huge ribs, lovely strong quarters with short hocks, superb presentation, still displays 

excellent reach and drive, very sound throughout, good carriage. Hyvinkää ER 19.10. Rui Gonçalves, Portugali VET ERI 

2. 10 years, masculine type, good proportions, skull and muzzle, neck not so clean, very good angulations in front, very 

good bones, correct front, I prefer shorter loins, very good angulations behind, moves well, very good coat condition. Lahti 

RN 1.11. Merja Ylhäinen VET ERI 1 PU3 ROP-VET. Kookas, erinomaista tyyppiä oleva, hyvät mittasuhteet omaava 

veteraaniuros, hyvä vahva luusto, erinomainen pää ja ilme, hieman kaulanahkaa, riittävä kaula, hyvä eturinta ja 

etukulmaukset, erinomainen rintakehä, hyvät takakulmaukset, upeassa turkissa oleva hyväkuntoinen 10-vuotias veteraani 

joka liikkuu upeasti hyvällä askelpituudella, hyvä luonne. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila VET ERI 1 PU3 ROP-VET 

BIS2-VET. Hyvin kauniissa kunnossa esitetty veteraani, erinomaista tyyppiä, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, 

erinomainen runko ja luusto, tyylikäs ylälinja, kaunis karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Helsinki KV 13.12. Tord 

Lundborg, Ruotsi VET ERI 2. Välbevarad mycket välgående veteran, maskulint välformat huvud, vällagda skuldrar, 

tillräckligt förbröst, tillräckligt vinklad överarm som är något kort, välkroppad, korrekt kors, välvinklad bakdel, fortfarande 

mycket bra pälskvalitet. 

 

NORTHWORTH LABIATE DESIGN 53248/07 s.08.06.2007 i. S(n) Mva Backhills New Design e. Jaturga vom Schloss 

Hellenstein kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja PEN 1 KP ROP-pentu. Mycket lovande valp, välskuret huvud, utmärkt 

hals, god överlinje, en aning stel överarm, välutvecklad bröst för åldern, utmärkt benstomme, rör sig mycket väl från sidan, 

kan bli lite mer stabil i rörelsen bak, utmärkt päls och trevligt temperament. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki JUN 

EH 4. Rungon mittasuhteilta neliömäinen, täyteläinen urosmainen pää, vahva luusto, laaja rintakehä, lyhyt vahva lanne, 

hyvät raajojen kulmaukset, hyvät liikkeet vaikka välillä innostuu liikaakin, hyvä väritys. Koski TL RN 3.5. Leila Kärkäs 

JUN EH 2. Iloinen nuori herra jolla hyvät mittasuhteet, otsaluut vielä korostuneet, pää kesken kehityksen mutta mittasuhteet 

hyvät, hyvä kaula ja ylälinja, hieman pysty olkavarsi ja reisi saisi olla leveämpi, runko hyvässä kehitysvaiheessa, eturinta 

tulollaan, liikkuu hyvin edestä ja takaa, etuaskel voisi olla pidempi, kaunis väritys, hyvä karvan laatu. Rauma KR 11.5. 

Elena Ruskovaara JUN EH 3. Maskuliininen, vielä pentumainen pehmeä uros joka paikoin pehmeässä karvassa, otsa on 

vielä hiukan pyöreä, sopivat pään mitat, erittäin kauniit silmät, hyvä raajaluusto, etuosa saisi olla kulmautuneempi ja 

selvempi, voimakkaat takakulmaukset, hyvä tilava rintakehän malli, erittäin keveät sivuliikkeet, etuliikkeiden tulee vielä 

tiivistyä. Suolahti RN 17.5. Saija Juutilainen JUN EH 4. 11 kk, mittasuhteiltaan miellyttävä juniori, vielä kovin pyöreä 

kallo ja pään ylälinja saisi olla yhdensuuntaisempi, hyvä purenta, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, kaunis kaula, 

rintakehä voisi olla pidempi mutta malli on oikea, etuosa saisi kulmautua paremmin, lupaava karvapeite, köyristää hieman 

lanneosaa liikkeessä, liikkeet saavat vielä tiivistyä, reipas mukava luonne. Toijala RN 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska 

JUN ERI 2 PU4 VASERT. 1 year old, excellent type, masculine head with good expression, correct bite, good neck and 

shoulder, good topline, well angulated behind, good body, moves very well, nice coat, nice temperament. Helsinki KV 

13.12. Tord Lundborg, Ruotsi NUO ERI 2. Mycket bra huvud, fasta ögonkanten, vällagda skuldrar, knappt förbröst, 

välvinklad överarm, välkroppad, fina proportioner, något slutande kors, tillräckliga vinklar, rör sig trångt, saknar drive i 

rörelser, vackert päls. 

 

NORTHWORTH LAKE POET 53247/07 s.08.06.2007 i. S(n) Mva Backhills New Design e. Jaturga vom Schloss 

Hellenstein kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila PEN 1 KP VSP-pentu. Kaunis pentu, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin 

hyvä runko, hyvä ylälinja ja raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, aavistuksen tukevassa kunnossa, miellyttävä käytös. 

Parkano RN 2.2. Annaliisa Heikkinen PEN 1. Hyvän tyyppinen, ikäisekseen varsin hyvin kehittynyt urospentu, toivoisin 

yhdensuuntaisemmat pään ylälinjat ja hieman voimakkaamman otsapenkereen, hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut 

edestä ja takaa, vahva runko, hyvä luusto ja turkin laatu, liikkuu ja esiintyy hyvin. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, 

Ruotsi JUN EH 3. Bra storlek, maskulint huvud, välansatta öron, korrekt hals, tillräckliga vinklar fram och bak, bra 

bröstkorg, utmärkta ben och tassar, utmärkt päls, i välpresenterat skick, rör sig väl från alla håll, välvisad. Rovaniemi RN 

22.3. Tarja Hovila JUN EH 1. Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet, maskuliininen hyvän mallinen pää, hyvä ilme, hieman 

niukasti kulmautunut edestä, hyvin kehittynyt oikean mallinen runko, erittäin hyvä luusto, hieman lyhyt jyrkkä lantio, 

erinomainen turkki, liikkuu ryhdikkäästi, etuaskel voisi olla hieman pidempi, miellyttävä luonne. Jyväskylä KV 19.4. 

Karin Linde-Klerholm, Ruotsi JUN ERI 2. 10 månader, utmärkt storlek och proportioner, fint huvud, väl markerad stop, 

mörka fina ögon, bra bett, lite halsskin, välansatta öron, tillräcklig hals, förbröst ännu under utveckling, tillräckligt vinklad 

bak, stabil länd, bra kors, fina tassar, rör sig parallellt fram och bak med bra steg från sidan, bra temperament.  

 

NORTHWORTH LANDSHARK Fin Mva 37130/95 s.18.02.1995 i. Am Mva Westerner Marching Order e. Northworth 

Acid Drops kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia VET ERI 3. Amazing for a 13½ year old, in beautiful coat 

and presentation, wonderful proportions, good bone and feet, excellent front assembly, well ribbed, great quarters with short 

hocks, although a little narrow behind, moves with the charisma that belies his extreme age, what a wonderful dog. Kuopio 

KV 1.8. Darren Bowey, Australia VET ERI 2 PU4. Lovely elegant dog of very good type, well balanced front and rear, 



excellent head and eye colour, firm topline on the move. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja VET ERI 2. 13½ years old 

blue dog shown in excellent condition, excellent mouth with big strong white teeth, pleasing head, nice body, moves well 

for his age, a great credit to his owner. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro VET ERI 2. 13½ years old, still in excellent 

condition, excellent size, masculine, nice shape of head but muzzle should be stronger, enough dark eyes, well balanced 

front and rear angulations, deep chest, excellent coat, nice topline, correct tailset, moves very well for his age, he still enjoys 

showing out. 

 

NORTHWORTH UNDER TAKER 45192/05 s.18.08.2005 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Northworth 

Jar Against All kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Koski TL RN 3.5. Leila Kärkäs AVO ERI 3. Erinomainen kokonaisuus, kaunisilmeinen hyvä pää, kaunis kaula 

ja ylälinja, erinomainen raajarakenne ja luusto, hyvä runko ja eturinta, askelpituus voisi olla pidempi ja aavistuksen 

tehokkaampi, hyvä etu- ja takaliike, rungon karvapeite hieman kuivaa ja karheanoloista, hyvä hapsukarvojen laatu, 

miellyttävä käytös ja upeasti esitetty. Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker KÄY EH 2. 3 årig hane av bra storlek och 

tillräckligt könsprägel, välformad skalle, något knappt stop, korrekt bett, tillräckliga läppar, välansatta öron, välvinklad 

front, välformad bröstkorg, onödigt lång in länden, något öppen knävinkel, bra rygg, något hög svansansättning, rör sig med 

tillräckliga steg, trevligt temperament, välvisad. Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi KÄY EH 1. Fina proportioner, 

mycket god typ, huvud med bra längd men kunde vara något mer maskulint präglat, något små ögon, bra öron, fin hals och 

rygglinje, bra kropp, passande benstomme, goda vinklar, något ulliga fanor, rör sig med bra steg, något hög svansforing. 

 

NORTHWORTH VENOMOUS POISON JV-06 EeV-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. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat AVO ERI PU1 SERT CACIB ROP. Top quality in 

black, excellent head, parallel in foreface and skull, soft expression, good neck, well angulated, strong bone, lovely cat feet, 

good spring of ribs, low hocks, good angulations, lovely coat, moves like a dream. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, 

Ruotsi AVO ERI 3. Utmärkta proportioner, mycket vackert torrt maskulint uttryck, välformad skalle, utmärkt hals och 

överlinje, välutvecklad bröstkorg, utmärkta ben och tassar, goda vinklar fram och bak, rör sig väl och glatt, välpresenterad. 

Koski TL RN 3.5. Leila Kärkäs AVO ERI 2. Erinomainen kokonaisuus, ihastuttava ilme, hyvä täyteläinen kuono, otsaluut 

aavistuksen korostuneet ja hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen vankka runko ja eturinta, hieman 

pysty olkavarsi, muuten hyvä raajarakenne, erittäin hyvät liikkeet, melko hyvälaatuinen mutta laineikkuuteen taipuvainen 

karvapeite, miellyttävä käytös. 

 

NORVALE HOLY SMOKE 46823/06 s.11.05.2006 i. C.I.B. Fin & S(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of Black Mirage e. 

Norvale Blackeyed Susan kasv. Merja Järnstedt 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO ERI 4. Utmärkta proportioner, välformad skalle, maskulint 

uttryck, utmärkt hals och överlinje, välvinklad fram och bak, välutvecklat förbröst, välformad bröstkorg, rör sig väl från alla 

håll, med härlig attityd. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi NUO H. Nästan 2 år, på den lite mindre 

sidan, behöver mera maskulinitet i sitt huvud, vackert uttryck, fina ögon, bra bett, mycket lågt ansatta öron, en aningen kort 

i sin hals, tillräckligt förbröst, något knappt vinklad fram, tillräcklig bröstkorg, stabil länd, normalt kors, bra vinklar bak, 

glatt cocker temperament, rör sig parallellt fram och bak, kort steg ifrån sidan, pälsen är full av tuvor och kunde vara bättre 

trimmad, skulle vilja ha bättre könsprägel. Lahti KV 27.4. Eeva Resko NUO EH 3. Hyvän tyyppinen, aavistuksen 

matalaraajainen uros, hieman lyhyt takaluisu kallo-osa, ilme saisi olla hieman lempeämpi, hyvä kaula, hieman pysty lapa ja 

suora olkavarsi, vankka tiivis runko, hyvä takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin, hyvä karvan laatu. Kellokoski ER 7.6. 

Michael Gadsby, Iso-Britannia AVO ERI 1. Attractive, well proportioned, very nice head and expression, good bone and 

feet, great topline and tailset, good quarters, short hocks, very good length of upper arm, would benefit from more 

symphatetic hand stripping in the head, otherwise presentation very good, this handler does not present this dog to his full 

potential, he is an extremely good cocker, which needs a little better presentation and handling to truly excel. 

 

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: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO EH. Maskulint uttryck, välformad skalle, bra hals, stark rygg, 

framskjutande skuldra, tillräckligt vinklad fram och bak, ännu något outvecklad i sin bröstkorg, tunn benstomme, utmärkta 

tassar, utmärkt pälskvalitet, rör sig väl och vägvinnande från sidan, trångt bak. 

 

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: Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara KÄY EH 1. Voimakas ja maskuliininen, hyvät mittasuhteet omaava 

uros, ilmeikäs pää, reilut täyteläiset huulet, otsapenger ja kulmakaaret voisivat olla selkeämmät, voimakas luusto, eturinta 

saisi olla selvempi ja kaula tyylikkäämpi, oikean mallinen runko, tanakka lanne, sopivat takakulmaukset, hiukan korkea 

kinner, ei nyt parhaassa näyttelykarvassa, erinomainen häntä ja käytös, liikkuu varsin leveästi edestä, joustavasti sivusta 

katsottuna, esitetään kauniisti. Saarijärvi KR 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat AVO ERI 3. Nice moving, good rounded 

rear, would like to see shorter back, good distinct stop, well developed skull, good moving. Seinäjoki KV 25.10. Petra 

Junehall, Ruotsi KÄY H. Maskulin medelstor hane med bra proportioner och mycket god typ, vackert välformat huvud, 

saxbett, bra ögon, bra hals och överlinje, tillräckligt förbröst och bröstkorg, passande benstomme, tillräckliga vinklar, bra 

kors och svans, parallella rörelser men kunde ta ut steget bättre, alltför sträv päls men bra färg och behäng, typiskt 

temperament. 

 

OLIPA’S FAUSTUS 53211/07 s.24.09.2007 i. C.I.B. Fin & Est & N Mva JV-04 Benchmark Poetry In Motion e. Fin Mva 

Emba’s Miss Rosa Munda kasv. Liisa Pajala 



Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 3. Very sporting blue dog, head is strong enough 

now, so hopefully will not develop too much more, very good coat, good front assembly, good quarters, a little rangy right 

now and his loin could be shorter, sound sporting movement with good carriage. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki JUN 

EH 3. Sopivan kokoinen, sukupuolileimaltaan selvä, täyteläinen pää joka voisi olla kuitenkin kuivempi, vielä hieman avoin 

luonne, vahva kaula ja hyvä ylälinja, vahva luusto, hyvä runko, hyvät liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti. Vesilahti RN 9.8. 

Merja Järnstedt JUN EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hieman turhan raskas pää jonka linjat voisivat olla 

paremmat, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvin. Kouvola KR 16.8. 

Kirsti Louhi JUN EH 1. Pitkähköltä vaikuttava, voimakas pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, rinnan syvyys riittää, 

turhan paljon kaulanalusnahkaa, lyhyehkö olkavarsi, pitkähkö lanneosa, liikkuu avoimesti takaa, edestä löysin kyynärpäin, 

selkä elää liikkeessä. Heinola KR 17.8. Reia Leikola-Waldèn JUN EH 2. Vahvarakenteinen juniori, voimakas pää jossa 

riittävä pituus, hieman takaluisu kallo, turhan paljon kaulanahkaa, hieman avoimet silmät, hyvä kaula, voimakas luusto ja 

runko, tasapainoiset kulmaukset, hieman lyhyt lantio, oikea ylälinja, liikkuu sujuvasti mutta hieman takaraajat allaan, hyvä 

turkki, kaipaa kehätottumusta. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN H. Strongly made blue, masculine 

head which could have a little more refinement, strong bone, good body, could be shorter in back, good quarters, happy 

mover who could have more strength behind. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen JUN H. Kookas, vahvaluustoinen, hieman 

pitkärunkoinen, hyvän mallinen erittäin voimakas pää, turhan paljon kaulanahkaa, lyhyt kaula, eturintaa ja etukulmauksia 

voisi olla enemmän, erinomainen rintakehä, pitkä lanne, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, liikkuu hyvin mutta saisi 

esiintyä ryhdikkäämmin, hyvä luonne. Tampere RN 6.12. Reia-Leikola Walden JUN EH 3. Voimakasrakenteinen juniori 

jolla vahva pää, vielä hieman takaluisu kallo, turhan paljon kaulanahkaa, hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, tilava runko 

mutta liian pitkä lanneosa, tasapainoiset kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, liikkuu riittävällä askelmitalla, erinomainen 

luonne ja turkki. 

 

OLIPA’S FORTE 53212/07 s.24.09.2007 i. C.I.B. Fin & Est & N Mva JV-04 Benchmark Poetry In Motion e. Fin Mva 

Emba’s Miss Rosa Munda kasv. Liisa Pajala 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Attractive happy dark blue, scores in head and 

eye, good bone, could develop in chest, nice body, quarters good, topline strong, moved well when settled but needs to 

tighten in front and rear, showed good character. 

 

OLIPA’S GOLD SHIMMER 11230/08 s.17.12.2007 i. C.I.B. Fin & Dk & S(n) & N & Est & Pohj Mva V-01 V-02 V-03 

EeV-01 Benchmark Oliver Twist e. Olipa's Bijou kasv. Liisa Pajala 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 2. Flashy tri, head still needs to break, is still a little 

plain in expression, shoulder straighter than ideal, upper arm is very good, proportions are good, good angulation to the rear, 

very good movement and carriage with good drive. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin 

hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, hyvä pää, selkä ja takaosa, riittävä luusto, hieman suorat lavat ja olkavarret, liikkuu ja 

esiintyy iloisesti. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Very attractive tricolour, a little unsure on 

the table, so difficult to handle but will grow in confidence I'm sure, most stunning head and eye, good bone, adequate 

shoulder, body will develop, a little tall at this stage, needs time, rather loose in movement but very happy, rolled a bit but 

will tighten with age. 

 

PAISLEY’S CRYSTAL-CLEAR Fin Mva 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 6.1. Theo Leenen, Belgia KÄY ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP. 2 years, well balanced, square in 

outline, masculine head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears long enough, good neck, shoulders and topline, 

correct tailset, strong body, well angulated, good bone, feet and pastern, nice coat, moving well. Turku KV 27.1. Will de 

Vries-Hoogland, Alankomaat AVO EH. Well proportioned red male, good head, eye, expression and neck but very much 

throat skin, lovely topline, good spring of ribs, good tailset, prefer to see stronger angulation behind, good coat condition, 

needs better movement. Kerimäki RN 1.3. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Kaunis uros, hyvät mittasuhteet, 

hyvän mallinen pää, kaunis ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja, kulmauksia voisi olla aavistuksen 

enemmän, hyvä karva, saisi liikkua vieläkin tehokkaammin, erinomainen luonne. Polvijärvi RN 5.4. Matti Tuominen 

KÄY ERI 1 PU2 SERT FIN MVA. Erinomaista tyyppiä oleva, kaunispäinen ja kaunisilmeinen uros, jolla miellyttävä 

luonne, hyvä runko ja turkki, liikkeet ok, hyvin ulospäin suuntautunut luonne, turkki ei aivan parhaimmillaan. Joensuu KR 

17.5. Paula Rekiranta VAL EH 1. Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, joka esitetään tänään tukevassa 

kunnossa, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset, hyvä luusto, hyvä karva ja 

liikkeet, iloisesti heiluva häntä. Joensuu KV 18.5. Annukka Paloheimo VAL ERI 2 PU3. Hyvät mittasuhteet, riittävä 

luusto, karva ei parhaassa kunnossa, hyvä ilme, pää voisi olla hieman pidempi, ikään sopiva rintakehä, saisi olla 

kiinteämmässä kunnossa, hyvä ylälinja, riittävä askelpituus, iloinen luonne. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-

Britannia VAL ERI. Handsome, masculine, great proportions, straight moderate neck, front assembly straighter than ideal, 

huge ribcage, good forechest, good quarters with short hocks, excellent coat texture, feet and head spoiled a little with 

excessive barbering, solid and sporting on the move, rock-hard back, good carriage, would prefer more reach and drive. 

Joutseno 8.6. Rita Kadike-Skadina VAL ERI 1 PU1 ROP. Nice male, strong, good condition and proportions, correct 

head, could be more parallel lines, little bit narrow in front, little bit free in elbows, chest is good in volume but could be 

deeper, strong back and loin, very happy movements and happy tail, movements should be better, very short steps, excellent 

coat, nice temperament. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia VAL ERI 2. Correct type, wonderful balance but tail 

carriage quite gay, moved well, very good head, eyes, ears and mouth, well laid shoulders, good body and hind angulation, 

tailset too high, good coat. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka VAL ERI 1 PU4. Nice dog, correct head, would prefer 

slightly longer ears, correct neck and body, would like tail carriage in movement at the level of topline, correct quarters, 

movement, coat and temperament. Saarijärvi KR 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat VAL ERI 1 PU1 ROP. Nice dog, short 

coupled, excellent head, good proportions, excellent angulations, very high quality. Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki 



VAL ERI 1 PU1 VSP. Erinomaiset mittasuhteet, oikeat linjat, hyvä pää mutta otsapenger voisi olla jyrkempi, hyvä runko ja 

raaajt, hyvä temperamentti, kauniisti laitettu karvapeite. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL EH. 

Elegant red, scores with nice head and kind expression, would like to see a little bit more development of chest and body 

and could certainly carry more weight to advantage, very good coat condition, moved with great character. Kajaani RN 

2.11. Marjo Jaakkola VAL EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä pää, hyvä ilme, hyvä kaula, hieman laskeva 

ylälinja, etuosa saisi olla selvemmin kulmautunut, riittävä luusto, runko saisi olla pyöreämpi, hyvin kulmautunut takaa, 

kaunis turkki, liikkuu lyhyellä etuaskeleella, hieman korkea häntä liikkeessä, miellyttävä luonne. 

 

PAISLEY’S DREAMMAKER S(n) Mva S41275/2004 s.06.05.2004 i. S(n) Mva SV-00 Claramand Shockwave e. S(n) 

Mva Paisley's Kiss For A Rose kasv. Ann Christin ja Lasse Nyman, Ruotsi 

Näyttelyt: Tornio KV 9.8. Michael McCarthy, Irlanti AVO EH 4. Very nice male outline, nice overall proportions 

between neck, length and height, good muzzle, nice eye, good shape of skull, neck well connected, could be set more back 

on shoulder, good bone and feet, nice depth of rib, well coupled, good angulation with plenty of musculation behind, moves 

a little open going, very tight in shoulder when coming. 

 

PAISLEY’S THRILLER 51730/06 s.13.04.2006 i. S(n) Mva Woodman Black Petrs e. Paisley's Eleanor Rigby kasv. Ann 

Christin ja Lasse Nyman, Ruotsi 

Näyttelyt: Saarijärvi KR 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat AVO EH 4. Very merry moving, good bones, would like to see 

more stop and more development of skull. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi KÄY T. Maskulin hane, medelstor, 

något lång och platt huvud med bra proportioner, men knappt stop stör uttrycket, något hängande ögonlock, saxbett, klent 

nosparti, tillräcklig hals, knappt förbröst, flat bröstkorg, tillräcklig benstomme, kort kors, högtansatt svans, svag has och 

tunna lår, otillräckliga rörelser, tunn päls men bra färg och struktur, typiskt temperament. Jyväskylä KV 22.11. Colm 

Beattie, Irlanti KÄY EH 3. Would prefer finer head, nice expression, good earset, super temperament, nice neck and good 

topline, nice rib, good loin, good hindend, good angulation, moving very well behind, he is winding in front, should have 

more balance. 

 

PERCHWATER MAGIC WIZARD OF OZ Fi Mva 17735/07 s.26.06.2006 i. Perchwater Mr Rainbow e. S & Dk Mva 

Perchwater Blue Queen of Magic kasv. Frida Ankerson, Ruotsi 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat NUO ERI 3. Lovely male, good head and bite, lovely 

eyes and expression, good neck, well angulated in front, good spring of ribs, good topline and tailset, moves a little loose in 

front and good behind, lovely coat and temperament. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO ERI 3. Bra storlek, 

utmärkta proportioner, välformad skalle, maskulint torrt uttryck, utmärkt hals och överlinje, välutvecklat förbröst, utmärkt 

bröstkorg, bra ben och tassar, utmärkt päls, rör sig väl från all håll, välvisad. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, 

Ruotsi KÄY ERI 1 PU3 VACA. 22 månader, bra storlek och proportioner, maskulint huvud, vackert uttryck, mörka ögon, 

markerad stop, bra bett, välansatta öron, bra hals, utmärkt förbröst, välvinklad fram, fin bröstkorg, stabil länd, bra kors, fina 

vinklar bak, bra tassar, utmärkta musklar, fin päls med utmärkt trimming, rör sig parallellt fram och bak, med bra steg ifrån 

sidan, med glatt cocker temperament. Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska KÄY ERI 2. Well shaped 

head, nice eye colour, correct bite, very well developed chest, good bone and feet, very well angulated behind, a little round 

in his croup, nice happy mover. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa KÄY ERI 2. A really cobby cocker, good 

substance and depth, nice head with good expression, strong back and good topline in standing and movement, nice coat, 

moves very good. Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Waldèn KÄY ERI 1. Mittasuhteiltaan oikea uros jolla kaunisilmeinen 

oikealinjainen pää, riittävä kaula, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, liikkuu iloisesti hyvällä askeleella, hyvä turkki ja 

luonne. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY ERI 3. Very correct without being glamorous, nice head 

and expression, moderate neck, shoulders straighter than ideal, very good upper arm, good forechest, ribcage and quarters, 

excellent coat texture, good topline and tailset, excellent sporting movement with great carriage and deportment. Järvenpää 

KR 28.6. Diane Fenton, Australia KÄY ERI 1 PU3 VASERT. Excellent type, correct head, planes and proportions, very 

soft expression, correct angulation, correct bustling movement, a very young cocker, good size and bone strength. 

Järvenpää KR 29.6. Leila Kärkäs KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava uros, kaunisilmeinen 

hyvä pää, melko hyvät pään linjat, etuasentoiset lavat, hyvä viisto olkavarsi, erinomainen eturinta ja runko, hieman lyhyt 

luisu lantio, liikkuu kovin leveällä taka-askeleella, yhdensuuntaisesti edestä, askel voisi olla pidempi, melko hyvä karvan 

laatu, voisi esiintyä reippaammin. Lammi RN 12.7. Markku Santamäki KÄY ERI 2 PU2 VASERT. Vahvarakenteinen, 

sukupuolileimaltaan selvä, täyteläinen hyvä pää, erinomainen eturinta, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, lanneosa voisi 

olla hieman lyhyempi, liikkuu ja käyttäytyy hyvin. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi KÄY ERI 1 PU2 VASERT. 

Hane av trevlig format, välformat huvud, bra öron, en aning halsskinn, bra överlinje och svansansättning, tillräcklig 

bröstkorg, starka ben och tassar, går med bra steg, bra pälskvalitet. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt KÄY ERI 1 PU2 

VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, tiivis vankka uros, erittäin kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja 

kulmaukset, erinomainen eturinta, kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-

Britannia KÄY ERI 2. Good moving masculine dog with good bone and coat, good neck and shoulder, strong topline held 

on the move, well set tail, masculine head. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen KÄY ERI 2. 2-vuotias, hyvärunkoinen ja 

hyväluustoinen nuori uros jolla oikeat rungon mittasuhteet, erittäin hyvät pään linjat, kaunis ilme, oikein kiinnittyneet 

korvat, hyvä purenta ja huulet, hyvä kaulan kiinnitys, erinomainen rinta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kauniit pyöreät 

käpälät, leveät reidet, hyvä karvan laatu, kantaa häntäänsä hyvin, tehokas vaivaton sivuaskel jossa erinomainen voima. 

Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker KÄY ERI 1 PU2 VASERT. 2 årig hane av utmärkt typ, storlek och proportioner, 

välformad skalle, korrekt stop, vacker läpplinje, korrekt bett, välansatta öron, välvinklad, välformad bröstkorg, bra rygg och 

kors, fina ben, något lösa tassar, rör sig med utmärkt steglängd och korrekt attityd. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, 

Iso-Britannia KÄY ERI 4. Attractive blue, scores in forehand construction, pleasing head, good chest and bone, well 

bodied, very sound mover, covers the ground well and this gives him the excellent grading. Lahti RN 1.11. Merja 

Ylhäinen KÄY ERI 1. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, erittäin kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, erinomainen 



eturinta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rintakehä, hyvä turkki, liikkuu erittäin hyvin, hyvä luonne. Helsinki KV 

13.12. Tord Lundborg, Ruotsi KÄY ERI 1. Maskulint välskuret huvud, något framskjuten skuldra, utmärkt förbröst, 

välvinklad överarm, välkroppad, fina proportioner, korrekt kors, välvinklad bakdel, vackert päls, rör sig med härligt drive. 

 

PRETTY FLOWER’S DON’T TELL MAMA 10404/07 s.13.11.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Leading-

Light Black Magic Woman kasv. Katariina Leivo 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi JUN ERI 2. Lovande juniorhane av utmärkt kvalitet, välformat 

välskuret maskulint huvud och uttryck, korrekt hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, välutvecklad bröstkorg 

för åldern, utmärkta ben och tassar, utmärkt pälskvalitet, rör sig väl från sidan, något trångt bak. Jyväskylä KV 19.4. Karin 

Linde-Klerholm, Ruotsi JUN EH 4. 17 månader, bra storlek och proportioner, hela huvudet skulle behöva lite mera fyllnad 

i skalle och nosparti, fina ögon där uttrycket störs något av den vita blinkingar, bra bett, välansatta öron, tillräcklig hals, bra 

förbröst, lite knappa vinklar fram, mycket bra bröstkorg, aningen låg i svansansättning, annars bra i kors, fina tassar, bra 

pälskvalitet, rör sig mycket trångt bak, parallellt fram, saknas steglängd från sidan, kunde ha lite mera attityd. Helsinki ER 

10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN EH 2. 18 months old, nice head shape, correct bite, good length of neck, 

good bones, good spring of ribs, correct tailset, a bit short steps in front, needs to carry himself a bit better. Helsinki KV 

24.5. Peter Beyersdorf, Saksa NUO EH. Blue roan in a good size but not ready in all parts, head in correct proportions, 

enough length of neck, angulations should be better, topline in the movement not strong, nice hair. Järvenpää KR 28.6. 

Diane Fenton, Australia NUO EH 2. Head has correct planes, good earset, eyes showing a little haw, which distracts from 

the expression, good angulation but body not as cobby as ideal, good coat, movement not quite bustling. Järvenpää KR 

29.6. Leila Kärkäs NUO EH 2. Hieman haluttomasti esiintyvä uros jolla erittäin kaunisilmeinen hyvät mittasuhteet ja linjat 

omaava pää, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, riittävät takakulmaukset, runko hyvässä kehitysvaiheessa, hyvä 

ylälinja, askel jää hieman lyhyeksi, hyvä karvan laatu, miellyttävä luonne. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi NUO ERI 

2 PU3. Välbyggd hane med bra proportioner, fint huvud med bra öron, något lösa ögonkanter, bra hals och rygg, tillräcklig 

bröstkorg, utmärkt benstomme, bra bakbensvinkling, bra pälskvalitet, rör sig väl. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-

Britannia NUO ERI 3. Mature dog who is lazy on a move, correct back and forth but dropping his head which exposes his 

outline, attractive head but loose in eye, good neck and shoulders, correct ribcage, good coat, well muscled. Porvoo KR 

14.9. Saija Juutilainen NUO ERI 1 PU4 VASERT. 22 kk, kaunis pitkä uroksen pää, lempeä ilme, hyvin kiinnittyneet 

korvat, hyvä kaula, eturinta vielä puutteellinen, hyvät etukulmaukset, tiiviit kyynärpäät, hyvä rungon pyöreys, kauniit 

pyöreät käpälät, hyvät takakulmaukset, erinomainen karvan laatu, hyvä hännän kiinnitys ja heilutus, hieman leveä edestä ja 

kapea takaa, kaunis vaivaton sivuaskel, hyvä luonne. Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker NUO H. 22 månader, hane av bra 

storlek, huvudet kunde vara elegantare, korrekt stopp, något öppna ögonlock, korrekt bett, onödigt mycket läppar och löst 

skinn, brant skuldra och rakt överarm, på grund av det kort nacke, välformad bröstkorg, bra rygg, något brant i korset, 

normalt vinklad bak, fina ben och tassar, rör sig med korta och ineffektiva steg, lös i armbågen och ryggmuskulaturen håller 

inte, kunde visa lite mera attityd. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia NUO EH 4. Strong well made light 

blue, has a very attractive head and eye, good in bone, in particular strength in body, adequate shoulder and good quarters, 

could be shorter in loin, steady sound mover, slight roll on the go-around. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen NUO ERI. 

Erinomainen tyyppi, koko, luusto ja mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, turhan paljon kaulanahkaa, riittävä kaula, hyvä eturinta 

sekä rintakehä ja kulmaukset, takakulmauksia voisi olla hieman enemmän, erinomainen turkin laatu, kaunis väri, liikkuu 

hyvin sivulta mutta hieman ahtaasti takaa, hyvä luonne. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila AVO ERI 2 PU4 VASERT. 

Kaunis uros, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, hieman suora edestä, erinomainen ylälinja, hyvä runko ja takaosa, kaunis karva, 

liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä käytös. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti AVO ERI 3. Very nice 

expression, good ear placement, would prefer tighter eye, good neck and topline, good tailset, nice rib, good loin, nice 

shoulder with good front movement, well muscled hindend, moving very close behind. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-

Waldèn AVO ERI 2 PU3 VASERT. Mittasuhteiltaan erinomainen uros jolla kaunislinjainen ja kaunisilmeinen pää, hyvä 

kaula ja ylälinja, sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, liikkuu erittäin hyvin, upea turkki ja erinomainen 

luonne. 

 

PRETTY FLOWER’S ONE WAY OR ANOTHER 14274/08 s.14.01.2008 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard of Oz e. 

Fin Mva Leading-Light Ants In My Pants kasv. Katariina Leivo 

Näyttelyt: Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu. Quality well balanced puppy, good coat, 

excellent bone, good head, good neck, moved very soundly and balanced, has lots of potential. Hyvinkää RN 20.9. Lena 

Danker PEN 1 KP ROP-pentu. 8 månader, maskulin hanvalp av utmärkta proportioner i höjd och längd, välskuret huvud, 

härligt uttryck, korrekt bett, välansatta öron, välvinklad, mycket välformad bröstkorg, utmärkt rygg och kors, fina ben och 

tassar, mycket välutvecklad för åldern, utmärkt pälskvalitet, rör sig med utmärkt steg och härligt attityd. Hyvinkää ER 

19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI 3. Very attractive and compact young light blue, scores in classic head and 

expression, very short in body, good shoulderline and forearm, adequate bone, good quarters, moved steadily and got into 

his stride in the go-around, good prospect. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen JUN ERI 1 PU4. Erinomainen tyyppi, koko, 

mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta ja etukulmaukset, hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut 

takaosa, kaunis turkki ja väri, liikkuu erittäin kauniisti, hyvä luonne. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila JUN ERI 1. Kaunis 

nuori uros, hyvä pää joskin kallo-osa hieman taakse laskeva, kaunis ilme ja kaula, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja ja 

raajat, hyvä karva, liikkuu hyvin, voisi esiintyä vieläkin iloisemmin. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti JUN ERI 

2 PU4 VASERT. Nice young dog with lovely head and expression, nice dark eyes, good earset, nice neck and good topline, 

good tailset, nice rib, good loin, well muscled, nice angulation, moving well behind, nice shoulder, moving well. Tampere 

RN 6.12. Reia Leikola-Waldèn JUN ERI 2. Mittasuhteiltaan erinomainen 10 kk vanha juniori jolla kaunislinjainen ja 

kaunisilmeinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, tilava runko, tasapainoiset kulmaukset, hieman pysty lantio ja 

leveät takaliikkeet, riittävä askelmitta, lupaava turkki, iloinen luonne. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi JUN 

ERI 2. Maskulint välskuret huvud, vällagda skuldrar, vacker halsansättning, utmärkt förbröst, välvinklad överarm som är 

något kort, utmärkta proportioner, något slutande kors, välvinklad bak, vackert päls. 



 

PRETTY FLOWER’S ONLY BY MAGIC 14277/08 s.14.01.2008 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard of Oz e. Fin Mva 

Leading-Light Ants In My Pants kasv. Katariina Leivo 

Näyttelyt: Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia PEN 2. Moved well on well boned feet, head needs to finish, mouth 

correct, good topline, slightly long in body, needs to mature to reach the potential. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen PEN 

1 KP VSP-pentu. 8 kk, linjakas, mittasuhteiltaan miellyttävä urospentu, hyvin kaunisilmeinen ja kaunislinjainen pää, hyvä 

purenta ja huulet, kauniisti asettuneet korvat, hyvä ylälinja mutta hieman luisu lantio, tiiviit käpälät, hyvät takakulmaukset, 

niukat edessä, ikäisekseen erinomainen rintakehän tilavuus, hyvin laadukas karvapeite, hyvin heiluva häntä, reippaat 

liikkeet, hieman lyhyt etuaskel, mukava luonne. 

 

PRETTY FLOWER’S SUPER TROUPER 47656/06 s.06.09.2006 i. Fin Mva Fin Jva Leading-Light Banga-Boomerang 

e. Leading-Light Amazon Princess kasv. Katariina Leivo 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN EH 4. Välbyggd hund som ger aningen lågt helhets intryck, 

välskuret huvud, god hals och överlinje, kunde önska något bättre vinklar i fram, tillräcklig bröst för åldern, tillräcklig 

benstomme, rör sig väl, god päls, trevligt temperament. Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska NUO EH 

4. 19 months old black & white, nice head shape with good expression and good bite, could do with a little longer neck, 

very well developed in chest and body, short coupled, a bit round in croup, otherwise nice mover. Hamina KV 25.5. Reia 

Leikola-Waldèn NUO ERI 3. Hyvin kehittynyt, mittasuhteiltaan oikea uros, melko hyvät pään linjat, vielä hieman kapea 

kuono-osa, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, liikkuu iloisesti mutta askelmitta voisi olla parempi, vielä 

hieman pehmeä olemus, erinomainen turkki, iloinen luonne. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY 

ERI 2. Lovely type, nice head and expression, good front assembly, good bone and feet, good forechest, well ribbed, strong 

quarters, short hocks, good topline and tailset, excellent coat texture, excellent true cocker movement, good reach and drive, 

very sound fore and aft. Lammi RN 12.7. Markku Santamäki KÄY EH 3. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet, täyteläinen 

pää, erinomainen kaula ja hyvä selkä, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, lantio-osa saisi olla suorempi, ylälinja ei säily 

aivan oikeana liikkeessä, hyvät taka- ja etuliikkeet. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi KÄY EH 2. Hane med bra 

proportioner, bra längd i huvudet, något kraftig markerad stop, bra öron, något lösa ögonkanter, lite löst halsskinn, tunga 

läppar, bra överlinje, något grund bröstkorg, tillräckligt benstomme, rör sig väl, bra päls. Vesilahti RN 9.8. Merja 

Järnstedt NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, vankka, hyvä ilmeikäs pää, hyvä kaula ja runko, erittäin hyvä rintakehä ja 

eturinta, etu- ja takaosa voisivat olla paremmin kulmautuneet, hyvä turkki, voisi liikkua hieman pidemmin askelin, 

ihastuttava luonne, esitetään hyvin. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia NUO ERI 2. Excellent type, beautiful head 

and expression, correct neck and shoulder, lovely ribcage, moved true with a good tail action, quality dog in good coat. 

Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY ERI 1 PU3 VASERT. Stunning compact black & white, 

attractive head, scores in chest and upper arm, nice bone and legs, very short in back, well developed ribs, very nicely 

angulated quarters, very happy and steady mover. 

 

PRETTY FLOWER’S TRIBAL DANCE 30808/05 s.11.05.2005 i. Backhills Just For You e. Fin Mva Leading-Light 

Ants In My Pants kasv. Katariina Leivo 

Näyttelyt: Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa AVO ERI 4. Well balanced blue roan in good size, nice head with 

good stop, good neck length, body with very good backline, angulations ok, moves with temperament but not on the line. 

Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Nicely conditioned and elegant light blue, attractive head 

and eye, good in chest, could have a little stronger bone for a male and could be a little shorter in loin but an attractive 

cocker, happy steady mover, could tighten in front and strengthen behind. 

 

PUTTIFAR EARTH WIND AND FIRE S(n) Mva S41795/2005 s.15.05.2005 i. S(n) & N Mva SV-03 Manaca's On The 

Road e. Puttifar Pandora Goes Fast kasv. Ewa Wikermo-Rajala ja Juha Rajala 

Näyttelyt: Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman matalaraajainen 

maskuliininen uros, melko hyvän mallinen pää jossa hieman takaluisu kallo, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, 

erinomainen rinta ja luusto, kinner voisi olla vahvempi, erinomainen turkki, kantaa häntäänsä hieman korkealla, 

etuliikkeissä löysyyttä, muuten liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. 

 

RACCOON’S HOLD ME TENDER 49604/05 s.14.09.2005 i. N & LT Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. 

Raccoon’s Blue Recall kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila AVO EH 3. Sopusuhtainen uros, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, hyvä 

runko, takaraajojen kulmauksia saisi olla enemmän, hyvä karva, liikkuu hyvin, saisi esiintyä iloisemmin. Tampere KV 

16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO ERI 4. Utmärkta proportioner, mycket vackert maskulint uttryck, välformad skalle, 

utmärkt hals och rygg, utmärkt bröstkorg, utmärkta vinklar fram och bak, bra ben och tassar, utmärkt päls, rör sig väl från 

alla håll, härlig attityd. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia AVO EH 3. Correct type and proportions, correct type of head 

with long enough muzzle, strong skull, correct topline when standing, could be better when moving, neck long enough, 

good volume of body, enough angulated with enough drive, happy temperament. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-

Britannia AVO ERI 2. Happy, extrovert, very cockery in type, very long neck, good shoulders, good proportions, good 

ribcage, good topline and tailset, a little cow hocked in the rear, happy on the move with good carriage, sound with excellent 

open side gait. Jurva RN 29.6. Marjo Jaakkola AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä 

eturinta, hyvä luusto, hyvin kehittynyt runko, takaosa voisi olla selvemmin kulmautunut, voisi kantaa itsensä 

ryhdikkäämmin liikkeessä, miellyttävä luonne. Maalahti RN 9.8. Leila Kärkäs AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen uros 

jolla hieman lyhyt pää suhteessa kokonaisuuteen, otsapenger saisi olla voimakkaampi, hyvä raajarakenne, eturinta tulisi olla 

selvempi, sopiva runko, hyvä yhdensuuntainen etu- ja takaliike, sivuliikkeessä saisi olla enemmän ulottuvuutta, turhan 

runsas hapsukarvoitus häiritsee, miellyttävä käytös. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi KÄY H. Medelstor, något 

lågtställd hane som borde ha bättre könsprägel, alltför klent huvud, tunnt nosparti, saxbett, fina ögon, tillräcklig hals, knappt 



förbröst, tillräcklig bröstkorg, normala vinklar, bra kors och svans, kunde vara starkare i hasen, parallella rörelser, något 

kort och tunn päls men bra färg och struktur, typiskt temperament. 

 

RACCOON’S HOT AS HELL 31685/08 s.15.05.2008 i. Strawberry Line's Bounty e. Raccoon’s Hot Hot Hot kasv. Ritva-

Liisa ja Jaana Rankio 

Näyttelyt: Espoo PN 1.11. Juha Palosaari BABY 2 KP. Miellyttävät ääriviivat ja mittasuhteet, hyvin kauniin muotoinen 

pää mutta ilmettä parantaisi avoimemmat silmät, hyvä kaulan pituus, hieman etuasentoiset lavat mutta riittävät etu- ja 

takakulmaukset, runko saa vielä vankistua ja pyöristyä, hyvät sivuliikkeet, hieman leveät edestä ja takaa, kaunis turkki. 

Helsinki PN 16.11. Riitta Liisa Lehtonen BABY 2 KP. Hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä urospentu, vahva luusto, 

hyvin kulmautunut, hieman alas kiinnittynyt häntä, hyvä karva, liikkuu hyvin, erittäin iloinen ja viehättävä käytös. 

 

RACCOON’S REALLY SPECIAL Fin Jva 23461/02 s.13.03.2002 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon Unlimited e. Raccoon’s 

Jippijippijii kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio 

Näyttelyt: Kouvola KR 16.8. Kirsti Louhi KÄY EH 1. Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen, melko hyvä pää, oikea 

purenta, hyvin asettuneet korvat, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, alas kiinnittynyt häntä, liikkuu köyryssä, 

ylälinja ei aivan korrekti. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila KÄY EH 2. Hieman tukevassa kunnossa esitetty uros, kaunis 

pää, hyvä kaula, eturintaa saisi olla enemmän, hyvä runko ja takaosa, hyvälaatuinen karva, saisi liikkua tehokkaammin, 

hyvä luonne. 

 

RACCOON’S REAL SURPRISE 11228/08 s.27.11.2007 i. Finemoon Fair Warning e. Raccoon’s Jippijippijii kasv. Ritva-

Liisa ja Jaana Rankio 

Näyttelyt: Valkeakoski KR 23.8. Vera Smirnova, Viro PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvä tyyppi, hyvät rungon 

mittasuhteet, kaunis pää mutta saisi olla hieman vahvempi, erinomainen ylälinja, eturinta ja rintakehä vielä kesken, hyvät 

etu- ja takaraajat, kaunis turkki, kauniit liikkeet sivulta mutta hieman ahtaat takaa, miellyttävä luonne. 

 

RACCOON’S VICTORIOUS STEP Fin & Lv & Rus Mva 27332/04 s.10.04.2004 i. C.I.B. Fin & Dk & Ee & Se(n) & 

No & Pohj Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Northworth American Raccoon kasv. Ritva-Liisa ja 

Jaana Rankio 

Näyttelyt: Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Waldèn KÄY ERI 2. Sopivan kokoinen uros jolla hyvä pään pituus mutta pää 

kauttaaltaan hieman kapea ja otsapenger voisi olla hieman selvempi, tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja, tilava runko, 

hieman korkea kinner, iloiset maatavoittavat liikkeet, hyvä turkki ja luonne. Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker VAL 

H. 4-årig hane som kunde ge elegantare intryck, grovt skuret huvud med mycket löst skinn, lågt ansatta öron, korrekt bett, 

önskar bättre vinkling runtom, tillräcklig bröstkorg, knappt förbröst, bra rygg och kors, tillräcklig benstomme för storleken, 

bra pälskvalitet, rör sig stelt fram, med tillräcklig steglängd bak, något flegmatisk för dagen. 

 

RAIKU 20726/07 s.15.02.2007 i. Cockhill Valiant Prince e. Tobress Endless Love kasv. Martti Hyvärinen 

Näyttelyt: Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker JUN H. 1-årig maskulin hane av god storlek, maskulint huvud där 

önskas bättre markerade ögonbrynsbågar, korrekt bett, något brant skuldra, tillräcklig bröstkorg för åldern, bra rygg och 

kors, korrekt pälskvalitet, rör sig obalanserat med korta knyckiga steg, trevligt temperament, dagens pris på grund av 

rörelsena. 

 

RANCECRAIG SCOTTISH GENT C.I.B. Fin & Est & Lv & Slo & Rus & 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: Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker VAL ERI 1 PU2. 3½-årig maskulin hane av trevlig typ, storlek och 

proportioner, maskulint huvud, parallella linjer, vackra ögon, korrekt bett, utmärkta läppar, något lösa ögonlock, välvinklad 

runtom, snygg topline, fina ben och tassar, utmärkt päls, rör sig med lätta fria steg, korrekt attityd, trevlig helhet. Suolahti 

RN 17.5. Saija Juutilainen VAL ERI 1 PU1 ROP. 3½-vuotias, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen uros jolla oikealinjainen 

pää, hyvä kuonon pituus, purenta ja huulilinja, hyvät korvat, kaunis niskan kaari ja ylälinja, erinomaiset kulmaukset, vahvat 

käpälät, kaunis karvapeite, liikkuu oikealla asenteella ja pituudella ja ryhdillä. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa 

VAL ERI 1 PU2. Excellent type, very good size, masculine head and correct length of neck, body with right depth and good 

condition, angulations are ok, not absolutely strong in the back, very nice coat. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-

Britannia VAL ERI 4. A lesson in presentation, gorgeous outline, handsome head with soft expression, very good topline 

and tailset, front assembly okay, slight weakness in hock, resulting in being cow hocked, sound good carriage, happy and 

extrovert but insufficient reach and drive. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat VAL ERI 1. 4 years old, 

lovely boy, good conformation, good body, good front chest, good foreface, the skull is too round for me, small eyes, soft 

expression, nice body, good coat, when he moves freely he moves right. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber VAL 

ERI 1 PU3. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä 

ylälinja ja luusto, erittäin kaunis turkki, liikkuu hyvin. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia VAL ERI 2 PU3. 4 years old 

male, could be more square, masculine head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulders and 

topline, well angulated, chest deep and well ribbed up, nice coat, moving well. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, 

Slovenia VAL ERI 2 PU4. 4 years old, excellent typy dog, lovely head, excellent body proportions, good front, neck and 

topline, presents himself in excellent coat, good hindquarters, good typy mover. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-

Britannia VAL ERI. Ultra compact-bodied blue, scores in overall strength and construction, nice masculine head, good 

bone, well developed chest, very good ribs, would like a little more width of hindquarters, coat in excellent condition and 

very well presented, happy and sound mover. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti VAL ERI 2 PU 3. Very nice, 

well balanced dog, lovely head and expression, nice dark eyes, good earset, nice neck and topline, nice tailset, nice rib and 

short loin, lovely hindend and good angulation, nice shoulder, he is carrying a little bit too much weight. 

 



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: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN EH 2. Välbyggd hund, utmärkt huvud, god hals och rygg, aningen 

fallande kors, tillräcklig bröst för åldern, god benstomme, rör sig väl, god päls, trevligt temperament, en aning högställt 

helhetsintryck. Raisio RN 15.6. Horst Kettendörfer, Saksa JUN ERI 1 PU4 VASERT. 12 Monate alt, maskuline Typ, 

exzellente Kopf, korrekte Behang, gute Haar Qualität und Quantität, starke Knochen, gute Bewegungen mit gute 

Temperament und Rutenspiel. 

 

RUS HEFRIER NEXT STEP 33139/08 s.04.05.2002 i. Rus Mva EuV-06 Northworth Mad Situation e. Rus Ch Rus 

Hefrier Spring Song kasv. N. Pryadkina, Venäjä 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi VAL ERI 2 PU2 VASERT VACA. Utmärkt storlek, utmärkta 

proportioner, utmärkt skallform, vackert torrt maskulint uttryck, utmärkt hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, 

härlig förbröst, välutvecklad bröstkorg, utmärkt päls i toppskick, rör sig väl från alla håll, med härlig attityd. 

 

SAGVAN SCHÖNEZ 19016/07 s.21.06.2006 i. Cz JMva Doubtless Black Petrs e. Sr & Kr Mva Cz JMva H.R.H Hillary 

Scnönez kasv. Zoja Schönigerova, Tsekki 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI. Smaller style dog, nice head and expression, 

very long neck, very good front assembly, good ribs, good bone and feet, over angulated in the rear, resulting in cow hocks, 

on the move while displaying outstanding carriage he is however narrow in the front, causing him to weave a little, superb 

character. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI 2 PU2 VASERT. Nice dog with nice head, would prefer 

slightly longer ears, nice neck, body and tail, correct quarters, nice movement, coat and temperament. Tornio KV 9.8. 

Michael McCarthy, Irlanti AVO ERI 3 PU4. Very kind expression, nice eye, good head shape, lovely neck, good shape of 

shoulder, short in back, well coupled, might be firmer in hocks, moves ok with a nice use of tail. Lapua RN 16.8. Tarja 

Hovila AVO ERI 1 PU2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, maskuliininen uros jolla on hyvät mittasuhteet, hyvän 

mallinen ja hyväilmeinen pää, hieman takaluisu kallo, kaunis kaula ja ylälinja, oikea-asentoinen häntä, hyvä eturinta, runko 

ja luusto, hyvä matala kinner, kaunis oikealaatuinen karva, etuaskel voisi olla tehokkaampi, muuten liikkuu erittäin hyvin, 

miellyttävä luonne. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO ERI 4. Very short compact cockery black, 

attractive head and kind expression, scores in forehand angulation, strong in ribs, short in back, adequate quarters, sound 

and happy mover who could strengthen a little in topline. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi AVO T. Liten hane 

som borde ha bättre könsprägel, sött huvud men alldeles för klent för hane, saxbett, fina ögon, kort hals, knappt förbröst, 

tillräckliga vinklar och benstomme, alltför rund bröstkorg, bra kors och svans, rör sig med alltför strippande steg, päls ej i 

bästa utställningskondition, bra temperament. Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, 

hyvä pää joka voisi olla aavistuksen urosmaisempi, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvä luusto, hyvin kehittynyt 

runko, riittävät kulmaukset, saisi liikkua hieman pidemmällä askeleella, miellyttävä luonne. 

 

SHAIKAROS DARK ANGEL 14305/07 s.03.01.2007 i. C.I.B. Fin & Lv & Ltu Mva Shavian Cosa Nostra e. Fin Mva 

Shaikaros Angel Heart kasv. Minna Myllyniemi 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila JUN EH 3. Sopusuhtainen uros, hieman vankassa kunnossa, hyvä pää ja kaula, 

sopusuhtainen runko, erittäin hyvät raajat, hyvä ylälinja, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Lestijärvi 

RN 5.4. Markku Santamäki NUO EH 3. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, vahva uroksen pää, pitkä kaula, 

hyvä luusto, tasapainoiset liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi NUO EH 

4. 14 månader, hane på den störra sidan, aningen lång i sina proportioner, maskulint huvud, vackert uttryck, stora mörka 

ögon, markerad stop, bra bett, fin hals, utmärkt förbröst, tillräckliga vinklar fram, bra bröstkorg, stabil länd, bra kors, 

normala vinklar bak, fina tassar, står dock en aningen fransyskt i fronten, rör sig parallellt fram och bak, en aningen kort 

steg från sidan, med glatt cocker temperament, väl visad. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi NUO H. Maskulin 

medelstor hane som ger ett tungt intryck, något lågställd och lång, ganska bra huvud men nospartiet borde vara längre, 

saxbett, bra ögon och stop, något kort hals, överlinjen borde vara stramare, kort kors, knappa vinklar fram, tillräckliga bak, 

instabil i fronten och rör sig med kort steg, ganska bra päls och färg, bra temperament. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, 

Irlanti NUO ERI 1. Heavy dog with nice head and expression, good earset, good neck, nice topline standing, prefer lower 

tailset, nice shoulder, good rib and loin, nice well muscled hindend, good angulation, moving very well behind and good in 

front, carrying slightly too much weight which causes that his topline is not so good in movement. 

 

SHAVIAN DARK DIAMOND 43142/06 s.07.07.2006 i. C.I.B. Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv Mva RkfV-06 

V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat NUO ERI 2. The most beautiful black dog I have seen 

in years, unfortunately he spoils his movement, needs training, good head, lovely small and strong feet, lovely eye, soft 

expression, well angulated, good bone, good tailset, I hope that he will improve his movement. Lappeenranta KV 23.3. 

Lena Danker NUO H. 1½-årig maskulin hane av god storlek, ger något kvadratiskt intryck, maskulint huvud som i helhet 

önskas längre, korrekt bett, vackra ögon, något lågt ansatta öron, rak skuldra och överarm, på grund av detta något fattig 

frösbröst, välformad bröstkorg, fina ben och tassar, rör sig med korta ineffektiva steg, på grund av detta dagens pris. 

Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa NUO ERI 4. Temperamentful black dog in very good size, good type, short 

body, very good angulations in backhand, little bit short in action in forehand, very nice hair, moves with correct topline, 

presenting a merry cocker. Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Waldèn NUO EH 4. Mittasuhteiltaan erinomainen nuori uros, 

vielä hieman kapea kuono-osa ja toivoisin pidemmän kallon, hyvä kaula, hieman suora olkavarsi, tilava runko ja hyvä 

ylälinja, riittävästi kulmautunut takaosa, liikkuu iloisesti mutta hieman vaatimattomalla askelmitalla, kaipaa hieman 

kehätottumusta, kuitenkin iloinen luonne, turkki tänään hieman eloton. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-

Britannia NUO ERI. Very nice headed, very good outline, a little straight in shoulders, excellent bone and feet, could have 

more forechest, could have more angulation in the rear, excellent proportions, excellent topline and tailset, is sound and 



maintains excellent outline on the move but could have more reach and drive. Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia NUO 

ERI 2 PU4 VACA. Almost 2 years, correct size and proportions, proportional head, correct bite, could have stronger back, 

correct tailset, very good angulation, very good movement, has slightly cow hocks. Kouvola KR 16.8. Kirsti Louhi AVO 

EH 1. Hyvän tyyppinen, kaunis pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, täysin suora edestä, hyvä 

rinnan syvyys, hyvin asettunut häntä, saisi olla paremmin kulmautunut, liikkuu avoimesti takaa, sivuliike turhan lyhyttä. 

Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia AVO ERI 4. 2 years old, quite good in type, could have bit better head 

proportions, bite ok, nice body shape, good neck and topline, very good coat condition, correct tailset and carriage, correct 

hind angulation, moves good, front action could be bit better. Porvoo RN 30.8. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PU1 SERT 

VSP. Erinomaiset mittasuhteet omaava maskuliininen mallikas uros, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat ja 

otsapenger merkatumpi, päässä erinomainen vahvuus ja todella kaunis ilme, erinomainen tilava runko, hyvä luusto, mallikas 

takaosa, eturinta niukka ja etukulmauksien tulisi olla voimakkaammat, kantaa itsensä hyvin liikkeessä, etuaskel voisi olla 

ulottuvampi, liikkuu hyvin takaa. Luumäki RN 31.8. Soile Bister AVO EH 1. Vahvaluustoinen maskuliininen uros, tulisi 

olla paremmin kulmautunut edestä, vahva kallo, hyvä ilme, vielä melko puutteellinen eturinta, hyvä takaosa ja hännän 

kiinnitys, toivoisin silkkisemmän karvan, tulisi liikkua maatavoittavammin, aristelee hampaiden näyttöä huulitulehduksen 

vuoksi. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Strongly made black with a lovely melting 

expression, would like a little more length of upper arm and development of chest, very good in ribs and body, could have a 

little more rear angulation, very good coat condition, very happy mover, could develop a little more strength behind, for that 

reason 'very good'. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen AVO ERI 2. Erinomainen tyyppi, koko sekä luusto, pään linjat 

voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kaunis pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, eturintaa ja etukulmauksia voisi olla enemmän, 

hyvä rintakehä, riittävät takakulmaukset, erinomainen lihaskunto, kaunis turkki, toivoisin hieman pidemmät liikkeet, ihanan 

vilkas koira. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila AVO ERI 3. Kaunis uros, hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää, kaunis 

ilme, erinomainen kaula, eturintaa voisi olla hieman enemmän, erittäin hyvä runko, ylälinja ja raajat, kaunis karva, 

erinomainen luonne, liikkuu hyvin. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi AVO ERI 3. Kort kompakt hanhund, 

maskulint välskuret huvud, vällagda skuldrar, utmärkt förbröst, välvinklad överarm som är något kort, härligt kropp, korrekt 

kors, välvinklad bakdel, utmärkt päls, mycket välgående. 

 

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: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila AVO H. Hieman tukevassa kunnossa esitetty uros, pää saisi olla linjakkaampi, 

samoin koko koira, hyvä runko ja luusto, kulmauksia saisi olla enemmän, hyvä karva, töpöttävät liikkeet, voisi esiintyä 

iloisemmin. 

 

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: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia JUN ERI 3. 11 months, correct in type and proportions, masculine head, 

dark eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulders and topline, correct tailset, well angulated, good bone, 

feet and pastern, chest deep and well ribbed up, correct coat, moving well. Kiuruvesi RN 19.4. Soile Bister JUN H. Hyvin 

kehittynyt, hyvä luusto, maskuliininen uros jolla seistessä varsin hyvät linjat, hyvä pää ja ilme, hyvät kulmaukset, kaunis 

karva, liikkuessa takaosa nousee ja liike jää rungon alle, hyvä häntä ja luonne, seistessä paljon parempi kuin liikkuessa. 

Suolahti RN 17.5. Saija Juutilainen JUN EH 3. 17 kk, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen, hyvin klassinen pää, kaunis ilme 

ja huulilinja, hyvä purenta ja korvat, kaunis kaula joka kiinnittyy sulavasti ylälinjaan, hyvät etukulmaukset, erinomaiset 

takaa, eturinta saa kehittyä, hyvin kaunis karvapeite, liikkuu erinomaisella askelpituudella mutta liikkuu kapeasti edestä ja 

takaa eikä ole tänään oikein innostunut, hyvin esitetty. Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Hyvät 

mittasuhteet, hyvä koko, erinomainen tyyppi, pään linjat eivät yhdensuuntaiset, hyvä ilme, kauniit silmät ja korvat, hyvä 

kaula, eturintaa toivoisin enemmän, pysty lapa, erinomainen rintakehä, hyvät takakulmaukset, toivoisin hieman pidemmät 

etuliikkeet, erittäin kaunis hyvälaatuinen turkki, käyttäytyy hyvin. Haukipudas RN 29.6. Ritva Raita JUN ERI 1 PU2 

VASERT. Erinomaista tyyppiä, erinomaisesti liikkuva uros joka esitetään hieman pulskassa kunnossa, vaikuttaa seistessä 

vähän pitkältä, erinomainen linjakas pää, hyvä pigmentti ja purenta, liikkuu kaikin puolin hyvin. Oulu KV 12.7. Keith 

Lovell, Australia JUN ERI 1 PU4. Correct type, very good balance, good sound movement, correct head, eyes, mouth and 

ears, good neck and shoulder, strong legs and feet, very good coat. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka JUN ERI 3. 

Correct size and head, would prefer slightly longer ears, correct neck and topline, would prefer slightly more forechest, 

correct tail and quarters, in movement slightly close in front and behind, correct coat, would prefer slightly more self-

confidence. Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara NUO EH 2. Nuorekas, raajaluustoltaan keskivahva uros, hyvin kaunis 

pään sivukuva, kauniisti holvautunut kallo, erittäin niukasti kulmautunut etuosa, puuttuva eturinta, rintakehä saa vielä 

täyttyä, hyvä lanne, sopivat takakulmaukset, vielä vähän kapea etu- ja takaliike, kapea etuliike edestä katsottuna, voisi 

kantaa itsensä paremmin, esitetään kauniisti, kaunis näyttelykunto. Tornio KV 9.8. Michael McCarthy, Irlanti NUO ERI 

1 PU3. Nice outline standing, very good in head, good balance between muzzle and skull, good neck, well set ears, good 

bone and feet, well developed in chest, good ribcage, good hindquarters, well coupled, good muscle behind, moves well 

coming and going. Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, 

hieman etuasentoiset lavat, aavistuksen laskeva ylälinja, hyvä luusto, vielä kapea edestä, riittävät etukulmaukset, hyvin 

kulmautunut takaa, hyvä leveä reisi, liikkuu riittävällä askelpituudella. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi NUO 

EH 4. Maskulint välskuret huvud, vällagda skuldrar, knappt förbröst, stor, fina proportioner, korrekt kors, välvinklad bak, 

vackert päls, rör sig trångt fram, annars ok. 

 

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: Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen AVO EH 1. Hyvät mittasuhteet, erinomainen tyyppi, hyvä koko, kaunis pää ja 

ilme, hyvät silmät ja korvat, riittävä kaula, hyvä eturinta, aavistuksen pystyt lavat, pyöreä rintakehä joka aavistuksen lyhyt, 



hyvät takakulmaukset, erinomainen vahva luusto, toivoisin pitemmät liikkeet, hieman kapea etuliike, kaunis turkki, 

käyttäytyy hyvin. Haukipudas RN 29.6. Ritva Raita AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. Erinomaista tyyppiä oleva uros, 

erinomainen ilmeikäs pää, hyvä purenta, hyvät korvat, hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa, liikkuu kaikin puolin 

erinomaisesti. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia AVO ERI 2. Correct type, good balance but without elegance, 

moved soundly, correct head, eyes, mouth and ears, neck could be longer, very good body, hindquarters and coat. Oulu KR 

13.7. Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI. Nice dog, nice head but would prefer slightly longer ears, correct neck, body, tail 

and quarters, moves ok but would prefer slightly more drive, nice temperament, correct coat. Tornio KV 9.8. Michael 

McCarthy, Irlanti AVO ERI 2 PU2 VASERT VACA. Good male outline, good balance in head, powerful in muzzle, nice 

neck, nice set back of shoulder, good bone, correct feet, nice depth of rib, compact in body, sufficient angulation, nice set of 

tail, moves very smartly coming and going. 

 

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: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia NUO ERI 1. 18 months, well balanced, square in outline, masculine 

head, dark eyes, complete scissors bite, ears well set and long enough, good neck, shoulder and topline, correct tailset, well 

angulated, good bone, feet and pastern, chest deep enough and ribbed up, correct coat, moving well. Lestijärvi RN 5.4. 

Markku Santamäki NUO ERI 2 PU3. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää, vahva kaula, hyvä luusto ja 

runko, reippaat liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti, hyvä turkki, hieman korkeat otsaluut. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, 

Australia AVO ERI 1. Correct type, good balance, very elegant, moved very well, very good head, good front with strong 

feet, correct body, hindquarters and coat. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI 3. Nice head but would prefer 

longer ears, correct neck and body but would prefer slightly more forechest, correct tail but would like it in level with the 

topline in movement, correct quarters, movement, coat and temperament. Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara AVO 

ERI 1 PU2 VASERT VACA. Oikean mallinen maskuliininen uros, hyvin kaunis pään sivukuva, hyvin täyttynyt kuono-osa, 

otsapenger voisi olla merkatumpi, niukka eturinta, erinomainen pituus rintakehässä, solakka, hyvät takakulmaukset, 

erinomainen karvan laatu, hyvin ulottuvat reippaat sivuliikkeet, kantaa itsensä hyvin. Tornio KV 9.8. Michael McCarthy, 

Irlanti AVO ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP. Distinctly male in outline, good muzzle, nice skull, good hung of ear, nice 

neck, good bone and feet, good depth of ribcage, nice tailset, good angulation, moves very well coming and going. Kajaani 

RN 2.11. Marjo Jaakkola AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, antaa aavistuksen 

pitkärunkoisen vaikutelman, erinomainen luusto, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä turkki, liikkuu riittävällä 

askelpituudella, kantaa itsensä hyvin liikkeessä, miellyttävä luonne. 

 

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: Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, maskuliininen nuori uros jolla on 

oikeat mittasuhteet, oikean mallinen miellyttäväilmeinen pää, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja oikean mallinen 

runko, hieman lyhyt pysty olkavarsi, voimakkaasti kulmautunut takaosa, hyvä luusto, oikealaatuinen turkki, hieman jyrkkä 

lantio, liikkuessa hieman köyristää lanneosaansa, olisi edukseen iloisempana. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia AVO 

EH 4. Correct type, good head, eyes, ears and mouth, needs more neck, elbows tight, very good body and hindquarters, 

good coat. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI 4. Correct head but would prefer slightly longer ears, 

correct neck, I'd like to see slightly more forechest, correct tail and quarters, slightly close behind in movement, correct coat, 

nice temperament. Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara AVO EH 2. Erittäin hyvät mittasuhteet, saa vielä miehistyä, 

karva ei ihan näyttelykunnossa, pehmeät jalkakarvat, mallikas pää, erittäin hyvät pään linjat, varsin lempeä ilme, 

puutteellinen eturinta, hyvä rintakehän malli, sopiva takaosa, etuosa saa kehittyä, etuliike kärsii eturinnan puuttumisesta, 

hyvä ulottuvuus sivuaskeleessa, erittäin hyvä häntä, esitetään kauniisti. Tornio KV 9.8. Michael McCarthy, Irlanti AVO 

EH. Nice outline, loses a little in shoulder set, typical in head, nice eye and pigment, good neck, needs to be better in 

shoulder, good rib, firm topline and coupling, sufficient angulation, moves ok, needs to be better going. 

 

SLUMBERLAND BE BOB A LULA Fin Mva 25520/06 s.08.04.2006 i. Fin & Rus & Est & Lv & Ltu Mva EeV-06 

Vitahotellets Aragon e. Fin & Est Mva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia NUO EH 3. 21 months, square in outline, could be a little bit more 

masculine, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, corret tailset, chest deep enough 

and well ribbed up, well angulated, good bone and feet, correct coat, moving well. Kerimäki RN 1.3. Paavo Mattila NUO 

ERI 1 PU1 SERT VSP. Erittäin kaunis nuori uros, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, erinomainen luusto, 

hyvä ylälinja ja kulmaukset, erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki 

NUO EH. Erinomaiset mittasuhteet (korkeus/pituus), ilmeikäs pää, kaula voisi olla pidempi, hyvä luusto, riittävä runko, 

muuten hyvät liikkeet mutta kääntää eturaajoja sisään päin. Kajaani RN 13.4. Leila Kärkäs AVO HYL. Hyvän tyyppinen 

uros jolla saisi olla urosmaisempi pää, hyvät pään linjat, hieman niukat etukulmaukset, sopiva luusto, hyvät takakulmaukset, 

jännittää hieman ylälinjaansa, liikkuu melko lyhyellä askeleella, hyvä karvan laatu, valitettavasti murisi tutkittaessa, mikä 

on cockerille täysin ei-toivottavaa. Kiuruvesi RN 19.4. Soile Bister AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomaisen kokoinen, 

hyväluustoinen, maskuliininen uros jolla hyvät mittasuhteet, varsin hyvä pää, voisi edestä olla paremmin kulmautunut, hyvä 

runko ja takaosa, kaunis karva, saisi liikkua tehokkaammin takaa, hieman sisäkiertoiset etuliikkeet, erittäin hyvät 

sivuliikkeet. Joensuu KR 17.5. Paula Rekiranta AVO ERI 2 PU2. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, hyvin 

tiivisrunkoinen uros, pää voisi olla hieman pidempi ja jalompi, riittävä kaula, hyvä eturinta, hyvä rintakehä, lyhyt lanne, 

hyvä matala kinner, erinomainen luusto, hyvä karvapeite, kauniit sivuliikkeet. Joensuu KV 18.5. Annukka Paloheimo 

AVO H. Hyvät mittasuhteet, vahva luusto, lyhyehkö pää, vahva runko, kovin pysty olkavarsi, epätyypillinen luonne, 

murisee kovaa pöydällä, liikkuu hyvin, erinomainen karvan laatu, luonne pudottaa palkintosijaa. Raahe RN 7.6. Merja 

Ylhäinen AVO H. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvät silmät ja korvat, hieman lyhyt 

kaula, toivoisin hieman enemmän eturintaa, pystyt lavat, erinomainen rintakehä, hyvät kulmaukset takana, liikkuu hyvin, 



kaunis turkin laatu, valitettavasti koira murisee pöydällä mutta antaa käsitellä. Haukipudas RN 29.6. Ritva Raita AVO EH 

2. Sopusuhtainen uros, kuono-osa voisi olla hieman pitempi, muuten hyvä pää, ilme, korvat sekä purenta, etuasentoiset 

lavat, liikkuu vähän löysästi edestä, tahtoo seistä takaraajat hieman allaan, saisi liikkua vetävämmin, esitetään erinomaisesti. 

Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia AVO ERI 3. Correct type, good balance, moved soundly, good head which could 

be longer, good front angulations, very good body and hindquarters, good coat. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka 

AVO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP4. Nice dog, nice head, correct neck, body, tail and quarters, nice movement, correct coat, 

nice temperament. 

 

SLUMBERLAND CRACKER JACK 35161/07 s.06.04.2007 i. Flyers Say Hey e. Fin & Est Mva Merazure Upside-Down 

kasv. Mervi Silvennoinen 

Näyttelyt: Kerimäki RN 1.3. Paavo Mattila JUN H. Hieman ujosti esiintyvä, mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvä pää ja 

kaula, kapea runko, hyvä selkälinja, luusto voisi olla hieman vankempaa, sopivat kulmaukset, hyvälaatuinen karva, hyvät 

sivuliikkeet, saisi esiintyä varmemmin. Polvijärvi RN 5.4. Matti Tuominen JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, 

miellyttäväluonteinen uros jolla voisi olla aavistuksen voimakkaampi otsapenger, hyvä kaula ja runko, sopiva raajaluusto, 

turkki ei tänään näyttelykunnossa, ulkokierteiset eturaajat, parempi esiintyminen parantaisi tulosta, hyvät sivuliikkeet, 

ylälinja saisi olla parempi. Pieksämäki RN 7.6. Paula Rekiranta JUN H. Kookas, neliömäinen nuori uros, hyvä kallo, 

hieman kevyt kuono-osa, kaula voisi olla pidempi ja lavat viistommat, hyvä rintakehä, hieman lyhyt lantio, pitkä sääri, 

matala kinner, hieman ulkokierteiset etukäpälät, oikea turkin laatu, liikkuu kovin lyhyellä askeleella ja takaa kapeasti. 

Mikkeli RN 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat JUN ERI 1 PU4. Very beautiful dog, 12 months, beautiful skull and 

frontface, very gentle expression, beautiful earset and good pigmentation, good angulations, lovely chest, lovely bone and 

good feet, lovely coat, in the movement he can go correct if he takes the time. Saarijärvi KR 10.8. Sheila Polk, 

Yhdysvallat JUN ERI 1. Good topline, nice neck, good length of ear, good muzzle length, compactly built, good 

angulations, very nice young dog. Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki JUN EH 3. Vahvarakenteinen, oikeat rungon 

mittasuhteet, täyteläinen hyvä pää, erinomainen huulilinja, voimakas eturinta, hyvät raajojen kulmaukset, liikkeessä ylälinja 

ei säily vielä aivan oikeana, saisi kantaa itsensä paremmin, käyttäytyy tasapainoisesti. 

 

SLUMBERLAND DOUPLE O SEVEN 24312/08 s.26.03.2008 i. Fin Mva Est JMva EstJV-07 Paisley's Crystal-Clear e. 

Fin & Est Mva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN 3. Nice type, pleasing head, good depth, well bodied, 

nice tailset, moves soundly but needs to settle. Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola PEN 1 KP VSP-pentu. Iloisesti 

esiintyvä, erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, eturinnan tulee vielä kehittyä, sopiva luusto, ikäisekseen 

hyvä runko, riittävät etukulmaukset, hyvin kulmautunut takaa, hyvä turkki, liikkuu riittävällä askelpituudella, hyvä luonne. 

 

SNEDBO'S COSMOS 31572/07 s.14.05.2007 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid e. Bluebell kasv. 

Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia JUN H. Correct type, head elegant enough, could have more parallel lines, 

enough neck, correct enough topline, enough volume of body, angulation correct enough, could show himself better in 

movement, needs ringtraining. Närpiö RN 14.6. Markku Santamäki JUN H. Rungon mittasuhteiltaan (korkeus/pituus) 

oikein rakentunut, pään ylälinjat tulisivat olla saman suuntaiset, hieman korkeat otsaluut, kaula saisi olla pidempi, hyvä 

rintakehän muoto ja hyvät raajojen kulmaukset, ei pidä käsittelystä, osoittaa mieltään esittäjälle, hyvä turkki. Maalahti RN 

9.8. Leila Kärkäs JUN H. Saisi olla urosmaisempi kauttaaltaan, hieman lyhyt pää jossa takaluisu kallo, lyhyt kaula, 

niukasti kulmautunut etuosa, melko voimakkaat takakulmaukset, köyristää lanneosaansa aika ajoin, liikkeessä takaosa saisi 

toimia tehokkaammin, askel jää kovin lyhyeksi, hieman pehmeä turkin laatu ja turkki olisi voitu viimeistellä paremmin, 

ainakin takut avata! 

 

SOFUS FOOTLIGHTS Fi & Lt Mva JV-07 V-07 59576/07 s.01.11.2006 i. Quettadene Footsteps e. Sofus Tarantella 

kasv. Gunilla Lindquist, Ruotsi 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia JUN ERI 1 PU3 VASERT. 1 year old, very nice type, masculine head, 

dark eyes, complete scissors bite, well set ears, square in outline, good neck, shoulder and topline, correct tail, strong body, 

well angulated, good bone, feet and pastern, very nice coat, moving well, a little bit shy. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, 

Ruotsi NUO ERI 2 PU4. Utmärkta proportioner, vackert välutfyllt välformat huvud, med maskulint uttryck, välansatta 

öron, korrekt hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, välutvecklad bröstkorg, utmärkt päls, rör sig väl och 

vägvinnande, välpresenterad. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO ERI 4. Masculine head spoilt by 

excessive clippering, nice outline, shoulders a little straighter than ideal, upper arm a little short, good topline, tailset, 

quarters and short hocks, good ribcage, nicely proportioned, very stylish on the move, very good carriage, powerful rear but 

would like more forward reach. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola NUO ERI 3. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää, 

kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt runko, eturinta saa vielä täyttyä, hyvät rungon mittasuhteet, hyvin kulmautunut 

takaosa, liikkuu hyvällä askeleella. Rovaniemi KV 21.6. Jo Schepers, Alankomaat NUO ERI 1 VACA. 1½ years, good 

looking black dog, very nice type, very good size, good male head, good eyes and teeth, good neck and topline, very good 

tail, good ribs, has more angulation behind, good legs and feet, shows good, movement in front a little high. Helsinki KR 

6.9. Pam Blay, Iso-Britannia NUO ERI 1. Excellent black with masculine head, correct eye and mouth, excellent neck, 

shoulder and topline, good ribcage, excellent forward reach in profile in move, excellent type in good coat. Hyvinkää ER 

19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia NUO ERI 3. Very cockery black, attractive head and eye, strong in bone, needs to 

develop in chest, good body, short back, very exuberant and out-going mover, which gained him his excellent grading. 

Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi NUO ERI 3. Maskulin, medelstor ung hane med bra proportioner, välformat 

huvud, tillräckligt nosparti, saxbett, bra ögon och öron, mycket bra hals och överlinje, tillräcklig bröstkorg, passande 

benstomme, tillräckliga vinklar, mycket bra kors och svans, starka hasor, parallella rörelser men kunde ta ut steget bättre, 

välskött päls, något matt i färgen men bra struktur och behäng, typiskt temperament. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen NUO 

ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi, koko, luusto ja mittasuhteet, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, 



hyvä ilme, hyvä kaula, eturintaa ja etukulmauksia voisi olla enemmän, erinomainen rintakehä, erinomainen takaosa, kaunis 

hyvälaatuinen turkki, liikkuu erittäin kauniisti, hyvä luonne. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti AVO ERI 1. Very 

nice, well balanced dog with good head and expression, nice dark eyes, good earset, nice clean throat, good neck and 

shoulder, nice topline and tailset, nice rib and loin, well muscled hindend, good angulation, moving well both ways. 

Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi AVO ERI 2. Mycket vackert huvud, vällagda skuldrar, tillräckligt förbröst, 

välvinklad överarm som är kort, platta tassar, fina proportioner, härligt kropp, välvinklad bakdel, vackert päls, mycket 

välgående. 

 

SOFUS WILDCARD 28238/08 s.01.11.2006 i. Quettadene Footsteps e. Sofus Tarantella kasv. Gunilla Lindquist, Ruotsi 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN ERI 1 PU4. Prima typ, prima huvud, utmärkt hals och överlinje, 

välutvecklat bröst för åldern, god benstomme, rör sig mycket effektivt, prima päls med rikligt behäng, mycket trevligt 

temperament. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi NUO ERI 2 PU4. Utmärkt storlek och proportioner, 15 

månader, ett mycket maskulint huvud som inte få bli mer av, skulle önska lite större ögonen, fin färg i ögonen, bra bett, lite 

halsskinn, välsansatta öron, nästan för lång i hals, förbröstet ännu under utveckling, välvinklad fram, kunde vara lite längre i 

sin bröstkorg, stabil länd, välvinklad bak, fin kors, utmärkt pälskvalitet för att vara svart, superb trimming, parallell fram 

och bak, rör sig med fin steg från sidan med utmärkt attityd. Lahti KV 27.4. Eeva Resko NUO ERI 2. Tyylikäs, erittäin 

hyvän tyyppinen uros, hyvä pää, hieman turhan paljon huulia, kaunis ylälinja, erinomainen olkavarsi, eturinta ja luusto, 

vahva takaosa, minun makuuni hieman ylikulmautunut, liikkuu kauttaaltaan erittäin hyvin. Rauma KR 11.5. Elena 

Ruskovaara NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima, erittäin maskuliininen pää, täyteläiset 

huulet, kauniit silmät ja sopiva otsapenger, kaunis kaula, erittäin hyvä vahva ylälinja, eturinta saa täyttyä, hyvä vahva 

takaosa, hyvät takakulmaukset ja vahva kinner, hyvät yhdensuuntaiset liikkeet ja oikea tapa liikkua, iloinen esiintyjä, tiptop 

kunnossa. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB VSP. Excellent type, right size, 

masculine head, excellent length of neck, very good substance and teeth, excellent angulations, nice hair, movement is a 

little bit uncontrolled, should have a little ringtraining. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 PU3 SERT. 

Näyttävä, maskuliininen pää, pitkä kaula, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta, sopiva luusto, tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat, hyvä matala kinner, liikkuu pitkällä askeleella, kaunis turkki. Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, 

Alankomaat NUO ERI 1 PU4. Quite strong and heavy dog, good bone and masculine, a bit to much lip for me but 

expression is ok, lovely neck and topline, good forechest and body, correct angulations, lovely coat condition and colour, 

movement can be a bit tighter, nice temperament and presentation. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia NUO 

ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP. 20 months old, lovely typy dog with good head, correct bite, lovely body proportions, good 

neck and topline, presents himself in excellent condition, good typy movement. Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi 

NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB VSP. Utmärkt, kompakt helhet med bra proportioner, maskulint huvud med parallella 

linjer, mörka men något små ögon, vackra öron, bör torka upp i läpp och halslinjen, fin nacke, bra rygg, kors och svans, 

utmärkta vinklar, kraftiga ben och runda tassar, kropp med fin volym och bredd i länden, vacker päls, rör sig med fint steg. 

Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi NUO ERI 2. Maskulin välbyggd ung hane av utmärkt storlek och 

proportioner, vacker silhuett, välformat huvud, utmärkt nosparti, stop och skalle, ögonen önskas torrare, något överdrivet 

halsskinn, saxbett, utmärkt hals och överlinje, välformad bröstkorg, utmärkta vinklar och benstomme, mycket bra kors och 

svans, starka hasor, stabila vägvinnande rörelser, välskött päls av utmärkt färg, struktur och behäng, bra temperament. 

Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi AVO ERI 1 PU3 VASERT VACA. Maskulint välformat huvud, lång hals, 

något framskjuten skuldra, mycket bra förbröst, välvinklad överarm, fina proportioner, korrekt kors, välvinklad bakdel, 

vacker päls, rör sig med härligt drive. 

 

SPECK LINE DANCE WITH ME 50131/07 s.10.06.2007 i. Westerner Illusion Of Magic e. Fin Mva Fin & N Jva Jenlin 

Savannah kasv. Maarit Mäki 

Näyttelyt: Tornio KV 9.8. Michael McCarthy, Irlanti JUN EH 2. Nice male outline, powerful muzzle, good tone of 

skull, nicely set back and shoulder, needs to tighten in front, nicely developed in body, good coupling and hindquarters, 

good bone and feet, lovely hind movements, needs to be better coming, a little more show training would help. 

 

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: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Kaunis nuori uros, hyvän mallinen 

kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, runko ja raajat, tyylikäs ylälinja, erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä 

käytös. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO EH. Välformad skalle, något tunnt nosparti, lagom hals, stark rygg, 

tillräckliga vinklar fram, utmärkta bak, outvecklad bröstkorg och förbröst, bra ben och tassar, utmärkt päls, i välpresenterad 

skick, rör sig väl från sidan men trångt bak, välvisad. Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki NUO ERI 1 PU2 VASERT. 

Kauttaaltaan tasapainoinen, rungon mittasuhteiltaan tasapainoinen, hyvä runko ja raajat, vahva turkki, voisi olla "raivia" 

enempi. Tuuri KR 8.6. Kari Salminen NUO T. Kaunis kokonaisuus, hyvin liikkuva, erinomainen käytös, kaunis pää, 

ilmettä parantaisi tiiviimmät silmät, liikaa nahkaa päässä, valitettavasti puolittainen alapurenta, erinomainen luusto, kaunis 

karva. Jurva RN 29.6. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula 

ja ylälinja, hieman etuasentoiset lavat, eturinnan tulee vielä täyttyä, hyvät rungon mittasuhteet, liikkuu hyvällä askeleella. 

Lapua RN 16.8. Tarja Hovila EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen maskuliininen uros, hyvän mallinen sopivan vahvuinen pää, 

otsapenger voisi olla selvempi, hyvä kaula ja ylälinja, niukka eturinta, olkavarsi voisi olla pidempi ja viistompi, hyvä runko 

ja takaosa, voisi liikkua pidemmällä etuaskeleella, kaunis turkki, miellyttävä luonne. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, 

Ruotsi KÄY H. Tillräckligt maskulin medelstor hane med bra proportioner, huvudet är bra i silhuett men alltför tunnt och 

smalt, skevt bett, bra hals och överlinje, knappt förbröst, flat bröstkorg, tillräckliga vinklar, mycket bra kors och svans, 

något tunn benstomme, parallella rörelser, välskött päls av bra struktur och färg men något tunn i dag, bra temperament. 

Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen KÄY EH 3. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, riittävä luusto, kaunis pää ja ilme, 

purenta voisi olla paremmin leikkaava, riittävä kaula, eturintaa ja etukulmauksia tulisi olla enemmän, etujalkojen tulisi olla 



suoremmat, hyvä rintakehä, hyvät takakulmaukset, erinomainen turkin laatu, esitetään hieman laihassa kunnossa, liikkuu 

erittäin hyvin, hyvä luonne. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti KÄY EH 4. Nice short compact dog with super 

temperament, nice head and expression, good earset, nice neck, would prefer slightly better topline, nice rib and short loin, 

good tailset, he is too fine for a dog and he is moving very closely behind and wide in front. 

 

STRAWBERRY LINE’S BOUNTY 24340/08 s.29.05.2006 i. Cardamine The Sable King e. Peach Passion’s Fontana Di 

Trevi kasv. Rosa Garthe, Ruotsi 

Näyttelyt: Lahti KV 27.4. Eeva Resko NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB VSP. Erinomainen rotutyyppi, hyvä pää, voisi olla 

hieman parempi otsapenger, erinomainen ylälinja, hyvä etuosa ja luusto, erinomainen runko, kaunis takaosa, liikkuu 

kauttaaltaan hyvin, erinomainen turkin laatu. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa NUO ERI 2. Excellent type and 

very attractive dog, correct size, good balanced head, very good length of neck, correct angulations, nice hair, moves 

excellently. 

 

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: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN EH. Välskuret huvud, tillräcklig hals, god rygg, aningen fallande 

kors, lite stel överarm, tillräcklig bröst för åldern, tillräcklig benstomme, rör sig väl från sidan, kunde bli stabilare sett från 

fram, utmärkt päls, trevligt temperament. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia JUN ERI 4. Very handsome, 

very sporting, perfect coat texture and patterning, expression good, front assembly okay, excellent topline, excellent 

proportions, good quarters, good tailset, stylish, sound, good carriage, displays excellent cocker character. Forssa KV 14.6. 

Marjo Jaakkola JUN EH 4. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen riittävä runko, 

eturinta saa vielä kehittyä, sopiva luusto, reisi voisi olla leveämpi, riittävät takakulmaukset, etuaskel voisi olla pidempi, 

miellyttävä luonne. Rovaniemi KV 21.6. Jo Schepers, Alankomaat JUN ERI 2 PU4 VASERT. 17 months, goodlooking 

young dog, nice head, very typical, dark eye, good expression, low earset, good neck and topline, good forechest and ribs, 

good angulations, good legs and feet, very nice coat, good moving and showing, nice temperament. Turku KR 26.7. Hans 

Boelaars, Alankomaat NUO H. Not really excellent in type, needs more substance in body, a little feminine in head and 

snipy muzzle, rather short ear, excellent eye, correct bite, needs more front and more angulation in rear, happy character, 

active on the move. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia NUO ERI 2. 18 months old, correct in type, nice masculine head, 

eyes dark enough, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulders and topline, correct tailset, well angulated, 

good bone and feet, chest needs to get bit more deeper, correct coat for his age, moving well. Helsinki KV 13.12. Tord 

Lundborg, Ruotsi NUO EH 3. Maskulint välskuret huvud, fasta ögonkanten, något framskjuten skuldra, mycket bra 

förbröst, väl kroppad, korrekt kors, välvinklad bakdel, vacker päls. 

 

TIIAS FANCY DAN 16810/05 s.29.01.2005 i. Fin & Lv & Est Mva Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Ain’t She Sweet 

kasv. Tiina ja Asko Järvinen 

Näyttelyt: Suolahti RN 17.5. Saija Juutilainen KÄY ERI 1. 3-vuotias, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen uros jolla 

liikkeessä erinomainen ylälinja, urosmainen pää mutta varsin syvä kallo-osa, hyvät huulet ja purenta, silmäluomet voisivat 

olla tiukemmat, hyvä kaula joka voisi kiinnittyä sulavammin ylälinjaan, toivoisin paremmat kulmaukset taakse, vankat 

käpälät, hyvä karvan laatu, mukava luonne, liikkuu erinomaisella askelpituudella, kantaa häntäänsä hyvin. 

 

TIIAS KNIGHT ERRANT 12332/08 s.17.12.2007 i. Fin Mva Fenbrook Ain't No Other e. Tiias Ensnare To You kasv. 

Tiina ja Asko Järvinen 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN H. Well grown and strongly made orange, pleasing 

head, very good in bone and substance, adequate shoulder line, could be shorter in back and could carry less weight to 

advantage, difficult to assess his movement today but would need to tighten up for higher awards, happy dog. 

 

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: Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KÄY ERI 1 PU2 VASERT. 4 years old, beautiful 

outstanding dog, very gentle head, good head lines, very gentle and soft expression, beautiful frontchest and ribcage, lovely 

lines and tailset, lovely coat, liver roan colour, happy mover, happy tail, good temperament.  

 

TOLINKA SEMIFREDDO S Jva S21393/2007 s.31.01.2007 i. S(n) Mva Westerner Aquarious e. S Jva Perchwater Misty-

Blue kasv. Annika Hopic, Ruotsi 

Näyttelyt: Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi NUO ERI 2 VASERT. Utmärkt, aningen lång, maskulint huvud med 

parallella linjer, fina öron, bra läpplinje, något halsskinn, fin hals och rygglinje, kropp med bra volym men något lång länd, 

goda vinklar, kraftiga ben och runda tassar, vacker päls, rör sig med bra steg men kann få lite mer bredd i fronten. 

 

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 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi VET EH 2. Bra storlek, vackert huvud och uttryck, stark överlinje, 

kort hals, framskjutande skuldra, välformad bröstkorg, utmärkta ben och tassar, goda vinklar bak, utmärkt päls, rör sig väl 

för åldern. Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara VET ERI 2 PU4. Maskuliininen hyvän mallinen veteraani, sopiva 

raajaluusto, hiukan takaluisu kallo ja otsapenger voisi olla merkatumpi, hyvin kauniit silmät, hyvä kuono-osa, eturinta on 

turhan kapea, erinomainen takaosa ja takakulmaukset, hiukan litteät kylkikaaret, erinomainen häntä ja joustavat 

sivuaskeleet, etuaskel voisi olla ulottuvampi, kantaa itsensä liikkeessä erittäin hyvin, pirteä esiintyjä. Loviisa RN 19.4. 

Merja Ylhäinen VET ERI 2. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja ilme, hieman lyhyt 

kaula, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä rintakehä, liikkuu kevein askelin riittävällä askelpituudella, hieman karkea 



turkin laatu, hyvin säilynyt ja iloisesti käyttäytyvä veteraani. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa VET ERI 2. 

Black veteran in good size, movement is little bit slower and coat not in best condition, shows a good temperament. Turku 

KR 26.7. Hans Boelaars, Alankomaat VET ERI 1 PU3 VSP-VET. First class veteran, true excellent quality, lots of 

substance, very pleasing head, balanced front and rear, moves correctly. 

 

TRIPLET ASTERIX 42149/03 s.29.07.2003 i. Leavenworth A Kind Of Magic e. C.I.B. Fin & Est Mva Triplet Nugget 

kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi AVO ERI 1 PU4. Maskulin hane med fint huvud, vackra ögon, bra öron, 

bra överlinje i stående men ryggen skjunker i rörelse, bra benstomme och bröstkorg, välvinklad bak, bra steg, bra päls. 

 

TRIPLET BLACK MIRAGE 26500/08 s.10.03.2008 i. C.I.B. Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv Mva RkfV-06 

V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin Mva Est JMva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN 1 KP. Quality dog who is better for handling, 

pleasing in head and eye, well proportioned, good angulation, coat needs some work, moves well but needs to settle. Espoo 

pentu 1.11. Juha Palosaari PEN 1. Hyvin vankka, mittasuhteiltaan hyvä uros, pään sivukuva hyvä mutta kuono-osa saisi 

olla täyteläisempi, hyvä raajojen luusto ja kulmaukset, jopa turhan tuhdissa kunnossa tänään, turkki on vielä hyvin 

pentumaisen villava, liikkuu hyvin halutessaan, kaipaa harjoitusta. 

 

TRIPLET CULLINAN I 20095/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat KÄY EH 4. Nice red male, good head and eyes and 

bite, just enough neck, very good angulations all over, strong bone, good tailset, can have stronger back, nice temperament. 

Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen AVO EH 2. A boy who is rather up to size, masculine head, nice 

expression, good eye colour and shape of eyes, enough neck, could be better angulated in shoulder, needs more chest and 

body, also would like a better spring of ribs, well angulated behind, coat not in show condition, a bit short steps in front, 

otherwise nice mover. Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen KÄY ERI 2 PU4. Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet mutta 

kookas, pään linjat eivät ole yhdensuuntaiset, kaunis ilme, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula, eturintaa voisi olla enemmän, 

hieman pystyt lavat, hyvä rintakehä, hieman pysty lantio, hyvät polvi- ja kinnerkulmat, erinomainen turkki, hyvä ylälinja ja 

liikkuu erittäin hyvin, käyttäytyy erinomaisesti. Lammi RN 12.7. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PU1 SERT ROP. 

Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, hyvä täyteläinen pää, erinomainen huulilinja, hieman takaluisu kallo-osa, 

hyvä luusto ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat, eturinnan tulisi olla voimakkaampi, hyvät liiikeet, käyttäytyy 

luottavaisesti. Luumäki RN 31.8. Soile Bister KÄY ERI 1 PU3 VASERT. Kookas kaunislinjainen maskuliininen uros, 

varsin hyvä pää, ilme voisi olla hieman lempeämpi ja eturinta selvempi, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa, 

erinomainen karvan laatu, saisi ottaa pidemmän askeleen, erinomainen luonne. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen KÄY 

ERI 1 PU3 SERT. Hyvin klassinen punainen uros jolla erinomaiset linjat, mittasuhteet ja raajaluusto, kaunisilmeinen 

urosmainen pää, hieman pyöreyttä kallossa, kauniit korvat, upea kaulan kiinnitys, hyvä purenta ja huulet, riittävät 

etukulmaukset, hyvä vahva lanneosa ja kaunis takaosa, hyvin kannettu häntä, kaunis vaivaton liike mutta etuaskel saisi olla 

pidempi, hyvä luonne. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti KÄY ERI 2. Nice dog with good head and expression, 

nice clean throat, good earset, nice neck and shoulder, good topline and tailset, good rib, nice loin, lovely hindend, good 

angulation, moving well both ways. 

 

TRIPLET NEPTUNE Fin Mva 23077/00 s.08.02.2000 i. Canigou Strike A Light e. Fin Mva Fin Jva Triplet Topaz kasv. 

Heli Härkälä 

Näyttelyt: Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila VET ERI 1 PU3 ROP-VET BIS-VET. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, 

erinomaisessa kunnossa esitetty 8-vuotias veteraani, kaunismuotoinen pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä 

eturinta ja runko, hyvin kulmautunut takaosa, hyvin hoidettu karva, liikkuu hyvällä vetävällä askeleella sivusta, hieman 

monimutkaisesti edestä, miellyttävä luonne. 

 

TRIPLET THINKS LINE SAM Fin & Est Mva Fin Jva 42744/97 s.05.08.1997 i. Greentree Don’t Think Twice e. C.I.B. 

Fin & S(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat VET ERI 1 VSP-VET. Very happy cobby cocker with 

lots of substance and quality, good head, lovely eye, soft expression, good neck, short body but good depth of ribs, excellent 

topline and tailset, strong bone, lovely cat feet, still an example for the the breed. 

 

TRIPLET WAG THE DOG Fin Mva 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: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat KÄY ERI 2. Cobby built male, good head and eyes, 

soft expression, good neck, well angulated in front and behind, excellent spring of ribs, good front, strong bone, wide stripe 

on his throat, good coat condition, good mover. Sysmä RN 12.4. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 PU1 SERT ROP. 3-vuotias, 

mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä uros, erinomainen uroksen pää, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä 

purenta ja huulet, heiluva häntä, hyvät kulmaukset ja käpälät sekä runko, liikkuu hyvällä askeleella ja oikealla ryhdillä, hyvä 

karvan laatu. Valkeala 3.5. Soile Bister KÄY EH 1. Vahva maskuliininen uros, kaunis ylälinja, hyvät mittasuhteet, hyvä 

kuono, vahva kallo, kaunis kaula, hyvä runko ja kulmaukset, kaulassa valkea juova, melko eloton karva, erinomaiset 

liikkeet, hyvä luonne. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa KÄY EH 3. Black dog in good size, masculine head, 

sufficient length of neck, correct depth and substance, hair is not in best condition, moving not on the line, very good 

temperament. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia KÄY ERI. Handsome, masculine, nice head and 

expression, long neck, good front assembly, correct proportions, excellent coat, good topline and tailset, weaker in the 

backend than ideal and a little cow hocked, sound good carriage, would prefer a little more forward reach but still a good 

performance. Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet 



ja luusto, kaunis pää ja ilme, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula, erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, 

erinomainen rintakehä, hyvät polvi- ja kinnerkulmat, hieman kihara mutta hyvälaatuinen turkki, hyvä ylälinja, liikkuu 

erittäin hyvin, iloinen cockeri. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber KÄY ERI 1. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää ja 

kaula, hyvä vahva runko, hyvä ylälinja ja luusto, hieman etuasentoiset lavat, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin. 

Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat KÄY ERI 1 PU3 VASERT. Nice solid male, very nice type and 

temperament, very nice in head profile and expression, lovely ear carriage, very good topline and tailset, correct angulation 

in front and rear, very good body, excellent coat condition and colour, very easy mover, nice temperament and presentation. 

Porvoo RN 30.8. Elena Ruskovaara KÄY EH 1. Erinomaista tyyppiä edustava hyvin maskuliininen uros joka mitta-

suhteiltaan saisi olla kootumpi, erinomaiset huulet, hyvä vahvuuden tasapaino kuonon ja kallon välillä, kookkaat 

keskiruskeat silmät, hyvä rintakehän malli, solakka jäntevä takaosa, sopivat takakulmaukset, varsin hyvin kulmautunut 

myös edestä, eturinta saisi olla täyttyneempi, kantaa itsensä kauniisti liikkeessä ja liikkuu todella hyvällä sivuaskeleella 

mutta antaa nyt liian pitkän vaikutelman liikkuessaan. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia KÄY ERI 1 PU2 SERT 

FIN MVA. Very fit and active and well proportioned masculine black, masculine head and expression with correct neck and 

shoulder, good ribcage and well musculated hindquarters, correct tailset and good coat. Hyvinkää ER 19.10. Andrew 

Jones, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Masculine strongly made black, has a very attractive head, scores in strength of chest, 

well boned legs, good strength of ribs and rear quarters, happy out-going mover who kept a good topline. 

 

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: Turku KR 26.7. Hans Boelaars, Alankomaat AVO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP4. What a wonderful dog to 

judge, first class quality all over, and very well presented, true champion, sound on the move. Pori KV 27.7. Theo Leenen, 

Belgia AVO ERI 1 PU2 VACA. 3 years old, nice type, masculine head, dark eyes, complete scissors bite, good neck, 

shoulders and topline, correct tail, chest deep and well ribbed up, well angulated, well muscled at backend, correct coat, 

moving well. 

 

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: Laitila RN 17.5. Markku Santamäki AVO EH 2. Oikeat rungon mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, vahva 

urosmainen pää, hieman korostuneet otsaluut, hyvä kaula, hyvä luusto ja runko, hyvät liikkeet, hieman ylälinjan asento 

vaihtelee, valkoinen kravatti. Järvenpää KR 29.6. Leila Kärkäs AVO ERI 1 PU4 VASERT. Erinomainen kokonaisuus, 

kaunislinjainen uros, vahva hyvä uroksen pää jossa hieman korostuneet otsaluut, melko hyvät pään linjat, hyvä ylälinja, 

vankka luusto, erinomainen raajarakenne, hyvä leveä reisi, hyvät liikkeet, voisi esiintyä reippaammin, erinomainen 

karvapeite. Valkeakoski KR 23.8. Vera Smirnova, Viro AVO ERI 2 PU3 VASERT. Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, 

sopiva koko, vahva urosmainen pää, hieman leveä kallo, hyvä kaula, vahva selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, lavat hieman 

edessä, hyvät takakulmaukset, hieman luisu lantio, hyvä turkki, hyvät liikkeet sivulta, hieman ahtaat takaa. Hämeenlinna 

KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia AVO ERI. 3 years old, nice typy dog, head with good profile and correct bite, nice body 

proportions, good neck and topline, quite good in coat, good hindquarters, correct tailset, moves free. Lahti RN 1.11. 

Merja Ylhäinen AVO ERI 1 PU2 VASERT. Erinomainen tyyppi, koko ja luusto, aavistuksen pitkärunkoinen, kaunis pää ja 

ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rintakehä, erinomainen turkin laatu ja 

kaunis väri, liikkuu ja esiintyy erinomaisesti, liikkuu hyvin. 

 

TWO PINE’S IPSO FACTO Fin Mva 10472/05 s.16.12.2004 i. Midian’s Excellent e. Fin Mva Two Pine’s Sweet Corn 

kasv. Kati Salo 

Näyttelyt: Lapua RN 16.8. Tarja Hovila VAL ERI 1 PU3. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunismuotoinen pää, 

hyvä ilme, hieman lyhyt pysty olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut, erittäin hyvä eturinta, runko sekä luusto, hyvä häntä, 

tänään hieman kihartuva turkki, liikkuu vetävällä askeleella ryhdikkäästi, miellyttävä luonne. 

 

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: Toijala RN 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska AVO EH 2. Well sized, very good type, masculine head, correct 

bite, good neck, shoulder should be laid more back, good topline, well angulated behind, needs some power in his 

hindquarters, good body, moves very well, a bit short in front, good coat, nice temperament.  

 

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: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila NUO ERI 1. Kaunis sopusuhtainen uros, kaunis ilmeikäs pää, erinomainen 

kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja raajat, lantio voisi olla hieman pitempi, erittäin hyvä karva, miellyttävä luonne. 

Tuuri KR 8.6. Kari Salminen NUO H. Isokokoinen ja hontelo, karkea kallo, pienet silmät, runkoa saisi olla enemmän, 

matala hännän kiinnitys, lennokkaat liikkeet, hyvä käytös, karva saisi olla silkkisempää. Jurva RN 29.6. Marjo Jaakkola 

KÄY EH 1. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, eturinnan tulee vielä kehittyä, hyvin 

kehittynyt runko, riittävät kulmaukset, hieman etuasentoiset lavat, liikkuu ok. 

 

TWO PINE’S RADIANT ENERGY 26271/07 s.15.01.2007 i. Leavenworth Saint N' Sinner e. Two Pine's Frizzy kasv. 

Kati Salo 

Näyttelyt: Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker NUO H. 20 månader, liten hane som kunde ha bättre könsprägel, välformad 

skalle med tunnt och kort nosparti, mycket lösa ögonlock, öronen något långt bak ansatta, mycket brant skuldra, normal 

överarm, tillräcklig bröstkorg, välvinklad bak, välmuskulad, något mjuk i pälsen, rör sig med korta och ineffektiva steg, 

trevligt temperament. 



 

TWO PINE’S TORNA A SORRENTO 52384/07 s.26.06.2007 i. C.I.B. Fin & Lv & Est & It Mva LvV-02 Francini's 

Encanto Latino e. Two Pine's Empire Earth kasv. Kati Salo 

Näyttelyt: Parkano RN 2.2. Annaliisa Heikkinen PEN 2. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen urospentu, pään ylälinjat 

voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, tiivis vankka runko, hyvälaatuinen 

turkki, saisi liikkua pidemmällä etuaskeleella, erinomainen luonne. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi 

JUN H. 9 månader, hane på den mindre sidan, jag hoppas att han kan växa sig och utstråla mera maskulinitet, huvud med 

väl markerad stop, vackra mörka ögon, skulle vilja ha större nostryffet, bra bett, välansatta öron, bra hals, förbröst under 

utveckling, tillräckliga vinklar fram, bra bröstkorg, stabil länd, bra kors, fina vinklar bak, fina tassar, rör sig med fin bredd 

bak, parallellt fram, rör sig med kort steg från sidan, behöver reda ut tuvorna i pälsen och växa till sig för ett bättre pris. 

Maalahti RN 9.8. Leila Kärkäs JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Ihastuttava kokonaisuus, erinomaiset mittasuhteet, otsaluut 

vielä korostuneet ja pään ylälinjojen tulee yhdensuuntaistua, kaunis ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, tasapainoinen 

rakenne, hyvä luusto, hyvä tasapainoinen liikunta, erinomainen karva ja kaunis väritys, miellyttävä käytös, toivottavasti 

vielä urosmaistuu. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt uros jolla hyvät 

mittasuhteet, maskuliininen pää jossa sopiva vahvuus, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, niukasti kulmautunut 

edestä, erittäin hyvä takaosa, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, eturinta ja luusto, erinomainen karva, etuaskel tulisi olla 

pidempi, liikkuu takaa erittäin hyvin. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH 4. Ultra compact black 

& tan, attractive head and eye, scores highly in overall compactness, strength of ribs and body and couplings, in good 

condition, needs to grow on a little, very active and collected mover, good in behind. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, 

Ruotsi NUO H. Ganska liten ung hane som kunde vara mer maskulin, klent huvud, tunnt nosparti, saxbett, bra ögon, något 

kort hals, bra överlinje, knappa vinklar, rund bröstkorg, tillräcklig benstomme, bra kors och svans, rör sig med för kort steg, 

välskött päls men något matt i färgen, bra temperament. 

 

TWO PINE’S ULUGH BEG 13199/08 s.01.11.2007 i. C.I.B. Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv Mva RkfV-06 V-

06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Khamseen kasv. Kati Salo 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 1 KP VSP-pentu. A little feminine for his age, nicely 

proportioned, very good upper arm, head is refined but needs to develop, long neck, good topline, very good quarters, front 

legs are not straight, nice coat texture, good profile in movement, firm topline, needs to develop a lot but is promising. 

Lapua RN 16.8. Tarja Hovila JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunismuotoinen pää, 

joskin hieman takaluisu kallo, miellyttävä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut, ikäisekseen hyvä 

runko, erittäin hyvä eturinta, erinomainen luusto ja käpälät, oikea hännän kiinnitys, liikkuu hyvällä vetävällä askeleella, 

kaunis turkki, erittäin lupaava. Luumäki RN 31.8. Soile Bister JUN EH 2. Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt 

vahvaluustoinen maskuliininen uros, kaunis ilme, toivoisin paremman pään profiilin, saisi olla edestä paremmin 

kulmautunut, hyvä takaosa, hyvä runko ikäisekseen, hyvä karva, lupaavat liikkeet sivusta, edestä hieman sisäkierteinen, 

tarvitsee itseluottamusta ja iloisuutta. Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. 10 månader, 

maskuline hane av utmärkt typ, storlek och proportioner, vackert huvud med korrekt stop, välutfyllt nosparti, korrekt 

läpplinje, korrekt bett, välansatta öron, välvinklad, välkroppad, utmärkt rygg och kors, fina ben, utmärkta tassar, korrekt 

pälskvalitet på kommande, rör sig med bra steg från sidan och utmärkt drive, trevligt temperament. Hyvinkää ER 19.10. 

Andrew Jones, Iso-Britannia JUN H. Very well presented black in excellent coat condition and bloom, attractive head and 

eye, good shoulder line, could have a little bit more length in upper arm, nice ribs and body but needs to carry more weight 

to advantage, rather let down today by his movement, going low to the ground and losing his topline. Seinäjoki KV 25.10. 

Petra Junehall, Ruotsi JUN ERI 3. 11 månader, välutvecklad junior, utmärkt typ, medelstor, maskulint välformat huvud, 

bra nosparti och stop, saxbett, fina ögon, utmärkt hals och överlinje, passande benstomme, välvinklad, mycket bra 

bröstkorg, starka hasor, utmärkt kors och svans, sunda rörelser men kunde ta ut steget bättre, välskött päls med utmärkt 

struktur och färg, bra temperament. 

 

TWO PINE’S URBAIN LE VERRIER 13200/08 s.01.11.2007 i. C.I.B. Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv Mva 

RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Khamseen kasv. Kati Salo 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN. Very good head, rangy puppy, front assembly a little 

straight, good bone and feet, needs to drop in chest, quarters need to strengthen as his hocks are slightly inclined to turn at 

the moment, impossible to assess the movement due to unruly behaviour. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia PEN 

1 KP VSP-pentu. Normal for puppy, good breed type, nice type, good balance, overall nice puppy, a little loose in elbow 

and hocks. Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki JUN EH 2. Oikeat rungon mittasuhteet, hyvät linjat, hyvä pää ja ilme, 

sopusuhtainen luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, pentuturkki ei vielä täysin vaihtunut, käyttäytyy ja liikkuu 

tasapainoisesti. 

 

TWO PINE’S VARIOUS VIBE 18742/08 s.08.12.2007 i. Sagvan Schönez e. Two Pine's Honey Nut kasv. Kati Salo 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 1 KP. Nice expression, foreface needs to develop a 

little, good forechest, shoulders too straight, upper arm very good, very good body proportions, short strong loin, well 

angulated rear although standing slightly cow hocked, hopefully this will develop with age, very stylish on move, good 

carriage. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia PEN 1 KP ROP-pentu. Correct type, good balance, sound gay mover, 

elegant head, correct eyes, mouth and ears, well laid shoulders, good body and hindquarters, correct coat but red feet. Oulu 

KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka PEN 1 KP ROP-pentu. Really nice puppy with nice friendly temperament, nice head 

and expression, would prefer slightly longer ears, correct neck, nice body, especially for his age, very nice tailset and tail 

carriage, nice strong legs, nice movement, correct coat and colour, nice temperament. Kuopio 2.8. Per Iversen, Norja PEN 

1. 7 months, black & tan male of good size, pleasing head for his age, nice expression, would like more neck, good body but 

on the heavy side, good bone, not giving his best when moving, not cooperating in moving. Kuopio KV 3.8. Robyn Wallis, 

Australia PEN 1 KP ROP-pentu. 8 month old puppy, showing true merry temperament, well proportioned head, good dark 



eyes, carries topline well, very promising. Tornio KV 9.8. Michael McCarthy, Irlanti PEN 1 KP ROP-pentu. Nice overall 

type, very nice in head, with good muzzle, correct skull, nice ear and eye, needs to tighten in front, good bone and feet, nice 

depth of ribcage, well coupled, good hindquarters, moves well going, needs to tighten up when coming. Lapua RN 16.8. 

Tarja Hovila PEN 2 KP. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, maskuliininen hyvän mallinen pää, joskin pään linjat voisivat 

olla yhdensuuntaisemmat, hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvä takaosa, erinomainen runko, vielä niukka eturinta, 

hyvä luusto, vapaat liikkeet, miellyttävä luonne. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Attractive 

square black & tan who scores well in strength of body, could have better front and forearm angulation, strong in ribs and 

good strength of quarters, kind head and eye, very sound and merry mover. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi 

JUN EH. Maskulin junior, medelstor, av god typ, välformat huvud men nospartiet behöver fyllas ut, saxbett, bra ögon, 

tillräcklig hals, fattig i fronten, tillräckliga vinklar bak, knapp fram ger trippiga rörelser, bra kors och svans, pälsen ej i bästa 

kondition, kunde vara gladare i ringen. Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää 

ja ilme, riittävä kaula, aavistuksen etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, sopiva luusto, riittävästi kulmautunut edestä, samoin 

takaa, erinomainen runko, vielä hieman kapea edestä, liikkuu riittävällä askelpituudella, joskin etuaskel voisi olla 

ulottuvampi, hyvä luonne. 

 

TWO PINE’S VEILED VICE 18740/08 s.08.12.2007 i. Sagvan Schönez e. Two Pine's Honey Nut kasv. Kati Salo 

Näyttelyt: Lapua RN 16.8. Tarja Hovila PEN 3. Hyvän tyyppinen maskuliininen urospentu, tässä vaiheessa hieman 

etumatala, hyvä pää, otsapenger voisi olla hieman selvempi, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, hyvä eturinta, 

runko ja luusto, pehmeä pentuvilla, voisi liikkua pidemmällä askeleella, miellyttävä luonne. 

 

TÄHTIMETSÄ CARUSO 42906/04 s.16.08.2004 i. Westerner Wedding Singer e. Fin Jva Damirazin Bikku-Bimu kasv. 

Taru Kalkkila 

Näyttelyt: Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki KÄY ERI 3 PU4. Vahva rakenne, hyvin urosmainen, rungon 

mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää, hauska väritys, kaulan tulisi olla kuivempi, vahva luusto ja runko, iloinen hännän 

heiluttaja, kantaa liikkeessä itsensä hyvin. 

 

TÄHTIMETSÄ CHARLIE Fin Jva 42904/04 s.16.08.2004 i. Westerner Wedding Singer e. Fin Jva Damirazin Bikku-

Bimu kasv. Taru Kalkkila 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin KÄY H. Pyöreärunkoinen uros jolla hyvä raajaluusto, raskas pää, syvä kallo-

osa, löysä kaulanahka häiritsee, leveä etuosa johtuen rintakehän muodosta, hyvä hännän kiinnitys, hyvät sivuliikkeet, liian 

raskas kokonaisuus. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki KÄY ERI 2 PU2 VASERT. Rungon mittasuhteilta oikein 

rakentunut, hyvin urosmainen, vahva pää, miellyttävä ilme, vahva luusto ja runko, jonkin verran löysää nahkaa, kokoaa 

itsensä liikkeessä hyvin. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber KÄY EH 2. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, joskin 

kuono ja kallo saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja etuasentoiset lavat, litteät käpälät, riittävät kulmaukset 

takana, edestä saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä ylälinja, liikkuu hyvin. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, 

Slovenia KÄY EH 1. 4 years old, head in proportion with the body, not optimal in lines, correct bite, good neck and topline, 

correct tailset and carriage, movement could be more free. 

 

TÄHTIMETSÄ DONALD 51300/05 s.05.11.2005 i. Westerner Wedding Singer e. Tähtimetsä Anastasia kasv. Taru 

Kalkkila 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia KÄY ERI 2. 2 years, correct in outline and proportions, masculine head, 

dark eyes, complete scissors bite, well set ears long enough, good neck, shoulder and topline, chest could be deeper and a 

little more ribbed up, well angulated, good bone, feet and pastern, correct coat, moving well. Joensuu KV 18.5. Annukka 

Paloheimo KÄY H. Hyvä koko, hieman pitkä rungoltaan, karvaa ajettu kaulalta kovin runsaasti, paljon löysää nahkaa 

päässä ja kaulalla, vahva kuono, hyvä luusto, vahva lanne, reisi saisi olla leveämpi, hieman luisu lantio, iloinen luonne, 

liikkuu hyvin. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti KÄY EH. Nice head with pleasing expression, nice earset, 

prefer tighter eyes, nice neck, topline is slightly rising, good tailset, nice rib and loin, prefer more muscle in hindend, 

moving very closely behind and pinning in front. 

 

TÄHTIMETSÄ ERNESTI 32049/07 s.29.04.2007 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Tähtimetsä Carina kasv. Taru Kalkkila 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin JUN EH 3. Sulavalinjainen uros jolla hyvä raajaluusto, hyvät pään linjat 

mutta roikkuvat löysät huulet häiritsevät, hyvä ylälinja, melko hyvä turkki, pentumaiset liikkeet. Korpilahti RN 30.3. 

Markku Santamäki JUN EH 1. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvin rakentunut, muuten hyvä pää, avoimet luomet, 

kauttaaltaan erittäin hyvin rakentunut, hyvä pitkä askel, vahva turkki. Uusikaupunki RN 20.4. Kari Salminen JUN EH 2. 

Vahva, hyväluustoinen uros, oikean mallinen pää, vähän avonaiset luomet, voisi olla rungoltaan hieman lyhyempi, hyvä 

takaosa ja liikkeet, hyvin hoidettu karva, esiintyy hyvin. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber JUN ERI 1. Hyvä 

tyyppi ja koko, vahva urosmainen pää, kaunis ilme, hyvä kaula, erittäin vahva runko ja luusto, eturinta vielä kehittymätön, 

hyvin kulmautunut, hyvä ylälinja, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki JUN EH 2. Hyvin 

urosmainen, hyvä uroksen pää jonka tulee vielä kuivua, vahva kaula, hyvä rintakehän muoto, hyvät raajojen kulmaukset, 

lanneosa voisi olla lyhyempi ja tiiviimpi, hyvä turkki, käyttäytyy luottavaisesti, hyvät liikkeet. Heinola KR 17.8. Reia 

Leikola-Waldèn NUO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, hieman kehätottumusta kaipaava nuori uros, hyvä pään pituus ja kallo, 

hyvät linjat, hyvä kaula, tasapainoisesti kulmautunut, melko hyvä runko, liikkuu yhdensuuntaisesti sivulta, etuaskel voisi 

olla pidempi, erinomainen turkki. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia NUO ERI 3. 15 months old, good in 

type, head in proportion with the body, bite ok, good neck and topline, correct hindquarters, correct tailset and carriage, in 

the movement needs training. 

 

USEMADE ALL IN PLACE 29163/08 s.02.09.2006 i. N & S Mva Travis Able And Willing e. N & S(n) Mva Usemade 

On High Heels kasv. Ulla-Stina Eriksson, Ruotsi 



Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia NUO H. Handsome, masculine, excellent proportions, 

straight in shoulder, short upper arm, excellent bone and feet, very big ribcage, very short in back, topline inclined to slope, 

good tailset, happy extrovert, today completely lame in the rear, grading because of that. 

 

USEMADE DEEP SECRET 27039/08 s.15.05.2007 i. Usemade Love For Sale e. N & S(n) Mva Usemade On High Heels 

kasv. Ulla-Stina Eriksson, Ruotsi 

Näyttelyt: Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila JUN EH 2. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hyvän mallinen pää jossa 

kuono-osa saa vielä täyttyä, hieman vuotavat silmät häiritsevät ilmettä, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä runko, luusto ja 

eturinta, kaunis turkki, vielä hieman huitovat ja korkeat etuliikkeet, erittäin hyvä takapotku, miellyttävä luonne, esitetään 

kauniisti. Kuusamo RN 20.4. Ritva Raita JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomaisesti liikkuva 11 kk juniori jolla hyvät 

mittasuhteet, hyvä pää mutta hyvin pienet silmät, hyvä purenta, hyvin tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä 

häntä. Sodankylä RN 26.4. Paula Rekiranta JUN EH 1. 11 kk, lyhytrunkoinen nuori uros, hyvä pään pituus mutta 

otsapenger saisi olla selvempi ja pään linjat yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset, 

selkälinja voisi olla suorempi, karva ei aivan parhaimmillaan tänään, liikkuu hyvin takaa, turhan korkea etuaskel, iloisesti 

heiluva häntä. Rovaniemi RN 24.5. Leila Kärkäs JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen 1-vuotias uros jonka pään kehitys 

on vielä kesken, sekä kallo että kuono kapeat, otsapenger saisi olla selväpiirteisempi, otsaluut vielä korostuneet ja kallo 

hieman takaluisu, erittäin hyvä raajarakenne ja luusto, hyvä vankka runko, kaunis ylälinja seistessä, liikkeessä selkä painuu 

hieman, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin, iloinen luonne. Kemi RN 8.6. Lena Danker JUN EH 1. 1-vuotias uros jolla 

erinomainen sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, hieman takaluisu kallo, oikea-asentoiset korvat, hieman avoimet luomet, 

oikea purenta, hyvin asettunut lapa mutta pysty olkavarsi, oikean muotoinen rintakehä, hyvä selkälinja, erinomaisesti 

kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä draivilla takaa mutta lyhyesti edestä johtuen olkavarresta, oikealaatuinen turkki, hyvä 

luonne. Rovaniemi KV 21.6. Jo Schepers, Alankomaat JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. 1 year, beautiful red dog, nice type, 

very nice size and head, dark eyes, good expression, beautiful low earset, strong teeth, very good neck, typical topline and 

tailset, wonderful forechest and ribs, good angulations, legs and feet, wonderful coat and colour, shows with right 

temperament. Tornio KV 9.8. Michael McCarthy, Irlanti JUN ERI 1. Good in outline and overall and size, needs to finish 

a bit more in head, nice earset, good eye, nice neck and front, well developed in body, good coupling, firm hindquarters, he 

moves very well coming and going. 

 

VIGNETT'S MASTERPIECE S(n) & D Mva S52899/2000 s.04.08.2000 i. S (n) & N Mva Vignett's Up And Down e. 

Vignett's Love Me Tender kasv. Eva Ericson, Ruotsi 

Näyttelyt: Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi VAL ERI 3. Utmärkt typ, något lång, maskulint huvud med fina öron, 

mörka något små ögon, fin hals och rygglinje, bra kors och svans, välformad bröstkorg och bra benstomme, runda fina 

tassar, kunde ha lite mera vinklar fram, bra bak, fin päls, kunde ha längre steg fram, bra frånspark bak, 

 

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: Pieksämäki RN 7.6. Paula Rekiranta KÄY EH 1. Kookas uros joka olisi edukseen hieman sutjakammassa 

kunnossa, urosmainen pää, miellyttävä ilme, hyvä kaula, hieman pystyt lavat, tilava runko, niukka polvikulmaus, hyvä 

karvapeite, energinen liikunta. Joutseno RN 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY ERI 1. Very strong male, good 

condition and proportions, masculine head, excellent back and loin, good chest, correct tail, movement ok. Aggressiivisen 

käytöksen lomake on täytetty. 

 

VIKATIKIN SINUHE 12315/08 s.12.12.2007 i. Fin & Lv & Rus Mva Raccoon's Victorious Step e. Vikatikin Lady Astor 

kasv. Tuula Ensala 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN H. Well grown black puppy, slightly long in foreface, 

kind eye, good bone, nice shoulder line, could be shorter in back, coat in excellent condition, steady and happy mover, 

needs to strengthen in hind action. 

 

VITAHOTELLETS ARAGON Fin & Rus & Est & Lv & Ltu Mva EeV-06 37666/02 s.03.03.2002 i. S Mva Lynwater 

Blackcap e. Vitahotellets Karusell kasv. Anders Carlsson, Ruotsi 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi VAL ERI 1. 6 år, utmärkt storlek och proportioner, 

maskulint huvud som dock saknar lite bredd i sin nosparti, fina ögon med mörkt färg, bra bett, väl ansatta öron, lite kort i sin 

hals, tillräcklig förbröst, stabil länd, välansatt svans, fina vinklar bak, dock något hög i sin has, utmärkt pälskvalitet, rör sig 

parallellt fram och bak, lite kortstegig från sidan men med glatt cocker temperament och attityd. 

 

WESTERNER CISCO KID 35224/08 s.18.10.2006 i. S(n) Mva Westerner Aquarious e. Westerner Twin Peak kasv. Inger 

Ivarsson, Ruotsi 

Näyttelyt: Kihniö 30.8. Ritva Raita NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erinomaista tyyppiä oleva, erinomaisessa kunnossa 

esitetty uros, viehättävä ilmeikäs pää, hyvä purenta, hyvä ryhti ja ylälinja, hyvin kulmautunut ja hyvin kannettu häntä, 

liikkuu erinomaisesti kaikin puolin. 

 

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: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka NUO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP3. Laatuyksilö, erinomaiset linjat, kaunis pää 

ja ilme, rakenteessa ei mitään huomauttamista, ainoastaan karvan määrä mielestäni ylärajoilla. Pertunmaa RN 5.4. Elena 

Ruskovaara AVO ERI 1 PU2 SERT. Erinomainen tyyppi, sukupuolileima ja mittasuhteet, hyvin rakentunut kokonaisuus ja 

varma-asentoiset raajat, hyvin kaunis oikeailmeinen uroksen pää, otsapenger voisi olla merkatumpi, erinomainen leveys 

eturinnassa ja hyvä tilava rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut takaosa, erinomainen karvan laatu, kauniisti laitettu, 



liikkuu erittäin hyvin takaa, tarpeeksi ulottuvasti edestä, kantaa itsensä kauniisti, miellyttävä luonne, hyvässä 

näyttelykunnossa. Lahti KV 27.4. Eeva Resko AVO ERI 1 PU2 VASERT VACA. Hyvän kokoinen, erittäin hyvän 

tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava uros, erittäin kaunis pää ja ilme, tyylikäs ylälinja, hyvä luusto ja hyvin kulmautunut 

edestä, runko saa vielä kehittyä ja täyttyä, hieman kapea edestä mutta riittävä eturinta, erittäin hyvä takaosa, liikkuu hyvin 

edestä ja takaa, voisi liikkua hieman pidemmällä sivuaskeleella, oikea turkin laatu, iloinen cockerin luonne. Helsinki ER 

10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska AVO ERI 1. 2 years old blue roan, good size, masculine head with typical 

cocker expression, correct bite, correct neck on a nice shoulder placement, good bone and feet, dips a little in his back, nice 

tailset, well angulated, not shown in best coat condition, nice sound mover. Joensuu KR 17.5. Paula Rekiranta AVO ERI 

1 PU1 SERT ROP. Erinomainen urosmainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja 

ylälinja, oikea-asentoiset hyvin kulmautuneet raajat, tilava rintakehä, kaunis turkki, vaivattomat liikkeet, pitkä askel, hyvä 

luonne. Joensuu KV 18.5. Annukka Paloheimo AVO ERI 1 PU1 CACIB ROP. Näyttävä, hyvärakenteinen, oikea 

voimakkuusaste, hyvä ilme, hyvä rintakehä, hyvä lantio, riittävästi kulmautunut etuosa, erinomainen iloinen luonne, 

erityisen hyvä taka-askel. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa AVO ERI 1. Very typeful blue roan in right size, 

typical head with a good stop and very masculine, well balanced body, excellent angulations, very good coat, moves with 

much power. Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Waldèn AVO ERI 1 PU1 CACIB ROP RYP4. Hyvin tyylikäs uros jolla 

erinomaiset mittasuhteet, kaunisilmeinen oikealinjainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu 

sujuvasti, erittäin hyvälaatuinen turkki, iloinen luonne. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola AVO ERI 1 PU1 CACIB VSP. 

Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, 

aavistuksen korkea kinner, liikkuu hyvällä askeleella. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja AVO ERI 1 PU1 CACIB VSP. 

A blue dog with a beautiful head and excellent expression, very good neck and front, very good body and tailset, well 

angulated behind, could be a bit more positive in front, otherwise moves well with a typical cocker style, a merry cocker. 

Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt AVO ERI 2 PU3. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, erittäin kaunis ilmeikäs pää, 

hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja kulmaukset, kaunis karvapeite, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Heinola KR 17.8. 

Reia Leikola-Waldèn AVO ERI 1 PU1 ROP RYP3. Sujuvasti liikkuva nuori uros jolla oikean mallinen 

sukupuolileimaltaan selvä pää, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä runko ja eturinta, tyylikkäät liikkeet, 

erinomainen turkki, esiintyy iloisesti. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen AVO ERI 1 PU2. 2½-vuotias, hyvin kaunis nuori 

uros, kaunislinjainen, hyväluustoinen ja ikäisekseen hyvärunkoinen, erittäin hyvät pään linjat ja pituus, kaunis ilme, hyvät 

korvat, hyvä purenta, hienot paksut korvat, tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut, hyvät vahvat käpälät, erinomainen karvan 

laatu, hienosti heiluva häntä, reippaat iloiset liikkeet, yhdensuuntaiset ja vaivattomat, hieno luonne. Eckerö KV 28.9. 

Kenneth Edh, Ruotsi AVO ERI 1 PU4. Ganska stor, utmärkt typ, bra proportioner, maskulint huvud med vackert uttryck, 

parallella linjer, fina ögon och öron, vacker halsansättning, bra rygg och kors, fina vinklar, bra benstomme och runda tassar, 

bra bröstkorg och förbröst, vacker päls, rör sig utmärkt. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. 

Upstanding masculine blue, scores very highly in strength of bone, beautiful coat condition and featherings, could shorten a 

little bit in back and loin, adequate quarters, happy mover, could tighten a little in rear. Seinäjoki KV 25.10. Petra 

Junehall, Ruotsi AVO ERI 1 PU3 VACA. Maskulin välbyggd hane, utmärkt typ och storlek, välformat huvud med bra 

rasdetaljer, saxbett, utmärkt hals och överlinje, tillräckligt förbröst, passande benstomme, fina ben och tassar, något kort 

men välformad bröstkorg, utmärkt kors och svans, välvinklad, sunda vägvinnande rörelser, välskött päls av utmärkt struktur, 

färg och behäng, typiskt temperament. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti AVO ERI 4. Nice dog with nice head 

and expression, prefer finer head, nice neck, good topline, good tailset, good rib, slightly long in loin, good hindend, good 

rear angulation, nice shoulder, moving well both ways, prefer slightly shorter in back. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-

Waldèn AVO ERI 1 PU1 ROP. Vahva maskuliininen, erinomaista tyyppiä oleva uros jolla kaunislinjainen ja 

kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula ja ylälinja, erinomainen luusto, tilava runko ja tasapainoiset kulmaukset, liikkuu 

sujuvasti, ylälinja voisi olla hieman tiiviimpi, upea turkki ja erinomainen luonne. 

 

WESTERNER EVENING PRAYER 23559/08 s.12.07.2007 i. S(n) Mva Westerner Aquarious e. Westerner Beautiful 

Mind kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi 

Näyttelyt: Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber PEN 1 KP VSP-pentu. Hyvä tyyppi ja koko, vahva urosmainen 

pää, turhan paljon löysää kaulanahkaa ja turhan avonaiset silmäluomet, hyvä kaula, selkä ja kyljet ikäisekseen, eturinta saa 

vielä kehittyä, vahva luusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Korpilahti RN 30.3. Markku 

Santamäki PEN 1. Vahvarakenteinen, hyvin urosmainen, vahva uroksen pää, avoimet luomet, erittäin hyvin kulmautuneet 

eturaajat, laaja rintakehä, pitkä lanneosa, hyvät takaraajojen kulmaukset, käyttäytyy hyvin, liikkuu reippaasti, vahva turkki. 

Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 3. Strong masculine dog, compact enough, strong head, eyerings could be 

tighter, a bit soft topline, deep body, very well angulated, shows better moving than standing. Toijala RN 7.6. Jens Martin 

Hansen, Tanska JUN EH 3. 10 months old, seems a bit long in body, masculine head with little too much throatiness, 

correct bite, good neck, shoulder could be laid more back, good topline, sufficient hindquarters, well developed body, 

moves very well, a bit short in front, good coat condition, nice temperament. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt JUN EH 

1. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, muuten hyvä pää mutta hieman avoimet silmäluomet, hyvä luusto ja 

kulmaukset, rungoltaan kapea, hyvä turkki, hyvät sivuliikkeet, oikea cockerin luonne. Valkeakoski KR 23.8. Vera 

Smirnova, Viro JUN EH 2. Hyvän tyyppinen, hyvä luusto, urosmainen pää, hyvä kaula, hieman pitkä selkä, hyvä hännän 

asento, rintakehä saisi olla tilavampi, hyvät etu- ja takakulmaukset, liikkeessä takakorkea, ahtaat takaliikkeet. Hämeenlinna 

KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia JUN EH 1. 13 months old, big male, head in proportion with the body, in the bite first 

incisor in upperjaw is missing, owner has certificate for that, slightly long in body, correct hindquarters, moved well. 

Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen JUN EH 1. 14 kk, hyvin urosmainen juniori, erinomainen raajaluusto, urosmainen pitkä 

pää, hyvät karvat, hyvä purenta (hammastodistus etuhampaasta), hienot huulet, hyvä ilme, kaunis kaula, ylälinja saa vielä 

kiinteytyä, pitkä rintakehä, eturinta on vielä puutteellinen, olkavarret saisivat olla viistommat, hyvät takakulmaukset, vahvat 

käpälät, liikkuu yhdensuuntaisesti, ylälinja liikkeessä saisi olla tiiviimpi, saa kokonaisuutena kiinteytyä, hyvä luonne, 

erinomainen karva. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila NUO H. Hieman pitkä uros, hyvän mallinen pää, silmäluomet saisivat 



olla tiiviimmät, kaunis kaula, ylälinja saisi olla kiinteämpi, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva ja sivuliikkeet, voisi 

liikkua edestä ja takaa paremmin, miellyttävä 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: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO ERI 1. Bra storlek, utmärkta proportioner, mycket vackert 

uttryck, utmärkt skallform, korrekt hals och topline, utmärkt bröstkorg, välvinklad fram och bak, bra ben och tassar, rör sig 

väl från alla håll. Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki AVO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP4. Vahvarakenteinen, 

mittasuhteiltaan oikea, erinomainen kaula ja ylälinja, vahva luusto, hyvät liikkeet, käyttäytyy erittäin hyvin, upea 

kokonaisuus. 

 

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: Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara NUO ERI 2 PU3. Erinomainen tyyppi, sukupuolileima ja mittasuhteet, 

hyvin kaunis uroksen pää jossa harvinaisen kauniit linjat, lempeä ilme, kaunis kaula, hyvä tilava rintakehä, hyvät maltilliset 

takakulmaukset, hyvä rungon malli, kiva matala kinner, oikea askelpituus mutta saisi kantaa itsensä paremmin, 

yhdensuuntaiset mutta vielä kapeat takaliikkeet, esitetään miellyttävästi. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola NUO ERI 4. 

Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, etuosan tulee vielä täyttyä, sopiva luusto, ikäisekseen hyvä runko, hyvin 

kulmautunut takaosa, liikkuu hyvällä askeleella mutta etuliikkeiden tulee vielä vakiintua, miellyttävä luonne. Karjaa KR 

13.7. Teija Poikolainen-Däuber NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää, erittäin hyvä kaula, 

erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kaunis ylälinja, hyvä runko ja rungon mittasuhteet, kaunis turkki, liikkuu hyvin. 

Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki NUO EH 2. Tiivis kokonaisuus, erittäin hyvä, hyvät rungon mittasuhteet ja hyvä 

luusto, näyttävä ylälinja, ilmeikäs pää, runsas karvapeite joka laineikas ja ei nyt parhaassa kunnossa, liikkuu ja käyttäytyy 

hyvin. 

 

WÄISKI 33200/04 s.10.06.2004 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Olipa’s Isadora kasv. Soile Tupi 

Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia AVO EH 4. Strong male, strong head, muzzle long enough, bit heavy 

neck, straight topline when standing, could be better when moving, excellent volume of body, correctly angulated, could 

show himself better in move, nice temperament. 

 

XXL OF BLACK MIRAGE C.I.B. Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv Mva RkfV-06 V-06 V-08 30215/05 

s.10.12.1998 i. C.I.B. Hu & Yu & Rom & Cro Mva Charbonnel Glenmartin e. Love Me True of Black Mirage kasv. Tamas 

Jakkel, Unkari 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi VET ERI 1 ROP-vet. 9½-årig hane i utmärkt kondition, 

maskulint huvud, skulle vilja ha en aningen större ögon, fin ögonfärg, lite välköttig i sitt läppar, bra bett, välansatta öron, 

utmärkt hals och förbröst, välvinklad, lite kort i sin bröstkorg, stabil länd, utmärkt kors och vinklar bak, dock aningen hög i 

sin has, fina tassar, utmärkt pälskvalitet och trimming, i superkondition för sin åldern, rör sig parallellt fram och bak, 

utmärkt steg ifrån sidan, bryter en liten aning i sin rygg under rörelse, hunden är i superkondition, grattis till ägaren. 

Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia VET ERI 1 PU2 ROP-VET. Another amazing veteran in a condition 

which makes a mockery of his age, masculine head with excellent proportions, beautiful outline, excellent front assembly, 

great topline and tailset, in great condition, wonderful movement, great reach and drive, great carriage. Kotka KV 15.6. 

Tino Pehar, Kroatia VET ERI 1 PU1 VSP ROP-VET BIS3-VET. 9½ years, still in excellent condition, well sized, enough 

strong bones, nice head and expression, with enough deep muzzle, strong elegant neck, enough strong back for his age, 

correct tailset, excellent angulation, perfect movement for his age, nice temperament, excellent coat quality. Rovaniemi KV 

21.6. Jo Schepers, Alankomaat VET ERI 1 PU2 ROP-VET BIS1-VET. Black dog with real cocker attitude, very good 

type, good size, nice head, good body, good angulations, nice bone, very good legs and feet, moves with good drive, good 

tail action, nice coat, very nice temperament. Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia VET ERI 1 PU1 ROP ROP-

VET. An excellent representative of the breed, wonderful expression, excellent head, correct body proportions and 

angulation, excellent bustling movement with reach and drive, short hocks and good feet, very very merry. Järvenpää KR 

29.6. Leila Kärkäs VET ERI 1 PU2 ROP-VET BIS2-VET. Ihana alati häntäänsä heiluttava 9½-vuotias iloinen veteraani, 

upeat pitkät tehokkaat sivuliikkeet, hyvät pään linjat, miellyttävä ilme, erinomainen raajarakenne, eturinta voisi olla 

voimakkaampi, mistä johtuen hieman kapea etuliike, hyvä pitkä kaula, kaunis ylälinja, hyvä karva, oikea cockerin luonne. 

Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia VET ERI 1 PU3 VSP-VET. Masculine dog of good proportions, excellent head 

and eye colour, well angulated front and rear, good topline on the move. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja VET ERI 1 

PU4 ROP-VET. 9½ years old black dog with excellent head and expression, excellent body and front, for perfection I would 

like him a bit shorter in body, moves soundly with great drive, a credit to his owner. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro VET 

ERI 1 PU1 VSP ROP-VET. First class breed representative overall, outstanding type, size and head, very masculine, nice 

dark eyes, extremely good neck, front and body overall, beautiful topline, correct tailset, excellent coat and colour, excellent 

temperament of real showman, moves extremely well from all sides, still enjoys showing out. Kouvola KR 16.8. Kirsti 

Louhi VET ERI 1 PU1 VSP ROP-VET. Erinomaisen tyyppinen vanha herra, erinomainen luusto, voimakas uroksen pää, 

oikea pää, hyvä kaula, ylälinja, rintakehä, takakulmat, sähköhäntä :-) Hyvinkää ER 19.10. Rui Gonçalves, Portugali VET 

ERI 1 PU4 BIS4-VET. 10 years, nice masculine skull, nice neck, very good bones, nice body but I'd prefer a little shorter 

loin, very well angulated behind, moves well, very good coat condition. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi VET 

ERI 1 PU1 V-08 ROP ROP-VET. Kort och kompakt, mycket välgående och välbevarade veteran, maskulint välskuret 

huvud, vacker halsansättning, mycket bra förbröst och överarm, korrekt kors, välvinklad bakdel, vackert päls, härligt 

temperament. 

 

 



NARTUT 

 

A ONE'S NIL SATIS NISI  OPTIMUM 26838/08 s.27.04.2007 i. D & Dk & S(n) & VDH Mva PMV-03 KBHV-04 SV-

05 Midnight Train vom Rauhen Holz. e. S & Dk Mva SV-05 A One's Eleonora kasv. Ann Swärd, Ruotsi 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila PEN 3 KP. Kaunis pentu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää, joskin kallolinja 

hieman taakse laskeva, erinomainen kaula, hyvä sopusuhtainen runko, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä karva ja liikkeet, 

miellyttävä käytös, seistessä kauniit ääriviivat. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi JUN EH 4. Söt juniortik, med bra 

proportioner, feminint uttryck, något tunn i sitt nosparti, vacker hals och överlinje, bra ben och tassar, utmärkta vinklar fram 

och bak, ännu något outvecklad i sitt förbröst, rör sig med utmärkt steglängd från sidan, bra päls. Ruovesi RN 24.3. Teija 

Poikolainen-Däuber JUN EH 2. Hyvä tyyppi ja koko, feminiininen pää, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, eturinta 

saa vielä kehittyä, sopusuhtainen luusto, hyvin kehittynyt runko, ikäisekseen hyvä ylälinja, liikkuu hyvin. Vaasa KV 26.4. 

Ligita Zake, Latvia JUN ERI 3. Nice young bitch of correct proportions, a bit small head of correct proportions, good 

neck, good volume of body, very well angulated, good moves, excellent temperament. Helsinki KV 24.5. Peter 

Beyersdorf, Saksa JUN ERI 2. Nice blue roan bitch, in very good size, female head, sufficient length of neck, good 

proportioned body, nice coat, moves with temperament. Toijala RN 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska JUN ERI 1 PN2 

SERT. One year old junior bitch, very promising, lovely feminine head, typical expression, correct bite, good neck and 

shoulder, good topline, well angulated behind but she needs to develop her hindquarters, strong body, moves very well, 

beautiful coat, nice temperament. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia JUN EH 2. 15 months old, nice feminine head, dark 

eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulders and topline, correct tailset, chest still undeep and flat, well 

angulated, good bone and feet, not yeat in full coat, moving well. Valkeakoski KR 23.8. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 1 

PN2 VASERT. Erittäin hyvä tyyppi, elegantti juniorinarttu, oikean muotoinen pää, vahva selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, 

lavat hieman edessä, hyvä takaosa, hyvät liikkeet. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia NUO ERI 2. Feminine bitch 

of a good type, needs maturity to complete the big picture, feminine head and expression, good mover with excellent reach 

and drive, in good coat. 

 

A ONE’S TEODORA Kans & Pohj & Fin & S(n) & Dk & Est Mva BaltV-06 47558/03 s.25.09.2003 i. GB Sh Ch 

Lennoxgrove Sadly Sober e. S Mva MV-03 Blue Satin Forever A One kasv. Ann Swärd, Ruotsi 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi VAL ERI 1 PN1 CACIB ROP RYP2. Vällinjerad tik med utmärkta 

proportioner, utmärkt skalle, bra uttryck, vacker hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, välutvecklad förbröst, 

välformad bröstkorg, bra ben och tassar, utmärkt päls, rör sig väl och vägvinnande. Korpilahti RN 30.3. Markku 

Santamäki VAL ERI 1 PN1 ROP RYP1 BIS2. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan erittäin hyvä, täyteläinen hyvä pää, hyvä 

luusto ja runko, iloinen hännän heiluttaja, puolustaa hyvin titteliään. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa VAL ERI 

2 PN4. Strong blue roan, strong developed head with very good stop and good length of neck, good depth, very good 

angulations, very good topline, very nice hair, moves correct. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia VAL 

ERI 1 PN1 ROP. Elegant type of blue, pleasing head, good in neck and shoulders, lovely firm topline which is held on the 

move, very outgoing and sound, good coat, well presented. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat VAL 

ERI 1 PN1 ROP. 5 years old bitch, from nose to tail is everything I like to see in cocker, high society, merry, happy, cobby,  

sound, movement is excellent. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia VAL ERI 2 PN2 VACA. Correct type, good 

balance, sound mover, good head, eyes, ears and mouth, very good front angulation, strong correct body, good hindquarters, 

very good coat. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka VAL ERI 4. Nice female, correct head but would prefer slightly 

longer ears and tighter eyerims, correct neck, nice body, would prefer tail carriage on level with topline on movement, 

correct quarters, movement, coat and temperament. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki VAL ERI 1 PN1 ROP RYP1. 

Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvin rakentunut, hyvä pää, sopusuhtainen luusto, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä 

rintakehä, hieman tukevassa kunnossa, hyvä turkki, näyttävät liikkeet, käyttäytyy ja esiintyy hyvin. Kuopio KV 1.8. 

Darren Bowey, Australia VAL ERI 1 PN1 ROP. Lovely bitch of excellent type, correct head and dark eye, well balanced, 

uses her tail well. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja VAL ERI 1 PN1 ROP RYP3. A lovely blue bitch of excellent type, 

lovely head and expression, very good neck, excellent body, lovely tail action, a merry cocker, moves with great drive, very 

good coat, well presented. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro VAL ERI 2. Excellent type, very cockery overall, head with 

very nice lines but could be more feminine, excellent eyes, good earset, excellent front, beautiful reach of neck, outstanding 

topline, correct tailset, very strong body, excellent hindquarters, beautiful feet, excellent temperament, very good mover 

from all sides, a bit loose in elbows, very good coat. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt VAL ERI 1 PN1 ROP RYP2. 

Erittäin kaunis, hyvin tasapainoinen, hyvärakenteinen, kaunis ilmeikäs pää, esitetään erinomaisessa kunnossa, liikkuu ja 

esiintyy todella hyvin. Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat VAL ERI 1 PN1 ROP RYP3. Lovely bitch, very 

good in type, size and temperament, lovely head and expression, very strong pigmentation, excellent topline, croup and 

tailset, very good forechest and a bit heavy in body, correct angulation, correct feet, beautiful coat condition and colour, 

efficient in move, nice presentation. Heinola KR 17.8. Reia Leikola-Walden VAL ERI 1 PN1 VSP. Hyvin tyylikäs narttu 

jolla kaunisilmeinen pää, aavistus kaulanahkaa, erinomaiset mittasuhteet, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset 

ja liikkeet, erinomainen runko, kaunis turkki, esiintyy iloisesti. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia VAL ERI 1 

PN1 VSP. Excellent bitch, good type, feminine head and expression, excellent neck and shoulders, good ribcage and strong 

loin, in beautiful coat, bitch of quality. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen VAL ERI 1 PN1 VSP. 5-vuotias, 

hyvärunkoinen ja hyväluustoinen, laadukas kaunislinjainen narttu, hieno pitkä nartun pää, kaunis ilme, hyvät huulet, purenta 

ja korvat, hieno niskan kaari ja ylälinja, kaunis vaivaton sivuaskel, hyvin heiluva häntä, hieman löysyyttä kyynärpäissä, 

hieno luonne, kaunis karvapeite. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL ERI 2. Stunningly outlined blue 

bitch of good size, very pleasing head, scores in strength of bone and chest development, very good in ribs and body, nice 

quarters, excellent coat condition, very exuberant and confident mover who covers a lot of ground. Seinäjoki KV 25.10. 

Petra Junehall, Ruotsi VAL ERI 1 PN3. Tilltalande champion tik med vacker utstrålning, utmärkt storlek och 

proportioner, välformat huvud, feminin, saxbett, utmärkt hals och överlinje, mycket bra förbröst, något rund bröstkorg, 

välvinklad, utmärkt kors och svans, fina ben och tassar, sunda rörelser men kunde ta ut steget lite bättre, välskött vacker 



päls, härligt temperament. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti VAL ERI 2. Very nice well balanced bitch, lovely 

head and expression, nice eyes and good earset, good neck and shoulder, nice level topline, good tailset, nice rib and loin, 

nice and well angulated and well muscled, moving well both ways. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi VAL ERI 

2 PN2. Välgående champion tik med fina proportioner, feminint välskuret huvud, vällagd skuldra, utmärkt förbröst, 

välvinklad men något kort överarm, välkroppad, välvinklad bakdel, vackert päls. 

 

ALLWAY'S BLACK  BEAUTY 38486/05 s.19.07.2005 i. Norvale Jack Pot e. Allway's Say Suffeli kasv. Satu Utriainen 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 19..4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi AVO H. 3 år, lite lång sträckt i sina proportioner, feminint 

huvud med vackert uttryck, mörka ögon, bra bett, välansatta öron, tillräcklig hals, saknar förbröst, rak i sina vinklar fram, 

tillräcklig bröstkorg, stabil länd, normalt kors, tillräckliga vinklar bak, fina tassar, står något fransyskt fram, skulle vilja ha 

mera benstomme, rör sig parallellt bak, med utåtvridna armbågar fram, tillräckligt steg från sidan som dock är något 

understäld, trevligt temperament. 

 

ALLWAY'S BLACK  BELLA 38488/05 s.19.07.2005 i. Norvale Jack Pot e. Allway's Say Suffeli kasv. Satu Utriainen 

Näyttelyt: Tornio KV 9.8. Michael McCarthy, Irlanti AVO H. Feminine in outline, might have a little more substance in 

head, good neck, firm front, little tight in shoulder, well developed in body, good topline, well coupled, good hindquarters, 

moves ok going, not well coming. 

 

ALLWAY'S LINNEA BOREALIS 43282/05 s.05.08.2005 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Allway's Wiuhtis kasv. 

Satu Utriainen 

Näyttelyt: Kajaani KV 5.1. Theo Leenen, Belgia AVO EH 3. 2 years, a little bit long in body, feminine head, dark eyes, 

complete scissors bite, well set ears, good neck and shoulder, a little bit weak in back, chest deep and well ribbed up, well 

angulated in front, could have a little more angulation in the stifle, correct coat, moving well. Kajaani RN 13.4. Leila 

Kärkäs AVO EH 1. Hyvän tyyppinen narttu jolla hieman kevyt luusto, karvapeite ei ole parhaimmillaan, hieman 

pehmeälaatuinen, hyvät pään linjat, pyöreyttä silmissä, pysty olkavarsi ja lapa, sopiva runko, riittävät takakulmaukset, 

liikkuu riittävällä askelpituudella, hyvä yhdensuuntainen etu- ja takaliike, esitetään hyvin. 

 

ALLWAY'S PEGGY SUE 22859/08 s.05.02.2008 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Kans & Fin & S(n) & 

Est Mva Allway's Shakira kasv. Satu Utriainen 

Näyttelyt: Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola PEN 2 KP. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, 

sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, voisi olla aavistuksen 

feminiinisempi, hyvä luonne. 

 

ALLWAY'S PROUD MARY 22858/08 s.05.02.2008 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Kans & Fin & S(n) 

& Est Mva Allway's Shakira kasv. Satu Utriainen 

Näyttelyt: Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola PEN 1 KP ROP-pentu. Erinomainen tyyppi, tasapainoisesti kehittynyt, 

kaunis kaula ja ylälinja, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä luusto, hyvin kehittynyt runko, pään tulee vielä kehittyä, liikkuu 

erittäin hyvällä askeleella, hyvä luonne. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi JUN EH 4. Mycket lovande junior 

tik, feminint välskuret huvud, vällagd skuldra, utmärkt förbröst för åldern, välvinklad överarm som är något kort, fina 

proportioner, korrekt kors, välvinklad bakdel, rör sig parallellt med vägvinnande steg. 

 

ALLWAY'S RED DELICIOUS 44815/07 s.30.07.2007 i. Leavenworth Saint N'Sinner e. Caperhill Miss Bliss kasv. Satu 

Utriainen 

Näyttelyt: Lapua RN 16.8. Tarja Hovila JUN ERI 2 PN4. Tyylikäs juniorinarttu erinomaista tyyppiä, feminiininen 

kaunismuotoinen pää jossa sopiva vahvuus ja pituus, otsapenger voisi olla selvempi, kaunis kaula, hieman niukasti 

kulmautunut edestä, hyvä takaosa, hyvä eturinta ja runko, erittäin hyvä luusto ja oikea hännän kiinnitys, oikealaatuinen vielä 

niukka karva, ryhdikkäät vapaat liikkeet. 

 

ALLWAY'S RIHANNA 44817/07 s.30.07.2007 i. Leavenworth Saint N'Sinner e. Caperhill Miss Bliss kasv. Satu 

Utriainen 

Näyttelyt: Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila PEN 1 ROP. Kauttaaltaan erittäin tasapainoinen ja kaunis pentu, viehättävä 

hyväilmeinen pää, erinomainen eturinta, luusto, käpälät ja runko, sopusuhtaisesti kulmautunut, oikea hännän kiinnitys, 

erinomainen turkki, liikkuu kauniilla tehokkaalla askeleella, voisi olla iloisempi ja käyttää häntäänsä, erittäin lupaava. 

Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen JUN ERI 1 PN3. Hyvät mittasuhteet, hyvä koko, erittäin kaunis pää, miellyttävä ilme, 

hyvät silmät, korvat ja kaula, hyvin kehittynyt eturinta, hieman suorat etukulmaukset, hyvä rintakehä, hyvät takakulmaukset, 

erinomainen luusto, toivoisin hieman pidemmät liikkeet, kaunis lupaava turkki, rauhallinen mutta iloinen nuori neiti. 

 

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 5.1. Theo Leenen, Belgia VAL ERI 1 PN2. 5½ years, well balanced bitch, square in outline, nice 

feminine head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tail, chest deep and 

well ribbed up, well angulated, nice coat, moving well. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi VAL ERI 3. Mycket 

vackert champion tik, feminint huvud, vällagd skuldra, utmärkt förbröst, härligt kropp, korrekt kors, välvinklad bakdel, 

utmärkt pälskvalitet men pälsen inte i bästa kondition idag, rör sig med långt steg och härligt drive. 

 

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: Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila AVO EH 3. Erittäin feminiininen narttu, erittäin hyvää tyyppiä, hyvät 

mittasuhteet, turhan kevyt pää, riittävä kaula, hyvä ylälinja, erittäin hyvä runko, luusto voisi olla järeämpi, oikea-asentoinen 

häntä, kaunis turkki, vapaat liikkeet, esitetään erittäin kauniisti. Rovaniemi KV 21.6. Jo Schepers, Alankomaat AVO EH 

4. 4 years, nice size bitch, good type, nice head, dark eyes but show a lot of white which spoils the expression, low earset, 

good teeth and neck, topline not straight enough, good tailset, very good ribs, could have better angulations, nice coat, good 

condition, movement can be a little better. 

 

ALLWAY'S SUNNY SAVANNAH Fin Mva 39580/06 s.05.06.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. Kans & Fin & Est & 

S(n) Mva Allway’s Shakira kasv. Satu Utriainen 

Näyttelyt: Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila NUO ERI 2 PN3. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, erittäin 

kaunismuotoinen feminiininen pää, hyvä kaula ja ylälinja, hieman lyhyt ja pysty olkavarsi, hyvin kehittynyt runko, oikea 

hännän kiinnitys, erinomainen turkin laatu, vapaat kauniit liikkeet. miellyttävä luonne. Sodankylä RN 26.4. Paula 

Rekiranta NUO EH 1. Sievä nuori narttu joka antaa vielä hieman korkearaajaisen vaikutelman, narttumainen pää, 

otsapenger voisi olla selvempi, riittävä kaula ja eturinta, ikäisekseen hyvä rintakehä, hieman niukka polvikulmaus ja korkea 

kinner, erittäin hyvä turkin laatu, hyvät sivuliikkeet, hyvä luonne. Rovaniemi 24.5. Leila Kärkäs NUO EH 1. Erittäin 

hyvän tyyppinen nuori narttu jolla kaunisilmeinen hyvä pää, hyvät pään linjat, hyvä raajarakenne mutta hieman lyhyt ja 

luisu lantio, hyvä runko, selkä painuu hieman ja antaa hieman takakorkean vaikutelman etenkin liikkeessä, muuten hyvät 

liikkeet mutta taka-askel saisi olla ulottuvampi, erittäin hyvä karva, miellyttävä luonne. Kemi RN 8.6. Lena Danker AVO 

ERI 1 PN1 SERT ROP. 2-vuotias feminiininen narttu jolla oikeat mittasuhteet, kaunislinjainen pää, oikea otsapenger, 

hurmaava ilme, oikea purenta, oikea-asentoiset korvat, hyvin kulmautunut edestä, ikäisekseen riittävä rintakehä, kaunis 

ylälinja, oikea-asentoinen häntä, toivoisin vahvempia ja leveämpiä reisiä, hyvä kinner, oikea karvan laatu tulossa, liikkuu 

vapaalla askeleella yhteen suuntaan ja edestä ja takaa, miellyttävä luonne. Rovaniemi KV 21.6. Jo Schepers, Alankomaat 

AVO ERI 3. 2 years, good looking bitch, good type and size, nice head, low earset, good eyes and expression, good neck, 

very nice tailset and topline, very good angulations, very good ribs, excellent coat, free and easy moving, nice temperament 

and condition. 

 

ALLWAY’S SUNNY SMILE Fi Mva 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 5.1. Theo Leenen, Belgia NUO EH. 12 months, correct head, dark eyes, complete scissors bite, 

well set ears, good neck, shoulder and topline, well angulated in front, could have better angulation in the stifle, good bone, 

feet and pastern, chest deep enough and well ribbed up, good coat, in the movement very loose in the backhand. Ylivieska 

KV 19.7. Elena Ruskovaara AVO ERI 2. Linjakas, oikeat mittasuhteet omaava tasapainoinen narttu, erinomainen pituus 

päässä, hyvä pään malli ja täyteläiset huulet, oikean malliset silmät, erinomainen viisto olkavarsi, turhan pysty lapa, jäntevä 

runko, hyvät takakulmaukset, hoikka lanne, etuaskel saisi ulottua kauemmas, reipas esiintyminen. Kuopio KV 3.8. Inga 

Siil, Viro AVO ERI 4. Lovely type bitch, over middle size, feminine head, good earset, well balanced front and rear 

angulations, extremely good ribcage, a bit long in loin, nice topline and tailset, nice feet but too long nails, excellent body, 

correct coat, moves well but front step should be longer. 

 

ALLWAY’S TWIST AND GO Fin Mva 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: Kajaani KV 5.1. Theo Leenen, Belgia JUN ERI 1. 1½  years, typical bitch, feminine head, eyes dark enough 

for this colour, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tail, strong body, well 

angulated, good bone, feet and pastern, moving well. Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila NUO ERI 1 PN2 VASERT. 

Tyylikäs narttu, erinomainen tyyppi, erittäin kaunis hyväilmeinen pää, hieman lyhyt ja pysty olkavarsi, erinomainen runko 

ja luusto. Hyvin kulmautunut takaosa, oikea-asentoinen häntä, erinomainen turkki, vapaat, tehokkaat liikkeet, miellyttävä 

iloinen luonne. Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki NUO ERI 1 PN1 SERT VSP.  Vahvarakenteinen, mittasuhteiltaan 

ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä pää joskin hieman takaluisu kallo-osa, vahva luusto, hyvät raajat, hyvät liikkeet, käyttäytyy 

hyvin. Kajaani RN 13.4. Leila Kärkäs NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Erinomainen kokonaisuus, iloinen, touhukas, hieman 

takaluisu kallo, muuten hyvä pää, hyvä eturinta ja runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa mutta liikkeissä koira hieman 

painuu edestä, hyvät liikkeet, hyvä karvan laatu. Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen NUO ERI 1 PN2 VASERT. Erinomainen 

tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet ja luusto, pään linjat eivät yhdensuuntaiset, kaunis ilme, hyvät silmät ja korvat, hyvä 

kaula, hyvin kehittynyt eturinta, hyvät kulmaukset edessä ja takaa, erinomainen rintakehä, liikkuu erittäin kauniisti, upea 

turkki, iloisesti käyttäytyvä cockeri. Rovaniemi KV 21.6. Jo Schepers, Alankomaat NUO ERI 1 PN4 SERT. 22 months, 

well built bitch, very good type, good size, feminine head, low earset, nice eye and expression, strong neck, good topline, 

very good tailset, good forechest, ribs and angulations, good legs and feet, nice coat and colour, good moving and showing 

nice temperament. Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara NUO ERI 1. Kauniin mallinen, tasapainoinen, sopivaluustoinen 

narttu, oikea pään muoto, kulmakaaret ja ohimot voisivat olla täyttyneempiä, sopiva leveys eturinnassa, hyvä vankka 

eturinta, tasapainoiset kulmaukset, oikea tapa liikkua, etuaskel saisi ulottua pidemmälle. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro 

NUO ERI 2. Excellent type and size, strong female, feminine head, would like to see clearer stop, excellent neck, very good 

front, good ribcage, lovely topline in stand, correct tailset, well angulated behind, good structure of coat, moves well, a bit 

close behind. Kajaani 2.11. RN Marjo Jaakkola AVO ERI 1 PN 1 SERT FIN MVA ROP. Erinomainen tyyppi, kaunis pää 

ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta ja etukulmaus, sopiva luusto, erinomainen runko, aavistuksen pitkä lanneosa, 

erinomainen takaosa, liikkuu hyvällä askeleella, kaunis hännän kanto, miellyttävä luonne. 

 

ALPINUM BALLROOM BLITZ 45994/07 s.24.06.2007 i. Icicle's Roll With It e. Alpinum Zelda kasv. Anna Mäkinen 

Näyttelyt: Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvä tyyppi ja koko, narttumainen kaunis 

pää, hyvät silmät ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvin kehittynyt runko ikäisekseen, hyvin kulmautunut edestä ja 

takaa, sopusuhtainen luusto, kaunis turkki, liikkuu hyvin. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki JUN EH 2. Pienehkö, 



hyvin rakentunut, miellyttävästi käyttäytyvä, mittasuhteiltaan neliömäinen, vahva turkki, voimakkaasti kulmautuneet raajat, 

hyvät liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi JUN H. 11 månader, bra 

storlek och proportioner, feminint huvud som skulle ha mer substans, fint uttryck, mörka ögon, markerad stop, bra bett, 

tillräcklig hals, utmärkt förbröst, tillräckliga vinklar fram, utmärkt längd på bröstkorgen, stabill land, något brant i sitt kors, 

goda vinklar bak, fina tassar, utmärkt päls, rör sig med bra bredd bak, parallellt fram, tar ej ut steget från sidan, rör sig 

underställt bak. Saarijärvi RN 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat JUN ERI 1 PN4. Very soft sweet expression, good spring of 

rib, good topline, good angulations, good planes on head, very nice quality bitch. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden 

JUN EH. Vielä kehitysvaiheessa oleva mittasuhteiltaan oikea narttu jolla kaunisilmeinen pää, vielä hieman takaluisu kallo, 

hyvä kaula, riittävä luusto, runko kaipaa vielä aikaa, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu riittävällä askelmitalla, vielä 

hieman leveästi edestä, erinomainen turkki ja luonne. 

 

ALPINUM BILLIE JEAN 45995/07 s.24.06.2007 i. Icicle's Roll With It e. Alpinum Zelda kasv. Anna Mäkinen 

Näyttelyt: Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki JUN EH 2. Vielä pentumaisen vaikutelman jättävä, iloinen, 

pienikokoinen, ilmeikäs pää, hyvä kaula, sopusuhtainen luusto ja erittäin hyvin kulmautuneet raajat, hyvä turkin laatu, 

käyttäytyy reippaasti. 

 

ALPINUM BRIGHT MELODY 45996/07 s.24.06.2007 i. Icicle's Roll With It e. Alpinum Zelda kasv. Anna Mäkinen 

Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden JUN H. Vielä hieman hento, mittasuhteiltaan oikea juniori jolla 

oikeat pään linjat, hyvä kaula ja ylälinja, runko vielä kehitysvaiheessa, turhan luisu lantio, saisi liikkua vapaammin, 

erinomainen turkin laatu, iloinen luonne. 

 

ALPINUM ZARAH 34189/05 s.08.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Raccoon's The Wonder Boy e. Fin Mva Benchmark 

Pro Twist kasv. Anna Mäkinen 

Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden AVO H. Mittasuhteiltaan oikea narttu jolla oikean mallinen 

kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, etuasentoinen lapa, melko hyvä ylälinja, sopiva luusto, tilava runko, riittävästi kulmautunut 

takaosa, luisu lantio, josta johtuen liikkuu takaraajat allaan ja turhan lyhyellä askelmitalla, hyvä turkki ja miellyttävä luonne. 

 

APELHÖJDENS SHENANDOAH S69009/2007 s.23.10.2007 i. Asquanne Ghenghis e. S(n) Mva PMJV-03 Apelhöjdens 

Woop It's A Tan kasv. Gunilla Eriksson, Ruotsi 

Näyttelyt: Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia JUN EH 1. Feminine bitch, good dark eyes, reasonable head, well 

balanced, firm topline. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja JUN ERI 1. Lovely black bitch of excellent type and size, 

pleasing in head, excellent in body, would prefer a bit more neck, well presented body, needs a bit more confidence, moves 

well, in excellent condition. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro JUN ERI 1 VASERT. 9 months, extremely feminine, very 

eyecatching young lady, excellent type and size, beautiful feminine head with bit light eyes, extremely well bodied for age, 

beautiful neck and topline, balanced front and hind angulations, excellent coat, moves very well although she's still a puppy. 

 

APELHÖJDENS WOOP IT'S A TAN S(n) Mva PMJV-03 S11088/2003 s.17.11.2002 i. S(n) Mva Quettadene Lancelot 

e. Apelhöjdens Taste Of Honey kasv. Gunilla Eriksson, Ruotsi 

Näyttelyt: Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja AVO ERI 1 PN3 SERT. Lovely black & tan bitch with excellent 

proportions and very good size, pleasing in head and body, very good neck and topline, well presented coat, moves well but 

could be a little bit positive in front. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro AVO ERI 3 PN4. Beautiful female in type, beautiful 

feminine head with typical expression, excellent earset, beautiful reach of neck, very good front, excellent chest, lovely 

topline, well angulated behind, correct tailset, good coat, moves very well from all sides with very good topline. 

 

ARCTICA MAGNETIC HIT  37293/01 s.05.08.2001 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Arctica Tele Tabb kasv. 

Erkki Anneberg 

Näyttelyt: Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila AVO H. Hieman matalaraajainen, hyvän tyyppinen, feminiininen narttu, 

feminiininen hyvän mallinen pää joka voisi olla hieman pidempi, turhan pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, litteät käpälät, 

runko saisi olla tilavampi, riittävät takakulmaukset, pehmeälaatuinen hyvin hoidettu turkki, liikkuu kerien edestä, takaa ok, 

miellyttävä luonne. Kajaani RN 13.4. Leila Kärkäs AVO H. Ikäisekseen kovin kapearunkoinen ja ikäisekseen eturinta 

kapea, eturinta puuttuu, sekä kuono että kallo voisivat olla pidemmät, pyöreyttä silmissä, niukat  kulmaukset, hieman korkea 

kinner, liikkuu lyhyellä askeleella, hyvät yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, erittäin hyvä karvan laatu, voisi esiintyä 

itsevarmemmin. 

 

ARCTICA TELE TABB 21715/99 s.29.03.1999 i. Lv & Rus Mva LvV-98 Waterwood The Diplomat e. Arctica Dawidia 

kasv. Erkki Anneberg 

Näyttelyt: Kajaani KV 5.1. Theo Leenen, Belgia VET ERI 1 ROP-VET. 8 years old, still in a good condition, feminine 

head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tailset, chest deep and well 

ribbed up, well angulated, good bone, feet and pastern, correct coat, moving well. 

 

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: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia NUO EH. Black with sweet head and expression, well 

balanced outline, would prefer more angulation throughout, heavy coat, could be better presented, movement erratic. 

Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat AVO EH 4. Compact bitch, feminine, I would prefer more length in head, 

this would improve expression, sufficient neck and topline, needs more stability, very good body, correct rear angulation, 

correct coat condition and colour, movement can be stronger with more reach and drive. Valkeakoski KR 23.8. Vera 

Smirnova, Viro AVO ERI 2 PN3. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, sopiva koko, hyvät mittasuhteet, oikean muotoinen 



pää, hieman pehmeä selkä, hieman luisu lantio, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvät kulmaukset edestä ja takaa, turkki ei 

parhaassa kunnossa, hyvät liikkeet. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia AVO ERI 3. Cobby bitch in good coat, 

feminine head, slightly loose in eye, a good size with typical movement, in good coat with a good rib. Porvoo KR 14.9. 

Saija Juutilainen AVO EH 4. 2-vuotias, hyvärunkoinen kompakti nuori narttu jolla sopusuhtainen raajaluusto, sievä 

kaunisilmeinen pää, ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja kuono pidempi, hyvä purenta ja huulet, hienot korvat, 

kaunis kaulan kiinnitys, hyvät tasapainoiset kulmaukset, kauniit pyöreät käpälät, hyvä takaosa, hyvä karvan laatu, hyvin 

heiluva häntä, löysät ja lyhyet etuliikkeet, erinomainen vahva taka-askel. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-

Britannia AVO EH. Nice honest cocker of compact type, pleasing head, scores in strength and compactness of body 

construction, unexaggerated overall, very active and outgoing mover. 

 

ASVINA CHIC GIRL 18909/06 s.07.03.2007 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Fin Mva Triplet Galateia kasv. Minna 

Salo 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia JUN EH. Black with pleasing head, good eye and 

expression, would prefer better angulation to shoulder and upper arm, well muscled quarters, movement a little erratic 

behind. 

 

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: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO EH. Bra skalle, söt feminint uttryck, stark rygglinje, goda 

vinklar fram, tillräckliga bak, önskar en bättre utfylld bröstkorg, rör sig med bra steglängd och härlig attityd, bra 

pälskvalitet, välvisad. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt NUO EH 4. Hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, riittävä luusto ja 

kulmaukset, hyvä eturinta, rintakehä voisi olla hieman pitempi ja lanneosa lyhyempi, liikkuu ja esiintyy hyvin. Hyvinkää 

RN 20.9. Lena Danker AVO EH 2. 2 årig, feminin tik som ännu ger ett mycket tunnt och luftig intryck, välformad skalle, 

något tunnt i nospartiet, korrekt bett, tunn nacke, normalt vinklad, bröstkorgen bör ännu rundas, bra rygg och kors, 

tillräcklig benstomme, något platta tassar, rör sig med tillräckligt steg med mycket lös i armbågen. 

 

ATTENBOROUGH APRIL DONATION 31322/06 s.04.04.2006 i. Fin Mva Fin Jva Sirkiss Donatello e. Attenborough 

Affecting kasv. Johanna Söderholm 

Näyttelyt: Polvijärvi RN 5.4. Matti Tuominen AVO T. Hyvän tyypinen, kevytluustoinen narttu jolla hieman epätasainen 

purenta, turkki ei tänään parhaassa näyttelykunnossa, erityisen huonot takaliikkeet, hyvin kapeat ja kinnerahtaat, narttu 

haluaa istua mielellään eikä liikkua, hyvä turkin laatu ja hyvä runko, rakennevirheestä riippuen saa arvostelun hyvä. 

 

BAYSWAY FINLANDIA 20213/06 s.10.10.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway Elegant Lady kasv. William 

McEntee, Irlanti 

Näyttelyt: Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia KÄY EH 3. 2 years old red bitch, short in body, pity she is nearly 

permanently with roached back, dark eyes, complete scissors bite, good neck and shoulder, slightly sloping croup, chest 

deep and well ribbed up, well angulated, not really in top coat. 

 

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: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia VET ERI. Good type of blue, short, well balanced 

outline, big ribs, still in good contition and moving. 

 

BAYSWAY THELMA ROSE 32864/08 s.04.07.2007 i. Baysway Lucky Dime e. Lochdene Silver Belle kasv. William 

McEntee, Irlanti 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson JUN ERI. Blue, well balanced head, good eye and expression, well 

boned neat legs and feet, good neck and shoulder, well muscled, moves soundly. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-

Däuber JUN EH 2. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää ja ilme, hieman lyhyt kaula ja etuasentoiset lavat, vahva runko ja luusto, 

hyvin kulmautunut takaa, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, liikkuu hyvin. Porvoo RN 30.8. Elena Ruskovaara JUN 

EH 1. Kivan mallinen, erittäin feminiininen narttu joka kantaa itsensä kauniisti, hyvät pään mittasuhteet ja lupaava pää, 

kuono saa vielä täyttyä, samoin ohimot, todella hyvä runko ja etuosa ikään nähden, hyvin rakentunut takaosa, hyvä luusto, 

vielä paikoin pehmeässä pentukarvassa, erinomainen tapa käyttää häntäänsä, kovin pentumaiset liikkeet, hyvä askelpituus, 

miellyttävä esiintyminen. 

 

BELL’MANO GUANTANAMERA 41115/04 s.22.07.2004 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N & Pohj Mva EstV-01 

V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’Mano Taste Of Honey kasv. Erna Toivanen 

Näyttelyt: Porvoo RN 30.8. Elena Ruskovaara AVO EH 2. Feminiininen, hieman pitkärunkoinen, sopivaluustoinen 

narttu, sopivat huulet mutta kuono saisi olla hieman vahvempi ja otsapenger merkatumpi, hyvät käpälät ja eturinnan 

tilavuus, tarpeeksi voimaa rintakehässä, kinner voisi olla matalampi, muuten moitteeton takaosa, liikkuu erinomaisella 

askelpituudella ja ulottuvuudella, valitettavasti ylälinja ei kestä liikkeessä ja painuu lapojen takaa, täydellinen hännän 

käyttö. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen AVO EH. 4-vuotias, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen narttu jolla hyvin kaunis 

pitkä pää, oikea ilme, melko yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä purenta ja huulet, hyvä korvien kiinnitys, vahva kaula ja 

ylälinja, erinomainen eturinta, rintakehä voisi olla hieman pidempi, riittävät takakulmaukset, pyöreät käpälät, hyvä karvan 

laatu, hieno iloinen häntä, hieman voimaton taka-askel, kaunis pitkä sivuaskel, kyynärpäät saisivat olla hieman tiiviimmät. 

Jaala RN 15.11. Paavo Mattila AVO EH 3. Mittasuhteiltaan hyvä narttu jolla kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, 

sopusuhtainen runko ja luusto, kulmauksia saisi olla enemmän, hyvä suora karva, hyvät sivuliikkeet, hieman ahtaat takaa, 

miellyttävä luonne. 

 



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 KV 27.4. Eeva Resko AVO ERI 1. Hieman kookas mutta erinomaista rotutyyppiä oleva narttu, 

erinomainen pää, riittävä kaula, hyvä ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä, riittävä eturinta, hieman löysä kyynärpäistä, 

erinomainen runko, hyvä takaosa, liikkuu hyvin edestä ja takaa, hyvä sivuliike mutta voisi olla hieman reippaampi 

liikkuessaan. Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen AVO ERI 1 PN3. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, hieman kookas, 

luustoa voisi olla hieman enemmän, kaunis pää ja ilme, hyvät silmät ja korvat, lyhyt kaula, erinomainen eturinta, pystyt 

lavat, kääntää etukäpälät ulospäin, erinomainen rintakehä, hieman pysty lantio, hyvät polvi- ja kinnerkulmat, erinomainen 

turkin laatu, hyvä ylälinja, liikkuu ja käyttäytyy erittäin hyvin. Porvoo RN 30.8. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PN2. 

Melko ronski narttu, olemus voisi olla kompaktimpi, erinomaista tyyppiä edustava pää, hyvät huulet ja silmät, hyvä 

tasapaino kuonon ja kallon välillä, ihana ilme, lyhyt kaula ja turhan niukat etukulmat, hyvä leveys eturinnassa, hyvin 

kulmautunut takaosa, rungossa hiukan pehmeyttä, erinomaiset kootut ja korkeat käpälät, hyvä askelpituus ja oikea tapa 

liikkua, iloinen ja reipas esiintyjä, ok häntä. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen AVO ERI 1 PN3. 5-vuotias, hyvä-

luustoinen, oikealinjainen narttu jolla erinomainen pään pituus ja ilme, joskin silmät voisivat olla hieman tummemmat, 

melko hyvät pään linjat, hyvä purenta ja huulet, vahva kaula, hyvät lavat, olkavarret saisivat olla viistommat, hyvä rungon 

muoto, pyöreät käpälät, kaunis takaosa, eturinta voisi olla selvempi, hyvä karvan laatu, liikkuu kauniisti sivulta oikealla 

asenteella ja askelpituudella. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO H. Good sized light blue, scores in 

overall strength of construction, strong well boned legs, would like slightly better front angulation, good in ribs, adequate 

quarters, a little unsettled on the move today, not getting her front action together. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila AVO 

ERI 2 PN4. Hyväpäinen narttu, kaunis ilme ja kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvä runko ja takaosa, hyvä 

ylälinja, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. 

 

BELL’MANO SHE LOVES YOU 42052/99 s.09.11.1999 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva S Jva Bell’Mano Misty 

Forest kasv. Erna Toivanen 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Rui Gonçalves VET EH. 9 years, not a perfect bite, I would prefer a better eye expression, 

nice neck, I would prefer better angulations in front, good body, compact, moves with cocker temperament but front turns 

out. 

 

BENCHMARK ACE OF HEARTS Fin & N Mva 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: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin AVO ERI 1 PN1 SERT FIN MVA ROP RYP2. Klassinen narttu jolla oikean 

mallinen pää ja ilme edestä katsottuna, erinomainen raajaluusto, vahva selkä, vahvat tiiviit käpälät, liikkuu hyvin sivusta. 

Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara VAL ERI 2 PN4. Erinomaista tyyppiä oleva kompakti, erittäin hyvin rakentunut 

narttu, erinomainen sukupuolileima, hyvin kaunis ilme, erinomaiset silmät, kauniit huulet, tarpeeksi leveyttä ja täytettä 

eturinnassa, täyteläinen runko ja mallikas rintakehä, hyvät maltilliset takakulmat, tasapainoiset joustavat sivuliikkeet, kaunis 

karva, miellyttävä esiintyminen. Lahti KV 27.4. Eeva Resko VAL ERI 2 PN4. Hyvän tyyppinen pieni narttu, hyvä pää, 

voisi olla enemmän täytettä kuono-osassa, tummat silmät, hyvä kaula joka voisi kiinnittyä hieman paremmin lapoihin, 

riittävä eturinta ja olkavarsi voisi olla hieman pidempi, hyvä tiivis runko, hyvä takaosa, vaivaton liikkuja, miellyttävä 

luonne. Joensuu KR 17.5. Paula Rekiranta VAL ERI 1 PN1 VSP. Tyypiltään erinomainen narttumainen kokonaisuus, 

hyvät pään linjat, miellyttävä ilme, hyvä kaula, hieman niukat mutta tasapainoiset kulmaukset, sopusuhtainen runko, 

joustavat vaivattomat liikkeet, hyvä karva. Joensuu KV 18.5. Annukka Paloheimo VAL ERI 1 PN1 CACIB VSP. Hyvä 

koko ja mittasuhteet, pää voisi olla hieman pidempi, vahva runko, hyvä takaosa, kauniisti näyttelyyn kunnostettu, hyvin 

kaunis ylälinja liikkeessä, vaivaton joustava liike. Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Walden VAL ERI 2 PN2 VACA. 

Kaunislinjainen narttu jolla viehättävä pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, tasapainoiset kulmaukset, sopiva runko, 

liikkuu rodunomaisesti ja iloisesti, hieman kapeasti takaa, hyvän laatuinen turkki, iloinen luonne. Toijala RN 7.6. Jens 

Martin Hansen, Tanska VAL ERI 1 PN1 ROP. Well balanced quality bitch, excellent type, well cut feminine head, typical 

expression, correct bite, beautiful neck and topline, well angulated all over, well bodied, moves very well with drive, 

beautiful coat, nice temperament. Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen VAL ERI 1 PN1 ROP. Erinomainen tyyppi, koko, 

mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja ilme, hyvät silmät ja korvat, hyvä eturinta, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä, 

erinomainen ylälinja ja liikkeet, mukava luonne. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber VAL ERI 1 PN3. Erittäin 

hyvä tyyppi ja koko, narttumainen sievä pää, hyvä kaula, luusto ja ylälinja, hyvä lyhyt tiivis runko, hyvin kulmautunut, 

liikkuu erittäin hyvin, kaunis turkki. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi VAL ERI. Välbalanserad tik, ganska 

liten men bra proportioner och typ, välformat huvud men något klent nosparti, saxbett, mycket bra hals och överlinje, bra 

förbröst, något rund bröstkorg, passande benstomme, välvinklad, utmärkt kors och svans, fina ben och tassar, härliga 

rörelser, välskött vacker päls och färg, typiskt temperament. 

 

BENCHMARK CARANDOTTA Fin Mva 38844/04 s.14.07.2004 i. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Hard Rock Cafe 

e. Kans & Fin & Est Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi  

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat VAL ERI 2. Lovely, pretty head, good bite and eyes, 

nice neck and topline, well angulated all over, good tailset and coat texture, happy mover. 

 

BENCHMARK CHARLOTTE Kans & Fin & Est Mva 35507/02 s.27.03.2002 i. Fin & S(n) Mva Finmoon Unlimited e. 

JV-99 Benchmark Cher kasv. Mariann ja Anett Korpi  

Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden VAL ERI 1 PN4. Tanakka valionarttu jolla vahva oikean mallinen 

pää, erinomainen luusto ja runko, tasapainoiset kulmaukset, sujuvat liikkeet, hyvä turkki ja erinomainen luonne. 

 

BENCHMARK CHILL'N THRILL 31843/07 s.08.05.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. Kans & Fin & Est 

Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi  



Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin JUN ERI 1 PN3. Kaunislinjainen, iloinen narttu jolla ihastuttava pää ja ilme, 

mahtava hännänheiluttaja jolla rodulle tyypillinen käyttäytyminen ja iloisuus, hyvin kehittynyt runko ja hyvä raajaluusto, 

hyvät liikkeet. Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka JUN EH 2. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät pään linjat mutta toivoisin 

voimakkaamman kuono-osan, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset ja luusto, hyvä rintakehän muoto ja syvyys, 

kapeat takaliikkeet, hyvät sivuliikkeet, hyvä karvan laatu. Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker JUN ERI 1 PN2 SERT. 

10 månader, feminin, trevlig juniortik av god storlek och trevliga propotioner, ännu mycket tunn i sitt huvud, korrekt bett, 

fina läppar, välansatta öron, välvinklad fram, önskar bättre knävinkel bak, välformad bröstkorg, bra rygg och kors, korrekt 

pälskvalitet, rör sig med vägvinnande steg, ännu något trångt bak, härlig. Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Walden JUN EH 

2. Vielä kovin pentumainen pikkutyttö, hieman pieni ja kapea pää johon toivoisin täyteläisyyttä, riittävä kaula, hieman suora 

olkavarsi, hyvä runko, riittävät takakulmaukset, hieman korkea kinner, saisi liikkua paremmalla askelmitalla, hyvä turkki ja 

iloinen luonne. Pieksämäki KR 7.6. Paula Rekiranta JUN EH 1. Iloisesti esiintyvä sievä nuori narttu, hieman vaatimaton 

pää ja kevyt kuono-osa, hyvä kaula, hieman pystyt lavat ja suora olkavarsi, vielä kapea edestä, polvikulmaus voisi olla 

selvempi, kaunis turkki, vielä kovin pentumaiset liikkeet ja lyhyt etuaskel. Joutseno RN 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia  

JUN ERI 1 PN4. Very feminine female, very happy temperament, good proportions and condition, correct head and body, 

happy tail, enough chest, happy movements. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat JUN ERI 3. 14 months 

old, lovely young girl, really feminine, very gentle expression, good earset, good neck, nice topline, good body, correct 

bone, beautiful frontchest, lovely coat, happy tail, lovely pigmentation. 

 

BENCHMARK DAZZLING BLUE 31486/07 s.09.05.2007 i. Mistily's Commander Blue e. JV-04 Finemoon Hungry For 

Love kasv. Mariann ja Anett Korpi 

Näyttelyt: Kajaani KV 5.1. Theo Leenen, Belgia PEN 3. 7 months, nice little girl, very attractive feminine head, dark 

eyes, complete scissors bite, correctly placed ears, long enough, good neck, shoulder and topline, correct tail, chest needs to 

develop, well angulated, good bone, feet and pastern, already in a nice coat, moving well, very promising.  

 

BENCHMARK DUTY CALLS 31489/07 s.09.05.2007 i. Mistily's Commander Blue e. JV-04 Finemoon Hungry For Love 

kasv. Mariann ja Anett Korpi 

Näyttelyt: Joensuu KR 17.5. Paula Rekiranta JUN EH 2. Sievä tiivisrunkoinen nuori narttu, hyvä kallo, vielä hieman 

kevyt kuono-osa, hyvät korvat, riittävä kaula, hieman pystyt lavat, hyvä rintakehä ja takakulmaukset, hieman lyhyt lantio, 

hyvä turkki, liikkuu takaa lyhyellä askeleella töpöttävästi, hyvä luonne. Joensuu KV 18.5. Annukka Paloheimo JUN ERI 

1 PN2 SERT. Hyvä koko ja mittasuhteet, riittävä luusto, lupava pää, kauniit silmät, niukasti kulmautunut etuosa, vahva 

runko, vaivattomat liikkeet, iloinen luonne, lupaava. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja JUN EH 2. Orange & white 

young bitch who moves freely, good body, a bit plain in head and expression could be better, upright shoulder, good topline, 

needs time to develop, could be more confident on table. 

 

BENCHMARK EXPLORER'S DREAM 14185/08 s.13.01.2008 i. Westerner Dance In Time e. Fin Mva Benchmark 

Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi 

Näyttelyt: Luumäki RN 31.8. Soile Bister PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvin kaunislinjainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt 

feminiininen narttu, hyvin lupaava pää, kaunis ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyväasentoinen häntä, hyvin 

lupaava karva, erittäin hyvät liikkeet, viehättävä luonne. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN H. Pretty 

youngster, pleasing head, nice overall shape but could be stronger in bone and body, nice coat condition, a little naughty on 

the move which lost her a higher grading. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen JUN ERI 4. Erinomainen tyyppi, koko, 

mittasuhteet ja luusto, hyvä pää ja ilme, otsapengertä voisi olla enemmän, hieman lyhyt kaula, hyvä eturinta ja 

etukulmaukset, hieman lyhyt rintakehä ja pitkä lanne, riittävät takakulmaukset, kaunis turkki ja väri, liikkuu hyvin, hyvä 

luonne. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden JUN EH 3. Mittasuhteiltaan erinomainen juniorinarttu jolla 

kaunislinjainen pää, riittävä kaula, hyvä ylälinja, riittävä luusto, hyvä runko, tasapainoiset kulmaukset, hieman luisu lantio, 

liikkuu riittävällä askelmitalla, lupaava turkki, hyvä luonne. 

 

BENCHMARK FLOWER GIRL 23146/08 s.08.05.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. Kans & Fin & Est Mva 

Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi  

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN 2 KP. Quality bitch, sweet feminine head, lovely 

expression, good in angulation, well bodied for age, nicely let down behind, good tailset, moves well once settled. 

 

BENCHMARK FLOWER POWER 23147/08 s.08.05.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. Kans & Fin & Est 

Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi  

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN 3. Quality puppy, pleasing head, sweet expression, 

well balanced all through, low set hocks, good tailset, moves with style. 

 

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: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi VAL ERI 3. Välgående, vällinjerad tik med utmärkta proportioner, 

mycket vackert huvud och uttryck, välansatta öron, vacker hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, bra ben och 

tassar, välformad bröstkorg, rör sig med härlig steglängd och rätt cocker attityd. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-

Klerholm, Ruotsi VAL EH 3. 8 år, bra storlek, feminint huvud med fint uttryck, markerad stop och bra bett, välansatta 

öron, lite kort i sin hals, bra förbröst, rak i sina skuldra, bra bröstkorg, stabil länd, brant i sitt kors, något knappt vinklad i sin 

knäled, bra tassar men klorna måste klippas kortare, bra päls som kunde önskas bättre gjort, rör sig trångt bak, parallellt 

fram, rör sig med tillräckligt steg från sidan men är ej i bästa kondition i dag. Lahti KV 27.4. Eeva Resko VAL ERI 3. 

Erittäin hyvän tyyppinen, lähestulkoon 8-vuotias narttu, hyvä pää, tummat silmät, hyvä kaula, erittäin hyvin kulmautunut 

etuosa, hyvä eturinta, ikä alkaa näkyä hieman ylälinjassa koiran seisoessa, erinomainen luusto, hyvä takaosa ja matala 



kinner, liikkuu vapaalla hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia 

VAL ERI 3. Lovely type of black & white, well balanced head, good neck and shoulder, neat legs and feet, well ribbed 

body, compact balanced outline, at 8 years old still moves soundly keeping good topline, in good coat. Vantaa RN 3.8. Siv 

Jernhake, Ruotsi VAL ERI 1 PN4. Feminin tik av trevlig storlek, vackert huvud, lite löst halsskinn, bra rygglinje, trots lite 

valker i nacken, kraftig bakställ med bra vinklar, tillräckligt benstomme, bra pälskvalitet, härliga rörelser. Helsinki KR 

10.8. Rony Doedijns, Alankomaat VAL ERI 4. Feminine bitch of good type and size, very good in pigmentation, feminine 

head, correct pigmentation, good dark eye, sufficient forechest, good in body, good tailset, correct angulation, nice coat 

condition and colour, movement could be more parallel and have more reach and drive, nice cocker temperament. 

Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia VAL ERI 2. 7½ years old, nice typy female, nice feminine head with good 

bite, good body proportions, good front, neck and topline, correct hindquarters, quite good in coat, moves good but front 

action could be better. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia VAL ERI 3. Beautiful type, put down in wonderful 

condition for her age, very cobby with a correct tailset and carriage, pretty head and a good mouth, good coat and bone. 

Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen VAL ERI 4. Lähes 8-vuotias, tilavarunkoinen, hyväluustoinen vanha rouva jolla 

kaunislinjainen ja kaunisilmeinen nartun pää, hyvä purenta, huulet ja korvat, vahva kaula, kääntää hieman etukäpäliä ulos, 

eturinta voisi olla selvempi, hyvä vahva takaosa, hienosti heiluva häntä, voisi olla napakammassa kunnossa, kaunis vaivaton 

sivuaskel, hieman löysä edestä. Hyvinkää ER 19.10. Rui Gonçalves, Portugali VET ERI 1 VSP-VET. 8 years, nice 

feminine head, good eye expression, correct front, I would prefer cleaner neck, correct angulations in front, good bones, 

compact body, very good angulations behind, moves well but a little close behind, good temperament. Tampere RN 6.12. 

Reia Leikola-Walden VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Mittasuhteiltaan erinomainen, hyväkuntoinen veteraaninarttu jolla 

viehättävä pää, hyvä kaula, erinomainen ylälinja sekä luusto, tilava runko, sujuvat liikkeet, runsas turkki ja erinomainen 

luonne. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi VET EH 2. Välgående veteran, 8 år, feminint och välskuret huvud, 

vällagd skuldra, utmärkt förbröst, välkroppad, korrekt kors, välvinklad bakdel, helhet står av hög kvalitet. 

 

BENCHMARK PRO TWIST Fin Mva 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: Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PN2 SERT. Iloisen temperamenttinen, hyvin liikkuva ja 

oikein rakentunut, kaunis turkki, esitetään hyvin. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi KÄY EH 1. 3½ år, 

bra storlek, en aning lång i sina proportioner, feminint uttryck men störs av ljusa blinkhinnar, markerad stop, bra bett, 

välansatta öron, tillräcklig hals, utmärkt förbröst, lite rak i sin skuldra, bra bröstkorg, aningen lång i sitt ländparti, bra kors, 

tillräckliga vinklar bak, något hög i has, skulle vilja ha mer benstomme, bra pälskvalitet, rör sig parallellt bak och fram, rör 

sig med tillräckligt steg från sidan, med glatt cocker temperament. Pieksämäki KR 7.6. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 PN2 

SERT. Erittäin hyvän tyyppinen, iloisesti esiintyvä narttu, hyvä pään malli, kaunis ilme, riittävä kaula, lavat voisivat olla 

viistommat, hyvä rintakehä, polvikulmaus saisi olla selvempi ja kinner matalampi, hyvä luusto, karvapeite ok, erinomaiset 

liikkeet, iloisesti heiluva häntä. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen KÄY ERI 1 PN4. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet 

ja luusto, kaunis pää ja ilme, hieman kaulanahkaa, lyhyt kaula, hyvä eturinta ja etukulmaukset, erinomainen rintakehä, 

takakulmauksia voisi olla enemmän, hyvä turkin laatu ja väri, liikkuu erittäin hyvin, hyvä luonne. Jaala RN 15.11. Paavo 

Mattila KÄY ERI 1 PN2 SERT FIN MVA. Kaunis narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä runko 

ja raajat, hyvä ylälinja, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 

 

BENCHMARK TOUCH OF SCIFI Fin Mva 16676/98 s.17.02.1998 i. Kans & Fin & Est & Dk Mva EstV-00 Benchmark 

Science Fiction e. PMV-96 Dan-L's Never Ending Tailless Story kasv. Mariann ja Anett Korpi 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi VET ERI 4. Väl bibehållande 10-årig veteran tik, med vackra linjer, 

vackert feminint uttryck, vacker hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, välformad bröstkorg, rör sig med bra 

steglängd från sidan, något trång bak, värker tycka om sin dag i ringen, välpresenterat, heder åt ägaren. Jyväskylä KV 19.4. 

Karin Linde-Klerholm, Ruotsi VET EH 2. 10 år, utmärkt storlek och proportioner, feminint huvud, skulle önskas större 

ögon, bett oklart, kort hals, tillräckligt förbröst, rak i sin skuldra, bra bröstkorg, stabil länd, aningen brant i sitt kors, 

tillräckliga vinklar bak, står lite fransyskt fram, skulle vilja mer benstomme, rör sig hastrångt bak, parallellt fram, kort och 

underställd steg från sidan men super glatt temperament och attityd. Lahti KV 27.4. Eeva Resko VET EH 1. Aavistuksen 

pitkä ja matala narttu, aivan upeassa kunnossa, hyvä pää ja ilme, tiivis hyvä etuosa, hyvä kaula, tiivis runko, erittäin vahva 

hyvin kulmautunut takaosa, ikä näkyy (10 v.) hieman liikkeissä, selkä tahtoo antaa periksi mutta sivuliikkeet erinomaiset. 

Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia VET ERI. Very happy and outgoing blue, good shoulder, big 

ribbed body, firm quarters, still moving soundly. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi VET EH 2. En 11-årig med bra 

proportioner, ännu vackert huvud, lite sänkt i ryggen och tar ej ut steget helt bak, bra päls. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan 

Sinko, Slovenia VET ERI 1 VSP-VET. 10 years old, nice typy female with good head, very nice body shape, lovely 

upperline, quite good coat condition, good hindquarters and tailset, excellent typy movement for that age. 

 

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: Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber NUO H. Hyvä tyyppi ja koko, erittäin kaunis pää ja ilme, hieman 

lyhyt kaula ja etuasentoiset lavat, hyvä runko, mittasuhteiltaan hyvä luusto, hieman luisu lantio, ylälinja saisi olla suorempi, 

miellyttävä luonne, liikkuu hyvin. 

 

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: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia VAL ERI 2 PN3. Elegant type of blue, good neck and 

shoulders, neat legs and feet, big ribbed body, firm quarters, outgoing and sound, well balanced head, lovely dark eyes. 

Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL ERI 3. Attractive steel blue, very strongly made throughout, 



feminine head, very good neck, would like a little bit more development in chest and front but scores highly in ribs, coat in 

excellent condition, moved very happily but would like a little bit more strength in hindquarters. 

 

BIRCHFIRE ICING SILK 23006/07 s.13.03.2007 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Birchfire Happy Girl kasv. 

Oili ja Kari Mattila 

Näyttelyt: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka JUN H. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, roikkuvat alaluomet 

(sidekalvo näkyy) ja purenta ei priima, tasapainoiset kulmaukset, hyvin kehittynyt rintakehä ja runko, erinomainen ylälinja, 

liikkuu hienosti pitkällä askeleella. Lammi RN 12.7. Markku Santamäki JUN EH 1. Erinomaiset mittasuhteet, täyteläinen 

pää, hyvä huulilinja, vielä avoimet silmäluomet, rintakehän tulee kauttaaltaan kehittyä, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä 

karvapeite, käyttäytyy luottavaisesti ja iloisesti, liikkuu ja esitetään hyvin. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber 

NUO H. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, tasapurenta, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä luusto ja runko, hyvin 

kulmautunut takaa, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, liikkuu hyvin mutta köyristää selkäänsä liikkeessä. Hyvinkää 

ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY EH. Attractive light blue, pretty head and eye, scores in bone and strength 

of construction, would like a little more strength in quarters but a nice cocker, steady on the move but the picture could be a 

little more compact. 

 

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: Jurva RN 29.6. Marjo Jaakkola EH 2. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva 

luusto, hieman lyhyt olkavarsi, hyvin kehittynyt runko, polvikulma voisi olla selvempi, saisi kantaa itseään paremmin 

liikkeessä, erinomainen luonne. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka KÄY ERI 2. Correct head, would prefer slightly 

longer ears, would like better topline in movement, correct tail and quarters, would prefer slightly more stable hind 

movement and slightly more self-confidence, correct coat. Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara KÄY EH 2. Hyvät 

mittasuhteet omaava, kyllin raajakas tanakka narttu, hyvin kauniit silmät, hyvät pään linjat, tarpeeksi täytettä kuonossa, 

hyvä eturinta, valitettavan pysty lapa ja lyhyt kaula, erinomainen rintakehä, sopivat takakulmaukset, kintereet voisivat olla 

vahvemmat, liikkeestä puuttuu nyt ulottuvuus, säkä putoaa ja etuaskel jää kovin lyhyeksi, seistessä kaunis, esitetään 

kauniisti. 

  

BLEPER'S PELAGEJA Rus Mva Rus JMva PKR.VIII-20918 s.08.07.2007 i. Beach Boy vom Rauhen Holz e. Pl Mva 

Whistle Bleper's kasv. Tatiana Kasjan, Puola 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti JUN ERI 2 PN4. Nice bitch with nice head and expression, nice 

dark eyes, good earset, nice clean throat, good neck, good topline and tailset, nice shoulder, good rib and loin, good hindend 

and angulation, nice shoulder, moving well both ways, perhaps could be happier. 

 

BLEPER'S Yabba-Dabba-Doo JV-08 37604/08 s.16.01.2008 i. Kans & Pl Mva Pl JMva Bleper's Andron e. Pl Mva Pl 

JMva Fifty-Fifty Bleper's kasv. Tatiana Kasjan, Puola 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI 1. Lovely type of youngster, very pretty head and 

eye, scores highly in front angulation, nicely boned legs, good compact body and well angulated hindquarters, sound and 

happy mover for one so young. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti JUN ERI 3. Lovely young bitch, lovely 

feminine head, nice eyes, good earset, lovely neck and shoulder, good topline, nice tailset, nice rib and loin, very nice 

hindend, good angulation, lovely temperament, moving soundly both ways. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi 

JUN ERI 1 VASERT JV-08. Mycket lovande, mycket vackert huvud, vackert halsansättning, utmärkt förbröst, välvinklad 

överarm som är något kort, fina proportioner, korrekt kors, välvinklad bakdel, rör sig med bra steglängd, utmärkt 

pälskvalitet. 

 

BLUEBELL 29917/03 s.08.04.2003 i. Westerner Wedding Singer e. Karlux Gin Tonic kasv.  

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO EH. Bra proportioner, feminint uttryck, bra skalle, korrekt hals, 

utmärkta vinklar fram, välformad bröstkorg, goda vinklar bak, rör sig väl från sidan, trångt bak, bra päls som kunde visas i 

ett bättre presenterat skick, välvisad. Närpiö RN 14.6. Markku Santamäki AVO EH. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan 

oikea, erittäin kaunis musta pää, riittävä luusto ja hyvä rintakehä, eturinta saisi olla voimakkaampi, kohtuullisen hyvin 

kulmautuneet raajat, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. Maalahti RN 9.8. Leila Kärkäs AVO H. Hyvän tyyppinen narttu joka 

melko niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa, sopiva runko mutta eturinta saisi olla voimakkaampi, hyvä pään muoto 

ja kauniit silmät, lyhyt kaula, liikkuu kapealla taka-askeleella ja sivuliikkeissä tulisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta, 

turkki ei ihan parhaimmillaan, rauhallinen luonne. 

 

BOLTON'S MOCHA MINT S15640/2007 s.28.12.2006 i.S(n) & N Mva Artmaster's Hole In One Jr e.Bolton's Columbine 

kasv. Boel Edholm Ruotsi 

Näyttelyt: Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila JUN ERI 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt feminiininen 

juniorinarttu, hyvämuotoinen miellyttäväilmeinen pää, toivoisin hieman korkeammat raajat, riittävä kaula, hieman niukasti 

kulmautunut edestä, hyvät takakulmaukset, ikäisekseen hyvä runko, sopiva luusto, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä 

luonne. 

 

BOOGIE’S AVA GARDNER 32339/06 s.04.05.2006 i. Kans & Fin & Est & LV & Sl & Rus & Rom Mva PMJV-05 LvV-

06 Rancecraig Scottish Gent e. Fin Mva Goldbird’s Avalance kasv. Anita Härkönen 

Näyttelyt: Kajaani RN 13.4. Leila Kärkäs NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, kovin feminiininen pää suhteutettuna 

kokonaisuuteen, kapea kallo, hyvät silmät ja pään linjat, erittäin hyvä rakenne joskin aavistuksen ylikulmautunut takaa, 

hyvä kaula ja ylälinja, liikkuu melko hyvällä askelpituudella, erittäin hyvä karvan laatu ja miellyttävä luonne. Kiuruvesi 

RN 19.4. Soile Bister NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Erinomaisen kokoinen, kaunisluustoinen feminiininen narttu jolla 



erinomaiset mittasuhteet, hyvä pään pituus mutta koko pää voisi olla suurempikin, hyvät kulmaukset, hyvä kaunis karva 

ikäisekseen, riittävä runko, erinomaiset liikkeet ja hyvä luonne, melko pienet silmät. Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen AVO 

ERI 1 PN1 SERT ROP. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet, hyvä luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvät 

silmät ja korvat, hyvä kaula, hyvä eturinta, hyvät etu- ja takakulmaukset, erinomainen rintakehä, aivan erinomaiset liikkeet, 

kaunis turkki, käyttäytyy erittäin hyvin. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia AVO ERI 2. Correct type, good balance, 

sound movement, very good head, eyes, mouth and ears, neck could be longer, shoulders well angulated, very good body 

and hindquarters, correct coat. Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara AVO EH 3. Feminiininen, keskivahvaluustoinen, 

todella kaunis ilme, erinomainen pään malli, hyvät täyteläiset huulet, eturinta on vielä kapea, lapa on turhan pysty tehden 

kaulan lyhyeksi, tarpeeksi tilavuutta rintakehässä, hyvät takakulmaukset, hiukan korkea kinner, hyvä tapa liikkua, saisi 

kantaa itseään hiukan ylväämmin, hyvä askelpituus, etu- ja takaliikkeet ovat vielä kapeat. 

 

BRAVO GLORIA IZ DOMA RADAEVYH 25740/08 s.29.04.2007 i. Kans & Rus Mva RkfV Podarok Nebes Iz Doma 

Radaevyh e. Rus Mva Traibl Nest Stefani kasv. A. Radaeva, Venäjä 

Näyttelyt: Suolahti RN 17.5. Saija Juutilainen JUN EH 1. 12-kuinen, ääriviivoiltaan kaunis, liikkeissä hyväryhtinen 

juniori jolla hyvin kaunisilmeinen pää, vielä varsin takaluisu kallo, hyvä purenta, huulet ja korvat, kaunis ylälinja, 

ikäisekseen hyvä rintakehä mutta kyynärpäät painuvat yhteen ja etuvarpaat kääntyvät ulospäin, saisi olla paremmin 

kulmautunut edestä, hyvä takaosa, kauniit tiiviit käpälät, erinomainen karvan laatu, hyvä askelpituus mutta köyristää 

lanneosaa, liikkeet vielä kapeat edestä ja takaa. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia JUN EH. Blue, 

would prefer better balanced head, good length of neck, well boned, would like more width troughout and more natural 

presentation.  

 

BREEZE DIRLAN 18910/06 s.28.02.2006 i. Fin & Lv & Est Mva Francini’s Pensierostupendo e.Breeze Now Sonja-Maria 

kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 

Näyttelyt: Kellokoski 7.6. Michael Parkison, Iso-Britannia. AVO EH. Blue with lovely balanced head, lovely eye and 

expression, movement a little erratic, loses her topline a little. 

 

BREEZE FINALLY SYLVIA 43241/06 s.06.08.2006 i. Fin & Lv & Est Mva Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva 

Breeze Tiramisu kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 

Näyttelyt: Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen AVO EH. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, kevyt luusto, hyvä pää 

ja ilme, riittävä kaula, hyvät etukulmaukset, lyhyt rintakehä, takakulmauksia voisi olla enemmän, erinomainen turkin laatu 

ja kaunis väri, liikkuu hieman epätasapainoisesti, hyvä etuliike, lyhyt takaliike, hyvä luonne. 

 

BREEZE FRESH LOOK 43244/06 s.06.08.2006 i. Fin & Est & Lv Mva Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze 

Tiramisu kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 

Näyttelyt: Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber NUO EH 2. Hyvä tyyppi ja koko, riittävä kaula, hieman 

etuasentoiset lavat, hyvä lyhyt tiivis runko, sopusuhtainen luusto, hyvin kulmautunut takaa, saisi olla paremmin 

kulmautunut edestä, ei parhaassa turkissa. 

 

BREEZE JEWEL FOR YOU 19797/07 s.24.02.2007 i. Fin & Lv & Est Mva Francini’s Pensierostupendo e. Breeze Now 

Sonja-Maria kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia NUO EH 4. Blue roan with very good neck and 

shoulders, unfortunately dog and handler are not working together, tends to lose her topline. 

 

BREEZE REVLON 19894/08 s.14.02.2008 i. Fin & Lv & Est Mva Francini’s Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze Just 

You Wait kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 

Näyttelyt: Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker PEN 1 KP VSP-pentu. 7 månader, feminin tikvalp av goda proportioner i 

höjd och längd, ännu mycket tunn i huvudet, vackra ögon, korrekt bett, något lågansatta öron, något brant skuldra och rak 

överarm, välformad bröstkorg, bra rygg och kors, något öppen knävinkel, tillräcklig benstomme, rör sig obalancerad, 

trevligt temperament. Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN. Nice type, sweet head, well laid shoulders, 

good depth, short and cobby, well let down behind, moves soundly, needs to settle, presents good outline. 

 

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: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin KÄY EH 1. Neliömäinen, vankkarunkoinen narttu jolla hyvä sukupuolileima 

ja pitkät pään linjat, hyvä kaula yhtyy hienosti säkään, vahvat käpälät, liikkuu voimakkaasti takaa. Jyväskylä KV 19.4. 

Karin Linde-Klerholm, Ruotsi KÄY H. 2 år, bra storlek, aningen lång sträkt, feminint huvud med vackert uttryck, mörka 

ögon, bra bett, något kort i sin hals, utmärkt förbröst, rak i sin skuldra, bra bröstkorg, stabil länd, mycket brant i sitt kors, 

tillräckliga vinklar bak, hög i sin has, skulle vilja ha mera benstomme och finish i pälsen, rör sig parallellt bak, lite vid i 

fronten och med kort underställd steg ifrån sidan, rätt cocker temperament, väl visad. Joensuu KV 18.5. Annukka 

Paloheimo KÄY H. Hyvät mittasuhteet, sopiva luusto, karva ei parhaassa kunnossa, kauniit silmät, hyvä pään muoto, 

niukasti kulmautunut etuosa, kovin kuriton, liikkeitä vaikea arvioida, saisi liikkua joustavammalla ja pidemmällä askeleella. 

Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia KÄY H. Happy bitch of average type, good head and dark eye colour. 

 

CARRIER ALL-PURPOSE 12571/03 s.23.12.2002 i. Kans & Fin & Dk & Est & S(u) & N & Pohj Mva EstV-01 V-01 V-

02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Carrier Water Lily kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 

Näyttelyt: Tuuri KR 8.6. Kari Salminen KÄY EH 1. Oikea koko, hyvä pää, kaunis ilme, lyhyt kaula ja pysty lapa, hyvä 

runko, hyvä takaosa ja takaliikkeet, karva saisi olla hieman suorempaa, mukava luonne. Ypäjä KR 20.7. Markku 

Santamäki KÄY EH 2. Rungon mittasuhteiltaan erittäin hyvin rakentunut, täyteläinen pää, hyvä kaula, vahva luusto, 



kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, tasapainoiset liikkeet, käyttäytyy hyvin. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt KÄY 

EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen vankka narttu, ilmeikäs pää joka voisi olla jalompi, hyvä kaula ja ylälinja 

sekä luusto ja etuosa, takaosa voisi olla hieman paremmin kulmautunut, liikkuu ja esiintyy hyvin. Hyvinkää 19.10. Andrew 

Jones, Iso-Britannia KÄY EH. Compact cockery orange, scores in good substance throughout, a little more angulation at 

both ends would improve the outline but an honest cocker, very exuberant and active mover. Seinäjoki 25.10. Petra 

Junehall, Ruotsi KÄY H. Liten, något lågställd feminin tik, ganska bra huvud men något klent nosparti, saxbett, bra hals, 

knappa vinklar, knappt förbröst, tunn benstomme, bra kors och svans, sunda rörelser, bra pälsstruktur, något kort päls, 

typiskt temperament. 

 

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: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka JUN EH 3. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, pitkä kapea pää jonka toivoisin 

ilmeikkäämmäksi, vielä kapea edestä, luusto saisi olla vahvempi, hyvät sivuliikkeet, leveät edestä. Lappeenranta KV 23.3. 

Lena Danker JUN EH. 14 månader, feminin tik av god storlek men ger något kort uttryck, feminint huvud, tillräcklig 

parallellitet, korrekt bett, önskar något mera utfylld under ögonen, välvinklad fram, önskar något bredare lår, välformad 

bröstkorg för åldern, tillräcklig benstomme, rör sig med bra steg bak, något stötigt fram, ännu mycket lös i armbågen, 

trevligt temperament. Lahti KV 27.4. Eeva Resko JUN H. Hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu, kuono-osa 

saisi olla voimakkaampi, tummat hieman pienet silmät, hyvä kaula, lyhyt ja suora olkavarsi, eturinta saisi olla parempi, 

hieman kapea edestä, hyvä luusto, vankka runko, hieman jyrkkä lantio, saisi olla paremmin kulmautunut takaa ja matalampi 

kinner, liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvinkää 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia NUO EH 4. Very striking bitch in 

lovely coat condition, just lacking a little feathering today, pleasing head, good front and development of ribs and body, 

could have a little more shoulder layback, nice quarters, happy mover although moving wide in front today. 

 

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: Valkeakoski 23.8. Vera Smirnova, Viro KÄY EH 2. Erittäin hyvä tyyppi, sopiva koko, riittävä luusto, hyvä 

eturinta ja rintakehä, riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, hieman pehmeä turkki, liikkuu reippaasti. 

 

CARRIER PERFECT MATCH Fin & Lv & Ltu Mva 10646/00 s.27.11.1999 i. Fieldstone Trapper McMurphy e. Carrier 

Water Song kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 

Näyttelyt: Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VET ERI 1 ROP-VET BIS3-VET. Very well built, 

excellent head type and expression, beautiful long neck, very well angulated in front, good chest, good spring of ribs, well 

set tail, could be in a little better coat condition, nice happy mover. Laitila RN 17.5. Markku Santamäki VET ERI 1 PN4 

ROP-VET BIS1-VET. Vahvarakenteinen, hyvin liikkuva veteraani, hyvä pää, vilkkuluomet näkyvissä, hieman löysää 

kaulanahkaa, hyvä luusto, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, vahva runko ja hyvä turkki. Tuuri KR 8.6. Kari Salminen 

VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Kaunis kokonaisuus, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, kaunis vahva pää, toivoisin 

tiiviimmät silmät, vahva runko, hyvin liikkuva, vähän eloton karva, muuten hyvässä kunnossa. Mikkeli KR 5.7. Ricky F 

Loch-Romans, Alankomaat VET ERI 3. 9 years, lovely outstanding lady, beautiful teeth, very feminine head, soft 

expression, good angulations, lovely coat, moves with lot of temperament, showing a little bit haw. Vesilahti RN 9.8. 

Merja Järnstedt VET ERI 1 ROP-VET BIS3-VET. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvärakenteinen, vankka, 

kaunis ilmeikäs pää, hieno ylälinja, liikkuu ja esiintyy hyvin. Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat VET ERI 1 

ROP-VET. Solid bitch, good size and proportions, very good bone and substance, nice feminine head and typical 

expression, eyelids could be better but for age in tiptop condition, compliment to owner, excellent topline and tailset, very 

good body and angulations, easy mover, lovely colour. Helsinki 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia VET ERI 1 ROP-VET. In 

excellent condition for her age, good mouth and eye, good neck and shoulder, moved true and precise, with well carried tail, 

good cobby body. Hyvinkää 19.10. Rui Gonçalves, Portugali VET ERI 3. 9 years, feminine type, correct bite, eyes ok, 

nice neck, very good angulations in front, good bones, very bood ribcage, compact body, moves well with nice 

temperament, nice coat condtion. 

 

CARRIER PERFECT SIGHT Fin Jva 52072/04 s.30.11.2004 i. Kans & Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon 

Second Sight e. Fin & Lv & Ltu Mva Carrier Perfect Match kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat KÄY ERI 1. Elegant, lovely head, dark eye and soft 

expression, good bite and earset, good neck, ribs, front, topline and tailset, lovely coat condition, happy mover. Laitila RN 

17.5. Markku Santamäki KÄY EH 2. Hyvät mittasuhteet ja linjat, hyvä pää, vilkkuluomet näkyvissä, sopusuhtainen 

luusto, hyvä runko, hyvä turkki ja liikkeet, käyttäytyy hyvin. 

 

CARRIER SEASTAR 19900/08 s.02.03.2008 i. N & Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Fin Mva Carrier 

Snowstar kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 

Näyttelyt: Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN. Pleasing bitch, nice head, good angles, well boned, 

nicely let down behind, lovely profile movement, a little close behind. Helsinki PN 16.11. Riitta Liisa Lehtonen PEN 3. 

Hyvän tyyppinen narttupentu jolla hyvä pää mutta hyvin avonaiset alaluomet, hyvin kulmautuneet takaraajat, hieman 

pystyasentoiset lavat, erinomainen karva, vahva luusto, liikkuu hyvin, esiintyy hyvin. 

 

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: Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt KÄY EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis ilmeikäs pää, hyvä luusto, 

erittäin hyvä etuosa, hyvä rintakehä, riittävästi kulmautunut takaa, hieman karkea ja laineikas turkki, liikkuu ja esiintyy 

hyvin, miellyttävä luonne. 



 

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: Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia KÄY ERI 1. 4 years old, short in body, feminine head, dark eyes, complete 

scissors bite, well set ears, good neck, shoulders and topline, strong body, well angulated, not really in top coat, moving 

well. 

 

CLAREMARK BACK TO THE HILLS Fi Mva Rom JMva LtuV-08 44086/06 s.19.08.2006 i. Kans & Fin & Est & Lv 

& Sl & Rom & Rus Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon 

kasv. Elisa Kangaskoski 

Näyttelyt: Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker NUO ERI 1 PN3 VASERT VACA. 19 månader, feminin tik av bra typ, 

utmärkt storlek, feminint huvud, korrekt stop, vackert uttryck, korrekt bett, välansatta ögon, något rak i skuldrar, vällagd 

överarm, välformad bröstkorg av bra längd, bra rygg och kors, välvinklad bak, korrekt pälskvalitet, rör sig med fria steg, 

parallellt fram och bak, härlig attityd. Suolahti RN 17.5. Saija Juutilainen NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. 20 kk, 

hyvärunkoinen ja hyväluustoinen nuori narttu jolla kauniit ääriviivat ja oikeat mittasuhteet, narttumainen pää, hyvä ilme ja 

purenta, riittävä huulilinja, kauniit korvat, kaunis niskakaari mutta kaula saisi kiinnittyä sulavammin ylälinjaan, eturinta 

saisi kehittyä, hyvät kulmaukset ja käpälät, erinomainen karvan laatu, liikkuu erittäin hyvin mutta etuaskel saisi olla 

pitempi. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa NUO ERI 1 PN3 VASERT VACA. Very good developed blue roan, 

very good size, typical head and expression, correct length of neck, very good angulations, nice coat, correct topline, moves 

well. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia NUO ERI 2. Blue roan, well balanced head, neat legs and 

feet, well ribbed, good topline, sound. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber NUO ERI 1 PN4 SERT. Erittäin hyvä 

tyyppi ja koko, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä lyhyt tiivis runko, sopusuhtainen luusto, erittäin kaunis turkki, liikkuu 

hyvin. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia NUO ERI 3. Almost two years old, nice young bitch, well balanced, feminine 

head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, short in body, good neck, shoulders and topline, strong body, well 

angulated, correct coat, moving well. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia KÄY ERI 1 PN2 VASERT CACIB. 

2 years old, nice typy female, feminine head with good bite, good body, good neck and topline, good coat, correct 

hindquarters, good tailset, moves nicely. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY ERI 1 PN3 VASERT. 

Beautifully outlined steel blue, scores in femininity all through with great balance, classic cocker head with good 

expression, nice front, adequate bone, good quarters, sound happy mover, covering the ground well. Jyväskylä KV 22.11. 

Colm Beattie, Irlanti KÄY ERI 1. Very smart and stylish bitch, lovely head and expression, nice earset, nice clean throat, 

good neck and shoulder, nice topline, good tailset, nice rib and loin, nice well muscled hindend, well angulated, moving 

well both ways. 

 

CLAREMARK BLACK QUEEN 44089/06 s.19.08.2006 i. Kans & Fin & Est & Lv & Sl & Rom & Rus Mva PMJV-05 

LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski 

Näyttelyt: Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia NUO H. Good head and expression with correct planes, 

movement is restricted by structural problem, good size, good bone, good feet. 

 

CLAREMARK BLUE ORCHID 44092/06 s.19.08.2006 i. Kans & Fin & Est & Lv & Sl & Rom & Rus Mva PMJV-05 

LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski 

Näyttelyt: Saarijärvi KR 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat AVO EH 2. Very nice type, good length of body, does not have 

enough reach and drive. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti AVO ERI 2. Nice well balanced compact bitch with 

super temperament, lovely head and expression, nice dark eyes, good earset, nice neck and shoulder, good topline, nice 

tailset, good rib and loin, moving very well in front, slightly close in hind, slightly overangulated. 

 

CLAREMARK BOSSY LADY 44091/06 s.19.08.2006 i. Kans & Fin & Est & Lv & Sl & Rom & Rus Mva PMJV-05 

LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski 

Näyttelyt: Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia AVO ERI 1 PN3 VACA. 2 years old, nice typy female, lovely 

head, feminine with good bite, good front, neck and topline, good hindquarters, quite good in coat, correct tailset, moves 

good. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti AVO ERI 1. Very smart, stylish, lovely head and expression, nice dark 

eyes, good earset, nice neck and shoulder, lovely topline and good tailset, nice rib and loin, nice rear angulation, moving 

soundly both ways. 

 

CLAREMARK DASHING DANA 52188/06 s.20.10.2006 i. Kans & Fin & Est & Lv & Si & Rom & Rus Mva PMJV-05 

LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Claremark Adorable Moaner kasv. Elisa Kangaskoski 

Näyttelyt: Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat NUO ERI 1. 20 months, lovely type, beautiful body, 

sweet head, very gentle expression, good earset, good ribcage, good back angulations, good forechest, merry tail, a little bit 

weak in elbows, good movement. Saarijärvi KR 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat NUO ERI 1 PN3 VASERT. Very nice 

moving bitch, good quality coat, nice bones and substance, good topline, very pleasing head. Jyväskylä KV 22.11. Colm 

Beattie, Irlanti AVO ERI 3. Very nice, well balanced bitch, very nice head and expression, nice dark eyes, nice clean 

throat, lovely neck, well laid back shoulders, good topline, nice tailset, nice rib and loin, well angulated in hind, moving 

very soundly behind and with drive, winding very slightly in front. 

 

COASTLINE I'M JUST A GIRL 36852/06 s.08.07.2006 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini's Rubacuori e. Fin Mva 

Coastline Hippie Girl kasv. Taina Lehtonen 

Näyttelyt: Jurva RN 29.6. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Iloisesti esiintyvä, feminiininen, kaunis pää ja 

ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinnan tulee vielä kehittyä, hyvin kehittynyt runko, polvikulma voisi olla selvempi, liikkuu 

riittävällä askelpituudella, kantaa itseään hyvin liikkeessä, kaunis hännän kanto. Maalahti RN 9.8. Leila Kärkäs AVO ERI 



3 PN3. Iloisesti esiintyvä, hyvässä lihaskunnossa oleva narttu, kaunisilmeinen hyvä pää, erinomainen vankka runko ja hyvä 

eturinta, tasapainoinen raajarakenne, riittävä kaulan pituus, liikkuu erittäin hyvällä pitkällä askeleella tehokkaasti, hyvä 

karvapeite, iloinen cockerin luonne. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila AVO ERI 3. Erittäin hyvän tyyppinen feminiininen 

narttu jolla kaunis pää ja ilme, niukasti kulmautunut edestä, riittävästi takaa, erittäin hyvä runko, hyvä kaula ja ylälinja, 

oikea-asentoinen häntä, hyvä eturinta ja luusto, oikealaatuinen tänään hieman niukka karva, vapaat maatavoittavat liikkeet, 

erinomainen hännän heilutus. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi AVO EH 4. Liten feminin tik med bra 

proportioner, feminint huvud, något klent nosparti, saxbett, bra ögon, något kort hals, utmärkt fröbröst och bröstkorg, 

passande benstomme, tillräckliga vinklar, bra kors och svans, sunda rörelser, behöver ringträning, är lite osäker på bordet 

och på golvet, bra päls och färg. 

 

COCKERGOLD COOL BLUE NIGHT Fin & Ltu Mva LtuV-09 25447/06 s.30.10.2005 i. Dk Mva DkkV-06 

Cockergold Cool N’Vital e. Dan-L’s Sadly Not kasv. Lotte Kristensen, Tanska 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PN1 SERT FIN MVA ROP RYP3. Erinomainen narttu jolla 

kaunis pää, erinomainen ilme, kaunis kaula, erinomainen runko, samoin raajat, tyylikäs ylälinja, erinomainen karvapeite, 

hyvät tehokkaat liikkeet, miellyttävä käytös. Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat VAL ERI 1 PN1 

CACIB VSP. Lovely bitch, quality and condition, very feminine head, dark eyes, soft expression, good neck and shoulders, 

good spring of ribs, good topline and tailset, well angulated behind, excellent mover, nice temperament. Lappeenranta KV 

23.3. Lena Danker VAL ERI 1 PN1 CACIB VSP. 2½-årig feminin snygg tik av utmärkt storlek, typ och proportioner, 

feminint huvud av god parallellitet, vackra ögon, korrekt stop, korrekt bett, fina läppar, utmärkta vinklar runtom, korrekt 

topline, välformad bröstkorg, fina ben och tassar, utmärkt pälskvalitet, rör sig med fria långa steg, parallellt fram och bak, 

välmusklad. Lahti KV 27.4. Eeva Resko KÄY ERI 1 PN2 VACA. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, hyvä pää, kuono-osa 

voisi olla hieman täyteläisempi, kaunis ylälinja, hyvä tiivis etuosa, hyvä luusto ja runko, erittäin hyvä takaosa, liikkuu hyvin 

edestä ja takaa, vaivaton sivuliike, joskin toivoisin ulottuvuutta hieman lisää, hyvä turkki, erinomainen luonne. Helsinki ER 

10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VAL ERI 2 PN 2. Very nice typed bitch, very true cocker, feminine head and 

expression, very nice neck into well placed shoulder, good bone and feet, nice short coupled, very good angulations behind, 

very good movement, typical cocker. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja VAL ERI 4. A very nice blue bitch, feminine, 

pleasing in head and expression, would perfer a bit more neck, very good body and topline, nice tail action, could have a bit 

more drive in front, well presented coat. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt VAL ERI 2 PN2. Todella kaunis, hyvin 

sopusuhtainen, kaunis ilmeikäs pää, hyvä ylälinja, erinomaisessa kunnossa, liikkuu ja esiintyy mallikelpoisesti. Helsinki 

KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat VAL ERI 2 PN2. Very nice bitch in type and size, lovely head and expression, 

typical earset and carriage, nice topline and tailset, correct spring of ribs, sufficient forechest, correct angulations in front 

and rear, lovely colour, excellent coat condition and texture, movement ok, nice temperament and presentation. Heinola KR 

17.8. Reia Leikola-Walden VAL ERI 2 PN2. Tasapainoisesti rakentunut narttu jolla viehättävä pää ja ilme, riittävä kaula, 

hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen runko, liikkuu sujuvasti, kaunis turkki ja esiintyminen. Helsinki KR 

6.9. Pam Blay, Iso-Britannia VAL ERI 4. Feminine bitch of good size, pretty head and expression, good neck and 

shoulders, excellent rib and a strong loin, moved steadily with good action. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen VAL ERI 

3. Lähes 3-vuotias, kaunis kompakti nuori narttu jolla erinomainen raajaluusto ja rintakehän muoto, kaunisilmeinen pää, 

hienot huulet ja korvat, hyvä purenta, kaunis niskan kaari, vahva lanne, riittävä eturinta, vahvat käpälät, tasapainoisesti 

kulmautunut, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin, aavistuksen varvasahtaasti edestä, kaunis vaivaton sivuaskel, hyvin heiluva 

häntä. Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi VAL ERI 1 PN1 CACIB ROP. Utmärkt typ, fina proportioner, feminint 

huvud, välplacerade öron, mörka ögon som kunde vara större, tillräcklig läpplinje, fin hals och rygglinje, bra kors och svans, 

goda vinklar, bra benstomme och runda tassar, kropp med bra volym, vacker päls, kunde ha lite längre steg fram, bra 

påskjut bak. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL ERI 4. Well made blue, presents a very square 

outline, liked her head and eye, good neck but would prefer a little more shoulder layback which would give more upper 

arm and development of chest, very good in ribs and body, strong rear end, coat in excellent condition, steady mover who 

went soundly and did just enough. 

 

COCKHILL BELLINA 35674/07 s.18.04.2007 i. Athos Black Petrs e. Cockhill Made In Heaven kasv.Jorma Leinonen 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin JUN EH 3. Keskikokoa kookkaampi narttu jolla hyvät pään linjat, hyvä 

kaula, lyhyt olkavarsi, uloskierteiset etukäpälät, vahva ylälinja, hyvät polvikulmaukset, löysässä kunnossa, liikkuu lyhyellä 

etuaskeleella. 

 

COCKHILL BE MY DREAM 35676/07 s.18.04.2007 i. Athos Black Petrs e. Cockhill Made In Heaven kasv.Jorma 

Leinonen 

Näyttelyt: Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä pää, hyvä kaula, 

aavistuksen etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, riittävät kulmaukset, sopiva luusto, mahahapsuja voisi olla enemmän, liikkuu 

hyvällä askeleella, voisi liikkua yhdensuuntaisemmin edestä, hyvä luonne, ei parhaassa turkissa tänään. 

 

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: Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi AVO H. 2 år, ger sig något lång sträkt, skulle önska ett 

mera feminint huvud med bättre utfyllnad i nosparti, vackert uttryck, mörka ögon, bra bett, kort hals, utmärkt förbröst, något 

rak i skuldra, tillräcklig bröstkorg, lång i sitt ländparti, en aningen brand i sitt kors, tillräckliga vinklar bak, mycket hög has, 

saknar för dagen päls, rör sig något trångt bak och något utåtvridna armbågar fram, tillräckliga steg från sidan, bra cocker 

temperament. 

 

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: Kiuruvesi RN 19.4. Soile Bister AVO H. Turhan tukeva kunnossa oleva, hyvin vahva ja maskuliininen narttu 

jolla tulisi olla tyylikkäämpi ylälinja, liikkuu ok, urosmainen pää ja runsaasti löysää kaulanahkaa, lyhyt kaula, riittävät 

kulmaukset, korkea kinner, hyvä karvan laatu, saisi liikkua joustavammin, erinomainen luonne. Joensuu KR 17.5. Paula 

Rekiranta AVO H. Kookas, vankkaluustoinen narttu joka esitetään tänään lihavassa kunnossa, vahva pää, hyvä ilme, 

hieman lyhyt kaula, hyvä rintakehä ja takaosa, hyvät käpälät, karvapeite ok, liikkuu hyvin ylipainosta huolimatta. Ylivieska 

KV 19.7. Elena Ruskovaara AVO H. Turhan tuhti, ei siis näyttelykunnossa esitetty melko ronski narttu, hyvä luusto, pää 

on erittäin hyvä mutta voisi olla naisellisempi, etuosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut, kaula pitempi, kinner 

matalampi, hyvä rintakehän malli, kantaa kilonsa kauniisti, hyvät yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, kaunis koira joka 

kärsii tuhdista olemuksestaan. 

 

CONVOY’S FOREST FLOWER 33530/04 s.09.06.2004 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Convoy’s Brave Heart 

kasv. Jaana Kovalainen 

Näyttelyt: Sysmä RN 12.4. Saija Juutilainen KÄY EH 2. 3-vuotias, seistessä hyvin kaunis hyvärunkoinen narttu jolla 

kaunis pää ja ilme, hyvä purenta ja huulet, kaunis niska ja ylälinja, kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät, matalat kintereet, 

vahvat käpälät, erinomainen karvan laatu, liikkuu edestä hyvin, taka-askel saisi olla vetävämpi, köyristää lanneosaa, hyvä 

luonne. Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen KÄY ERI 2 PN2 VASERT. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet, 

hyvä luusto, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, hyvät kulmaukset edessä ja takaa, hyvä rintakehä, liikkuu hyvin edestä, 

takaliikkeisiin toivoisin enemmän pituutta, erinomainen turkin laatu, käyttäytyy hyvin. 

 

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: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka KÄY ERI 2 PN4. Erinomainen vahva narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja 

ylälinja, hyvät kulmaukset ja luusto, hyvin kehittynyt rintakehä ja luusto, liikkuu hyvin. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen 

AVO EH. Erinomainen tyyppi, koko ja luusto, hieman pitkärunkoinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta ja 

etukulmaukset, erinomainen rintakehä, pitkä lanne, hyvät takakulmaukset, kaunis hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvin mutta 

pyöristää lanneosaa liikkeessä, mukava luonne. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila AVO EH. Hyvin rakentunut narttu jolla 

hyvät mittasuhteet, kaunis pää, ilme ja kaula, sopusuhtainen runko, hyvät raajat, seistessä hyvä ylälinja, hyvälaatuinen 

karva, saisi liikkua tehokkaammin, miellyttävä luonne. 

 

CRAB APPLE’S CAPPUCCINO 38651/08 s.16.05.2008 i. Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Crab Apple's Apple Fizz 

kasv. Johanna Kääriäinen 

Näyttelyt: Espoo PN 1.11. Juha Palosaari PEN 1. Hyvin kaunispäinen narttu, riittävä kaula, hieman etuasentoiset lavat 

mutta hyvin kulmautunut edestä, ikäisekseen hyvä runko, hieman pitkä lanneosa, hyvä takaosa, askelmitta ok mutta painuu 

hieman edestä, mukava alku, kehityskelpoinen. Helsinki PN 16.11. Riitta Liisa Lehtonen PEN 1 KP. Erittäin hyvän 

tyyppinen, vahvaluustoinen, hyvä eturinta, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä karva, liikkuu hyvin. Kaapelitehdas PN 30.11. 

Teija Salmi-Aalto PEN 2 KP. 6½ kk, erittäin hyvän tyyppinen, tässä vaiheessa aavistuksen pitkän vaikutelman antava, 

kaunislinjainen ja narttumainen, hyvä pää jossa hyvä vahvuus ja mittasuhteet, purenta ok, kaunis kaula, hyvä ylälinja, 

eturinta ja runko, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, pitkähkö lanneosa, hyvät tiiviit käpälät, hyvä luuston vahvuus, liikkuu 

hyvällä askelpituudella ja yhdensuuntaisesti, rodunomainen olemus, mukava luonne, hyvin esitetty. 

 

CRAWFORD DARA DORETTA 33087/06 s.06.04.2006 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini's Rubacuori e. Crawford 

Golden Sunset kasv. Teija Poikolainen-Däuber 

Näyttelyt: Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki NUO H. Rungon mittasuhteet lähentelevät neliötä, kooltaan 

pienehkö, ilmeikäs pää mutta pää ja kallo voisivat olla vaikuttavammat, hyvä ylälinja, sopusuhtainen luusto, maneesin hajut 

kiinnostavat, tulisi liikkua ryhdikkäämmin, hyvä turkki, käyttäytyy luottavaisesti. 

 

CUCCIOLANDIA EPIFANIA 11222/08 s.19.12.2007 i. N & Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Cucciolandia 

Princess Story kasv. Heli Lindholm 

Näyttelyt: Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia PEN 1 KP ROP-pentu. 8 months old, very nice feminine head 

type, quite good body proportions, good neckline, topline needs time to settle, good hindquarters, correct tailset and 

carriage, moves good but needs time and training. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen PEN 1 KP ROP-pentu. 8 kk, sievä 

narttupentu, kaunislinjainen narttumainen pää, hyvä purenta ja huulet, hieman avoimet silmäluomet, pitkät korvat, kaunis 

kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, leveät reidet, tiiviit käpälät, lupaava karvapeite, hieman lyhyt ja löysä etuliike, kaunis 

sivuaskel mutta takapotku saisi olla voimakkaampi, mukava luonne. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia 

JUN ERI 4. Very pretty compact blue, has a very nice head and expression with good tight eye, nice in front, scores well in 

ribs, good quarters, sound and steady mover. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen JUN ERI. Erinomainen tyyppi, koko, 

mittasuhteet ja luusto, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, riittävä eturinta ja etukulmaukset, hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut 

takaosa, kaunis turkki, liikkuu hyvin mutta pyöristää lanneosaa liikkeessä, käyttäytyy aavistuksen aristelevasti. Helsinki 

KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi JUN EH. Feminint välskuret huvud, vällagda skuldrar, mycket bra förbröst, välvinklad 

överarm, ställde sig fransyskt i fram, fina proportioner, slutande kors, välvinklad bakdel, bättre stående än gående, mycket 

bra pälskvalitet. 

 

CUCCIOLANDIA FULVIA 10707/06 s.20.12.2005 i. N & Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Jewel kasv. 

Heli Lindholm 

Näyttelyt: Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia AVO ERI 3. 2½ years old, nice typy female with good head, 

correct bite, good front and neckline, topline needs time, good hindquarters, coat good but not optimal, moves good but 

hindaction could be better. 

 



CUCCIOLANDIA GIADA 53633/06 s.01.11.2006 i. N & Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Cucciolandia 

Princess Story kasv. Heli Lindholm 

Näyttelyt: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka JUN ERI 1 PN2 VASERT. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula 

ja ylälinja, hyvin kulmautunut, oikea rintakehän muoto ja syvyys, liikkuu hyvin. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi 

JUN EH. Bra storlek, välformad skalle, feminint uttryck, bra hals, goda vinklar fram, utmärkt bak, välplacerat kors, bra ben 

och tassar, ännu alltför outvecklad bröstkorg och förbröst, rör sig väl från sidan, välvisad. Loviisa RN 19.4. Merja 

Ylhäinen JUN ERI 1 PN4. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet, hyvä luusto, hyvä pää ja ilme, kauniit silmät ja 

korvat, hyvä kaula, eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvä rintakehä, hyvät takakulmaukset, pyöristää selkää liikkeissä 

muuten hyvät liikkeet, lupaava turkki, iloinen ja reipas koira. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia NUO 

EH. Blue roan, sweet head, would prefer more angulations throughout, movement erratic. Järvenpää KR 29.6. Leila 

Kärkäs NUO EH 1. Sievä narttu jonka rintakehän tulee kehittyä ja täyttyä, aavistuksen pieni mutta hyvän mallinen pää, 

miellyttävä ilme, hyvä ylälinja, niukasti kulmautunut etuosa, kyynärpäät vailla rintakehän tukea, hyvä takaosa, etuaskel 

vielä löysää ja hyvin lyhyttä, hyvä takaliike, hyvä karvapeite, miellyttävä luonne. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen NUO 

EH 1. 21 kk, mittasuhteiltaan miellyttävä nuori narttu jolla kauniit ääriviivat, riittävä raajaluusto, kaunisilmeinen sievä pää, 

ylälinjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta ja huulet, hyvin kiinnittyneet korvat, kaula voisi olla hieman 

pidempi, hyvät etukulmaukset, samoin takana ja leveät lihaksikkaat reidet, hyvät pyöreät käpälät, seisoo edestä vielä 

ranskalaisittain ja kyynärpäät saavat tiivistyä, ihana luonne, heiluva häntä, lupaava karvapeite, liikkuu tänään kovin 

ryhdittömästi sivulta riittävällä askelpituudella. Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker NUO EH 1. 1 år 9 månader, feminin tik 

som ännu ger ett något tunnt och luftigt intryck, välformad skalle, något kort i nospartiet, främmande uttryck, korrekt bett, 

lagom läppar, normalt vinklad, ännu mycket knappt i förbröstet, tillräckligt benstomme, bra rygg, onödigt lång i länden, 

ännu mjuk päls, rör sig med tillräckligt steg med höjt länder i rörelse, trevligt temperament. Lahti RN 1.11. Merja 

Ylhäinen AVO ERI. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaiset, hyvä ilme, 

riittävä kaula, hyvä eturinta ja etukulmaukset, erinomainen rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, hyvälaatuinen riittävä 

turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, hyvä luonne. 

 

CUCCIOLANDIA PRINCESS STORY 43210/04 s.25.08.2004 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Jewel kasv. 

Heli Lindholm 

Näyttelyt: Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen AVO EH. 4-vuotias sievä hyvärunkoinen ja hyväluustoinen narttu, 

kaunisilmeinen pää jossa hyvät linjat, huulet, purenta ja korvat, hieman lyhyt kaula, ihanan pyöreä runko, hienosti heiluva 

häntä, kovin löysät ja leveät etuliikkeet ja köyristää lanneosaa sivuliikkeessä jolloin taka-askel jää rungon alle, hyvä 

hapsutus, hieman karhea karvan laatu. 

 

DAN-L’S ALL KISS’S TO DEMAKIN 32619/07 s.30.10.2006 i. Dk(n) & 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: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin NUO ERI 1 PN2 VASERT. Sulavalinjainen narttu jolla pitkät pään linjat, 

hyvin kehittynyt eturinta, hyvä raajaluusto, tiiviit käpälät, kaula saisi yhtyä kauniimmin säkään, hyvä ylälinja, matala 

kinner, erittäin kaunislinjainen kokonaisuus. Polvijärvi RN 5.4 Matti Tuominen NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. 

Erinomaista tyyppiä oleva, hyvin feminiininen narttu jonka kuono-osa voisi vielä hieman täyttyä, erinomainen koko, 

fantastinen turkin laatu, hyvin kulmautunut ja hyvät liikkeet, hyvä runko, vielä hieman tasainen ylälinja, erinomaisesti 

esitetty. Joensuu KV 18.5. Annukka Paloheimo NUO ERI 1 PN3 VASERT VACA. Hyvä koko, hieman pitkä runko, 

sopiva luusto, hieman pieni pää, hyvä purenta, hyvä eturinta, olkavarsi saisi olla viistompi, vahva runko, hyvä lantio, pitkä 

sääri, hyvä matala kinner, lapa voisi olla viistompi ja kaula kauniimmin liittyä säkään, hyvä selkälinja liikkeessä, kauniisti 

esitetty. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia NUO ERI 2. Correct type, good balance, overdone in body, moved very 

well, correct head, eyes, ears and mouth, neck could be longer, very good hindquarters. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, 

Australia NUO H. Feminine bitch, firm topline, reasonable overall balance, weak in head, good dark eyes. Tornio KV 9.8. 

Michael McCarthy, Irlanti NUO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. Very nice outline, nice overall picture standing, good 

balance between neck, length and depth, well dressed in coat, nice head shape, good earset, good neck with powerful 

shoulder, good ribcage and coupling, good angulation, hocks well done, moves better coming than going, with a good use of 

tail. Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki NUO ERI 1 PN2 SERT. Mittasuhteiltaan korkeuttaan pidempi, kohtalaisen 

hyvä pää, riittävä luusto, hyvät raajojen kulmaukset, oikea rintakehän muoto, käyttäytyy hyvin, tasapainoiset liikkeet. 

Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, sievä pää joskin kuono-osa saisi 

olla hieman voimakkaampi, riittävä otsapenger, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä, hyvin kulmautunut takaa, 

kohtalainen luusto, erittäin hyvin kehittynyt runko, kaunis turkki, liikkuu riittävällä askelpituudella, esitetään hyvin. 

Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti KÄY ERI 3. Lovely well balanced bitch, lovely head and expression, nice eyes 

and good earset, good neck, nice topline, good tailset, nice ribs and loin, nice rear angulations, well muscled hindlegs, 

moving well both ways. 

 

DELICHON BUTTERFLY 46985/03 s.02.11.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Delichon Avalanche kasv. 

Kati Härkönen 

Näyttelyt: Lahti KV 27.4. Eeva Resko KÄY H. Hyvän tyyppinen narttu, kuono-osa vaatii lisää täytettä, hieman lyhyt 

kaula joka voisi kiinnittyä kauniimmin lapoihin, hieman pysty lapa, suora ja lyhyt olkavarsi, hyvä luusto ja runko, erittäin 

vahva takaosa joka saisi kuitenkin olla paremmin kulmautunut ja matalampi kinner, vaivaton hyvä sivuliike, hieman ahdas 

takaa, hyvä sivulta, häntä nousee liikkeessä turhan ylös, iloinen luonne, hyvä turkin laatu. 

 

DELICHON CIRRUS 54299/06 s.14.11.2006 i. Fin & Lv & Est Mva Francini's Pensierostupendo e. Delichon 

Brambleberry kasv. Kati Härkönen 



Näyttelyt: Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska NUO EH 1. Bitch who still needs much in 

development, out of coat today, feminine head and expression, correct bite, good bone and feet, very good shoulder 

placement, good tailset, well angulated, needs to stabilise in her movements, good coat quality, just not enough of it.  

 

DELICHON CLOUDBERRY 54300/06 s.14.11.2006 i. Fin & Lv & Est Mva Francini’s Pensierostupendo e. Delichon 

Brambleberry kasv. Kati Härkönen 

Näyttelyt: Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, koko ja luusto, 

hyvä pää ja ilme, hyvä pitkä kaula, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset edessä ja takana, rungoltaan vielä kovin kapea, liikkuu 

erinomaisesti, hyvänlaatuinen mutta hieman nafti turkki, iloinen luonne. Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, 

Tanska JUN EH 2. 15 months old blue roan who still needs lot of development, very nice head and expression, good eye 

colour, needs to develop in chest and body, well set tail, normal angulation behind, covers ground very nicely. Vantaa RN 

3.8. Siv Jernhake, Ruotsi NUO EH 1. Feminin tik med mycket vackert huvud, lite löst halsskinn, bra överlinje, kunde vara 

något kortare, tillräcklig bröstkorg, något utåtställda framtassar, kraftigt välvinklat bakställ, vacker svans, bra pälskvalitet, 

rör sig väl. Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi NUO EH 2. Mycket god, något lång helhet, feminint huvud med fin 

längd, parallella linjer, bra stop, mörka men något små ögon, bra öron, en del halsskinn, fin hals och rygglinje, goda vinklar, 

tillräcklig benstomme, bra bröstkorg, bra pälskvalitet, kunde ha mer resning och steglängd i rörelse. Hyvinkää RN 20.9. 

Lena Danker NUO EH 2. 22 månader, feminin tik som ännu ger ett mycket tunnt och luftigt intryck, välskuret huvud, 

korrekt stop, fina ögon, ännu tunn i nosparti, korrekt bett, kunde ha lite mera läppar, välvinklad, ännu mycket tunn i bröstet, 

något lång i länden, bra rygg och kors, tillräckligt benstomme, fina tassar, korrekt päls på kommande, rör sig med tillräckligt 

steg, ännu lös i armbågen. 

 

DEMAKIN BOREASANIMA 29828/08 s.26.03.2008 i. Asquanne Ghenghis e. Cockhill Young And Proud kasv. Tiina 

Nykänen 

Näyttelyt: Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola PEN 3. Feminiininen, hyvän kokoinen, melko hyvä pää, aavistuksen 

pyöreät silmät, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, ylälinja voisi olla parempi, köyristää seistessä, sopiva luusto, 

riittävästi kulmautunut, hyvä turkki, etuaskel voisi olla pidempi, liikkuu hieman ahtaasti takaa, miellyttävä luonne. 

Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti PEN 2. Pretty head, good expression, nice earset, good neck, nice rib, good 

loin, good tailset, nice rear angulation, good shoulder, prefer better topline and darker eyes, hard to assess hind movement 

and winding in front. 

 

DEMAKIN GLACIESFRUGES 29829/08 s.26.03.2008 i. Asquanne Ghenghis e. Cockhill Young And Proud kasv. Tiina 

Nykänen 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti PEN 1 KP ROP-pentu. Very pretty bitch with lovely head and 

expression, lovely ear placement, good neck and shoulder, good topline and tailset, nice rib, good rear angulation, moving 

well. 

 

DIAMOND 21982/07 s.09.03.2007 i. Athos Black Petrs e. Norvale Candy Joy kasv.  

Näyttelyt: Valkeakoski KR 23.8. Vera Smirnova, Viro JUN EH 2. Erittäin hyvä tyyppi, sopiva luusto ja koko, kaunis pää 

ja ilme, hyvä ylälinja, rintakehä vielä kesken, riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, hyvät liikkeet sivulta, hieman ahtaat 

takaa, voisi esiintyä iloisemmin. 

 

EBONY BLACK PETRS Fin & Dk & S(n) & VDH & N & Pohj Mva DKK07802/2005 s.17.10.2004 i. Doubtless Black 

Petrs e. Toya In Red Black Petrs kasv. Petr Studenik, Tsekki 

Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt VAL ERI 3 PN3 SERT FIN MVA. Erittäin kaunis kokonaisuus, kaunis 

ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, harvinaisen hyvin kulmautunut, upea turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. Helsinki KR 

10.8. Rony Doedijns, Alankomaat VAL ERI 3 PN4. Feminine bitch, good size, good outline, head could have a bit more 

length but it is feminine and nice in expression, lovely neck, topline and tailset, very typical in croup, correct spring of ribs, 

very good forechest, correct angulations, movements ok, lovely colour, tiptop coat condition, very well presented. 

 

ELMERS GOLDMINE IT'S MY OLGA 15742/04 s.23.02.2004 i. Flyers After Math e. Emmaboda Miracle kasv. Helena 

Partanen 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO ERI 3. Utmärkta proportioner, vackra linjer, feminint torrt 

uttryck, korrekt skalle, vacker hals, utmärkta vinklar fram och bak, härlig bröstkorg, utmärkta ben och tassar, rör sig väl från 

alla håll. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi KÄY EH 2. Medelstor feminin tik med bra proportioner, välformat 

huvud, något tunnt nosparti, saxbett, mörka ögon, bra hals och överlinje, knappa vinklar, bra förbröst och bröstkorg, 

passande benstomme, bra kors och svans, rör sig med för kort steg men parallellt, något tunn päls men bra struktur och färg, 

kunde vara lite mer frimodig. 

 

ELMERS GOLDMINE PRECIOUS HEART 12250/06 s.11.01.2006 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Travellers Bay 

Cheerful kasv. Helena Partanen 

Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia. AVO ERI 2 PN4. Correct type and proportions, correct head and 

expression, topline strong enough, good volume of body, correctly angulated, free movement. Jurva RN 29.6. Marjo 

Jaakkkola AVO EH 2. Feminiininen sievä pää, hyvä kaula ja ylälinja, aavistuksen luisu lantio, eturinnan tulee vielä 

kehittyä, riittävä luusto, hieman pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. 

 

ELMERS GOLDMINE PROUD NANETTE 12251/06 s.11.01.2006 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Travellers Bay 

Cheerful kasv. Helena Partanen  



Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO EH. Vackra linjer, utmärkta proportioner, vackert huvud och 

uttryck, utmärkt hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, välformad bröstkorg, rör sig väl i alla håll, bra päls, visas 

för dagen i alltför högt hull. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia AVO EH. Strong big heavy bitch, correct proportion of 

head, straight strong enough topline, enough neck, broad body, long ribcage, correctly angulated, forearm long enough, 

stands a bit down in pasterns, feet tight enough. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi AVO H. Feminin medelstor 

tik som är för lång och låg i fronten, ganska bra huvud, saxbett, tillräcklig hals, svag överlinje, tillräcklig benstomme, bra 

bröstkorg, knappa vinklar, lågt ansatt svans, lösa tassar och tillräckliga rörelser, bra päls och färg, stabilt temperament. 

 

ELMERS GOLDMINE Q'SWEET LITTLE 28484/06 s.13.05.2006 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid e. 

Emmaboda Miracle kasv. Helena Partanen 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO ERI 1. Vacker ung tik med utmärkta proportioner, feminint 

uttryck i en välformad skalle, välansatta öron, korrekt hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, välformad 

bröstkorg, rör sig väl från alla håll. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 3. Nice type and balance, correct type  

of head, strong topline, a bit too sloping croup, excellent volume of body, very well angulated, coat correct enough, moves 

ok, correct temperament. Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi AVO EH 4. Mycket god, bra proportioner, feminint 

huvud med mörka ögon, bra öron, ganska parallella linjer, fin nacke, bra rygg, brant och kort kors, skulle ha mera vinklar 

fram, bra bak, passande benstomme och runda bra tassar, bröstkorg kunde ha mer volym och förbröst, bra päls, rör sig med 

något korta steg och kunde ha mer bredd i fronten. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi AVO ERI 1. Tilltalande 

tik, bra storlek och proportioner, feminint välformat huvud, något tunnt nosparti, saxbett, fina ögon, bra hals och överlinje, 

passande benstomme, tillräckliga vinklar, bra bröstkorg, fina ben och tassar, mycket bra kors och svans, sunda rörelser men 

kunde ta ut steget bättre, något matt i pälsen men bra struktur och behäng, bra temperament. 

 

ELMERS GOLDMINE TRUE LOVE 20755/07 s.14.03.2007 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Janet Bleper's kasv. Helena 

Partanen 

Näyttelyt: Tuuri KR 8.6. Kari Salminen JUN H. Laiska liikkuja, kevyt kuono-osa ja turhan vaaleat silmät, etuosan tulisi 

olla paremmin kulmautunut, hyvä luusto, hännässä mutka, hyvät kulmaukset takana, hyvä karva. Jurva RN 29.6. Marjo 

Jaakkola JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, saisi olla 

paremmin kulmautunut edestä, hyvin kehittynyt runko, hieman pitkä lanneosa, riittävästi kulmautunut takaa, voisi kantaa 

itseään paremmin liikkeessä, miellyttävä luonne. Saarijärvi KR 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat JUN EH 2. Excellent 

bones and substance, pleasing head, very nice moving, good angulations, would like little more slope to topline. Lapua RN 

16.8. Tarja Hovila JUN HYL. Erittäin hyvän tyyppinen feminiininen narttu, kaunismuotoinen hyväilmeinen pää, hieman 

pitkärunkoinen, niukasti kulmautunut edestä, riittävä kaula, hyvä rungon syvyys ja luusto, hyvät takakulmaukset, hyvä 

turkki, voisi liikkua pidemmällä askeleella, valitettavasti koiralla on hyvin selvä koukkuhäntä, mikä määrää palkintosijan, 

miellyttävä luonne. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi NUO H. Feminin ung tik, bra storlek och proportioner, 

ganska bra huvud men något klent nosparti, saxbett, något ljusa ögon, kort hals och framskjuten skuldra ger otillräckliga 

rörelser, tillräcklig benstomme, överlinjen kunde vara stramare, bra kors och svans, tillräckliga vinklar bak, pälsen ej i 

utställningskondition men bra färg och struktur, bra temperament. 

 

ELMERS GOLDMINE VERY PRECIOUS 58546/07 s.20.11.2007 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Travellers Bay 

Cheerful kasv. Helena Partanen  

Näyttelyt: Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen JUN H. Hyvän tyyppinen, pitkärunkoinen, hyvä luusto, hyvät pään 

mittasuhteet, otsapengertä voisi olla enemmän, hieman pyöreät silmät, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja etukulmaukset, 

hyvä rintakehä, pitkä lanne, hyvin kulmautunut takaosa, hyvälaatuinen ja riittävä turkki, liikkuu erittäin hyvin, hyvä luonne. 

 

EMBA’S BLACK FUNNY GIRL 25889/08 s.22.08.2007 i.S & D Mva Vignett's Masterpiece e. Emba's Miss Maja kasv. 

Mats ja Pia Berggren, Ruotsi 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi PEN 1 KP ROP-pentu. 8 månader, bra storlek, lite lång 

sträkt i sina proportioner, feminint huvud, aningen små ögon, bra bett, välansatta öron, tillräcklig hals, bra förbröst för 

åldern, tillräckligt vinklad bak, en aningen lång i länden, bra bröstkorg, bra kors, välvinklad bak, behöver ännu lite 

ringträning för att visa sig till sin fördel. 

 

EMBA’S LET IT BE YOLANDA 34552/05 s. 27.03.2005 i. S Mva Claramand B’Dazzled e. Hejpas Chocolate Icecream 

kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi 

Näyttelyt: Närpiö RN 14.6. Markku Santamäki AVO ERI 3 PN3. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet ja linjat, kohtalaisen 

hyvä pää, otsapenger saisi olla voimakkaampi, hyvä luusto, runko ja raajat, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. 

 

EMBA’S MISS KAJSA S30228/2004 s.01.04.2004 i. S(n) & VDH Ch & Es & At Mva Corralet Tango e. Emba's Blue 

Heaven kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi 

Näyttelyt: Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi AVO ERI 2 PN3 VASERT. Utmärkt, bra proportioner, feminint huvud 

med parallella linjer, fina öron, mörka men något små ögon, fin hals och rygglinje, bra kors och svans, fina vinklar och 

tillräcklig benstomme, bra volym i bröstet och bred länd, rör sig med fin steglängd, något lös i ryggen, fin päls. 

 

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: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi KÄY EH. Vackert feminint huvud och uttryck, vacker hals, utmärkta 

vinklar fram och bak, välformad bröstkorg, bra ben och tassar, rör sig väl från sidan, trångt bak, bra päls. Lappeenranta 

KV 23.3. Lena Danker KÄY EH 2. 2½-årig feminin tik av trevlig storlek och typ, vackert huvud, god parallellitet, korrekt 

stop, korrekt bett, fina läppar, välvinklad runtom, välformad bröstkorg, fina ben och tassar, bra rygg och kors, utmärkt 



pälskvalitet, rör sig med bra steg fram, kraftlöst bak, kunde visa lite mera attityd. Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen KÄY 

EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, hyvät mittasuhteet ja luusto, kaunis ilmeikäs pää, hyvä, pitkä kaula, hyvät 

kulmaukset edessä ja takaa, hyvä rintakehä, hyvät sivuliikkeet mutta kapeat edestä ja varsinkin takaa, erittäin kaunis turkki, 

käyttäytyy erinomaisesti. Lahti KV 27.4. Eeva Resko KÄY H. Hyvän tyyppinen narttu, erittäin kaunis pää ja ilme, 

riittävästi kulmautunut edestä, riittävä eturinta, hyvä luusto ja runko, hieman pitkä lanneosa, melko suora lantio, matala 

kinner, hyvin kulmautunut takaa mutta on taipumus seistä takaraajat allaan, liikkuu edestä ja takaa hyvin, suht hyvä 

sivuliike mutta hieman haluton liikkumaan, hyvä karvan laatu ja luonne. Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, 

Tanska KÄY EH 1. 6  years old, well proportioned bitch, typical head with nice expression, correct bite, good neck in a 

well placed shoulder, good spring of ribs, well angulated behind, nice tailset, could give a little bit more of herself in 

running but a nice bitch. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia KÄY EH. Blue built on more elegant line, 

pleasing head and eye, well bodied, movement erratic, tends to lose topline. 

 

EMBA’S MISS QUERIDO JV-06 14731/06 s.19.09.2005 i. Emba's Mr Oboy Chocolate e. Vignett's Moon Spirit kasv. 

Mats ja Pia Berggren, Ruotsi 

Näyttelyt: Kerimäki RN 1.3. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Kaunis narttu, hyvän mallinen pää, miellyttävä 

ilme, hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvä ylälinja, erittäin hyvä takaosa, sopivan vahva luusto, karva ei aivan 

parhaimmillaan, liikkuu hyvin mutta saisi esiintyä iloisemmin ja reippaammin, seistessä kauniit ääriviivat. 

 

EMMABODA ESPRESSO 34255/06 s.08.06.2006 i. Lecibsin Corncob e. Emmaboda Catwalk kasv. Aga Kilponen 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila NUO ERI 3. Kaunis narttu, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä 

kaula, erinomainen runko, hyvä ylälinja, hyväasentoiset raajat, karva ei parhaimmillaan, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 

Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO EH. Bra proportioner, välformad skalle, torrt feminint uttryck, vacker hals 

och överlinje, framskjutande skuldra, tillräckliga vinklar fram, utmärkt bröstkorg, utmärkta vinklar bak, bra ben och tassar, 

rör sig väl från sidan. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia NUO ERI. Correct type and proportions, correct type of head, 

pigmentation correct enough, correct topline when handling, could be better when moving, excellent volume of body, 

correctly angulated, shows much better standing than moving. Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PN1 

SERT CACIB VSP. Erinomaista tyyppiä oleva, linjakas tasapainoinen narttu, keskivahva raajaluusto, oikean mallinen kallo, 

hiukan nouseva kirsu, kuono voisi olla täyteläisempi, hyvä vahva runko, etuosa voisi olla hiukan voimakkaammin 

kulmautunut, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä kunto, erinomaiset liikkeet ja linjat, hyvä ulottuvuus liikkeessä. Maalahti 

RN 9.8. Leila Kärkäs AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Erinomaiset mittasuhteet ja kauniit linjat omaava narttu, 

kaunisilmeinen hyvä pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä runko, aavistuksen kapea edestä, hyvä takaosa, hyvä takaliike, 

etuliike hieman kauhova, erinomainen karvapeite, iloinen luonne. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila AVO ERI 2 PN2 

VASERT. Tyylikäs kaunislinjainen narttu, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, feminiininen hyvän mallinen pää, hyvä 

kaula ja ylälinja, lyhyt pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä runko, eturinta ja luusto, oikea-asentoinen häntä, 

kaunis oikealaatuinen turkki, liikkuu vetävällä askeleella. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi AVO ERI 3. 

Feminin tik, medelstor med bra proportioner, feminint välformat huvud, något tunnt nosparti, saxbett, bra ögon, mycket bra 

hals och överlinje, utmärkt förbröst, passande benstomme, tillräckliga vinklar, något kort kors men bra svans, vägvinnande 

stabila rörelser, bra päls och färg, typiskt temperament. 

 

FENBROOK BIRTHDAY GIRL 29371/08 s.10.05.2008 i. Quilmhair Innis-Dubh e. Fin & Est Mva Fenbrook That's My 

Girl kasv. Taava Nevapuro 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN 1 KP VSP-pentu. Sweet-headed black, compact, 

cobby, good shoulders, lovely forechest, good quarters, low set hocks, very well bodied for age, moves with great style. 

 

FENBROOK BRIANNA Kans & Fin & Ltu Mva 17983/06 s.23.02.2006 i. Margate Be For Real e. Margate Up For Sure 

kasv. Taava Nevapuro 

Näyttelyt: Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker AVO ERI 1 PN4. 2-årig tik av utmärkt storlek, härlig typ, utmärkta 

proportioner, feminint huvud av korrekt längd, tillräcklig parallellitet, korrekt bett, härliga ögon, utmärkt vinklad runtom, 

fint förbröst, härlig bröstkorg, utmärkt topline, utmärkta ben och tassar, härlig pälskvalitet, rör sig med fina långa steg, 

härlig attityd. Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PN2 SERT. Tyylikäs, linjakas, sopivan vankka narttu, 

erinomaiset täyteläiset huulet, tarpeeksi yhdensuuntaiset pään linjat, erinomainen täyteläinen eturinta, sopivasti kaulaa, hyvä 

pitkä rintakehä, leveä reisi, hyvä takaosa, ei aivan moitteeton hännänpää, yhdensuuntaiset tehokkaat takaliikkeet, tarpeeksi 

ulottuva etuaskel, hyvä joustava liike ja kaunis luonnollinen ryhti, erinomaisessa näyttelykunnossa. Tuomarinkartano ER 

10.5. Jessie Borregaard Madsen,Tanska AVO ERI 1 PN4. Nice size, feminine head and expression, good eye size and 

shape, correct bite, nice neck on well placed shoulder, very well developed chest, good spring of ribs, lots of bone, very well 

angulated behind, lovely coat, nice mover, carried herself very well, a bit short step on front. Kellokoski ER 7.6. Michael 

Parkinson, Iso-Britannia AVO ERI 1 PN2. Black of elegant lines, quality head, well boned, good feet, strong quarters, 

moves freely and soundly, in very good coat. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia AVO ERI 4. Correct type, good 

balance, very good movement, good head, good front angulation, strong body and hindquarters, correct coat. Oulu KR 

13.7. Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI 2 PN2. Nice female, nice head, correct neck and body, would prefer tail carriage 

on movement on the level of topline, correct quarters, movement, coat and temperament. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, 

Australia AVO EH 2. Happy feminine bitch, good head, dark eyes, well angulated forequarters, not compact in body, well 

balanced. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja AVO ERI 2. A black bitch with lovely head and expression, good neck and 

excellent topline, very good bone and feet, well presented coat, not giving her best in movement, for perfection could be 

shorter in body. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro AVO ERI 2 PN3. An eyecatching female in type, strong head but still 

feminine, dark eyes, very good reach of neck, very well balanced front and rear angulations, excellent chest and ribcage, a 

bit long in loin, beautiful topline, a bit soft coat structure, first class mover from every side. Seinäjoki KV 25.10. Petra 

Junehall, Ruotsi VAL ERI 3. Mycket tilltalande tik, utmärkt typ, storlek och proportioner, feminint välformat huvud, 



ljuvligt uttryck, saxbett, mycket bra hals och överlinje, utmärkt förbröst, välformad bröstkorg, välvinklad, fina ben och 

tassar, utmärkt kors och svans, starka hasor, sunda rörelser, välskött vacker päls, typiskt temperament. Jyväskylä KV 22.11. 

Colm Beattie, Irlanti VAL ERI 3. Very stylish and smart bitch, nice head, nice dark eyes, nice earset, nice neck and 

shoulder, good topline, nice tailset, good rib and nice loin, nice rear angulations, moving well both ways. Helsinki KV 

13.12. Tord Lundborg, Ruotsi VAL EH. Allt för lång champion tik, feminint välskuret huvud, välvinklad skuldra, utmärkt 

förbröst, korrekt kors, välvinklad bakdel, vacker päls, mycket välgående. 

 

FENBROOK BURNING LOVE 20366/08 s.26.02.2008 i. S Mva Quettadene Lancelot e. Fin Mva Manaca’s Xcuse My 

Conduct kasv. Taava Nevapuro 

Näyttelyt: Helsinki PN 16.11. Riitta Liisa Lehtonen PEN 4. Kaunispäinen, vahvaluustoinen, hyvin kulmautuneet 

takaraajat, hieman pystyasentoiset lavat, hyvä selkälinja ja hännän kiinnitys, erinomainen kaula, esiintyy hyvin mutta turhan 

pulskassa kunnossa. 

 

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: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat NUO EH 3. A lovely temperament but she is long in 

body, elegant head, eyes show big white lines, good bite, ears, neck, bone, spring of ribs, tailset and lovely coat condition. 

 

FENBROOK SAY NO MORE 20365/08 s.26.02.2008 i. S Mva Quettadene Lancelot e. Fin Mva Manaca’s Xcuse My 

Conduct kasv. Taava Nevapuro 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN 2 KP. Super bitch, sweet head, lovely kind eye, well 

laid shoulders, good return of upper arm, cobby and compact, she moves with great style covering the ground. Helsinki PN 

16.11. Riitta Liisa Lehtonen PEN 1 KP VSP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, erinomainen etuosa, hyvä pää, vahva 

luusto, erinomainen karva, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin, hyvin viehättävä narttupentu. Tampere RN 6.12. Reia 

Leikola-Walden JUN EH 2. Mittasuhteiltaan erinomainen pikkunarttu jolla oikealinjainen pää, kuono-osa saa vielä täyttyä, 

riittävä kaula, hyvä ylälinja, sopiva luusto, tilava runko, liikkuu yhdensuuntaisesti ja sujuvasti sivulta, vielä pentuturkissa, 

erinomainen luonne. Helsinki KV 13.12. Tord Lundbord, Ruotsi JUN EH. Feminint välskuret huvud, framskjutna 

skuldrar, utmärkt förbröst, välvinklad kort överarm, välkroppad för åldern, korrekt kors, välvinklad bakdel, utmärkt 

pälskvalitet, rör sig med bra steglängd, trångt bak. 

 

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: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO ERI. Utmärkta proportioner, mycket vackert huvud och uttryck, 

välpigmentenad, välansatta öron, utmärkt hals och rygglinje, utmärkta vinklar fram och bak, välformad bröstkorg, utmärkt 

päls, rör sig väl i alla håll. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki NUO ERI 2. Mittasuhteiltaan oikein rakentunut, 

täyteläinen hyvä pää, oikea ylälinja, hyvä luusto ja runko, hyvä turkki ja liikkeet. Lammi RN 12.7. Markku Santamäki 

NUO EH 2. Vahvarakenteinen, rungon mittasuhteilta oikea, täyteläinen pää, avoimet silmäluomet, vahva runko ja raajat, 

kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, lantio-osan tulisi olla suorempi, ylälinja ei säily aivan oikeana liikkeessä, runsas 

turkki, käyttäytyy hyvin. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Well grown orange in stunning 

coat and condition, pleasing head, scores in bone and substance, very good in ribs and body, very happy and exhuberant 

mover, would like just a touch more femininity all over, for that reason 'very good'. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen AVO 

ERI 1 PN2 SERT. Erinomaista tyyppiä oleva mutta kookas narttu, hyvät mittasuhteet ja luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, 

eturintaa ja etukulmauksia voisi olla enemmän, erinomainen rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, hieman lyhyt häntä, 

erittäin kaunis upealaatuinen turkki, erinomaiset liikkeet, hyvä iloinen luonne. 

 

FINEMOON FAITH FULL LOVE 47791/05 s.19.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Raccoon’s The Wonderboy e. Kans 

& Fin & Ltu Mva Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna Nyman 

Näyttelyt: Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber KÄY ERI 1 PN3. Hyvä tyyppi ja koko, vahva hyvä pää, hyvä 

kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto ja ylälinja, miellyttävä luonne, hyvin niukassa turkissa, liikkuu hyvin. 

Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen KÄY ERI 1 PN1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet ja luusto, 

hyvä ilmeikäs pää, hyvät silmät ja korvat, kaunis pitkä kaula, hyvät kulmaukset edessä ja takaa, hyvä rintakehä, 

hyvälaatuinen mutta hieman niukka turkki, erittäin ryhdikkäät ja hyvät liikkeet, iloinen luonne. Koski TL RN 3.5. Leila 

Kärkäs KÄY ERI 2. Erinomainen kokonaisuus vaikka esiintyykin niukassa turkissa, turkin laatu erinomainen, 

kaunisilmeinen hyvä pää, eturinta saa vielä kehittyä, muuten hyvä runko, tasapainoinen raajarakenne ja hyvä luusto, hyvä 

tehokas askel, kaunis kaula ja ylälinja, miellyttävä käytös. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi KÄY ERI 3 PN3. 

Välbyggd tik av bra storlek, vackert huvud, tillräckligt hals, bra rygglinje och svans, lagom bröstkorg, bra bakställ, bra päls 

och kondition, rör sig väl. Saarijärvi KR 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat KÄY EH 1. Nice bones and substance, low set 

ears, want more skull development, nice moving bitch. Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker KÄY EH 2. 3-årig tik som ger 

något bakhögt intryck, välformat huvud, korrekt stop, önskar bättre pigment runtom ögonen, bra läpplinje, korrekt bett, 

onödigt mycket löst skinn på halsen, välansatt skuldra med rakt överarm, tillräckligt bröstkorg, onödigt långa länder, något 

brant i korset, kunde vara i bättre muskulatur, rör sig med bra steg, något lös i armbågen, trevligt temperament. Tampere 

RN 6.12. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 1 PN3 VASERT. Mittasuhteiltaan erinomainen, erittäin kaunispäinen narttu, 

hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, hyvä runko, sujuvat liikkeet, ei parhaassa turkissaan, 

erinomainen luonne. 

 

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: Laitila RN 17.5. Markku Santamäki JUN EH 2. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikein rakentunut, feminiininen 

pää, pitkä kaula, hyvät olkavarret, lavat voisivat olla viistommat, hyvät takaraajojen kulmaukset, hyvät liikkeet, käyttäytyy 

luottavaisesti, vatsan aluskarvat vähäiset. 

 

FINEMOON TINY LOVE 24243/97 s.22.11.1996 i. Fin Mva Carrier Exciting Dream e. Finemoon Imagination kasv. 

Hanna Nyman 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Rui Gonçalves, Portugali VET EH. 12 years, feminine type, good stop, good neck, I 

would prefer better angulation in front, good angulation behind, topline not correct, moves with very short steps behind. 

Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen VET EH 2. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, riittävä luusto, hyvä pää ja ilme, 

hieman lyhyt kaula, eturintaa ja etukulmauksia voisi olla enemmän, hyvä rintakehä, pysty lantio, polvikulmia voisi olla 

enemmän, hyvä turkinlaatu, tasapainoiset liikkeet mutta koira jännittää ja köyristää lanneosaa, muuten hyvä luonne. 

 

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: Koski TL RN 3.5. Leila Kärkäs VET ERI 1 PN4 ROP-VET BIS1-VET. 9-vuotias, iloisesti esiintyvä, hyvässä 

kunnossa oleva, tasapainoinen ja hyvärakenteinen narttu, kaunisilmeinen hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvä 

karva, hieman kapea taka-askel, muuten erittäin hyvät liikkeet, miellyttävä kokonaisuus. Karjaa KR 13.7. Teija 

Poikolainen-Däuber VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunispäinen 9½-vuotias narttu, erittäin hyvä 

kaula ja ylälinja, hyvä lyhyt tiivis runko ja luusto, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu ja esiintyy ikäisekseen 

erittäin hyvin. 

 

FINNSTONE'S GENTLE TOUCH 38928/06 s.10.04.2006 i. Isbahan's Luxury Look e. Margate Take Your Pick kasv. Pia 

Heikkinen 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti AVO EH. Nice bitch, slightly heavy head, nice expression, prefer 

darker eyes, good earset, nice neck, prefer slightly level topline on the move, nice tailset, nice rib and loin, nice hind 

angulations, moving close behind and winding in front, prefer better shoulder. 

 

FLYERS ALL RIGHT 30135/01 s.19.05.2001 i. PMV-99 Flyers You Know e. Usemade Oh It's Me kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Beautifully conditioned red, presented to 

perfection, lovely head with kind gentle eye, good legs and feet, room for more chest development but very good in ribs and 

body, good quarters, sound and steady mover. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi AVO ERI 1. Feminint 

välskuret huvud, vällagd skuldra, utmärkt förbröst, välvinklad överarm, fina proportioner, välkroppad, korrekt kors, 

välvinklad bakdel, vacker päls, välgående. 

 

FLYERS CALL ME HOOLIGAN 45215/05 s.03.05.2005 i. Astrawin Action Man e. Flyers Vital Flirt kasv. Paula 

Saarinen 

Näyttelyt: Uusikaupunki RN 20.4. Kari Salminen AVO ERI 1 PN2 VASERT. Kaunis koko, toivoisin hieman 

vahvemman kuono-osan, hienot vahvat raajat, iso runko, erinomainen takaosa, hienot liikkeet, kaunis käytös, hieman 

levoton karva. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia AVO ERI. Correct type, parallel line of head, good neck and topline, 

very good body, correctly angulated, free move, needs more temperament. Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara AVO ERI 

1 PN2 SERT. Erinomainen tyyppi, selvä sukupuolileima, selvä luusto, feminiininen pää, kaunis lempeä ilme, tarpeeksi 

yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä viisto lapa, eturinta saisi olla selvempi, erinomainen takaosa, sopivasti runkoa, paikoin 

pehmeyttä karvapeitteessä, liikkuu hyvällä askelpituudella, sopiva joustava liike, miellyttävä esiintyminen. Laitila RN 17.5. 

Markku Santamäki AVO ERI 2 PN2 VASERT. Erittäin hyvin rakentunut, seistessä sivukuvaltaan varsin hyvä, hyvät 

raajat ja riittävä runko, hyvä pää ja ilme, pitkä askel, käyttäytyy hyvin. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-

Britannia AVO ERI. Black with sweet head, eye and expression, lovely neat legs and feet, short and compact outline, 

moves soundly, in good coat. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola AVO ERI 2 PN4 VACA. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja 

ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvät rungon mittasuhteet, riittävä eturinta, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvin sivusta, 

voisi liikkua yhdensuuntaisesti edestä, miellyttävä luonne. 

 

FLYERS E’ADORABILE 31335/06 s.04.08.2005 i. Flyers Tan Roamer e. Leavenworth None The Less kasv. Paula 

Saarinen 

Näyttelyt: Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara AVO EH 2. Hiukan tuhdissa kunnossa, erittäin feminiininen narttu, hyvin 

kaunis ilme, hiukan lyhytkuonoinen pää, lyhyt kaula, pysty lapa, tarpeeksi eturintaa, hyvän mallinen rintakehä, tyypilliset 

takakulmaukset, kantaa itsensä esimerkillisesti liikkeessä ja askelpituus on oikea mutta antaa liikkeessä erittäin 

matalaraajaisen vaikutelman, kaunis esiintyminen, olisi edukseen hoikempana. 

 

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: Uusikaupunki RN 20.4. Kari Salminen AVO ERI 2 PN3. Erinomainen kokonaisuus, toivoisin hieman 

voimakkaamman kuono-osan, iso runko, hyvä takaosa, hyvin liikkuva, kaunis käytös, turkki vähän samea. Vaasa KV 26.4. 

Ligita Zake, Latvia AVO ERI 1  PN1 SERT CACIB VSP. Correct type and balance, correct proportions of head, a bit 

downbased muzzle, excellent neck and topline, good volume of body, very well angulated, moves well, excellent 

temperament. Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara AVO ERI 2 PN4. Mallikas feminiininen narttu, hyvä luusto ja 

mittasuhteet, feminiininen pää, tarpeeksi vahvuutta kuonossa, erinomaiset silmät ja ilme, eturinta saisi olla täyteläisempi, 

erittäin hyvä takaosa ja kinner, yhdensuuntaiset mutta kapeat liikkeet, toivoisin ulottuvamman etuaskeleen, esitetään erittäin 

kauniisti. Laitila RN 17.5. Markku Santamäki AVO ERI 1 PN3. Erittäin hyvät mittasuhteet ja linjat, sopivan kokoinen, 

hyvä pää, hyvä runko ja raajat, hyvä turkki, tasapainoiset liikkeet, käyttäytyy ja esitetään hyvin. Kellokoski ER 7.6. 



Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO ERI. Black with well balanced head, well balanced square outline, neat legs and 

feet, moves soundly with good topline, in good coat. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola AVO ERI 3. Erinomainen tyyppi, 

feminiininen hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinnan tulisi olla selvempi, sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, 

liikkuu riittävällä askelpituudella, miellyttävä luonne. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki AVO ERI 1 PN4 SERT. Hyvät 

rungon mittasuhteet, oikea ylälinja, täyteläinen hyvä pää, lavat voisivat olla viistommat, hyvä runko, hyvin kulmautuneet 

takaraajat, hyvä turkin laatu ja esitetään hyvässä karvassa, liikkeet voisivat olla vaivattomammat ja askel pidempi, 

käyttäytyy luottavaisesti. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia AVO ERI 1 PN2 VASERT VACA. 2½ years old, very nice 

bitch, short in body, well balanced, nice feminine head, dark eyes, complete scissors bite, good neck, shoulders and topline, 

correct tail, well angulated, strong body, nice coat, moving well. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia AVO ERI 

2. 2½ years old, good front, nice typy female, good head, good neck and topline, presents herself in good condition, correct 

hindquarters, good tailset, good typy movement. Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi AVO EH 3. Mycket god typ, bra 

proportioner, feminint huvud med vackert uttryck, fina öron, mörka ögon, något bakåtfallande skalle och en del halsskinn, 

fin halsansättning, bra rygg och kors, bra kropp och benstomme, något framskjutna skuldrar, bra volym men kunde ha mer 

förbröst, vacker päls, rör sig något kort och trångt fram. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO ERI 1 

PN4. Beautifully conditioned compact black, very nice head and eye, really scores in layback of shoulder, nice well-boned 

legs, very well ribbed, good quarters, happy mover, covered the ground well, just a little close today, lovely bitch all the 

same. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden AVO ERI 1. Tiivisrunkoinen, mittasuhteiltaan erinomainen narttu jolla 

kaunis pää, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, tilava runko, tasapainoisesti kulmautunut, yhdensuuntaiset liikkeet, liikkuu 

riittävällä askelmitalla, erinomainen turkin laatu, hyvä luonne. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi AVO EH 2. 

Mycket vackert huvud, vällagd skuldra, mycket bra förbröst, välvinklad och litet kort överarm, fina proportioner, korrekt 

kors, välvinklad bakdel, bättre stående än gående, är inte i helt balanserad när hon går. 

 

FLYERS JUVENILE  17443/03 s.09.02.2003 i. S(n) & N Mva Caperhill Missing Link e. Flyers Yo-Yo kasv. Paula 

Saarinen 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO EH. Golden with good body, big ribs, drives well 

from strong quarters, not in her best coat, would prefer better shoulder. Närpiö RN 14.6. Markku Santamäki AVO EH 4. 

Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet, viehättävä ilme, hyvä kaula, hyvä luusto ja runko, lantio-osan tulisi olla suorempi, 

liikkuu kauniisti häntä iloisesti heiluen, laineikas karvapeite. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia AVO ERI. Five years 

old, well balanced bitch with strong head, dark eyes, complete scissors bite, good neck, shoulders and topline, correct tail, 

chest deep and well ribbed up, well angulated, correct coat, moving well. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila AVO EH. Erittäin 

hyvän tyyppinen feminiininen narttu jolla hyvän mallinen pää, otsapenger saisi olla hieman selvempi, hyvä kaula, niukasti 

kulmautunut edestä, hyvä runko ja luusto, riittävästi kulmautunut takaa, melko hyvälaatuinen turkki, saisi liikkua 

pidemmällä tehokkaammalla askeleella. Porvoo RN 30.8. Elena Ruskovaara AVO EH 3. Hyvin feminiininen, oikeat 

mittasuhteet omaava narttu jonka raajaluusto voisi olla voimakkaampi, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaiset, hiukan 

kova ilme, hiukan litteä rintakehä ja kapea etuosa, hyvin kauniisti kulmautunut takaa, korkeat kintereet, liikkuu keveästi 

mutta etuaskel on aivan liian lyhyt. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen AVO EH 3. 5-vuotias, hyvin klassinen punainen 

narttu jolla sopusuhtainen raajaluusto, kaunis pitkä narttumainen pää jossa lempeä ilme, hyvä purenta, huulet ja korvat, 

vahva kaula ja eturinta saisi olla selvempi, hyvä karvan laatu, hieno heiluva häntä, reipas liikkuja mutta etuaskel on hieman 

lyhyt etukulmauksista johtuen, kaunis vahva takaosa, mukava luonne. 

 

FLYERS NIGHTWISH 54953/07 s.08.06.2007 i. Flyers Tan Legacy e. Flyers Mary Poppins kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila PEN 4. Hyvä pentu jolla kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, 

lantio voisi olla hieman pitempi, hyvät raajat, lupaava karva, liikkeissä voisi olla hieman ryhdikkäämpi, miellyttävä käytös. 

Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia JUN ERI. Black, sweet head, good dark eyes and expression, good 

neck and shoulders, good ribs, well balanced with good hind angulation, in good coat, well presented. Forssa KV 14.6. 

Marjo Jaakkola JUN EH 3. Feminiininen, hyvä pää, kaula ja ylälinja, eturinnan tulee kehittyä, sopusuhtainen luusto, hyvin 

kehittynyt runko, riittävät kulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituudella, kiva luonne. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki 

JUN EH 3. Pienehkö, kehitysvaiheessa oleva, ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla vahvempi, hyvä ylälinja, hyvät raajojen 

kulmaukset, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, vaatii vielä aikaa. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia JUN ERI 1 PN3. 13 months 

old bitch, really nice in type, needs to get little more body, feminine head, dark eyes, complete scissors bite, good neck, 

shoulders, topline and tailset, chest could be a little more ribbed up, nice coat, movements ok. 

 

FLYERS OFELIA 54959/07 s.10.06.2007 i. S & Arg & Ury Mva MV-05 Corralet Indian-Savage e. Flyers Baby Doll 

kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja PEN 2. Lovande valp som i dag tyvärr inte trivs i ringen, verkar något 

stressad, ger ett aningen lågt helhetsintryck, välskuret huvud, god hals och överlinje, lite stel i överarm, bröstet borde 

utvecklas med tiden för att få mer volym, lagom benstomme som dock kunde ha mer höjd, idag visar hon något bundna 

rörelser och kunde visat något mer självförtroende, god päls. 

 

FLYERS OLIVE TASTE 54960/07 s.10.06.2007 i. S & Arg & Ury Mva MV-05 Corralet Indian-Savage e. Flyers Baby 

Doll kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila PEN 2 KP. Kaunis pentu jolla hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erinomainen 

kaula, sopusuhtainen runko, erittäin hyvät raajat, erittäin hyvä karva, miellyttävä luonne, voisi esiintyä iloisemmin. Turku 

KV 27.1. Christen Lang, Norja PEN 1 KP VSP-pentu. Mycket lovande valp, välskuret huvud, prima hals och överlinje, 

tillräckligt bröst för åldern, goda vinklar, utmärkt benstomme, kunde ha visat sig med något friare rörelser, utmärkt päls, 

gott temperament men kunde varit något mer självsäker. Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara JUN EH 3. Oikean 

tyyppinen, erittäin feminiininen mallikas narttu jonka tulisi esiintyä iloisemmin ja kantaa itsensä paremmin liikkeessä, 

hyvän mallinen mutta hieman pieni pää, kivat pään linjat, hyvä eturinta tähän ikään, kokoon sopiva raajaluusto, hyvät 



kulmaukset, liikkeet hyvät, askelpituus myös, mutta liikkuu edestä hieman leveästi ja löysästi, hyvin kaunis koira joka 

tarvitsee itseluottamusta. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia JUN ERI 4. Golden sweet head, dark eye, 

good flow through neck and shoulder, well balanced outline, strong quarters, in good coat. Hyvinkää ER 19.10. Andrew 

Jones, Iso-Britannia JUN EH. Very feminine red in beautiful condition, lacking a little in coat today, well constructed 

young bitch, scores very well in upper arm, needs to develop a little more confidence in her movement, moves soundly 

though. 

 

FLYERS ONE TO PLAY 10936/04 s.19.07.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers ZZ Top kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO ERI. Utmärkta proportioner, vackert huvud och uttryck, 

utmärkta vinklar fram och bak, välformad bröstkorg, breda fina lår, rör sig väl, bra päls som kunde presenterats i ett bättre 

skick. Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber. AVO H. Hyvä tyyppi ja koko, narttumainen pää, riittävä kaula, 

etuasentoiset lavat, hyvin kapea edestä ja mitätön eturinta, hyvä ylälinja, riittävä luusto, ulkokierteiset etukäpälät, saisi 

esiintyä reippaammin, liikkuu hyvin. 

 

FLYERS PRETTY TAN 59123/07 s.19.08.2007 i. Flyers I'am A Tan Man e. Flyers Yes I'm Tan  kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia JUN EH. Black & tan, well marked with pleasing head, 

dark eye, a little too much weight on the shoulder, big ribs, movement erratic. Närpiö RN 14.6. Markku Santamäki JUN 

H. Rungon mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, kaunisilmeinen pää jossa oikeat linjat, hyvä lyhyt ylälinja, vahva luusto 

mutta raajat voisivat olla hieman pidemmät, ikäisekseen turhankin voimakkaasti kehittynyt rintakehä, voisi olla hieman 

kevyempi, hyvä turkki, käyttäytyy luottavaisesti. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia JUN EH 3. 11 months old black & 

tan bitch with correct tan points, feminine head, dark eyes, well set ears, complete scissors bite, good neck and shoulders, 

slightly sloping topline, correct croup, well angulated, very well ribbed up, a little bit too filled up in the loin, moving well.  

Lapua RN 16.8. Tarja Hovila JUN HYL. Hyvän tyyppinen feminiininen narttu jolla turhan kevyt pää, kuono saisi olla 

vahvempi, hieman matalaraajainen, niukasti kulmautunut edestä, hyvä runko, sopiva luusto, riittävät takakulmaukset, 

oikealaatuinen karva, ahtaat monimutkaiset etuliikkeet, valitettavasti koira murisee ja yrittää pari kertaa puraista ja osoittaa 

tänään rodulle epätyypillistä luonnetta, mikä määrää palkintosijan. Porvoo RN 30.8. Elena Ruskovaara JUN HYL. 

Pentumainen feminiininen narttu joka yrittää "kukkoilla" pöydällä, murisee, kuono vaikuttaa kapealta, hampaita ei tutkita, 

ilmeen pitäisi olla lempeämpi ja kaiken kaikkiaan luottavaisempi, lyhyt kaula, hyvä runko, hyvä raajarakenne, kuriton 

liikkuja mutta askelpituus on oikea koiran malttaessa, kuriton alusta loppuun, ihana syvä hyvä tan-väri. 

 

FLYERS PRICILLA ME 30000/00 s.17.05.2000 i. Roamer's Tan Toffe e. Usemade Oh It's Me  kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO ERI. Utmärkta proportioner, välformad skalle med vackert 

uttryck, välvinklad fram och bak, härlig bröstkorg, bra päls, rör sig väl från alla håll. 

 

FLYERS SOUL SISTER 36419/04 s.21.02.2004 i. Kans & Fin & It & Lux & Lv & Ltu & Est & Esp & Prt Mva LtuV-04 

Shavian Hey Presto e. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO EH. Good type of golden, with sweet head and 

expression, big-ribbed body, would prefer better shoulder, movement erratic, in good coat. Hyvinkää ER 19.10. Andrew 

Jones, Iso-Britannia AVO EH 2. Beautifully shaped red, feminine allthrough, liked her head and eye, minor mouth 

questionmark but still a lovely bitch, scores in compactness and cocker type although, real happy cockery sound movement, 

for the mouth grading 'very good'. 

 

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: Närpiö RN 14.6. Markku Santamäki AVO EH. Vahvarakenteinen, sopivan kokoinen, hyvä pää jonka 

otsapenger voisi olla hieman jyrkempi, pitkä jalo kaula, hyvä runko, hyvin kulmautuneet raajat, liikkeessä ylälinja ei säily 

aivan oikeana vaan painuu selän kohdalta, käyttäytyy luottavaisesti ja iloisesti. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia AVO 

H. 7½ years old bitch, strong head, strong overall, dark eyes, scissors, bite, missing two incisors, good neck and shoulders, 

could be stronger in back, a little bit overbuilt, well angulated in front, could have better angulation in backend, coat too 

curled, in the movement overbuilt also. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila AVO H. Erittäin hyvän tyyppinen feminiininen 

narttu, hyvän mallinen pää jossa sopiva pituus ja vahvuus, otsapenger voisi olla selvempi, turhan niukasti kulmautunut 

edestä, hyvät takakulmaukset, hyvä runko ja eturinta, sopiva luusto, kaksi etuhammasta puuttuu, turhan kihartuva turkki, 

liikkuessa takakorkea ja askel saisi olla tehokkaampi. Porvoo RN 20.8. Elena Ruskovaara AVO H. Hyvän mallinen, 

rauhallinen narttu jolle toivoisin selvemmän otsapenkereen ja hiukan pehmeämmän ilmeen, kuono voisi olla täyteläisempi, 

sopiva luusto, hyvät käpälät, harvinaisen pitkä olkavarsi, hyvät takakulmaukset mutta korkea kinner, tarpeeksi runkoa, hyvä 

häntä, valitettavasti ylälinja on kovin pehmeä ja painuu hiukan seistessä mutta erityisesti liikkeessä, sopiva askelpituus, 

hieman kapea takaa. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen AVO H. Lähes 8-vuotias, voimakasrunkoinen, hyväluustoinen 

narttu jolla erinomainen pään pituus, kaunis ilme, hieman erisuuntaiset pään linjat, purenta ok, pitkät korvat, ylälinja on jo 

kovin painunut liikkeessä ja on kovin etumatala, köyristää lanneosaa, yhdensuuntaiset reippaat liikkeet, heiluva häntä, 

kaunis väritys, hyvin hoidettu karvapeite, mukava luonne. 

 

FLYERS ZAZAGABOR Fin & Est Mva 33801/05 s.26.02.2005 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. 

Paula Saarinen 

Näyttelyt: Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen VAL EVA. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet ja luusto, erittäin 

kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen rintakehä, erittäin kaunis turkki, hieno 

cockerin luonne, valitettavasti koira ontuu toista takajalkaa, minkä takia liikkeitä ei voi arvostella. Lahti KV 27.4. Eeva 

Resko VAL ERI 4. Pienehkö, hieman matala narttu, hyvää tyyppiä, hyvä pää mutta kuono-osa vaatii hieman täytettä 

silmien alle, kaunis ilme, hieman pysty lapa, kaula voisi olla hieman pidempi, tiivis etuosa, erinomainen luusto ja käpälät, 



vahva kiinteä runko, aavistuksen jyrkkä lantio, hyvin kulmautunut takaa mutta kinner voisi olla hieman matalampi, liikkuu 

edestä ja takaa hyvin, hyvä sivuliike, iloinen luonne. Tuomarinkartano 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VAL 

ERI 3. Red cocker, very sweet expression, correct bite, good length of neck, could do with a bit longer upper arm, enough 

bone, good spring of ribs, well angulated behind, nice tailset, a bit short step in front, otherwise ok movement. Helsinki KV 

24.5. Peter Beyersdorf, Saksa VAL ERI 3. Very nice red in a good size, nice head, good length of neck, very good 

angulations, correct topline, could have more temperament in movement. Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Walden VAL 

ERI 3 PN4. Soma valionarttu jolla viehättäväilmeinen pää, riittävä kaula, hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, tilava 

runko, iloiset liikkeet joissa voisi olla hieman enemmän pituutta, runsas hieman pehmeä turkki, iloinen luonne. Kellokoski 

ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia VAL ERI 4. Good type of golden, short and compact outline, sweet head with 

lovely dark eye, outgoing and sound, well presented, good coat. Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen VAL ERI 2 PN2. 

Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvät silmät ja korvat, hyvä eturinta, riittävät 

etukulmaukset, erinomainen pitkä rintakehä, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, hyvä ylälinja, liikkuu erittäin hyvin, 

iloinen luonne. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola VAL ERI 1. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja 

ylälinja, erinomainen luusto, erittäin hyvät rungon mittasuhteet, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, 

miellyttävä luonne. Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia VAL ERI 2. Excellent size, correct proportions, feminine head 

and expression, correct bite, could have stronger back in movement, correct tailset, very good angulation, in movement 

could have more drive behind, slightly steep croup. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki VAL ERI 2 PN3. Erittäin hyvät 

rungon mittasuhteet, ilmeikäs pää, hyvä luusto ja runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä turkin laatu ja hyvä 

karvapeite, tasapainoiset ja reippaat liikkeet, käyttäytyy hyvin. Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi VAL ERI 2. 

Utmärkt typ, bra proportioner, feminint huvud med mörka ögon, något bakåtfallande skalle, något markerade ogönbågar, 

fina örön, fina hals och rygglinje, något kort kors, goda vinklar, bra benstomme och runda tassar, bröstkorg med bra volym, 

bra päls, rör sig med bra steg fram men kunde ha mer frånspark. 

 

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: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO H. Attractive feminine red, very pleasing head and 

eye, good upper arm angulation, strong ribs, a little unsettled on the table but a steady and happy mover, has a tendency to 

roach her back when standing. 

 

FROSTY MORNING’S APOLLINE 27341/07 s.13.03.2007 i. MV-03 Travis Gossip Starts Here e. Frosty Morning’s 

Adeline kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen  

Näyttelyt: Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara JUN ERI 3. Kompakti vahvarunkoinen juniorinarttu, kallossa vielä 

hiukan pentumaista pyöreyttä, erinomaiset huulet ja ikäisekseen hyvä kuono-osa, kauniit silmät, etuosa on vielä kapea, 

olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä täyteläinen runko tähän ikään, sopivat takaraajojen kulmaukset, liikkuu 

yhdensuuntaisesti takaa mutta vielä kovin huolimattomasti edestä, hyvä luonnollinen ryhti, turhan korkea-asentoinen häntä 

liikkeessä, askellus voisi olla ulottuvampi, miellyttävä esiintyminen ja tyypillinen käytös, hyvä karvan laatu, miellyttävä 

lupaava narttu jota kannattaa treenata näyttelyjä varten. Sysmä RN 12.4. Saija Juutilainen JUN H. 1-vuotias, iloinen 

juniorinarttu, kaunisilmeinen mutta vielä nahkainen pää, hyvä purenta ja huulet, hyvä raajaluusto ja kulmaukset, tilava 

hieman pullea runko, erinomainen karvan laatu, liikkuu vielä kovin pentumaisesti ja löysästi sekä köyristää lanneosaa, 

tarvitsee aikaa kehittyäkseen, hyvä luonne. Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä koko 

ja mittasuhteet, hieman leveä kallo, hyvä ilme, korvat korkealle kiinnittyneet, hyvä kaula, eturintaa tulisi olla enemmän, 

toivoisin kulmauksia enemmän sekä eteen että taakse, hyvä rintakehä, kääntää etukäpäliä ulospäin, liikkuu lyhyellä 

askeleella, erinomainen turkin laatu, iloinen ja reipas koira. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa JUN EH 4. Well 

developed, in a good size, nice head with friendly expression, sufficient length of neck, little bit straight in forehand, topline 

is not strong enough, could have little bit more temperament. 

 

FROSTY MORNING’S CAOIMHE 28541/04 s.12.05.2004 i. V-99 Northworth Trip Hammer e. Frosty Morning’s 

Arnamentia kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen 

Näyttelyt: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, kaunis pää ja ilme, hieman 

lyhyt kaula, hyvät kulmaukset ja luusto, oikea rintakehän muoto ja syvyys, hyvä ylälinja, liikkuu terveesti, hyvä karvan 

laatu. 

 

FROSTY MORNING’S NIOBE 19961/05 s.21.02.2005 i. N & S(n) Mva Travis Able & Willing e. Frosty Morning’s 

Ninetta kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen 

Näyttelyt: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, pitkä kapea pää, voisi olla ilmeikkäämpi, 

toivoisin enemmän kulmauksia eteen ja taakse, hyvin kehittynyt rintakehä, jyrkkä lantio, liikkuu hyvin pitkällä askeleella. 

 

FUNNY GIRL OF BLACK MIRAGE 11692/05 s.17.05.2004 i. Kans & H & Fin Mva RkfV-07 Madman's Return of 

Black Mirage e. Hu & Hu Gr Mva Classic Mode Of Black Mirage  kasv. Tamas Jakkel, Unkari 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO EH. Black with sweet head, short and compact, 

big ribbed body, would prefer more substance, movement a little erratic, good coat, well presented. 

 

GOATRIVER'S CITY HEAT 46159/07 s.05.07.2007 i. Bleber's Step By Step e. Goatriver's Bombay Sapphire kasv. Sari 

Saarinen 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin PEN 2. Kaunislinjainen pää, hyvin kehittynyt runko, hyvä raajaluusto, liian 

taakse laskeutuva lantio, riittävät takakulmaukset, kuiva villainen turkki, nelivärinen narttu, pentumaiset liikkeet. 

Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila PEN 2. Hyvän tyyppinen, feminiininen narttupentu, hyvän mallinen pää jossa 



otsapenger voisi olla selvempi, niukka kaula ja etukulmaukset, sopiva runko ja luusto, hyvät takakulmaukset, 

pehmeälaatuinen pentukarva, hyvä hännän kiinnitys, askel saisi olla tehokkaampi, iloinen luonne. 

 

GOLDBIRD’S ANCELIQUE 43054/04 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: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi KÄY ERI 1. Utmärkta proportioner, vackra linjer, mycket vackert 

feminint huvud och uttryck, utmärkt hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, välformad bröstkorg, rör sig med 

lätthet och härlig steglängd från sidan, parallellt fram och bak, bra päls, härlig cocker attityd. Vantaa RN 3.8. Siv 

Jernhake, Ruotsi AVO EH 3. Kraftig välbyggd tik av bra storlek, välformat huvud, lösa ögonkanter och alltför mycket 

halsskinn, en aning tung in kroppen, bra ben och vinklar, härliga rörelser, pälskvalitet ok, visar sig trevligt. Helsinki KR 

10.8. Rony Doedijns, Alankomaat AVO EH 3. Feminine bitch, happy cocker temperament, too much loose skin on neck 

and throat, a bit open eye lid, very good pigmentation, parallel lines in head could be better, very good angulation, very 

good body, croup and tailset, excellent coat condition and colour, movements can be stronger, nice presentation and 

temperament. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia KÄY ERI 2. 3 years old, nice feminine head type with good 

bite, good front and neckline, should not be heavier in body, good upperline, corret hindquarters, good in coat but not 

optimal, moves good. 

 

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: Kajaani KV 5.1. Theo Leenen, Belgia VAL ERI 3. Three years, square in outline, very nice feminine head, 

dark eyes, complete scissors bite, good neck, shoulder, topline and correct tailset, well angulated, good bone, feet and 

pastern, could be a little bit better in coat, moving well. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi VAL EH. Allt för 

kort nosparti, något framskjuten skuldra, utmärkt förbröst, vällagd överarm, korrekt kors, välvinklad bakdel, rör sig med bra 

steglängd och drive, pälsen är inte bra för dagen. 

 

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 5.1. Theo Leenen, Belgia KÄY ERI 1. Two years, square in outline, nice feminine head, dark 

eyes, complete scissors bite, well set ears long enough, good neck, shoulder and topline, correct tailset, chest could be a 

little deeper, well angulated, nice coat, moving well. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi KÄY ERI 3. Bra 

proportioner, vackra linjer, feminint uttryck, aningen klent i sitt nosparti, vacker hals, utmärkta vinklar fram och bak, bra 

ben och tassar, utmärkt päls, i väl presenterat skick, rör sig väl i alla håll. Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia 

KÄY EH 3. Good expression, head planes diverging, elbows tied a little and ends are turning slightly out but overall a 

merry cobby cocker. Järvenpää KR 29.6. Leila Kärkäs KÄY EH 3. Vielä melko kevyttekoinen narttu, kapea pää, 

otsapenger saisi olla selväpiirteisempi, takaluisu kallo, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, kaula pidempi, hieman 

lyhyt ja luisu lantio, liikkeessä kyynärpäiden tulisi olla tiiviimmin rungossa, askel voisi olla pidempi, erinomainen karva, 

miellyttävä käytös. 

 

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: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO ERI 2. Utmärkta proportioner, mycket vackert torrt feminint 

uttryck i en välformad skalle, vacker hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, härlig bröstkorg, bra ben och tassar, 

rör sig väl från sidan, parallellt fram och bak. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi AVO H. 2½ år, bra 

storlek, feminint huvud och uttryck, mörka fina ögon, bra bett, välansatta öron, kort hals, rak i skuldra och överarm, vill ha 

mer förbröst, bra bröstkorg, stabil länd, brant i sitt kors, lite knappt i sin vinklar bak och hög i has, bra pälskvalitet som jag 

skulle vilja ha mer av, till och med benstomme, rör sig parallellt fram och bak, tillräcklig steg från sidan, bra cocker 

temperament. Lahti KV 27.4. Eeva Resko KÄY EH 3. Hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu, hyvä pää, 

tummat silmät, saisi olla parempi eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä luusto ja ylälinja, vankka runko, hyvä 

takaosa, liikkuu kauttaaltaan suht hyvin, mukava luonne. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia KÄY ERI 

3. Black & white, good type with well balanced head, good body, would prefer more angulation but moves soundly. Forssa 

KV 14.6. Marjo Jaakkola KÄY H. Feminiininen, hyvä pää, hieman etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, turhan suora 

olkavarsi, eturinnan tulee vielä kehittyä, luusto saisi olla aavistuksen vahvempi, hyvin kehittynyt runko, niukat kulmaukset, 

liikkuu riittävällä askeleella, miellyttävä luonne. Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia KÄY ERI 1. 2½ years, very good 

size, proportional head, correct bite, enough strong back, correct form of chest, very good angulations, in movement she 

needs more drive behind, elbows should be better placed. Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia KÄY ERI 2 PN4 

VASERT. Very typical cocker, good head and expression, cobby body, correct angulations, adequate coat, very merry, 

movement showed reach and drive. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi KÄY ERI. Välbyggd tik, mycket vackert huvud, 

något kort hals, bra rygg, bra bröstkorg, lite knappa vinklar fram, bra bak, bra pälskvalitet, härliga rörelser. Helsinki KR 

10.8. Rony Doedijns, Alankomaat KÄY EH 2. Feminine bitch, good size and proportions, nice head profile and 

expression, correct neck, could be firmer in topline, very round in ribs, sufficient forechest, could move more fluently, a bit 

loose in front action, could develop more drive in rear action, nice presentation and temperament. Helsinki KR 6.9. Pam 

Blay, Iso-Britannia AVO ERI 2. Pretty bitch of a good size, excellent hindquarters with a well set tail, pretty head with a 

good eye, moved slightly wide in front but gave good profile movement, a nice type. 

 

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: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO EH. Black & white, short square outline, pretty 

head and eye, would prefer a little more substance and better shoulder, movement little erratic. Forssa KV 14.6. Marjo 



Jaakkola AVO H. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä pää joskin kuono-osa saisi olla voimakkaampi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä 

runko, eturinnan tulee vielä täyttyä, riittävä luusto, hyvin kulmautunut, aavistuksen luisu lantio, liikkuu kohtalaisella 

askelpituudella mutta turhan leveästi edestä, miellyttävä luonne. Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia AVO EH 

3. An older style of cocker, she's cobby with a smaller head but it's in proportion and correctly structured, she's merry and 

she moves with reach and drive, a sound cocker. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber AVO EH 2. Hyvä tyyppi ja 

koko, hyvin narttumainen kokonaisuus, hyvä pää, kaunis ilme, riittävä kaula, hieman etuasentoiset lavat, sopusuhtainen 

luusto, hyvä turkki ja runko, hyvin kulmautunut takaa, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, liikkuu hieman leveästi 

edestä, hyvin takaa. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi AVO ERI 2. Feminin tik av mindre modell, välformat huvud, 

fina öron, bra överlinje, tillräckligt bröstkorg, bra vinklar och pälskvalitet, rör sig väl. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan 

Sinko, Slovenia AVO ERI. Three years old, smaller female, head could have better profile, good front, nice neckline, good 

topline, correct hindquarters, correct tailset, coat condition could be better, good mover. Porvoo RN 30.8. Elena 

Ruskovaara  AVO EH 4. 35½ cm, erinomaisen mallinen mutta valitettavasti pieni narttu, hyvin kauniit silmät ja hyvä 

kallo, sopivasti huulia mutta kuono on turhan lyhyt, todella kauniisti rakentunut kokonaisuus, tasapainoiset raajojen 

kulmaukset, sopiva luusto, runkoa saisi olla enemmän, hyvä häntä, liikkuu leveästi edestä, liikkuu erittäin kauniisti sivulta 

katsottuna, pitäisi olla iloisempi, hyvä esiintyjä. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia AVO EH 4. Pretty bitch with a 

feminine head and expression, good topline and tailset, enough bone, slightly long in body but moved well and steadily. 

Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen AVO H. 3-vuotias, sievä nuori narttu jolla kokoon sopiva raajaluusto, tyylikäs pitkä 

pää, hyvä purenta, riittävät huulet, kaunis ilme, aavistuksen pyöreä kallo, kaunis niskan kaari, hyvät korvat, lavat saisivat 

olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset, tiiviit käpälät, hieno heiluva häntä, hyvä karvan laatu, reipas liikkuja, etuaskel 

turhan leveä, liikkuu tänään hieman etumatalana mutta iloisesti, tekee liikkeessä matalaraajaisen vaikutelman. Hyvinkää 

ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Pretty and compact youngster, scores in strength of body, nice 

substance throughout, would like a little more angulation at both ends which would give her a smoother outline, happy 

steady mover, although a little wide in front today. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi AVO EH 3. Väl balanserat 

huvud, topp päls, mycket bra förbröst, välvinklad överarm, låg ställd, välkroppad, korrekt kors, välvinklad bakdel, mycket 

bra päls kvalitet, rör sig med bra steglängd med bred fram. 

 

GOLDBIRD’S CHRYSTAL 45616/06 s.06.08.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Goldbird’s Ancelique kasv. 

Sinikka Granström 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia NUO EH. Blue roan, sweet head but would prefer more 

width of muzzle, big ribbed body, good topline, movement erratic. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola AVO EH 4. Iloisesti 

esiintyvä feminiininen narttu, hyvä pää joskin kuono-osa voisi olla vahvempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvin 

kehittynyt eturinta, luusto voisi olla aavistuksen voimakkaampi, tasapainoiset kulmaukset, aavistuksen luisu lantio, liikkuu 

riittävällä askelpituudella. Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia NUO ERI 1 PN4 VASERT. Good size and proportions, 

proportional feminine head but could have little stronger muzzle, typical ears, elegant neck, correct topline and tailset, 

excellent angulation, nice movement and temperament. Järvenpää 28.6. Diane Fenton, Australia NUO EH 1. Good head 

proportions and planes, merry in movement, well constructed front and rear, correct coat, appears to be a little long in body. 

Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi NUO EH 2. Feminin tik, bra skalle, lite smalt nosparti, bra öron, bra hals och stark 

rygg, lite rak överarm, tillräcklig bröstkorg, bra bakställ, går parallellt och bra, pälskvalitet kan bli bättre. Helsinki KR 10.8. 

Rony Doedijns, Alankomaat AVO EH 2. Elegant bitch, very feminine in type and size, head is feminine but could be 

stronger for me, nice pigmentation, would prefer a bit more forechest, lovely neck, topline, croup and tailset, needs to 

develop in body, nice coat condition and colour, needs to improve on move for stability and tighter front action. 

Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia AVO ERI. 2 years old, feminine head not optimal in muzzle, bite correct, 

nice front, neck and topline, correct hindquarters, good tailset and carriage, coat in changing, moves good but needs 

training.  

 

GOLD POINT GOLDEN TOUCH 24151/04 s.09.01.2004 i. Kans & Fin & Est Mva Gold Point Unique Joy e. Gold Point 

You Bet kasv. Malla Hentilä 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO EH. Golden with sweet head and dark eye, short 

compact outline, would prefer better shoulder, movement erratic. 

 

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: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO EH. Black with sweet head & eye, would prefer 

better shoulder, carrying a little excess weight, movement erratic. 

 

GREAT ESCAPE BUT NOT FOR YOU 10841/07 s.21.11.2006 i. Kans & Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv 

Mva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Kans & Pohj & Fin & S(n) & Dk & Est Mva BaltV-06 A One’s 

Theodora kasv. Riikka Kotanen 

Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt NUO ERI 1. Erittäin hyvän tyyppinen, vankka ja sopusuhtainen, kaunis 

ilmeikäs pää, hyvä luusto ja kulmaukset, upea turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, oikea cockerin luonne. 

 

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: Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki KÄY ERI 3. Hyvä pää, säkä voisi olla korkeampi, hyvä luusto ja 

runko, hyvät takaraajojen kulmaukset, liikkuu ja käyttäytyy hyvin, esitetään asiallisesti. Kellokoski ER 7.6. Michael 

Parkinson, Iso-Britannia KÄY EH. Black of good type, head a little bit strong, balanced outline, would not co-operate on 

the move and lost her topline, in good coat. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KÄY ERI 1 PN3 



SERT. Very beautiful outstanding bitch, gentle happy free temperament, lovely head, body bone and angulation, showing 

the typical temperament of the breed. 

 

GREAT ESCAPE LUCILLE BALL 13055/08 s.27.12.2007 i. Bleber's Step By Step e. BaltJV-06 Great Escape The One 

kasv. Riikka Kotanen 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 1 KP. Very pretty, very feminine, excellent 

proportions, nice front assembly, well bodied for age, good quarters, very promising, very smart, sound and stylish, 

excellent carriage, good reach and drive.  

 

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 & Pohj & Fin & S(n) & Dk & Est Mva BaltV-06 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen 

Näyttelyt: Jurva RN 29.6. Marjo Jaakkola KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja 

ylälinja, hieman etuasentoiset lavat, riittävä eturinta, sopiva luusto, riittävä reisi ja takakulmaukset, liikkuu hyvällä 

askeleella. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KÄY ERI 4. Lovely and feminine but a little too much 

weight, strong body, good angulation, happy mover, merry tail, beautiful temperament when she moves, front should be 

better. 

 

HEART ROCK KILLER QUEEN 19408/08 s.29.02.2008 i. Kans & Fin & Est & N Mva JV-04 Benchmark Poetry In 

Motion e. Häljans Saida-Queen kasv. Katri Ala-Valkama ja Jan Egeland-Jensen 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia  PEN 4. Well made bitch, balanced, sound, very well 

proportioned, well let down behind, cobby and compact, lovely expression but overall a little doggy for me. Seinäjoki KV 

25.10. Petra Junehall, Ruotsi PEN 1 KP ROP-pentu. 8 månader, mycket trevlig tikvalp av bra modell och storlek, feminint 

vackert huvud med fina rasdetaljer, bra hals och överlinje, passande benstomme, normala vinklar, välformad bröstkorg, 

något lågt ansatt svans, stabila sunda valprörelser, lovande päls, bra temperament. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-

Walden JUN EH 1. 9 kk vanha mittasuhteiltaan erinomainen juniori jolla kaunislinjainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva 

luusto, tilava runko ja tasapainoiset kulmaukset, liikkuu sujuvasti mutta vielä pentumaisesti, lupaava turkki, iloinen luonne. 

Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi JUN ERI 2. Välskuret huvud, vällagd skuldra, mycket bra förbröst, fina 

proportioner, korrekt kors, välvinklad bakdel, välgående, pälsen kunde vara bättre i junior åldern. 

 

HOOLIGAN HOT FINALE 45931/07 s.23.04.2007 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Flyers Call Me Hooligan kasv. Arja 

Koskelo 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN ERI 3. Välbyggd tik, vackert huvud, prima hals och överlinje, 

välvinklad, välutvecklat bröst för åldern, god benstomme, rör sig väl, god päls och trevligt temperament. Tampere KV 

16.3. Ola Eriksson, Ruotsi JUN ERI 2 VASERT. Söt juniortik med utmärkta proportioner, vackert feminint uttryck, 

välformad skalle, utmärkt hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, tillräckligt bröstkorg för åldern, utmärkt päls, 

rör sig glatt och vägvinnande, väl presenterad. Uusikaupunki RN 20.4. Kari Salminen JUN ERI 1 PN1 SERT ROP RYP1 

BIS1. Kaunis narttu, upea koko, loistava pää, erinomainen luusto ja raajat, kauniissa kunnossa, upeat liikkeet, todellinen 

kaunotar, esitetään kauniisti. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 2. Excellent type and balance, lovely head and 

expression, good neck and topline, good volume of body, very well angulated, free mover, needs more temperament. 

Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara JUN ERI 2. Erinomainen tyyppi, hyvin narttumainen, kyllin kompakti kokonaisuus, 

erinomainen narttumainen pää jossa kaunis ilme, eturinta tulossa, voimakas takaosa ja takakulmaukset, tarpeeksi kaulaa, 

liikkeet yhdensuuntaiset, takaa vielä kovin leveä ja huolimaton, oikea askelpituus sivusta katsottuna, erinomainen esiintyjä. 

Laitila RN 17.5. Markku Santamäki JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Erinomaiset mittasuhteet ja linjat, erittäin hyvä pää, 

hyvin kulmautuneet raajat, hyvä runko ikä huomioiden, hyvä turkki joka hyvin laitettu, hyvät liikkeet, joskin hieman rentoa 

meininkiä peliin. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia JUN ERI 1 PN4 SERT. Black, balanced head, 

good neck and shoulders, good balanced outline, strong quarters, very well presented. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola 

JUN ERI 1 PN2 SERT. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvät rungon mittasuhteet, 

erinomainen runko ikäisekseen, sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, kauniit rungon ääriviivat, liikkuu hyvällä 

askeleella, kaunis turkki. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia NUO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. 15 months old strong 

bitch, well balanced, feminine head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, short in body, well angulated, good 

bone and feet, chest deep and well ribbed up, nice coat, moving well. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia NUO 

ERI 2. 16 months old, nice feminine head, bite ok, quite nice body proportions, lovely upperline, good hindquarters, could 

have bit more coat, moves good. 

 

HOOLIGAN HOW LOVELY 45930/07 s.23.04.2007 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Flyers Call Me Hooligan kasv. Arja 

Koskelo 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI 2. Ultra feminine black & tan of beautifully 

compact type, stunning head and eye, scores very well in all departments, good shoulder line, well boned legs, strong body, 

nice quarters, wish there was just a little more of her, sound steady mover. 

 

HÄLJANS LET'S TALK ABOUT ME S(n) & N Mva S66221/2005 s.27.10.2005 i. S(n) & Dk & VDH & D Mva Dan-

L's Let's Talk About Sex e. S(n) Mva Paisley's Kiss'n Tell kasv. Jane Janefors, Ruotsi 

Näyttelyt: Tornio KV 9.8. Michael McCarthy, Irlanti AVO ERI 1 PN2 VASERT VACA. Attractive in outline, gentle 

expression, good pigment in eye and ear, nice shape of neck, nice set of shoulder, feet correct with good pads, good ribcage, 

well coupled, lovely hindangulation, firm hocks, moves well coming and going, could be better handled. 

 

HÄLJANS SAIDA-QUEEN 28754/06 s.05.01.2006 i. Paisley's Night-Watchman e. Paisley's Time Is On My Side kasv. 

Jane Janefors, Ruotsi 



Näyttelyt: Toijala RN 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska AVO EH 1. Well sized, feminine head could be a little longer in 

nose, correct bite, too much throatiness, sufficient neck, shoulder should be laid more back, good topline, well angulated 

behind, good body, moves a bit short in front, ok behind, good coat, nice temperament. 

 

ICICLE’S KEEN CLOUDBERRY 31247/04 s.22.04.2004 i. Fin Mva Iceking e. Icicle’s First Longtail kasv. Raili 

Flinkman ja Heidi Nemlander 

Näyttelyt: Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen AVO H. 4-vuotias, sievä narttu jolle toivoisin hieman enemmän luustoa ja 

runkoa, erinomainen pään pituus ja ilme, hyvä purenta, huulet ja korvat, hieman pyöreä kallo-osa, turhan pysty kaulan 

kiinnitys ja tänään kovin laskeva lantio, hyvä karvan laatu, liikkuu tänään takaraajat rungon alla, ehkä kylmyydestä johtuen, 

eikä ole kovin iloinen, hyvin käsiteltävissä mutta ei viihdy kehässä, sievät pienet käpälät. 

 

ICICLE’S KIND SNOWGRACE 31248/04 s.22.04.2004 i. Fin Mva Iceking e. Icicle’s First Longtail kasv. Raili Flinkman 

ja Heidi Nemlander 

Näyttelyt: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, kuono-osa voisi olla pidempi, kauniit 

silmät, hyvä kaula, kulmaukset ja luusto saisivat olla vahvemmat, liikkuu ja esiintyy hyvin. 

 

IINU 20729/07 s.15.02.2007 i. Cockhill Valiant Prince e. Tobress Endless Love kasv.  

Näyttelyt: Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti NUO EH. Pretty bitch, nice expression, nice dark eyes, good earset, 

lovely temperament on the move, nice topline, good tailset, nice rib and loin, very straight shoulder, moving very close 

behind and wide in front. 

 

IKURINPERÄN ENKELI ELLI 40045/04 s.05.07.2004 i. Lecibsin Mr Happy e. Flyers Priscilla Me kasv. Merja Hankala 

Näyttelyt: Kihniö RN 30.8. Ritva Raita AVO EH 2. 4-vuotias narttu, yli-innokas narttu joka vähän tanakassa kunnossa, 

hyvä pää, ilme ja purenta, selkä tahtoo painua seistessä, pehmeät ranteet, takakulmat paremmat, samoin takaliikkeet, saisi 

olla paremmin trimmattu. 

 

IKURINPERÄN GLORIA 36251/07 s.24.05.2007 i. Northworth Thunder N Bomber e. Flyers One To Play kasv. Merja 

Hankala 

Näyttelyt: Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia JUN ERI 2. 13 months old, feminine head type with good bite, 

quite good body proportions, good neck and topline, good hindquarters, in coat condition not optimal, bit open, moves 

correct. Kihniö RN 30.8. Ritva Raita JUN H. Pieni pentumainen narttu, hyvä pää, ilme ja purenta, etuasentoiset lavat, 

takakulmat riittävät, liikkuu löysästi edestä, paremmin takaa. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti NUO EH. Nice 

feminine expression, good earset, nice clean throat, prefer darker eyes, nice neck, good topline, good tailset, nice rib, good 

loin, well angulated behind, moving close behind and front. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden NUO H. 

Mittasuhteiltaan melko hyvä narttu jolla oikealinjainen pää mutta kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hieman hento luusto, 

etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, riittävä runko ja takakulmaukset, liikkuu kovin lyhyellä askeleella takaraajat 

rungon alla, ei parhaassa turkissaan, hyvä luonne. 

 

IKURINPERÄN HERTTAINEN ELLI 42817/07 s.03.07.2007 i. Ambassador of Merrily e. Ikurinperän Enkeli Elli kasv. 

Merja Hankala 

Näyttelyt: Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia JUN EH 2. 11 months old, very good size, small feminine head, should 

have little stronger muzzle, correct bite, enough strong back for her age, slightly steep croup, very good angulation, in 

movement she needs more drive behind, typical cocker temperament. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia JUN 

EH. 13 months old, smaller female, head in proportion with the body, at the moment a bit out of coat, good neck and 

topline, good tailset, correct hindquarters, moves good. Kihniö RN 30.8. Ritva Raita JUN EH 2. Hyvät mittasuhteet 

omaava narttu, kuono-osa voisi olla pidempi, hyvä purenta ja ilme, pystyt olkavarret ja vähän löysät etuliikkeet, tahtoo 

seistä käpälät ulospäin, takakulmat riittävät. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti JUN EH. Nice expression, nice 

eyes and good earset, good neck with good shoulder, good rib and loin, good tailset, nice hindangulation, I'd prefer slightly 

stronger head, topline is rising, winding behind and close in front. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden JUN H. 17 kk 

vanha pikkunarttu jolla oikeat mittasuhteet, oikealinjainen pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, riittävä kaula, toivoisin 

paremmin kulmautuneen etuosan, hieman pyöreä ylälinja, lyhyt luisu lantio minkä takia liikkuu takaraajat allaan, hyvä 

turkin laatu ja miellyttävä luonne. 

 

ISBAHAN’S OMPA HEHKEE 44482/03 s.07.10.2003 i. Isbahan's Latin Lover e. Kans & Fin & Rus Mva Northworth 

Trust To Saga kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 

Näyttelyt: Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia AVO H. Feminine bitch, average type, not moving well today, well 

angulated forequarters, good eye colour. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja AVO H. A black bitch of good size, pleasing 

in head, compact body, would like much better topline, not giving her best when moving. 

 

ISBAHAN’S POP CHOICE 37246/04 s.11.06.2004 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Fin & Rus Mva Northworth 

Inspirational kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 

Näyttelyt: Polvijärvi RN 5.4. Matti Tuominen AVO H. Hyvän tyyppinen, miellyttäväpäinen ja miellyttäväluonteinen 

narttu jolla hyvä luusto ja runko, hyvät takakulmaukset, ylälinja saisi olla tyylikkäämpi, kulkee etumatalana, karvapeite ei 

ollenkaan näyttelykunnossa, liikkeet ok. 

 

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: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO ERI 4. Utmärkta proportioner, vackert huvud och uttryck, 

utmärkt hals och överlinje, väl tillbaklagd skuldra, utmärkta vinklar fram och bak, korta fina hasor, välformad bröstkorg, 

utmärkt päls, rör sig väl. Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara AVO ERI 2. Erinomaista tyyppiä edustava vahva narttu 

jolla tarpeeksi raajakorkeutta, erittäin kaunis nartun pää, täyteläiset huulet, levollinen kaunis ilme, ihana täyteläinen runko, 

vahva reisi, hyvin kulmautunut takaosa, eturinta voisi olla täyttyneempi, etu- ja takaliikkeet voisivat olla 

yhdensuuntaisemmat mutta pituus ja jousto ovat oikeat, kaunis häntä, erinomainen näyttelykunto, kaunis karva. Jyväskylä 

KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi AVO EH 3. 2 år, utmärkt storlek och proportioner, feminint huvud och vackert 

uttryck, mörka ögon, bra bett, välansatta öron, utmärkt hals och förbröst, välvinklad fram, utmärkt bröstkorg och fin länd, 

bra vinklar bak, fina tassar, utmärkt pälskondition och trimning, rör sig parallellt bak, lite trångt fram, med tillräcklig steg 

från sidan, glatt cocker temperament, sjunker en aning i fronten under rörelse, därav priset. 

 

ISBAHAN’S REALLY UNIQUE 26868/06 s.19.03.2006 i. Kans & Fin & Am Mva NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95 BV-

95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Kans & Fin & Rus Mva Northworth Trust To Saga kasv. Aila 

Kärki ja Virpi Montonen 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi KÄY ERI. Vackert feminint huvud och uttryck, välansatta öron, 

framskjuten i sin skuldra, välformad bröstkorg, utmärkta vinklar bak, med breda fina lår och korta hasor, bra ben och tassar, 

utmärkt päls, rör sig väl. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi KÄY ERI 2 PN2 VASERT. Något stor tik, mycket vackert 

huvud, utmärkt hals och rygg, bra benstomme, välvinklad, kraftig bakställ, bra päls och kondition, rör sig utmärkt.  

Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi KÄY ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. Mycket tilltalande feminin tik, utmärkt 

typ, storlek och proportioner, vackert välformat huvud med fina rasdetaljer, ljuvligt uttryck, saxbett, utmärkt hals och 

överlinje, välkroppad, välvinklad, utmärkt benstomme, fina ben och tassar, starka hasar, mycket bra kors och svans, härliga 

rörelser, väskött päls av utmärkt färg, struktur och mängd, stabilt temperament. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, 

Ruotsi KÄY EH 1. Nosparti kunde vara mer utfyllt, kort hals, vällagda skuldrar, utmärkt förbröst, välvinklad men kort 

överarm, välkroppad, korrekt kors, välvinklad bakdel, utmärkt ryggpäls, rör sig med kort steg. 

 

ISBAHAN’S REALLY WOMAN 26869/06 s.19.03.2006 i. Kans & Fin & Am Mva NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95 BV-

95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Kans & Fin & Rus Mva Northworth Trust To Saga kasv. Aila 

Kärki ja Virpi Montonen 

Näyttelyt: Kiuruvesi RN 19.4. Soile Bister AVO H. Epäluuloisesti käyttäytyvä, hieman kevytluustoinen feminiininen 

narttu jolla kaunis ylälinja ja mittasuhteet, hyvä pään pituus mutta otsapenger saisi olla selvempi, pienet silmät ja tuima 

ilme, puutteellinen eturinta, käpälät saisivat olla kompaktimmat ja korkeammat, hyvä takaosa, hieman eloton karvapeite, 

saisi liikkua tehokkaammin. 

 

ISBAHAN’S REAL QUICK CHIC 26870/06 s.19.03.2006 i. Kans & Fin & Am Mva NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95 

BV-95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Kans & Fin & Rus Mva Northworth Trust To Saga kasv. 

Aila Kärki ja Virpi Montonen 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti AVO ERI 4. Nice stylish bitch on the move, nice head, nice dark 

eyes, good earset, head perhaps a little strong for the bitch, nice neck and good topline, nice tailset, good rib and loin, nice 

hindangulations, moves well both ways, carrying a little bit weight. 

 

ISBAHAN’S SHOW ME 50191/06 s.28.08.2006 i. S & Arg & Ury Mva MV-05 Corralet Indian-Savage e. Isbahan's Noble 

kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 

Näyttelyt: Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia NUO EH 2. Feminine bitch, well balanced, good eye colour, well 

balanced head, not moving well today. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja NUO ERI 2. Almost 2 years old red bitch of 

very good size, good head, excellent body, would like a bit more neck and topline could be a little bit firmer, very good 

bone and feet, very good coat, very good muscular condition, moves well. 

 

ISBAHAN’S SHOW ME HUNTING 50192/06 s.28.08.2006 i. S & Arg & Ury Mva MV-05 Corralet Indian-Savage e. 

Isbahan's Noble kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila. NUO H. Hyvä narttu jolla oikeat mittasuhteet, hyvän mallinen pää jossa kaunis 

ilme, sopusuhtainen runko, lantio voisi olla pitempi, korkea häntä häiritsee, kulmauksia voisi olla hieman enemmän, erittäin 

hyvä karva, kaunis punainen väri, saisi liikkua tehokkaammin, hyvä luonne. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi 

NUO ERI. Vällinjerat ung tik med utmärkta proportioner, vackert feminint uttryck i en välformad skalle, korrekt ansatta 

öron, utmärkt hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, vacker päls, i välpresenterat skick, rör sig väl från alla håll. 

Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber. NUO EH 1. Hyvä tyyppi ja koko, narttumainen pää, hieman lyhyt kaula ja 

etuasentoiset lavat, riittävä luusto, hyvä runko ikäisekseen, kaunis turkki, aavistuksen luisu lantio, liikkuu hyvin. 

 

ISBAHAN’S U LITTLE MISSEY 20901/08 s.21.02.2008 i. Isbahan's So What e. Isbahan's Real Quick Chic kasv. Aila 

Kärki ja Virpi Montonen 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN. Pretty head and nice eye, good legs and feet, a little 

long cast, good tailset, when settled, she moves with style, needs more body. 

 

ISBAHAN’S U SO CHIC 20902/08 s.21.02.2008 i. Isbahan's So What e. Isbahan's Real Quick Chic kasv. Aila Kärki ja 

Virpi Montonen 

Näyttelyt: Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi PEN 2. 8 månader, söt tikvalp, bra storlek och modell, huvudet är 

ännu tunnt, underkäke och nosparti behöver fyllas ut, fina ögon, bra hals och överlinje, mycket bra benstomme, behöver 

utvecklas i kroppen, knappa vinklar fram, tillräckliga bak, rör sig löst i fronten, stabilt bak, lovande päls, typiskt 

temperament. 



 

ISBAHAN’S U XLUSIVE 20907/08 s.21.02.2008 i. Isbahan's So What e. Isbahan's Real Quick Chic kasv. Aila Kärki ja 

Virpi Montonen 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN. Lovely expression, pleasant head, balanced 

angulation, well let down behind, a little long cast, moves with style once settled. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, 

Irlanti JUN ERI 4. Very nice bitch with lovely head and expression, lovely earset, lovely neck and shoulder, good topline 

and tailset, nice rib, good loin, nice hindangulation, nice well balanced bitch, moving well both ways, prefer slightly darker 

eyes. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden JUN EH. Mittasuhteiltaan oikea pikkunarttu jolla oikealinjainen pää mutta 

kuono-osa saisi olla täyteläisempi, riittävä kaula, melko hyvä ylälinja, hyvä luusto ja tasapainoiset kulmaukset sekä tilava 

runko, liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä askelmitalla, kaipaa kehätottumusta, erinomainen turkin laatu, hyvä luonne. 

 

JATURGA VOM SCHLOSS HELLENSTEIN 24112/05 s. 22.11.2004 i. D & VDH Mva Eisbär vom Schloss Hellenstein 

e. Na Also vom Schloss Hellenstein kasv. Monika Bollinger, Saksa 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat AVO EH 4. Very nice type, needs a much better 

forehand construction, turns out her left elbow and walks on the side of her feet, beautiful head, good eye and expression 

and spring of ribs, well angulated behind, good tailset and coat condition. 

 

JENLIN APRIL MIST 24296/05 s.07.04.2005 i. Fin & Lv & Est Mva Francini’s Pensierostupendo e. Jenlin Maid Of The 

Mist kasv. Merja Harjula 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila KÄY ERI 3. Erinomainen kaunis narttu, ilmeikäs pää, hyvä kaula, erinomainen 

runko, hyvät raajat, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia KÄY EH 3. 

Correct type and proportions, strong skull, muzzle long enough, enough neck, correct topline, well developed body, correct 

angulation in front, needs better movement, good temperament. 

 

JENLIN BLUE AVENUE Kans & Fin & Est Mva 40897/00 s.17.10.2000 i. Jenlin Friendly Look e. Fin Mva Jenlin 

Romantic Dreams kasv. Merja Harjula 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Rui Gonçalves, Portugali VET ERI. 8 years, nice and feminine head, correct bite, very 

good stop, nice and clean neck, I would prefer better angulations in front, correct bone, nice ribcage, correct body, moves 

well, nice coat condition. 

 

JENLIN HYDE PARK 20347/08 s.15.02.2008 i. Westerner Illusion Of Magic e. Jenlin Love Poem kasv. Merja Harjula 

Näyttelyt: Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi PEN 3. 8 månader, trevlig tikvalp, bra storlek och modell, feminint 

bra huvud men nospartiet behöver fyllas ut, något kort hals, passande benstomme, tillräckliga vinklar, något grund bröstkorg 

och visas i alltför högt hull, behöver bli mer stabil i bakstället, rör sig med för kort steg, ganska bra päls, typiskt 

temperament. 

 

JENLIN LOVE LETTER Fin Mva Fin Jva 40460/03 s.17.08.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Kans & Fin 

& Est Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula 

Näyttelyt: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka KÄY ERI 1 PN3. Kookas, vankkarakenteinen, erittäin kaunis pää ja ilme, 

erinomainen kaula ja ylälinja, kulmaukset ja luusto, hyvin kehittynyt rintakehä ja runko, hyvät sivuliikkeet. Tampere KV 

16.3. Ola Eriksson, Ruotsi KÄY EH. Bra skallform, välmarkerat stop, välansatta öron, bra hals och rygglinje, framskjutna 

skuldrar, välformad bröstkorg, goda vinklar bak, utmärkt päls, bra ben och tassar, rör sig väl från sidan, trångt bak. 

Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker KÄY EH 1. 4½-årig rejäl tik av goda proportioner, feminint huvud, utmärkt 

parallellitet, välansatta öron, korrekt bett, fina läppar, brant skuldra, vällagt överarm, välformad bröstkorg, bra rygg och 

kors, önskar något bättre knävinkel, välmusklad, fina ben och tassar, rör sig med tillräcklig steglängd men faller något i 

rörelse, något trångt bak, trevligt temperament. Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia KÄY EH 3. Big and strong female, 

proportional head, with enough deep muzzle, little masculine, enough strong back, steep croup, very good angulation, in 

movement needs more drive behind. Luumäki RN 31.8. Soile Bister KÄY ERI 1 PN1 SERT FIN MVA VSP. 

Kaunislinjainen, hyväluustoinen, varsin hyvä pää, huulilinja ja ilme voisivat olla paremmat, eturinta saisi olla selvempi, 

niukat kulmaukset, kaunis karva, hyväasentoinen häntä, liikkuu takaa ahtaasti, hyvin sivusta, ensiluokkainen luonne. Jaala 

RN 15.11. Paavo Mattila VAL ERI 1 PN1 VSP. Hyvät mittasuhteet omaava kaunis narttu, kaunisilmeinen pää, erittäin 

hyvä kaula, hyvä runko, erittäin hyvät raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 

 

JENLIN LOVE POEM 40460/03 s.17.08.2003 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Kans & Fin & Est Mva Jenlin 

Blue Avenue kasv. Merja Harjula 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY H. Pleasing light blue, scores in head and eye, would 

like a little more bone but strong in ribs and body, more rear angulation would improve the outline, sound happy mover. 

Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi KÄY H. Liten, något lågställd feminin tik med klen konstruktion, ganska bra 

huvud men något tunnt nosparti, saxbett, något kort hals, överlinjen kunde vara stramare, alltför tunn benstomme och 

knappa vinklar, rund bröstkorg, otillräckliga rörelser, kort kors, lågansatt svans, höga hasor, bra pälsstruktur och färg, bra 

temperament. 

 

JENLIN PHI PHI Fin & Est Mva 31356/06 s.15.05.2006 i. Kans & Fin & Est & Lv & Sl & Rus & Rom Mva PMJV-05 

LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Kans & Fin & Est Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula 

Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 2. Correct type and balance, correct type of head, a bit down 

pointed nose, good neck, correct topline, good volume of body, correct angulation in front, stands a bit down in pasterns, 

moves ok, correct temperament. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO EH. Blue with guality head, 

presents an elegant well balanced outline, good neck and shoulders, neat legs and feet, unfortunately would not co-operate 



on the move, a shame. Närpiö RN 14.6. Markku Santamäki AVO ERI 1 PN1 SERT ROP RYP1 BIS2. Erinomaiset 

rungon mittasuhteet, hyvät linjat, kaunis pää, pitkä kaula, hyvä runko ja raajat, kaunis hyvin hoidettu turkki, käyttäytyy ja 

liikkuu hyvin. Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia AVO ERI 2 PN3. Excellent head shape and expression, good 

angulation in front and rear, chest a little shallow, but merry and moves with bustle, good coat texture and length. Oulu KV 

12.7. Keith Lovell, Australia AVO ERI 1 PN4. Correct type, good balance, correct cheerful movement, very good head, 

good neck and shoulder, correct body, strong sound hindquarters, correct tail placement. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, 

Kreikka AVO ERI 3. Nice female, correct head, would prefer slightly longer ears, correct neck and body, would prefer tail 

carriage level with topline on movement, correct quarters, movement, coat and temperament. Maalahti RN 9.8. Leila 

Kärkäs AVO ERI 4 PN4. Erinomainen kokonaisuus, hyvät pään sivulinjat mutta sekä kallo että kuono voisivat olla 

vahvemmat, eturinnan tulee vielä täyttyä, hyvä raajarakenne ja luusto, liikkuu erittäin hyvin mutta hieman laiska esiintyjä, 

erinomainen karvapeite. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila AVO ERI 4. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla kaunis pää ja 

ilme, hyvät mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja, hieman lyhyt pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut takaosa ja hyvä matala 

kinner, hyvä luusto ja runko, oikea hännän kiinnitys, kaunis turkki, vapaat liikkeet. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, 

Ruotsi VAL EH. Feminin tik, bra storlek och proportioner, välformat huvud, något tunnt nosparti, saxbett, fina ögon, 

tillräcklig hals, knappa vinklar ger otillräckliga rörelser, trång i fronten, tunn benstomme, höga hasor, något brant kors, bra 

bröstkorg, välskött päls med bra struktur och färg, bra temperament. 

 

JENLIN PHILADELPHIA Fin Jva 31357/06 s.15.05.2006 i. Kans & Fin & Est & Lv & Sl & Rus & Rom Mva PMJV-05 

LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Kans & Fin & Est Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia NUO ERI 1 PN4 VASERT. 19 months, square in outline, nice head, 

dark eyes, complete scissors bite, well set ears and long enough, really good neck, shoulder and topline, correct tail, chest 

deep and well ribbed up, strong body, well angulated, good bone, feet and pastern, nice coat, moving well. Rovaniemi RN 

22.3. Tarja Hovila NUO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla on hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää jonka linjat 

voisivat sivusta katsoen olla hieman kauniimmat, riittävä kaula, turhan niukasti kulmautunut edestä, hyvä runko ja luusto, 

erinomainen turkki, liikkuu hyvin mutta lanneosa tahtoo köyristyä, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Kajaani RN 13.4. 

Leila Kärkäs NUO EH 3. Ihastuttava kokonaisuus, kaunisilmeinen hyvä pää, hyvä rakenne, vielä löysä etenkin edestä, 

liikkuu ryhmässä todella kauniisti mutta yksin kadotti rytmin, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, hyvä karvan laatu, liikkuu 

kovin lyhyellä taka-askeleella lyllertäen. Kuusamo RN 20.4. Ritva Raita NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Innokas juniori, 

erinomainen tyyppi, hyvä ilmeikäs pää ja leveä purenta, tasapainoisesti kulmautunut sekä edestä että takaa, seistessä 

vaikuttaa hieman pitkältä, liikkeissä kokoaa itsensä hyvin. Sodankylä RN 26.4. Paula Rekiranta NUO H. Voimakas 

hieman raskasrakenteinen nuori narttu, hyvät pään linjat, pää voisi olla hieman kuivempi, riittävä kaula, pystyt lavat, 

erinomainen rintakehä, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, luisu lantio, liikkeissä köyristää voimakkaasti lanneosaansa ja 

liikkuu takaraajat rungon alla, pehmeä selkä, hyvä luonne. Tornio KV 9.8. Michael McCarthy, Irlanti KÄY EH 1. Nice in 

outline, very typical, lovely pigment in eye, well set in shoulder, good ribs, nice coupling, could have better set of hock 

behind, should be better moving in coming and going. Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola KÄY EH 3. Erittäin hyvän 

tyyppinen, hyvä pää, hieman lyhyt kaula, hyvä ylälinja, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, riittävä eturinta, hieman 

kapea reisi ja kinnerkulma voisi olla selvempi, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta on hieman ryhditön liikkeessä, 

miellyttävä luonne. 

 

JENLIN PRETTY PEACH 31358/06 s.15.05.2006 i. Kans & Fin & Est & Lv & Sl & Rus & Rom Mva PMJV-05 LvV-06 

Rancecraig Scottish Gent e. Kans & Fin & Est Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat NUO EH 2. Nice little bitch, good head, eyes, ears, 

bite and neck, she has a bit fine bone, good tailset, small feet, just enough spring of  ribs, moves very happy, good coat 

texture. Parkano RN 2.2. Annaliisa Heikkinen NUO EH 3. Hyvän tyyppinen, reipas nuori narttu, kuono-osa saisi olla 

täyteläisempi, hyvä kaula, voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä runko ja karvapeite, voisi liikkua pidemmällä askeleella, 

hyvä luonne. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO EH. Vackert feminint uttryck, välformad skalle, bra hals och 

rygg, utmärkta vinklar fram, välformad bröstkorg, goda vinklar bak, rör sig väl från sidan, något trångt bak, bra päls. Sysmä 

RN 12.4. Saija Juutilainen NUO EH 1. 22-kuukautinen tyylikäs nuori narttu jolla kaunis pää ja ilme, hyvät huulet ja 

purenta, hyvät korvat, olkavarret voisivat olla viistommat ja ranteet vahvemmat, hyvä runko ja käpälät, hyvä karvanlaatu, 

liikkuu hyvällä askeleella mutta tänään hiukan takakorkeana, hyvä luonne mutta voisi olla iloisempi. Lahti 27.4. KV Eeva 

Resko NUO H. Hyvän kokoinen, hyvän tyyppinen narttu, hyvän mallinen pää mutta kuono-osa voisi olla hieman vankempi, 

tummat silmät, hyvä kaula, voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja enemmän eturintaa, hyvä luusto, hieman kapea 

edestä, tiivis hyvä runko, selkälinja roikkuu hieman seistessä, hieman jyrkkä lantio, saisi liikkua paremmin edestä ja takaa, 

suht hyvä sivuliike, mukava luonne, hyvä turkin laatu. Toijala RN 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska AVO EH 2. Good 

size, good quality, feminine head, good expression, correct bite, beautiful neck and shoulder, good topline, sufficient 

hindquarters, well bodied, a bit long in the loin, moves ok, good coat, nice temperament. Raisio RN 15.6. Horst 

Kettendörfer, Saksa AVO ERI 3 PN 4. Blauschimmel, 2 Jahre alt, feminin Typ und Kopf, sehr gutes Haar, gute 

ausgebrächte Bröstkorb, ruhig und freundlich auf der Richter Tisch, korrekte Winkelung der Hinterhand, die Bewegungen 

sind flüssig und ruhig, um Stand ohne Fehle, ein vorzügliches rechteriges Typ. Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, 

Australia AVO H. A good bitch with correct head, good front angulation, first thigh could be wider, a little long in body, 

good coat length, feet could be a bit better knuckled up. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia AVO ERI 3. 2 years old bitch, 

could be a little bit shorter in body, nice feminine head, dark eyes, complete scissors bite, good neck and shoulders, could be 

stronger in back, correct tailset, well angulated, chest deep and well ribbed up, nice coat, moving well. Vantaa RN 3.8. Siv 

Jernhake, Ruotsi AVO ERI 1. Trevlig tik av lagom storlek, mycket vackert huvud, utmärkt hals, bra överlinje och svans, 

kunde ha lite mer volym i bröstkorg, bra vinklar, god benstomme, bra pälskvalitet, rör sig väl. Vesilahti RN 9.8. Merja 

Järnstedt AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvä ilmeikäs pää, riittävä luusto, etuosa voisi olla 

paremmin kulmautunut, hyvä eturinta ja rintakehä, melko hyvä takaosa, hyvä turkki, liikkuu edestä hieman lyhyin askelin, 

muuten hyvät liikkeet, esiintyy ja esitetään hyvin. Valkeakoski KR 23.8. Vera Smirnova, Viro AVO EH 4. Hyvä tyyppi, 



riittävä luusto, sopiva koko, hyvä pää ja kaula, selässä pehmeyttä, eturinta saisi olla leveämpi, riittävä rintakehä, pystyt 

lavat, riittävät takakulmaukset, hyvät liikkeet sivulta, ahtaat takaa. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia 

AVO H. Pretty light blue, scores in attractive head and eye, needs to develop in chest and front, good body, good coat 

condition, more rear angulation could give a stronger appearance to hindquarters, happy mover, requiring more strength 

behind. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila AVO H. Mittasuhteiltaan hyvä narttu joka voisi olla hieman vankempi, hyvä pää ja 

ilme, eturinta voisi olla kehittyneempi, hyvä runko, hyväasentoiset raajat, hyvä karva, saisi liikkua vieläkin tehokkaammin, 

hyvä luonne. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti AVO EH. Nice bitch with pleasing head, nice earset, prefer 

darker eyes, nice tailset, nice rib and loin, good shoulder, topline dipping slightly behind the shoulders, moving well in 

front, needs more muscle, moving close behind. 

 

JENLIN SAVANNAH Fin Mva Fin & N Jva 40143/99 s.25.10.1999 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva Benchmark 

Hot Stuff kasv. Merja Harjula  

Näyttelyt: Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki VET ERI 1 PN4 ROP-VET. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvä, 

miellyttäväilmeinen pää, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, reippaat liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti. Seinäjoki KV 

25.10. Petra Junehall, Ruotsi VET EH 2. Medelstor, något lågställd feminin tik, 9 år, välbevarad veteran, sött huvud, 

något tunnt nosparti, saxbett, tillräcklig hals, något mjuk överlinje, bättre benstomme och vinklar önskas, något rund 

bröstkorg, visas i lite högt hull, parallella rörelser, päls och färg ok, bra temperament. 

 

JOYFUL ORANGE VOM SCHLOSS HELLENSTEIN 37321/08 s.17.02.2008 i. D & VDH Mva Eisbär vom Schloss 

Hellenstein e. Na Also vom Schloss Hellenstein kasv. Monika Bollinger, Saksa 

Näyttelyt: Jaala RN 15.11. Paavo Mattila PEN 1 KP ROP-pentu. Kaunis pentu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, 

runko ja raajat, tyylikäs ylälinja, erittäin lupaava karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Tampere RN 6.12. Reia 

Leikola-Walden JUN EH. Mittasuhteiltaan erinomainen narttu jolla vielä hentoinen ja kapea pää, hyvä kaula ja ylälinja, 

riittävä luusto, eturinta saa vielä täyttyä, tasapainoiset kulmaukset ja tilava runko, liikkuu yhdensuuntaisesti riittävällä 

askelmitalla, erinomainen turkin laatu, iloinen 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: Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki JUN EH 2. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, erittäin 

kaunisilmeinen pää, hyvä luusto ja raajat, täyteläinen rintakehä, lantio-osa saisi olla suorempi, hyvä turkki, käyttäytyy 

hyvin, hyvät liikkeet. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia JUN ERI 4. Nice young bitch, lovely head and expression, good 

neck, correct topline when standing, body well developed, correctly angulated, moves OK. Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen 

JUN H. Hyvät mittasuhteet, hieman laihassa kunnossa esitetty, hyvä tyyppi ja koko, aavistuksen kevyt luusto, kaunis pää ja 

ilme, hyvät silmät ja korvat, kaunis pitkä kaula, hyvä rintakehä, hieman pysty lantio, kapea reisi, pyöristää lanneosaa 

liikkeessä, liikkuu ryhdikkäästi, hyvä turkin laatu, koiran tulee vahvistua, käyttäytyy mukavasti. Haukipudas RN 29.6. 

Ritva Raita JUN EH 2. Hyvät mittasuhteet ja erinomaisen pään omaava narttu, jolla vähän pystyt lavat ja löysät etuliikkeet, 

hyvin kapeat reidet, riittävä takaosa. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia JUN ERI 3. Correct type, good balance, 

moved soundly, good head, correct front angulation, good hindquarters, very good coat. Ylivieska KV 19.7. Elena 

Ruskovaara JUN EH 2. Erittäin femininiinen narttu, hänelle toivoisin enemmän luustoa, oikea pituus ja mittasuhteet 

päässä, kuono-osa saa vielä täyttyä, samoin ohimot, hyvä teinitytön runko, sopivat takakulmaukset, reidet saavat tulla 

täyteläisimmiksi, sopivat etukulmaukset, niukka eturinta, toivoisin yhdensuuntaisen ulottuvamman sivuaskeleen, kaunis 

esiintyminen, etulinja saa vielä kehittyä. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi NUO H. Feminin medelstor ung tik 

som är mycket platt och luftig, huvud med bra silhuett men nospartiet behöver fyllas ut, saxbett, bra hals och överlinje, 

mycket fattig i fronten, tunn benstomme, knappa vinklar, höga hasor, bra kors och svans, behöver tid till utveckling, rör sig 

med kort steg för dagen, tunn päls men bra färg och struktur, bra temperament. 

 

KEETAN REACH OUT 21317/06 s.12.03.2006 i. Fin Mva Breeze Air Mail e. Breeze Halfpenny kasv. Liisa Kananen 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin NUO EH 2. Sopusuhtainen narttu, vahva sukupuolileima, löysä kaulanahka 

häiritsee, kapea ja löysä edestä, uloskierteiset käpälät, hyvä reisi, löysät luomet, voimaton taka-askel. Kuopio KV 2.8. Per 

Iversen, Norja AVO H. 2 years old orange & white, very feminine, she needs a lot of time to develop, a bit plain in head, 

body needs time to develop, good topline, lovely temperament, not giving her best when moving. Kuopio KV 3.8. Inga 

Siil, Viro AVO EH. Female in good size, excellent temperament, feminine head but needs more stop, enough neck, short 

upper arm and straight in placement, good body, long in loin, not enough angulated in rear, correct tailset, not enough 

compact feet, moves close in front and behind. 

 

KERTTU 12074/08 s.16.11.2007 i. Fin & Est Mva Cockhill Moneymaker e. Tiarnian Bierne kasv.  

Näyttelyt: Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja PEN 2. 8½ months old red, very elegant and needs a lot of time to develop, 

at the moment really narrow all over, good head and topline, would like a bit more bone, feet are really flat. Jyväskylä KV 

22.11. Colm Beattie, Irlanti JUN EH. Lovely temperament, pleasing head, nice neck, good rib, good loin, good tailset, 

topline is rising on movement, very fine bone, moving close behind and in front. 

 

KRISTALA COCKWAVE'S FAIRYTALE 58729/07 s.26.10.2007 i. Athos Black Petrs e. Fin & Est Mva Flyers 

Zazagabor kasv. Marika Virtanen 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN. Pretty headed and feminine, needs a good trim to 

improve, the excessive hair on the front legs and upper arm completely spoils the front assembly which in this case is very 

good, very good quarters, very good topline and tailset, proportions are good to judge but look bad as a result of excessive 

hair, not moving with any enthusiasm, was however sound and maintained good outline. 

 



KRISTALA COCKWAVE'S FLOWER GIRL Est JMva 58730/07 s.26.10.2007 i. Athos Black Petrs e. Fin & Est Mva 

Flyers Zazagabor kasv. Marika Virtanen 

Näyttelyt: Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska PEN 2 KP. Feminine head and expression, nice neck 

and topline, well placed shoulder, good bone and feet, good spring of ribs, nice angulation behind, still in puppy coat, covers 

ground very well, a bit short in step. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 3. Feminine, excellent 

expression, another one spoiled with excessive hair, presentation needs improvement (there were knots in this dog), this 

could be a very competitive puppy but needs attention to presentation, stylish movement, good carriage, maintained a good 

outline. Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen PEN 1 KP ROP-pentu. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvin kehittynyt 

luusto, otsapengertä voisi olla hieman enemmän, kauniit silmät ja korvat, hyvä kaula, hyvin kehittynyt eturinta, vielä 

hieman pystyt lavat, erinomainen rintakehä, hyvät takakulmaukset, runsas aavistuksen pehmeä turkin laatu, hyvä ylälinja, 

hyvät pitkät liikkeet, käyttäytyy hyvin. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki PEN 1 KP VSP-pentu. Oikeat rungon 

mittasuhteet, pään tulee vielä kehittyä, päälaki voisi olla suorempi ja yhdensuuntaisempi kuonon selän kanssa, hyvä ylälinja 

myös liikkeessä, hyvät raajojen kulmaukset, pentukarva vaihtumassa, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. Hyvinkää ER 19.10. 

Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Pretty golden with pleasing head, good legs and feet, would prefer a little more 

layback of shoulder, good body and in nice coat, would like a little shorter in back but moved happily with character. Lahti 

RN 1.11. Merja Ylhäinen JUN ERI 3. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, kaunis feminiininen pää ja ilme, 

hyvä kaula, riittävä eturinta, hieman suorat etukulmaukset, seisoo ranskalaisesti edestä, hyvä rintakehä, hieman pysty lantio, 

hyvät takakulmaukset, hieman pehmeä turkin laatu, liikkuu erittäin hyvin, hyvä luonne. Helsinki KV 13.12. Tord 

Lundborg, Ruotsi JUN EH. Feminint välskuret huvud, vällagd skuldra, mycket bra förbröst, tillräckligt vinklad överarm, 

fina proportioner, korrekt välvinklad bakdel, lovande pälskvalitet, rör sig med bra steg. 

 

KULTAHUNAJAN NEW INSPIRATION 31721/07 s.01.05.2007 i. Kans & Fin & Est & Lv & Sl & Rus & Rom Mva 

PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Jenlin Another Maid kasv. Kirsi Keränen 

Näyttelyt: Polvijärvi 5.4. Matti Tuominen JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttäväpäinen ja miellyttäväilmeinen 

narttu jolla sopiva raajaluusto, hyvä runko, hieman luisu lantio, hyvä kaula ja turkki, koira hyvin tottumaton esiintymään 

mitä pitää reippaasti harjoitella, liikkuu hyvin silloin kun haluaa. Joensuu KR 17.5. Paula Rekiranta JUN EH 3. 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erittäin hyvä nuori narttu, hyvät päänlinjat, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, riittävä 

kaula, hyvä eturinta, hyvä luusto ja kulmaukset, oikea karvan laatu, taka-askel saisi olla hieman pidempi, hyvä luonne. 

Joensuu KV 18.5. Annukka Paloheimo JUN EVA. Tiivisrunkoinen, riittävä luusto, voimakkaat otsaluut, hyvä purenta, 

hyvä eturinta ja runko, reisi voisi olla leveämpi, hyvälaatuinen karva, ontuu toista takajalkaansa, hyvä luonne, kauniisti 

esitetty. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro NUO EH 4. Very feminine, very good size, very feminine head and expression, a 

bit long muzzle, nice dark eyes, enough angulated in front, good ribcage, long in loin, overangulated behind, good coat 

quality, moves with very good drive but very weak in rear action. 

 

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: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka KÄY EH 3. Erittäin hyvä tyyppi, feminiininen kokonaisuus, pitkä kapea pää, 

luomipigmentti saisi olla parempi, lyhyt kaula, hyvä selkälinja ja kulmaukset, luusto saisi olla vahvempi, liikkuu keveällä 

askeleella. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY EH 2. Strongly made square orange, attractive head 

and eye, well boned legs, would like slightly smoother shoulder angulation but has good quarters, a nice cocker, happy and 

merry mover. 

 

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: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Lovely type of blue, short square outline, 

big ribbed body, sweet head but would prefer a little more width to muzzle, sound and outgoing. 

 

LEADING-LIGHT IT'S A MIRACLE 29628/07 s.24.02.2007 i. Bleber's Step By Step e. Fin Mva Leading-Light Some 

Like It Hot kasv. Satu Laitinen 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila JUN ERI 2. Sopusuhtainen kaunis narttu jolla kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä 

kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvä ylälinja, taka-osa saa vielä vahvistua, erinomainen karva, liikkuu riittävän 

tehokkaasti, miellyttävä luonne. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia JUN ERI. Orange & white, a little 

strong in head, good upper arm, well balanced outline, sound, needs more confidence, well presented. Hyvinkää ER 19.10. 

Andrew Jones, Iso-Britannia NUO ERI 3. Most attractive orange & white, scores in classic head type and eye, very 

strongly made allthrough, very good in shoulder layback, especially upper arm, good legs and feet, coat in gleaming 

condition, adequate quarters, happy sound cocker on the move, which earned her excellent grading. 

 

LEADING-LIGHT I SAY I SAY I SAY Fi Mva JV-07 29627/07 s.24.02.2007 i. Bleber's Step By Step e. Fin Mva 

Leading-Light Some Like It Hot kasv. Satu Laitinen 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila. JUN ERI 1 PN2 VASERT. Kaunis nuori narttu jolla hyvän mallinen pää, 

kaunis ilme, erinomainen kaula, runko ja raajat, tyylikäs ylälinja, erittäin hyvät kulmaukset, hyvä karva ja liikkeet, 

miellyttävä käytös, hyvin lupaava nuori koira. Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN EH. Junior tik som ger aningen 

lågställt helhets intryck, prima huvud, god hals, god överlinje, gott utvecklad bröst för åldern, aningen lång i länd, god 

benstomme, rör sig väl, prima päls, mycket trevligt temperament. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi JUN ERI 1 

PN3 SERT. Lovande juniortik, med vackra linjer, utmärkt skalleform med ljuvligt feminint cocker uttryck, välpigmenterad, 

utmärkt hals och överlinje, välvinkad fram och bak, välformad bröstkorg, tillräckligt förbröst för åldern, utmärkt päls, i 

välpresenterad skick, rör sig väl i alla håll. 

 



LEADING-LIGHT LIKE IT OR NOT 20456/08 s.11.03.2008 i. Bleber's Take's Two To Tango e.  Leading-Light 

Chanson d'Amour kasv. Satu Laitinen 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN 1 KP. Quality bitch, feminine, yet has substance, well 

angulated, super eye and expression, good body and ribbing, well let down behind, moves very well. 

 

LEADING-LIGHT RAY OF LIGHT 26603/08 s.05.04.2008 i. Fi & Ltu Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e.  Leading-

Light Tzunami kasv. Satu Laitinen 

Näyttelyt: Helsinki PN 16.11. Riitta Liisa Lehtonen PEN 2 KP. Erittäin viehättävä narttupentu, hyvät mittasuhteet, hyvä 

pää, hyvin sopusuhtaisesti kulmautunut, kaunis kaula ja selkälinja, erinomainen karva, liikkuu hyvin kun malttaa, hyvä 

sukupuolileima. Helsinki PN 30.11. Teija Salmi-Aalto PEN 3. 7 kk, erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet ja 

sukupuolileima, hyvä pää,jossa hyvät mittasuhteet ja profiili, hyvät silmät, purenta ok, hyvä ylälinja ja runko, riittävästi 

kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa, sopiva luuston vahvuus, kauniit tiiviit käpälät, liikkuu riittävällä askelpituudella, 

vielä hieman kapeasti ja löysästi edestä, tasapainoinen kokonaisuus, rodunomainen kokonaisuus ja luonne, hyvin esitetty. 

Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi PEN 2. Vackert huvud, fina ögon, tillräckligt hals, saknar förbröst, fina 

proportioner, utmärkt päls, rör sig bra. 

 

LEADING-LIGHT SOME LIKE IT HOT Fin Mva 33567/99 s.08.06.1999 i. Kans & Fin & Est & Ltu & Blr Mva V-94 

LtuV-99 Fools Alibaba e. Breeze Nightshift kasv. Satu Laitinen 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila. VET ERI 1 PN4 VSP-VET. Hyvin kaunis narttu, erinomaisessa kunnossa, 

kaunis pää ja ilme, samoin kaula, erinomainen runko ja raajat, tyylikäs ylälinja, erinomainen karva, liikkuu hyvin, 

miellyttävä käytös. Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat VET ERI 3. Lovely type with lots of quality, 

excellent head, good eye, soft expression, well angulated front and behind, good neck and tailset, always in action, lovely 

coat, happy temperament, good mover for this age and ok topline. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi VET ERI 1 

PN2 ROP-VET. Väl bibehållen 9-årig cockertik av hög kvalitet, utmärkt huvud, torrt, vackert och feminint uttryck, 

välpigmenterad, vacker hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, härlig bröstkorg, en härlig cocker dam som rör 

sig och for sig med en cockers rätta attityd. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia VET ERI 1 VSP-VET. 

Sparkling orange & white, well balanced head with appealing expression, good neck and shoulder, well ribbed, wide firm 

quarters, very outgoing and sound. Hyvinkää ER 19.10. Rui Gonçalves, Portugali VET ERI 2. 9½ years, nice and 

feminine head, correct bite, I would prefer smaller eyes, nice neck, very well angulated in front, correct body but could be 

shorter in loins, very well angulated behind, very nice coat condition, correct movements. 

 

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: Lahti KV 27.4. Eeva Resko NUO H. Hyvän kokoinen, hyvän tyyppinen narttu, hyvä pää, kaunis ilme, hyvin 

kulmautunut edestä, riittävä eturinta, hyvä luusto, voisi olla paremmat käpälät, vahva runko, hieman pitkä lanneosa, jyrkkä 

lantio, ylälinja saisi olla voimakkaampi, etenkin liikkeessä, hyvä takaosa, saisi liikkua kauttaaltaan paremmin, mukava 

luonne, hyvä turkin laatu. Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska NUO H. Red cocker of good type, 

feminine head with sweet expression, correct bite, well placed shoulder, a little flat on feet, very woolly in coat, well 

angulated behind, a bit round in her croup which affects her back movement, otherwise sound mover. Helsinki KV 24.5. 

Peter Beyersdorf, Saksa NUO EH 2. Red bitch in good size, female head, sufficient length of neck, back should be little 

bit shorter, hair is ok, in the movement little bit short in action, back must become stronger. Kellokoski ER 7.6. Michael 

Parkinson, Iso-Britannia NUO EH. Golden, good head, dark eye, well balanced outline, big ribbed body, movement 

erratic. 

 

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 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO ERI 4. Black, lovely type, sweet head and eye, 

short, square compact outline, lovely neat legs and feet, moves soundly when settled, in good coat. 

 

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: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia KÄY EH. Black, well balanced outline, head a little 

plain, would prefer more angulations throughout, would not co-operate on the move. 

 

LECIBSIN BORN TO BE WILD 39325/96 s.21.07.1996 i. Lynwater Wood Wind e. Lathockar Brown Penny kasv. Jukka 

Kuusisto 

Näyttelyt: Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber. VET ERI 1 PN4 ROP-VET. Hyvä tyyppi ja koko, narttumainen 

kevyt pää, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä ylälinja, liikkuu reippaasti ja iloisesti, erittäin hyvässä 

kunnossa ikäisekseen (12 v). Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki VET EH 1. Sopivan kokoinen, hyvin rakentunut, 

reippaasti liikkuva ja häntäänsä heiluttava veteraani, viittä vaille 12 vuotta, ei tällä hetkellä parhaassa näyttelykunnossa, 

reipas ja iloinen. 

 

LECIBSIN MADONNA 51305/04 s.17.11.2004 i. Lecibsin Mr Happy e. Lecibsin Magnet kasv. Jukka Kuusisto 

Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia KÄY ERI 1. Correct type and proportions, nice head and expression, good 

neck, straight but a bit soft movement, correct angulation but a bit short upper arm, correct temperament. Forssa KV 14.6. 

Marjo Jaakkola KÄY H. Feminiininen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta tulisi olla selvempi, turhan suora 

olkavarsi, luusto saisi olla voimakkaampi, riittävä runko, kohtalaiset kulmaukset takaosassa, liikkuu hyvällä askeleella, 

turkki ei tänään parhaassa kunnossa, erinomainen luonne. Lammi RN 12.7. Markku Santamäki KÄY EH 1. 



Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvä, kohtalaisen hyvä pää joka jonkin verran kiilamainen, huulilinja voisi olla voimakkaampi 

ja otsapenger selvempi, hyvä runko ja raajat, liikkuu erittäin hyvin ja kantaa häntäänsä upeasti, käyttäytyy hyvin ja esitetään 

oikein. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia KÄY H. Nice moving happy bitch of average type, lovely dark eye, 

could be stronger in head, moderately balanced fore and rear quarters. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja KÄY EH 1. A 

very happy red bitch, a bit plain in head, good expression, upright in shoulder, very good body, moves freely with a nice 

topline. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro KÄY ERI 1. Compact female, very good size, feminine head but could be more 

refined, good settled ears, good neck, straight in upper arm, good body, nice topline, could be more angulated in rear, not in 

her best coat today, moves well with good action, she's better in movement than standing. 

 

LECIBSIN MANDOLIN 48350/07 s.26.07.2007 i. Lecibsin Corncob e. Caperhill Miss Lecibsin kasv. Jukka Kuusisto 

Näyttelyt: Pieksämäki KR 7.6. Paula Rekiranta JUN H. Hyvän tyyppinen nuori narttu jonka turkkia ei ole viimeistelty 

näyttelykuntoon, kaunisilmeinen nartun pää, jalo kaula, vielä kovin kehittymätön ja lyhyt rintakehä, hyvät takakulmaukset, 

litteät käpälät, oikea turkin laatu, yhdensuuntaiset liikkeet. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro JUN H. Very good size, very 

feminine young bitch, feminine head and expression, well placed ears, enough neck, too straight in front and rear 

angulations, narrow in front, not enough deep ribcage, free movement. 

 

LECIBSIN NINNULEE 48353/07 s.19.08.2007 i. Tudormist Poacher Pocket e. Quietly Redemption Song kasv. Jukka 

Kuusisto 

Näyttelyt: Kihniö RN 30.8. Ritva Raita JUN ERI 1 PN3 VASERT. 36 cm, 12 kk, sopusuhtainen juniori jolla hyvä ilme ja 

pää, hyvä purenta, hyvä ylälinja, normaalit kulmaukset, tahtoo nostaa häntäänsä turhan korkealle liikkeessä, liikkuu vielä 

takaa ahtaasti mutta muuten hyvin. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi JUN EH 2. 14 månader, feminin juniortik, 

bra storlek och proportioner men väldigt lätt i typen, ganska bra huvud men nospartiet är för klent, knappt saxbett, tillräcklig 

hals, krummar något över länden, tunn benstomme, behöver utvecklas i kroppen, knappa vinklar, bra kors och svans, starka 

hasor, parallella rörelser men lite trippigt steg, välskött lovande päls, utmärkt struktur, typiskt temperament. Helsinki KV 

13.12. Tord Lundborg, Ruotsi JUN H. Feminint välskuret huvud, vällagd skuldra, mycket bra förbröst, tunn benstomme, 

behöver utvecklas i kroppen, slutande kors, sluter upp länden i rörelse, hög ansättning av svans i rörelse, lovande 

pälskvalitet. 

 

LIGHT SOUND SUMMERTIME 53698/07 s.22.04 2007 i. Light Sound Oh Mein Papa e. Light Sound Karmencita kasv. 

Inga-Britt Freij, Ruotsi 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi JUN EH. Bra proportioner, vackert huvud och uttryck, goda vinklar 

fram och bak, tillräcklig benstomme, bra bröstkorg, ännu något outvecklad i sitt förbröst, rör sig väl från sidan, slarvar något 

fram. Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber. JUN ERI 1 PN1 SERT ROP. Erittäin hyvä tyyppi, kaunis vahva pää, 

hyvä ilme, hyvä kaula ja kulmaukset, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt runko ja eturinta, sopusuhtainen luusto, hyvä 

ylälinja, runsas turkki, liikkuu hyvin. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia NUO ERI 1. 16 months, nice typy 

female with good head, correct bite, quite good body proportions, good upperline, correct hindquarters, coat condition could 

be bit better, excellent typy movement. Kihniö RN 30.8. Ritva Raita NUO H. 34 cm, 16 kk, pitkärunkoinen narttu jolla 

hyvä pää, ilme ja purenta, etuasentoiset lavat, takakulmaukset vähän paremmat, liikkuu löysästi edestä, takaa paremmin, 

vaikuttaa matalaraajaiselta. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti NUO EH 4. Nice compact bitch, nice head, prefer 

more feminine expression, good earset, nice clean throat, good neck, topline dipping slightly behind shoulder, nice tailset, 

good rib and loin, prefer better rear angulation and better layback in shoulder, moving close behind and wide in front. 

Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden NUO EH 2. Mittasuhteiltaan oikea pikkunarttu jolla kaunislinjainen pää, hyvä 

kaula ja ylälinja, riittävä luusto, tasapainoisesti kulmautunut, hieman korkea kinner, liikkuu iloisesti riittävällä askelmitalla, 

hyvälaatuinen turkki ja iloinen luonne. 

 

LOBEZNO ANA Fin & Est Mva 41941/98 s.30.10.1998 i. V-00 EstV-98 Gold Point Vodka Tonic e. Scapa kasv. Mikko 

Ampuja  

Näyttelyt: Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara VET ERI 2. Feminiininen, riittävän vahvan raajaluuston omaava narttu, 

hyvä nartun pää, ikä näkyy jo hieman kuivuneena kuono-osana, hyvä leveys eturinnassa, hyvä rintakehä, sopivasti runkoa, 

tasapainoiset takakulmaukset, paikoitellen pehmeä karvapeite, sisäkierteiset etukäpälät liikkeessä, liikkuu kauniisti sivusta 

katsottuna, oikeaoppinen hännän käyttö, hyvin miellyttävä mummeli. Hyvinkää ER 19.10. Rui Gonçalves, Portugali VET 

EH. 10 years, correct bite, I would prefer smaller eyes and better skull lines, nice neck, good angulations, nice body, moves 

very close in front and behind. 

 

LOBEZNO CECILIA 38059/03 s.14.07.2003 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Lobezno Estrella kasv. Mikko 

Ampuja  

Näyttelyt: Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara AVO EH 4. Erittäin feminiininen, oikeat mittasuhteet omaava narttu, 

tanakka mallikas runko, erittäin feminiininen pää, hyvä kallo, hiukan kuivuneelta vaikuttava kuono-osa, oikean mallinen 

rintakehä mutta kiinteämpi näyttelykunto olisi eduksi, hyvä reisi ja takakulmaukset, turhan pyöristyvä ja laskeva lantio, 

riittävästi kulmauksia edessä, hiukan malttamaton liikkuja, oikea askel mutta ulottuvuutta voisi olla enemmän edessä, ei 

aivan priimakunnossa tänään, saisi kantaa itsensä paremmin, laadukas narttu jota kannattaa treenata. 

 

LOBEZNO ESTRELLA 33734/01 s.05.05.2001 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Fin & Est Mva Lobezno Ana kasv. 

Mikko Ampuja  

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY H. Mature black who possesses a nice head and eye, 

good strength in body throughout, would like a little more angulation at both ends to improve the outline, steady mover who 

holds her years well. 

 



LOITSUTUULEN WINDBELL 39784/06 s.16.07.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Mva Fin Jva 

Jenlin Love Letter kasv. Riitta Helle 

Näyttelyt: Luumäki RN 31.8. Soile Bister AVO H. Kaunislinjainen vahva hyvärunkoinen narttu, tulisi olla feminiinisempi 

pää, turhan korkea otsa, hyvä runko ja raajat, hyvä karva, oikea-asentoinen häntä, liikkuu varsin hyvin, ihastuttava luonne. 

 

LOITSUTUULEN WITCHERY 39787/06 s.16.07.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Mva Fin Jva 

Jenlin Love Letter kasv. Riitta Helle 

Näyttelyt: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka NUO ERI 1 PN 1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, 

erinomainen kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, hyvä rintakehän muoto ja syvyys, liikkuu hyvin. Tampere KV 16.3. Ola 

Eriksson, Ruotsi NUO EH. Söt ung tik med vackra linjer, välpigmenterad, feminint uttryck, bra hals och rygglinje, goda 

vinklar fram och bak, välformad bröstkorg, bra ben och tassar, utmärkt päls, rör sig väl från sidan, trångt bak. 

Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker NUO EH 3. 20 månader, feminin tik av god storlek, välskuret huvud av korrekt 

längd, korrekt bett, något lågt ansatta öron, mycket rak front och fattigt förbröst, tillräcklig bröstkorg, bra rygg och kors, 

fina ben och tassar, rör sig med tillräcklig steg men kunde visa mera attityd, trångt fram och bak, korrekt pälskvalitet. Lohja 

RN 8.6. Merja Ylhäinen NUO EH 1. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, luustoa voisi olla enemmän, eturinnan 

tulee kehittyä, hyvät etukulmaukset, hyvä rintakehä, hieman pysty lantio, polvikulmauksia voisi olla enemmän, erinomainen 

turkin laatu, hyvä ylälinja, koiran sivuliikkeet hyvät mutta kovin kapeat edestä ja takaa, käyttäytyy hyvin. Kotka KV 15.6. 

Tino Pehar, Kroatia NUO EH 3. Very good size, proportional head, correct bite, could have stronger back, slightly steep 

croup, very good angulation, in movement she needs more drive behind. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-

Britannia AVO H. Attractively coated orange roan, pleasing head and kind eye, would like a little more bone in legs but a 

strong well ribbed body, could be shorter in loin and stronger in quarters, steady mover but a little lacking in attitude today. 

Jaala RN 15.11. Paavo Mattila AVO EH 4. Kaunispäinen narttu, miellyttävä ilme, hyvä kaula ja runko, hyvin kulmautunut 

takaosa, hyvä ylälinja ja karvapeite, liikkuu sivusta hyvin, hieman kapeasti edestä ja takaa, miellyttävä luonne, voisi esiintyä 

iloisemmin. 

 

MANACA’S FAIR MEANS OR FOUL 30695/08 s.15.04.2006 i. N & 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 1.3. Tiina Illukka NUO H. Hyvän tyyppinen, kapea kuono-osa, suuret pyöreät silmät, hyvä kaula 

ja ylälinja, syvä voimakkaasti kehittynyt rintakehä, luusto saisi olla voimakkaampi, hyvät kulmaukset, saisi kantaa itsensä 

ryhdikkäämmin seistessä ja liikkeessä. Lappeenranta 23.3. Lena Danker NUO ERI 2. 1 år 10 månader, feminin tik som 

ger något lågbent uttryck, feminint huvud där önskas bättre parallellitet, korrekt bett, normalt vinklad runtom, välformad 

bröstkorg, fina ben och tassar, utmärkt pälskvalitet, rör sig med bra steg och härlig attityd. Kotka KV 15.6. Tino Pehar, 

Kroatia AVO ERI 2. 2 years old, very good size, enough of body, feminine head, could have stronger muzzle, too round 

eyes, elegant neck, correct topline and tailset, very good angulation, moves very well. 

 

MANACA’S XCUSE MY CONDUCT Fin Mva 47123/04 s.11.07.2004 i. Kans & Fin & Am Mva 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: Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi VAL ERI 2. 3½ år, utmärkt storlek, en aningen lång i sin 

proportioner, feminint välskuret huvud med feminint uttryck, väl ansatta öron, bra hals, tillräckligt förbröst, tillräckligt 

vinklad i sin skuldra, utmärkt bröstkorg, lite lång i länden, utmärkt kors, fina vinklar bak, bra tassar och fin 

muskelkondition, utmärkt pälskvalitet och bra trimning, rör sig parallellt fram och bak, med bra steg från sidan, med fin 

cockerattityd. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa VAL ERI 1 PN2 CACIB. Excellent type, very good size, nice 

head and lovely expression, very good length of neck, correct angulations, very nice hair, moves with good temperament. 

Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL ERI. Very well finished red, with good strength of construction 

allthrough, combined with femininity, loved her melting eye and expression, good legs and feet, well ribbed, would like just 

a little bit more compact in back, good quarters, sound and happy mover. 

 

MANDOLIC MELICA 16913/05 s.07.02.2005 i. Crawford Tom Dooley e. JV-02 Sarow’s Savannah kasv. Tanja 

Karjalainen 

Näyttelyt: Kajaani KV 5.1. Theo Leenen, Belgia KÄY ERI 3. 3 years, square in outline, nice feminine head, eyes dark 

enough, complete scissors bite, good neck, shoulder and topline, correct tail, chest deep and well ribbed up, well angulated 

in front, could be a little more angulated in the backhand, not really in full coat, moving well. 

 

MANDOLIC MIMULUS 16912/05 s.07.02.2005 i. Crawford Tom Dooley e. JV-02 Sarow’s Savannah kasv. Tanja 

Karjalainen 

Näyttelyt: Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen AVO EH 4. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet, hyvä luusto, hyvä 

kaula, hieman kapea kuono, kauniit silmät ja luomet, aavistuksen lyhyt kaula, hyvin kulmautunut täyteläinen etuosa, hieman 

pysty lantio, riittävät polvi- ja kinnerkulmat, pyöristää selkää liikkeessä, kapea takaliike, muuten hyvät liikkeet, hyvä turkin 

laatu, käyttäytyy iloisesti. 

 

MARGATE CARTE BLANCHE Kans & Fin & Lv & Rus 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: Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia VAL ERI 1 PN4. Typy bitch of good quality, put down in excellent 

coat and condition, feminine head and expression, excellent neck, shoulders and topline, good rib, moves well and correctly, 

good hind action. 

 



MARGATE CASO ZELANTE 44032/04 s.13.08.2004 i. Kans & Fin & Lv & Ltu Mva Shavian Cosa Nostra e. Kans & 

Fin & Est Mva Margate Wise Up kasv. Marjut Kakko 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia KÄY ERI. Lovely type of red, sweet head but a little 

strong in skull, lovely eye, big ribbed body, outgoing and sound, in good coat. 

 

MARGATE FAY FABLE Fin Mva 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: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Kaunis sopusuhtainen narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen 

kaula, runko ja raajat, sopivat kulmaukset, kaunis karva, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. Korpilahti RN 30.3. Markku 

Santamäki KÄY ERI 2. Rungon mittasuhteet, hyvä viehättävästi harmaantunut pää, sopusuhtainen luusto ja vahva runko, 

reippaat liikkeet, hammasvaurio, käyttäytyy luottavaisesti, esitetään hyvin. Koski TL RN 3.5. Leila Kärkäs KÄY ERI 1 

PN3 VASERT. 7-vuotias, erinomaisella kauniilla askeleella liikkuva koira jolla ihastuttava pää ja ilme, erinomaiset pään 

linjat joskin otsapenger voisi olla hieman korostuneempi, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä runko ja etuosa, tasapainoinen hyvä 

raajarakenne, turkki aavistuksen pehmeälaatuista, miellyttävä käytös. Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Walden KÄY ERI 1 

PN3 SERT. Mittasuhteiltaan oikeanlainen iloisesti esiintyvä 7-vuotias narttu, viehättävä pää, riittävä kaula, tasapainoiset 

kulmaukset, tilava runko, iloiset rodunomaiset liikkeet. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia KÄY ERI 

2. Good type of black, well balanced outline, good strong quarters, 7 years but moves like a youngster, sound, outgoing. 

Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvän kokoinen, riittävä luusto, hyvät mittasuhteet, 

otsapengertä voisi olla enemmän, hyvät pään linjat, kauniit silmät ja korvat, hyvä kaula, erinomainen eturinta, hieman pystyt 

lavat, hyvä rintakehä, hyvät takakulmaukset, hyvä turkin laatu, hyvät sivuliikkeet, aavistuksen kapea takaliike. Rovaniemi 

KV 21.6. Jo Schepers, Alankomaat KÄY ERI 1 VASERT. 7 years, good looking bitch, very good total look, nice 

feminine face, low earset, very good neck, good topline, typical tailset, nice forechest, good ribs, good legs and feet, very 

nice bone, good coat and condition, good showing and moving. Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia KÄY ERI 1 

PN1 SERT FIN MVA VSP. An excellent older bitch, showing a little gray in the muzzle, head is correct, body 

conformation is excellent, she moves with reach and drive and is overall a merry cobby cocker. Oulu KV 12.7. Keith 

Lovell, Australia KÄY ERI 2. Correct type, moved soundly, very good head, teeth have been well used, neck could be 

longer, good front angulation, very good body, correct hindquarters and tail placement. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, 

Kreikka KÄY ERI 1. 7 yeas old in very nice condition, correct head, would prefer slightly longer ears, correct neck and 

body, would prefer tail carriage in level with topline on movement, correct quarters, movement, coat and temperament. 

Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti VAL ERI. Very nice, well balanced bitch, nice head and expression, nice eyes 

and earset, nice neck and topline, good tailset, nice rib and loin, very nice hind angulations, nice shoulder, moving very well 

both ways for the girl of 8 years old, age is starting to show on her face. 

 

MARGATE FLAMING NORA 34166/07 s.24.03.2007 i. Charbonnel Interlord e. Kans & Fin & Lv Mva Margate Cor 

Blimey kasv. Marjut Kakko 

Näyttelyt: Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara JUN ERI 1 PN3 VASERT. Erinomaista tyyppiä oleva hyvin kaunis 

tasapainoinen narttu, tarpeeksi raajakorkeutta, erittäin feminiininen vielä kapoinen nartun pää, hyvin kauniit silmät, 

erinomainen eturinta, hyvin kulmautuneet raajat, täyteläinen tilava runko, erinomainen tyylikäs ylälinja, käyttää hyvin 

häntäänsä mutta hännänpää ei ole aivan moitteeton, etuliikkeen tulee tiivistyä, oikea tapa liikkua, erinomainen karva, 

laadukas kokonaisuus. Koski TL RN 3.5. Leila Kärkäs JUN ERI 1 PN2 SERT. Erinomainen linjakas juniorinarttu, pää 

vielä kesken kehityksen, kaunis ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, tasapainoinen rakenne, hyvä luusto, liikkuu melko 

hyvällä askelpituudella, painuu aavistuksen verran etuosastaan, hyvä yhdensuuntainen etu- ja takaliike, miellyttävä käytös ja 

upea karvapeite. Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN ERI 1 PN3 VASERT. Very attractive bitch, 

very feminine in head, sweet expression, correct bite, nice neck and topline, very well angulated in front and rear, very nice 

spring of ribs, good height of hocks, very nice, happy and stylish mover. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-

Britannia JUN ERI 2. Black, sweet head, flows well through shoulders, big ribbed, strong quarters, well balanced, sound. 

Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt JUN ERI 1 PN4 VASERT. Viehättävä, hyvin sopusuhtainen nuori narttu, ilmeikäs pää, 

kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja kulmaukset, kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy 

erittäin hyvin, miellyttävä luonne. Helsinki KR 6.9. Pam Play, Iso-Britannia NUO ERI 1 PN2 SERT. Feminine black of 

quality, lovely type, so balanced and with excellent movement, feminine head with a good eye, good topline, well set tail, 

good rib and coat. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Very well balanced 

black, shown in lovely coat and condition, nice head and eye, scores particularly in neck and shoulder line, will continue to 

develop in chest, good ribs, strong quarters, very confident outgoing mover with great ring presence. Jyväskylä KV 22.11. 

Colm Beattie, Irlanti NUO ERI 1 PN1 SERT CACIB ROP. Lovely well balanced bitch, lovely head and expression, nice 

dark eyes, good earset, nice clean throat, lovely neck, nice layback of shoulder, good topline and tailset, nice rib and good 

loin, lovely rear angulation, moving soundly both ways with drive. 

 

MARGATE KEEP IT REAL 51447/06 s.23.10.2006 i. Margate Be For Real e. Margate Look At Me kasv. Marjut Kakko 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN ERI 1 PN2 SERT. Välbalanserad tik, välskuret huvud, utmärkt 

hals och överlinje, gott bröst för åldern, god benstomme, rör sig med fria fina rörelser, utmärkt päls, mycket rastypiskt 

temperament, visar sig glad i ringen i dag. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi JUN ERI 3. Lovande juniortik med 

vackra linjer, sött feminint uttryck, utmärkt hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, bra bröstkorg, tillräcklig 

benstomme, utmärkt päls, rör sig väl i alla håll med härlig attityd. Kellokoski 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia NUO 

ERI 1 VASERT. Golden, lovely head, eye and expression, good neck and shoulders, well balanced outline, moves freely 

and soundly, keeping good topline. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola NUO ERI 1. Erinomainen tyyppi, feminiininen pää, 

kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, riittävä luusto, hyvin kehittynyt runko, tasapainoiset kulmaukset, aavistuksen korkea 

kinner, kauniit rungon ääriviivat, liikkuu hyvällä askeleella, iloinen luonne. Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia NUO 

ERI 2. Correct size and length of body, feminine head with enough deep muzzle, should have better front angulation, 



enough strong back, correct tailset, correct coat texture. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia NUO ERI 1 PN2 SERT 

CACIB. Lovely feminine bitch of correct type and proportions, good head and dark eye, firm topline and correct tailset, 

strong mover, lovely length of neck. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja NUO ERI 1 PN4 VASERT. A lovely red bitch 

with excellent proportions, very nice head, expression, neck and front, very good body and topline, she moves freely, very 

promising young bitch. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro NUO ERI 1 PN2 SERT VACA. Excellent type, correct size, female 

with beautiful silhouette, very beautiful feminine head with typical expression, good neck, very well balanced front and rear 

angulations, excellent body, very good topline and tailset, correct coat, first class mover from all sides, covers ground very 

well. 

 

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: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO ERI 1 PN4 CACIB. Välgående, vällinjerad tik med utmärkta 

proportioner, mycket vackert huvud och uttryck, vacker hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, utmärkta ben och 

tassar, rör sig mycket väl från alla håll, bra päls. 

 

MARGATE MISS STICH 33922/06 s.26.05.2006 i. Fin Mva Margate The Macallan e. Margate Trust A Try kasv. Marjut 

Kakko 

Näyttelyt: Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker NUO EH 4. Ung tik av god storlek och proportioner, feminint huvud, 

god parallellitet, korrekt bett, något lågt ansatta öron, normalt vinklad, bra rygg och kors, ännu något tunn i bröstet, bra ben 

och tassar, rör sig med bra steg, korrekt pälskvalitet, trevlig helhet men behöver ännu tid att utvecklas. 

 

MARGATE PARTNER IN CRIME 49657/05 s.04.10.2005 i. Kans & Fin & S(n) Mva RkfV-08 Fashion Show Of Black 

Mirage e. Margate Look At Me kasv. Marjut Kakko 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO ERI. Black with sweet head and dark eye, short 

compact outline, big ribbed body, good quarters, moves freely and soundly, in good coat. 

 

MARGATE SHE IS 34165/07 s.24.03.2007 i. Charbonnel Interlord e. Kans & Fin & Lv Mva Margate Cor Blimey kasv. 

Marjut Kakko 

Näyttelyt: Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker JUN EH 3. 13 månader, feminin tik av goda proportioner, välskuret 

huvud, något skrämt uttryck, korrekt bett, brant skuldra, vällagd överarm, bra rygg och kors, fina ben och tassar, välformad 

bröstkorg, rör sig med bra steg bak, något stötigt fram, härlig attityd, korrekt päls, kunde vara mer självsäker. Kellokoski 

ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia JUN EH. Nice type of black bitch, sweet head, dark eye, big ribbed, strong 

quarters, movement erratic, tail carried a little low, it's a pity. 

 

MARGATE TRUE TO YOU 49522/04 s.24.10.2004 i. Kans & Fin & Est & Lux & Lv & Ltu & Prt & Esp & It Mva 

LtuV-04 Shavian Hey Presto e. Kans & Fin & Est Mva Canyonn Carrie On at Margate kasv. Marjut Kakko 

Näyttelyt: Jurva RN 29.6. Marjo Jaakkola AVO EH 1. Feminiininen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hieman etuasentoiset 

lavat, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, riittävät kulmaukset, liikkuu melko hyvällä askeleella. 

 

MARGATE WIND AND FIRE Kans & Fin & N Mva 26041/05 s.10.04.2005 i. Kans & Fin & Est Mva Lochranza Jack 

Daniels e. Margate Could Be Yours kasv. Marjut Kakko 

Näyttelyt: Koski TL RN 3.5. Leila Kärkäs VAL ERI 1 PN1 ROP RYP1 BIS2. Erinomainen kokonaisuus, iloinen 

cockerin luonne, ihastuttava ilme ja hyvä kuono-osa, hieman takaluisu kallo, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen vankka 

runko, hyvä rakenne ja luusto, hyvät liikkeet, erittäin kaunis karvapeite, miellyttävä kokonaisuus. Hamina KV 25.5. Reia 

Leikola-Walden VAL ERI 1 PN 1 CACIB VSP. Viehättävä valionarttu jolla oikealinjainen pää, kuono-osa voisi olla 

hieman täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, liikkuu tehokkaasti ja iloisesti, 

erinomainen turkin laatu. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia VAL ERI. Very outgoing golden, sweet 

head with lovely dark eye, good neck and shoulders, neat legs and feet, well muscled quarters, presents a good outline 

standing and moving sound. Rovaniemi KV 21.6. Jo Schepers, Alankomaat VAL ERI 1 PN2 VACA. 3 years, good 

looking bitch, excellent size and type, feminine face, good eyes and expression, good teeth, low earset, very good neck, 

good topline and tailset, good forechest and ribs, very good coat, straight legs, good feet, good moving, showing and 

temperament. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia VAL ERI 4. Correct type, good balance, very fee and gay mover, 

good head, very good shoulders, strong feet, correct hindquarters. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka VAL ERI 3. 

Nice female, nice head and expression but would prefer slightly longer ears, correct neck, nice body, I'd prefer tail carriage 

on the movement with level of topline, correct quarters, nice movement, correct coat, nice temperament. Kuopio KV 1.8. 

Darren Bowey, Australia VAL ERI 2. Lovely feminine bitch, happy attitude, uses her tail well, nice head, good dark eyes, 

excellent type and balance. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja VAL ERI 2 PN2 CACIB. A lovely red bitch, well made 

throughout, very sound mover, pleasing in head, very good body and excellent topline, well presented coat, well presented. 

Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro VAL ERI 1. Strong bitch with very nice proportions, very compact, nice feminine head, 

beautiful eyes, typical expression, excellent reach of neck, excellent front, chest and ribcage, very well angulated behind, 

beautiful topline, correct tailset, good coat, extremely good mover from all sides, a bit loose in elbows, lovely temperament. 

Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi VAL ERI 2 PN4. Mycket tilltalande feminin tik, mycket bra storlek och 

proportioner, välformat huvud dock något kort nosparti, saxbett, något runda men mörka ögon, mycket bra hals och 

överlinje, välkroppad, välvinklad, passande benstomme, fina ben och tassar, mycket bra kors och svans, sunda vägvinnande 

rörelser, välskött päls av utmärkt färg, stuktur och mängd, typiskt temperament. 

 

MARGATE YARNWINDER 57119/07 s.10.10.2007 i. Asquanne Ghenghis e. Kans & Fin & N Mva Margate Wind And 

Fire kasv. Marjut Kakko 



Näyttelyt: Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti JUN ERI. Nice head and expression, nice dark eyes, good neck, 

good earset, good topline, nice rib and loin, good tailset, prefer better rear angulations, nice shoulder, moving well both 

ways, dog should be happier. 

 

MERAZURE BELIEVE IN TAN 34465/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Lv Mva 

LvV-07 Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen 

Näyttelyt: Joutseno RN 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY ERI 3. Feminine female, good proportions and 

condition, correct head, strong back and loin, good chest, could be more forechest, happy tail, happy movements, little bit 

short step, happy temperament. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KÄY ERI 3. Lovely black & tan 

girl, beautiful body, lovely bone, sweet head, very gentle expression, beautiful earset, strong bone, good tail and merry, 

movement is typical for the breed. Kouvola KR 16.8. Kirsti Louhi KÄY EH 1. Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen, 

vielä kovin ilmava narttu, melko hyvä pää, hyvin asettuneet korvat, pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, hyvä kaula, ylälinja ei 

aivan korrekti, liikkeessä iloinen pysty häntä, saisi olla kulmautunut paremmin edestä ja takaa, esitetään hyvin. 

 

MERAZURE BELLEZA EstJV-06 34466/05 s.16.06.2005 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill’s Bonfire e. Lv 

Mva LvV-07 Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen 

Näyttelyt: Lammi RN 12.7. Markku Santamäki AVO EH 2. Rungon mittasuhteiltaan hyvä, voisi olla hieman jalkavampi, 

ilmeikäs pää, kuono-osan tulisi olla voimakkaampi ja huulilinjan täyteläisempi, hyvä ylälinja, hyvä eturinta ja runko, hyvin 

kulmautuneet takaraajat, runsas turkki, käyttäytyy hyvin, liikkuu reippaasti. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila KÄY ERI 2. 

Kaunis sopusuhtainen narttu jolla hyvät mittasuhteet, sillä on kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, tyylikäs 

ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, erittäin hyvä karva, hieman korkea häntä, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 

 

MERAZURE EARLY TAN GIRL 26772/06 s.18.4.2006 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Lva Mva LvV-07 

Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin KÄY H. Sopivan kokoinen, pyöreärunkoinen narttu jolla pieni pää jossa 

korostunut otsapenger ja erisuuntaiset linjat, nartulla sopiva luusto, liian taakse laskeva lantio antaa voimattoman taka-

askeleen, hyvä turkki, kauniit korvat. Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker NUO EH. 1-årig tik av god storlek, feminint 

huvud där jag önskar bättre parallellitet, korrekt bett, fina läppar, välansatta öron, välformad bröstkorg, bra rygg och kors, 

korrekt pälskvalitet, rör sig med korta stötiga steg, parallellt fram och bak, trevligt temperament. Jyväskylä KV 19.4. Karin 

Linde-Klerholm, Ruotsi KÄY H. 2 år, bra storlek, ej helt klar tecknad i sin tanfärg, feminint huvud med fint uttryckt, 

mörka ögon, bra bett, välansatta öron, kort hals, mycket rak i sin skuldra, bra bröstkorg, stabil länd, mycket brant i sitt kors, 

lite knappvinklad i sin knäled, bra pälskvalitet som jag skulle vilja ha mer av, rör sig med utmärkt steg, brett bak, parallellt 

fram men kort underställt steg från sidan, trevligt cocker temperament. Joutseno RN 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia 

KÄY EH 4. Feminine female, good condition and proportions, too narrow in front, could be stronger in elbows, feminine 

head, could be a bit stronger, muzzle needs more power, too short step, topline could be better, little bit round in loin. 

Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KÄY EH. Black & tan, very feminine, 2 years old girl, she needs 

time to mature, little bit small in face and front, should have more forechest and ribcage, happy mover, on the line a little bit 

tuck up. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY H. Pretty black & tan in good coat condition although 

lacking in featherings today, nice head and eye, good strength in body, would like a little more strength in quarters, happy 

mover who could cover a little more ground. 

 

MERAZURE GOLDEN TAN ECHO 22328/07 s.02.03.2007 i. Flyers Tan Legacy e. Merazure Tan Azure Dream kasv. 

Merja Kämäräinen 

Näyttelyt: Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi NUO EH 3. Mycket god typ, feminint huvud, mörka något små ögon, 

parallella linjer, kunde ha mer stop, bra öronansättning, fin hals och rygglinje, framskjuten skuldra, tillräcklig benstomme, 

behöver lite mer volym och massa, något sotiga och gula tan-tecken, skulle ha mer steglängd och bredd i fronten. 

 

MERAZURE GRAND TAN 22330/07 s.02.03.2007 i. Flyers Tan Legacy e. Merazure Tan Azure Dream kasv. Merja 

Kämäräinen 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi JUN H. 13 månader, bra storlek, feminint huvud, skulle 

vilja ha större ögon och bättre ögon hälsa på vänstra ögan, bra bett, välansatta öron, bra hals, bra bröst, rak i sin skuldra och 

överarm, står mycket fransyskt i fronten, tillräcklig bröstkorg, bra länd, en aningen brant i sin kors, tillräckliga vinklar bak, i 

bra muskelkondition, bra färg och päls, rör sig parallellt fram och bak, underställd steg från sidan, tunn i sin benstomme. 

Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat JUN ERI 2. Beautiful black & tan girl, beautiful and typical head, 

skull needs to mature, very gentle expression, beautiful earset, lovely neck and topline, showing beautiful body, lovely coat 

and beautiful tan, happy mover, merry tail. 

 

MERAZURE GREAT CHOCOLATE 22327/07 s.02.03.2007 i. Flyers Tan Legacy e. Merazure Tan Azure Dream kasv. 

Merja Kämäräinen 

Näyttelyt: Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat JUN ERI. Very feminine girl, should have more bone 

and front face, good earset, lovely neck and shoulder, very well angulated, for liver beautiful colour, in the face good tan, 

moves very soundly, happy tail. 

 

MERAZURE ICE CREAM 37484/07 s.12.06.2007 i. Kans & Fin & Est & Lv & Ltu & Rus Mva EstV-06 Vitahotellets 

Aragon e. Merazure Believe In Tan kasv. Merja Kämäräinen 

Näyttelyt: Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker JUN EH 4. 9 månader, juniortik av goda proportioner, feminint huvud 

av korrekt längd, önskar bättre markerade ögonbrynsbågar, korrekt bett, mycket brant skuldra, vällagd överarm, något flat i 

bröstkorgen, bra rygg och kors, bra pälskvalitet, rör sig med bra steg från sidan, ännu något trångt bak, trevligt 



temperament. Joutseno 8.6. Rita Kadike Skadina, Latvia JUN EH 2. Very feminine female, feminine head could be a bit 

stronger, needs more chest in depth and volume, needs much ring training, correct angulations, good topline, very feminine 

head. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat JUN H. Very sweet little girl, needs a lot of time to be a 

cocker, small in face and body, fine in bone, nice coat, happy mover, good tailset but her tailend is not correct, movement 

very small in front and back, sweet temperament. 

 

MERAZURE INSTANT COFFEE 37481/07 s.12.06.2007 i. Kans & Fin & Est & Lv & Ltu & Rus Mva EstV-06 

Vitahotellets Aragon e. Merazure Believe In Tan kasv. Merja Kämäräinen 

Näyttelyt: Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat JUN EH. 12 months old, lovely girl, sweet head and 

expression, round eyes and skull, good ribs, in front and back angulations should be better, lovely coat, fine bone and fine 

feet, hackney movement, sweet temperament, happy tail. Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki JUN EH 3. Rungon  

mittasuhteiltaan oikea, kohtalaisen hyvä pää, kuono-osa voisi olla vaikuttavampi, hyvä kaula, vahva luusto, tasapainoisesti 

kulmautuneet raajat, vahva runko, liikkuu lyhyellä askeleella reippaasti, hyvä turkin laatu. 

 

MERAZURE J-LO 59694/07 s.11.11.2007 i. Merazure Forever Tan e. Lv Mva LVV-07 Merazure Victory Is Sure kasv. 

Merja Kämäräinen 

Näyttelyt: Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska PEN 1 KP VSP-pentu. 6 months old bitch, feminine in 

head, correct bite, good length of neck, a bit refined in bone, good spring of ribs, very well angulated behind, in a puppy 

coat, a bit unsure of herself in ring, otherwise very nice mover. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat 

PEN 1 KP VSP-pentu. 7½ months old, very typical cobby girl, a lot of quality, very gentle and soft expression, good earset, 

good nose, good body and bone, lovely tailset, good front, moves happy, lovely coat. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, 

Australia PEN 1 KP ROP-pentu. Well balanced puppy, very feminine, lovely forequarters and good upper arm, strong 

mover, well balanced puppy, good hindquarters, nice short hocks. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja PEN 1 KP ROP-

pentu. A black bitch with lovely head and expression, very good body and topline, moving soundly, a promising bitch. 

Kuopio KV 3.8. Robyn Wallis, Australia PEN 1 KP VSP-pentu. 9 months old bitch of good proportions, feminine head 

with soft expression, good neck into well laid shoulders, strong topline and tailset, a little tentative at the moment, probably 

the age. Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki JUH EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä ylälinja, riittävä 

luusto, hyvät raajojen kulmaukset, kauniisti laskeutuva karvapeite, käyttäytyy ja esitetään hyvin. Hyvinkää ER 19.10. 

Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Coat in excellent bloom although a little short in featherings, pleasing head, nice 

bone, scores in ribs and body, nice quarters, very smart and busy mover. 

 

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 6.1. Theo Leenen, Belgia VAL ERI 2. 7 years, square in outline, nice head, dark eyes, scissors 

bite, incisors getting irregular, well set ears, good neck, shoulder and topline, strong body, well angulated, good bone, feet 

and pastern, correct coat, moving well. Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat VAL ERI 3. Very nice 

bitch, excellent head, good eye and expression and neck, shoulders and tailset, a bit weak topline, good bone, lovely coat, 

happy mover, still shows her quality. 

 

MERAZURE VICTORY IS SURE Lv Mva 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: Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi AVO ERI 2. Nästan 7 år, utmärkt storlek, lite långsträckt i 

sina proportioner, välskuret huvud, feminint uttryck, bra bett, utmärkt hals och förbröst, rak i skuldra och överarm, utmärkt 

bröstkorg, stabil länd, bra kors, fina vinklar bak, står aning fransyskt i front, inte helt i bästa pälskondition men av bra 

kvalitet, rör sig parallellt bak, lite trångt fram, fin steg från sidan och med bra attityd. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-

Romans, Alankomaat AVO ERI 2. 7 years old, lovely girl, feminine head, very gentle expression, good earset, good 

angulations and body, good bone and feet, happy mover, good coat structure but trimming could be better, in the head I 

should like to have more parallelity, moves very happy. Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki AVO ERI 1 PN3 

VASERT. Rungon mittasuhteiltaan korkeuttaan pidempi, hyvät pään linjat, narttumainen pää, kuono-osa voisi olla 

täyteläisempi, upea kaula, hyvät raajojen kulmaukset, turkki ei nyt paras mahdollinen, liikkuu ja käyttäytyy hyvin. 

Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Very strongly made black in excellent coat, pleasing head, 

would like a smoother shoulder line but excels in body, very out-going mover, good forechest, took a little time to settle but 

went well. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti AVO EH. Pleasing head, nice eyes and good earset, heavy in head 

for a bitch, nice neck, good topline, good tailset, nice rear angulation, prefer better shoulder, moves well behind, winding in 

front, carrying too much weight. 

 

MER-GITTEN AADA 13297/07 s.18.11.2006 i. Ambassador of Merrily e. Midian’s Lady Planet kasv. Mervi Lehto 

Näyttelyt: Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia NUO ERI 2. 18 months old, well balanced bitch, short in body, feminine 

head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulders and topline, correct tailset, chest deep and well 

ribbed up, well angulated, nice coat, moving well. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt NUO EH 3. Erittäin hyvän 

tyyppinen, sopusuhtainen, ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, hieman 

suorat olkavarret, hyvä selkä ja takaosa, hyvä turkki, liikkeissä eturaajojen askel voisi olla pitempi, hyvät takaliikkeet, 

miellyttävä luonne. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla on hyvät mittasuhteet, 

feminiininen hyvän mallinen pää jossa otsapenger saisi olla selvempi ja kuono täyteläisempi, niukasti kulmautunut edestä, 

sopivasti takaa, hyvä kaula ja selkä, niukka eturinta, hyvän mallinen runko, hyvä luusto ja karva, etuaskel voisi olla 

pidempi, takaa liikkuu ok, miellyttävä luonne. 

 

MER-GITTEN ANGEL 13298/07 s.18.11.2006 i. Ambassador of Merrily e. Midian’s Lady Planet kasv. Mervi Lehto 



Näyttelyt: Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia NUO EH 4. 18 months old bitch with feminine head, dark eyes, complete 

scissors bite, good neck and shoulders, a little bit overbuilt, sloping croup, well angulated in front, slightly straight in 

backend, nice coat, moving well. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt NUO ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, 

ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä turkki, liikkuu ja 

esiintyy hyvin, 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 27.7. Theo Leenen, Belgia AVO ERI 4. 3 years old black & tan, short in body, feminine head and dark 

eyes, complete scissors bite, a little bit low set tail, well angulated, chest deep and well ribbed up, coat not in the best 

condition at this moment, moving well.  Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat 

mittasuhteet, ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, hieman 

kiharaiset hapsukarvat, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. 

 

MISSKISS 35826/07 s.18.05.2007 i. S(n) Mva Westerner Aquarious e. Great Escape Let Me Kiss You kasv. Anna-Mari 

Tauriainen 

Näyttelyt: Kajaani KV 5.1. Theo Leenen, Belgia PEN 1 KP VSP-pentu. 7 months old well balanced bitch, nice feminine 

head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, well angulated, good bone, feet and 

pastern, already in a good coat for her age, moving well, very promising. Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki JUN EH 

4. Sopivan kokoinen, sivukuvaltaan hyvä, ilmeikäs pää, oikeat pään linjat, kohtalaisesti kulmautuneet raajat, vielä kapea 

edestä ja takaa, käyttäytyy hyvin, hyvät sivuliikkeet. Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen JUN H. Hyvät mittasuhteet, ilmava 

kookas narttu, riittävä luusto, kaunisilmeinen pää, hyvät silmät ja korvat, hyvä pitkä kaula, eturinnan tulee kehittyä, 

toivoisin enemmän etukulmauksia, pitkähkö syvä rintakehä, pysty lantio, kapea reisi, toivoisin koiralle enemmän massaa 

runkoon, hyvä sivuliike mutta kovin kapea sekä edestä että takaa, hyvä turkin laatu, käyttäytyy hyvin. 

 

MOORLEAF QUITE A BEATY 52886/07 s.26.02.2007 i. Pansy's Feelin' Groovy e. Moorleaf  Gleam Of Hope  kasv. 

Monika ja Gunder Pettersson, Ruotsi  

Näyttelyt: Parkano RN 2.2. Annaliisa Heikkinen JUN EH 1. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori narttu joka tarvitsee 

kehätottumusta, hyvä pää, kaula saisi olla pidempi ja etuosa paremmin kulmautunut, vankka runko, hyvä takaosa, liikkuu 

hyvin, hyvä turkki. Vaasa KV 26.4 Ligita Zake, Lativa JUN ERI 1 PN3. Nice, feminine bitch of correct proportions, nice 

type of head, correct topline when standing, good volume of body, correctly angulated, just needs a bit ring training, correct 

temperament. Toijala RN 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska NUO EH 1. 15 months old junior bitch, she needs to develop, 

today she is a little too low and on long side, beautiful feminine head, correct bite, beautiful neck and shoulder, good 

topline, good hindquarters which need to strengthen, good body for her age, moves very well, beautiful coat, nice 

temperament. Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia JUN EH 4. 15 months, correct size, good proportions, proportional 

feminine head, correct bite, enough strong back, slighty open angulation in front, in movement should be better in front, 

should also be better prepared for the show. Mikkeli KR 5.7. Ricky Loch-Romans, Alankomaat NUO EH 2. 14 months, 

nice girl, good type, lovely head, good skull and frontface, soft expression, low ears, showing a little bit small in front, good 

bone, good colour and coat, in movement she needs to mature. 

 

MOOSELAKE’S BEBOP-A-LULA EstJV-05 31899/04 s.04.06.2004 i. EstV-97 Northworth Peek In Memories e. 

Cockhill Key To My Heart kasv. Helena Ravolainen 

Näyttelyt: Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara AVO EH. Vahva, hiukan pitkärunkoinen, pää ja ilme voisivat 

kokonaisuudessaan olla feminiinisemmät, toivoisin yhdensuuntaisemmat pään linjat ja merkatumman otsapenkereen, oikean 

malliset silmät, hiukan pyylevä runko, oikean mallinen rintakehä, voimakkaat takakulmaukset, hyvä matala kinner, eturinta 

saisi olla täyttyneempi ja kaula pidempi, etu- ja takaliikkeet saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä askelpituus mutta 

hieman kiireinen askellus, saisi kantaa itsensä kauniimmin liikkeessä, ei nyt halua näyttää laadukkuuttaan liikkeessä, 

malttamaton esiintyjä. 

 

MOOSELAKE’S CHA-CHA-CHA 15725/07 s.15.01.2007 i. S & Arg & Ury Mva MV-05 Corralet Indian-Savage e. 

EstJV-05 Mooselake's BeBop-A-Lula kasv. Helena Ravolainen 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia JUN EH 4. 1 year old, very square in outline, feminine head, dark eyes, 

well set ears, complete scissors bite, good neck, shoulder and topline, correct tail, well angulated, good bone, feet and 

pastern, chest still undeep and flat, not really in the best coat, moving well. Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin JUN H. 

Sopivan kokoinen, erisuuntaiset pään linjat, kevyt kuono-osa, hyvä kaulan pituus, kevyt luusto, hyvä hännän kiinnitys, 

hyvät sivuliikkeet, tarvitsee aikaa. Kuopio 3.8. Inga Siil, Viro NUO ERI 3. Young female, feminine, over middle size, 

extremely feminine head, very well set ears, straight upper arm, ribcage should be deeper, excellent body, could be more 

angulated in rear, a bit long in loin, correct tailset, correct coat, moves well with very good drive. Hyvinkää ER 19.10. 

Andrew Jones, Iso-Britannia NUO EH. Sparkingly conditioned feminine black, very attractive head, a little upright in 

shoulderline which restricts her chest development, good legs and feet, nice quarters, beautifully conditioned coat, happy 

outgoing mover. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden NUO EH 3. Mittasuhteiltaan erinomainen narttu jolla oikea-

linjainen pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto, hieman suora olkavarsi, hyvä runko 

ja takaosa, liikkuu iloisesti riittävällä askelmitalla, hyvä turkki ja luonne. 

 

MOOSELAKE’S CHERRYJAMJAM 15727/07 s.15.01.2007 i. S & Arg & Ury Mva MV-05 Corralet Indian-Savage e. 

EstJV-05 Mooselake's BeBop-A-Lula kasv. Helena Ravolainen 

Näyttelyt: Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia NUO H. Average type of bitch, a little over-weight, plain head, 

good dark eyes. 



 

MOOSELAKE’S COCOCHANELKO 15728/07 s.15.01.2007 i. S & Arg & Ury Mva MV-05 Corralet Indian-Savage e. 

EstJV-05 Mooselake's BeBop-A-Lula kasv. Helena Ravolainen 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia JUN ERI 3. 11 months, correct in type, feminine head, dark eyes, 

complete scissors bite, ears well placed and just long enough, good neck and shoulder, correct tailset, chest deep and well 

ribbed up, well angulated, good bone, feet and pastern, correct coat, moving well, a little bit shy. Tuusniemi RN 23.2. 

Johan Juslin JUN H. Pyöreärunkoinen narttu jolla lyhyt rintalasta, lyhyt kuono-osa, hyvä kaulan pituus, vahvat käpälät, 

rodunomainen ylälinja, hyvät polvikulmaukset, iloiset liikkeet. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi JUN EH. Bra 

storlek, bra skalleform med vackert feminint uttryck, framskjutande skuldra, tillräckliga vinklar fram, bra bröstkorg, goda 

vinklar bak, utmärkt päls, rör sig ok från sidan, något trångt bak, välvisad. Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker JUN ERI 

2. 14 månader, feminin tik av god typ och proportioner, feminint huvud som kunde vara något längre, korrekt bett, något 

lågt ansatta öron, bra rygg och kors, välmusklad, välvinklad, rör sig med bra steg från sidan, parallellt fram och bak, 

välbalanserad, trevligt temperament. Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara JUN ERI 2. Voimakasrunkoinen, hyvin 

kehittynyt oikean mallinen narttu, tällä hetkellä hiukan lyhytkuonoinen, pää muuten hyvän mallinen, hyvät silmät ja kaunis 

ilme, kaula voisi olla pidempi ja lapa viistompi, sopiva eturinta ikäisekseen, täyteläinen runko, kaunis matala kinner ja hyvät 

takakulmaukset, vielä pentumainen liikkuja ja malttamaton esiintyjä mutta askellus on kaunis ja ulottuva, miellyttävä käytös 

ja esiintyminen. 

 

MOSQUITOBITE 35824/07 s.18.05.2007 i.S(n) Mva Westerner Aquarious e. Great Escape Let Me Kiss You kasv. Anna-

Mari Tauriainen 

Näyttelyt: Kiuruvesi RN 19.4. Soile Bister JUN H. Sopivan kokoinen, hyväluustoinen, feminiininen narttu, ikäisekseen 

erittäin hyvin kehittynyt, hyvät mittasuhteet, toivoisin hieman paremman polviprofiilin, niukat kulmaukset edessä, tarvitsee 

enemmän voimaa takaosaansa, hieman jyrkkä lantio, erinomainen karvan laatu, tyylikkäämpi ylälinja olisi eduksi. Joensuu 

KR 17.5. Paula Rekiranta JUN H. Mittasuhteiltaan oikea nuori narttu joka esiintyy hieman kurittomasti, hyvä kallo, hyvä 

kuono-osa, riittävä kaula, niukasti kulmautunut edestä, hyvä rintakehä, hieman luisu lantio, oikea turkin laatu, liikkuu 

lyhyellä töpöttävällä askeleella. Ylivieska KV 18.7. Elena Ruskovaara JUN H. Feminiininen, tässä kehitysvaiheessa 

hieman pitkämallinen, sopiva luusto, vielä pentumainen pää jossa kaponen kuono-osa, kauniit silmät, toivoisin enemmän 

eturintaa ja kaulaa ja voimakkaammat etukulmaukset, sopivat takakulmaukset, runko on vielä kapea, rintakehä hyvin taakse 

ulottuva, erittäin pentumaiset liikkeet, etuaskel saisi ulottua pidemmälle sekä olla korkeampi liikkeessä, nyt koira putoaa 

eteen liikkeessä. 

 

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: Joutseno RN 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia,Latvia AVO ERI 1 PN3 VASERT. Feminine female, very 

nice head, parallel lines, strong back and loin, good chest, correct tail, good topline, excellent movements. Mikkeli KR 5.7. 

Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KÄY ERI 2 PN4 VASERT. 5 years old, lovely typical cocker spaniel, showing a lot 

of quality, nice head, lovely body, soft expression, happy tail, sound movement, sweet and correct temperament. 

 

MUSKETTIKOIRAN NUMBER ONE 40693/05 s.21.07.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. 

Muskettikoiran Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen 

Näyttelyt: Kerimäki RN 1.3. Paavo Mattila AVO H. Hyvän tyyppinen narttu, hieman pitkä runko, hyvä pää ja kaula, 

ylälinja saisi olla parempi, hento luusto, hyvälaatuinen karva, saisi liikkua tehokkaammin, saisi pitää linjansa paremmin 

liikkeessä, miellyttävä luonne. Sysmä RN 12.4. Saija Juutilainen AVO H. 2½-vuotias tilavarunkoinen nuori narttu jolla 

riittävä raajaluusto, narttumainen kaunis pää, hyvä purenta ja huulet, tilava runko joka voisi olla tiiviimmässä kunnossa, 

kauniit käpälät, löysät kyynärpäät, hyvä karvan laatu mutta tänään kovin niukassa turkissa, hyvä luonne, köyristää lanne-

osaa, liikkeet saavat tiivistyä. 

 

MUSKETTIKOIRAN PAMELA 35830/06 s.16.06.2006 i. Toalmark Cool N’Brown e. Fin Mva Muskettikoiran Fantasy 

Fanny kasv. Pirjo Toivakainen 

Näyttelyt: Kerimäki RN 1.3. Paavo Mattila NUO EH 2. Hyvät mittasuhteet omaava narttu, hyvä pää ja kaula, 

sopusuhtainen runko, selässä pehmeyttä, hyvät raajat, karva ei ole parhaimmillaan, liikkuu hyvin, saisi esiintyä iloisemmin. 

 

MUSKETTIKOIRAN PRINCESS 35829/06 s.16.06.2006 i. Toalmark Cool N’Brown e. Fin Mva Muskettikoiran Fantasy 

Fanny kasv. Pirjo Toivakainen 

Näyttelyt: Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro AVO H. Strong female, very good size, good shape of head but too light eyes, 

enough neck, straight in upper arm, good ribcage, too long in loin, could be more angulated behind, topline is not parallel 

enough, correct coat, moves close behind, loose in elbows, missing the carriage. 

 

MUSKETTIKOIRAN SUNFLOWER 32852/07 s.07.05.2007 i. Toalmark Cool N'Brown e. Muskettikoiran Number One 

kasv. Pirjo Toivakainen 

Näyttelyt: Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat JUN ERI 1. 13 months old, very typical, outstanding 

girl, happy temperament, lovely head, typical expression and lines, cobby body, good angulations, lovely coat, beautiful 

movement, sweet little girl. 

 

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: Parkano RN 2.2. Annaliisa Heikkinen NUO EH 2. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu jolla erinomainen 

luonne, kuono-osa saa vielä täyttyä, kaula voisi olla pidempi, hyvin kulmautunut etuosa, vankka runko, hieman pysty lantio, 



riittävät takakulmaukset, liikkuu ja esiintyy hyvin. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO ERI 4. Lovande ung tik 

med utmärkta proportioner, vackert välpigmenterad huvud, feminint uttryck, vacker hals och överlinje, utmärkta vinklar 

fram och bak, välformad bröstkorg, rör sig väl från sidan, parallellt fram och bak, utmärkt pälskvalitet. Lahti KV 27.4. 

Eeva Resko NUO EH 1. Hieman matalaraajainen narttu, hyvää tyyppiä, hyvä pää ja kaunis ilme, hyvä kaula, riittävästi 

kulmautunut edestä, hyvä eturinta, tiivis vankka runko, hieman jyrkkä lantio, erittäin hyvä vahva takaosa ja matalat 

kintereet, vapaa sivuliike, leveä etuliike ja hieman kapea takaa, iloinen luonne. Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard 

Madsen, Tanska AVO H. Two years old orange roan, could do with a bit more muzzle and a bit more stop, enough neck, 

well placed shoulder, could do with a bit more bone, correct short coupled, normally angulated behind, could use a bit more 

drive in her movement. Toijala 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska AVO EH 3. Bitch of good size, a little long in loin, 

feminine head, could be little longer in nose, too much throatiness, good neck, shoulder could be laid a bit more back, good 

topline, sufficient rear angulations, well bodied, moves a bit tripping and without power, nice coat and temperament. 

Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat AVO ERI 1. 2 years old, feminine elegant girl, altogether is correct 

but could be a little bit stronger, nice head, feminine expression, body and bone is coming together, when she moves freely 

she moves like a typical cocker. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, 

hyvä ilmeikäs pää, luusto voisi olla aavistuksen vankempi, riittävästi kulmautunut, hyvä runko, kaunis karvapeite, liikkuu ja 

esiintyy hyvin. Heinola KR 17.8. Reia Leikola-Walden AVO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea narttu jolla oikealinjainen pää 

mutta turhan kevyt kuono-osa, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, sopiva luusto ja runko, hieman lyhyt pysty lantio mikä 

vaikuttaa takaliikkeisiin, liikkuu muuten sujuvasti mutta taka-askel saisi olla vapaampi, erinomainen turkki, luonne ja 

esiintyminen. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Very pretty and feminine orange, appealing 

head and eye, slightly improved layback of shoulder would give better upper arm and chest but well ribbed, decent quarters, 

in lovely flat silky coat, happy sound mover. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti KÄY EH 4. Nice feminine bitch, 

pretty head and expression, nice eyes and good earset, nice neck, good topline, nice rib and loin, good tailset, super 

temperament, prefer more rear angulations and more laid back shoulder, moving close behind and wide in front. 

 

NICKEL AND DIMES ICE TEA 39145/07 s.09.08.2006 i. Nl Mva Symbiosis Classic Design e. Nl Mva Floroyal 

Bedazzling kasv. Gerda van Empel, Alankomaat 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia NUO EH 3. Blue with pleasing well balanced head, 

well balanced outline, movement erratic in the front. Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia NUO EH 2. Good head 

planes but skull needs to fill a little more, good angulations in front and rear, body proportions correct, very merry, in 

movement not driving from behind. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia NUO ERI 1 PN3 VASERT. Correct type, 

good balance, very sound movement, good size and condition, very good head, neck and shoulders, good body, hindquarters 

and tail placement. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka NUO ERI 1. Correct head but would prefer slightly longer 

ears, correct neck, would prefer slightly level topline and tail carriage at the level of topline on movement, correct quarters, 

movement, coat and temperament. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH 4. Attractive and well 

coated dark blue, scores in head and eye, nice shoulder angulation, good in ribs and body, a little unsettled on the move to 

start with but settled after a while. 

 

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: Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki KÄY EH. Miellyttävä kokonaisuus, ilmeikäs pää, hyvin rakentunut, 

vahva, esitetään jonkin verran tukevassa kunnossa, voisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä, muuten hyvät askeleet, 

käyttäytyy luottavaisesti ja riittävän iloisesti. 

 

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: Jaala RN 15.11. Paavo Mattila AVO ERI 1 PN3 VASERT. Kaunis narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja 

kaula, vahva runko, hyvä ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut takaa, hieman niukasti edestä, hyvä suora karva, liikkuu 

riittävän tehokkaasti mutta voisi esiintyä vieläkin iloisemmin. 

 

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: Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara VET ERI 1 VSP-VET. Upeassa kunnossa esitetty 12-vuotias veteraani, 

erinomainen karva vielä tässäkin iässä, hyvin kaunis nyt jo toki hieman kuivunut pää, alaleuka saisi olla leveämpi, tilava 

runko, erinomaiset takakulmaukset, tarpeeksi täytettä edessä, hieno ylälinja, käsittämättömän hienot liikkeet tämän ikäiselle 

veteraanille, virkeä halukas liikkuja, erinomainen jousto liikkeessä, ihana esiintyjä, kunniaksi omistajalleen tässä kunnossa. 

Valkeala 3.5. Soile Bister VET EH 2. 12-vuotias kauniissa kunnossa oleva kookas narttu jolla hyvä ylälinja, varsin hyvä 

kallo, kuono voisi olla täyttyneempi, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, erittäin hyvä runko, kaunis karva, liikkuu 

ikäisekseen varsin hyvin, miellyttävä luonne. Joutseno RN 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia VET ERI 1 PN2 ROP-VET 

BIS1-VET. Very nice veteran, in excellent condition for age, nice feminine head, strong body, good chest, excellent topline, 

strong back and loin, excellent movement. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat VET ERI 2. 12 years 

old, overall in a super condition, lovely gentle head, soft and feminine expression, good earset, angulations coming together, 

beautiful cobby body, happy merry tail, when she moves she looks like 2 years old, I hope she has a long life in this 

condition. Lammi RN 12.7. Markku Santamäki VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Erittäin iloisesti ja reippaasti liikkuva 12-

vuotias veteraani, täyteläinen pää, hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, harmaata charmia päässä, vahva turkki, 

käyttäytyy iän suomalla arvovallalla. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi VET EH 3. En 12-årig som ännu kan röra sig 

utmärkt, lite kraftigt huvud med halsskinn men bra överlinje, fin päls på kroppen och god kondition. Kouvola KR 16.8. 

Kirsti Louhi VET ERI 1 PN2 VSP-VET. Reippaasti esiintyvä 12-vuotias narttu, oikea purenta, hyvä kaula, ylälinja ja 

rintakehä, lyhyt lantio, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, turkki ei parhaassa kunnossa. Kihniö RN 30.8. 



Ritva Raita VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Vähän pullukka 12-vuotias joka liikkuu hyvin, erinomainen ilmeikäs pää ja hyvä 

purenta, hyvin kulmautunut mutta reidet vähän kuivuneet. 

 

NORTHWORTH GUCCI DRESS 21285/07 s.02.02.2007 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade American  

Pie kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN EH. Välbyggd tik, välskuret huvud, god hals och rygg, aningen 

fallande kors, kunde önska lite mer volym i bröst, tillräckligt benstomme, rör sig väl från sidan, kunde varit mer stabil sett 

fram och bak, god päls, trevligt temperament. Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara JUN EH 4. Hyvän mallinen sopivan 

vankka narttu, hiukan kapea alaleuka ja kuono-osa voisi olla täyteläisempi, kaunis kallo, tarpeeksi selvä otsapenger, lapa 

saisi olla viistompi ja kaula pidempi, eturinta on vasta tulossa, hyvä tanakka runko, erinomaiset takakulmaukset, etuliike on 

vielä kyynärpäistä löysä ja häntä liian korkea-asentoinen liikkeessä, tarvitsee lisää joustoa ja ulottuvuutta askeleeseen, 

seistessä erittäin kaunis kokonaisuus mutta liikkeiden tulee tasapainottua. Lahti KV 27.4. Eeva Resko JUN EH 2. Erittäin 

hyvän tyyppinen ja oikeat mittasuhteet omava narttu, hyvän muotoinen pää joskin kuono-osa voisi olla hieman 

voimakkaampi, kaunis kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvä luusto, vankka runko, saisi olla hieman parempi 

lantion asento, hyvin kulmautunut takaa, kaunis matala kinner, liikkuu suht hyvin kauttaaltaan, kantaa häntäänsä liikkeessä 

hieman liian korkealla, iloinen luonne ja upea turkin laatu. 

 

NORTHWORTH HIGGLEDYPIGGLED 31835/07 s.16.02.2007 i. Northworth Thunder Nbomber e. Northworth Variety 

Dress kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN ERI 2 PN3 VASERT. Välbalanserad tik, välskuret huvud, god 

överlinje, tillräckligt bröst och benstomme, rör sig väl från sidan, kunde varit lite parallell i fronten, god päls, trevligt 

temperament. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi JUN ERI 1 PN3 SERT. 14 månader, utmärkt storlek 

och proportioner, feminint huvud med vacker uttryck, mörka ögon, bra bett, utmärkt hals och förbröst, utmärkta vinklar 

fram, fin bröstkorg, stabil länd, fin kors, utmärkta vinklar bak, fina tassar, super finish i päls och trimning, rör sig lite trångt 

bak, parallellt fram, med bra steg ifrån sidan och med glatt cocker temperament. Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara JUN 

ERI 1 PN3 VASERT. Oikeatyyppinen feminiininen narttu, kuono-osa saa vielä täyttyä, hyvän mallinen kallo, hyvä 

raajaluusto ja varma asento, oikean mallinen takaosa ja hyvä runko tähän ikään, erinomainen karvapeite, kaunis liikkeessä ja 

kantaa itsensä erinomaisesti, esimerkillinen esiintyminen. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa JUN ERI 3. 

Attractive nice black bitch in very good size, very nice head and good length of neck, short body and excellent angulations, 

nice silky coat, moves very good. 

 

NORTHWORTH HOOTCHIECOOTCHIE  31833/07 s.16.02.2007 i. Northworth Thunder Nbomber e. Northworth 

Variety Dress kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki JUN H. Pienehkö, hieman vallaton, pään tulee vielä kehittyä, kuonon 

vahvistua, riittävä luusto, kaipaa kehätottumusta, siististi laitettu turkki. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia JUN EH. 

Correct type, head big enough, enough stop, strong skull, good topline when standing, could be better when moving, good 

volume of body, correctly angulated, a bit short upper arm, moves with enough drive, correct temperament. Valkeakoski 

KR 23.8. Vera Smirnova, Viro NUO H. Hyvä tyyppi, sopiva luusto ja koko, narttumainen pää, vahva selkä, toivoisin 

enemmän eturintaa, pystyt lavat, hyvä takaosa, hyvä turkin laatu, liikkeet löysät edestä ja löysät takaa, askel tulisi olla 

pidempi. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia NUO EH. 16 months old, head feminine but could have better 

proportions, especially in muzzle, good bite, could have more neck, good body proportions, good topline, quite good in 

coat, in movement could be more free. 

 

NORTHWORTH INSPIRATIONAL Fin & Rus Mva 33282/98 s.22.05.1998 i. Dk & D & S(n) & VDH Mva KBHV-98 

KBHV-99 SV-01 KBHV-01 DKKV-02 KBHV-02 V-05 PMV-05 Dan-L’s Let’s Talk About Sex e. Northworth Hue And 

Cry kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Pieksämäki KR 7.6. Paula Rekiranta VET ERI 1 PN3 ROP-VET. 10-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty 

kaunis narttu, hyvin kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä runko, raajat ja kulmaukset, liikkuu ikäisekseen 

hyvin. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat VET ERI 1 PN2 ROP-VET BIS1-VET. 10 years, very 

gentle and feminine girl, showing super feminine elegant expression, overall she is a beauty and she knows it, moves very 

well. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia VET ERI 1 ROP-VET. Correct type, good balance, sound movement, very 

good head, correct bite with a missing incisor, neck could be longer, very good shoulder placement and hindquarters, correct 

coat. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka VET ERI 1 ROP-VET. 10 years old in top condition, nice head, correct 

neck, nice body, tail, quarters, movement, coat and temperament. Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara VET ERI 1 PN3 

ROP-VET BIS2-VET. Erinomaista tyyppiä oleva hurmaava veteraani, hyvin kauniin mallinen pää, lapa voisi olla viistompi 

ja kaula pitempi, erinomainen näyttelykunto, kauniit liikkeet, kantaa itsensä vielä kauniisti. Kuopio KV 1.8. Darren 

Bowey, Australia VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Feminine bitch of good type and quality, well balanced, lovely head and 

dark eye, good topline and tailset. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja VET ERI 1 VSP-VET. 10 years old red bitch with a 

beautiful head, very good neck and body, excellent topline, she moves well for her age, a great credit for her owner, very 

well presented coat. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro VET ERI 1 VSP-VET. Very well balanced, excellent body 

proportions, extremely feminine head, excellent body overall, excellent front and rear, beautiful topline, correct tailset, very 

good angulated behind, she's very good mover although she's ten years old, adorable veteran overall. 

  

NORTHWORTH JAR AGAINST ALL 30000/04 s.25.02.2004 i. Fin Mva Finemoon One And Only e. EuV-06 

Northworth Occult Taste kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Very feminine red, scores in head and eye, very 

compact shape overall, liked her forearm angulation, well developed ribs and body, nice quarters, happy outgoing mover. 

 



NORTHWORTH KISS AGAIN 36218/07 s.11.05.2007 i. Northworth Thunder Nbomber e. Northworth Jar Against All 

kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Kemi RN 8.6. Lena Danker JUN H. 13-kuinen hyvin feminiininen narttu joka vielä antaa hyvin ilmavan 

vaikutelman, vielä hyvin kauttaaltaan kapea pää ja pyöreä kallo, hyvin niukka purenta, hyvin suora edestä, vielä kapea 

rintakehä, hyvin asettunut häntä, hyvät polvikulmaukset mutta syvä polvikinner, hyvä karvan laatu, liikkuu lyhyellä 

tehottomalla askeleella, hyvin pidättäytyväinen luonteeltaan. 

 

NORTHWORTH LACE A'LAME 53251/07 s.08.06.2007 i. S(n) Mva Backhills New Design e. Jaturga vom Schloss 

Hellenstein kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Lahti KV 27.4. Eeva Resko JUN ERI 1 PN3 SERT. Erittäin hyvän tyyppinen, ikäisekseen erittäin valmis narttu, 

kaunis nartun pää, tummat hyvät silmät, erinomainen ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa, erinomainen eturinta, erinomainen 

luusto, erittäin vahva hyvä runko, hyvä takaosa, liikkkuu edestä ja takaa hyvin, sivuliikkeessä voisi olla edessä hieman lisää 

ulottuvuutta, iloinen luonne, erinomainen turkin laatu. Koski TL RN 3.5. Leila Kärkäs JUN EH 2. Erittäin hyvä 

kokonaisuus, muuten hyvä pää mutta huulilinja voisi olla syvempi, kaunis kaula ja ylälinja, aavistus ylimääräistä massaa 

rungossa, liikkeessä runko rullaa, hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen vahva takaosa, kaunis väritys ja 

hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa JUN ERI 1 PN1 SERT 

ROP. Very attractive bitch of excellent type, nice head with very typical expression, short body, excellent angulations, 

excellent coat, moves very attractively. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola JUN ERI 2 PN3 VASERT. Erinomainen tyyppi, 

hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt runko, sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä 

askeleella, kantaa itsensä hyvin. Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia JUN ERI 1 PN1 SERT ROP. 1 year, excellent size 

and length of body, very nice feminine head and expression with enough deep muzzle, correct eye placement, enough long 

neck, excellent topline and tailset, excellent angulation, excellent movement, she presents herself better than handler. 

Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat JUN ERI 1 SERT. Lovely young bitch, very feminine in outline, beautiful 

head with lovely expression, very good pigmentation, nice neck, topline and tailset, sufficient forechest and good 

development for age, correct angulation front and rear, lovely coat condition and colour, movement ok for her age, needs to 

tighten front action, nice presentation. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. 14 

months old, lovely typy female, very nice head, correct bite, good front, neck and topline, presents herself in good coat, 

good hindquarters, nice typy movement. Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi NUO ERI 1 PN4. Utmärkt typ, fina 

proportioner, feminint huvud med bra proportioner i nos och skalle, mörka ögon, långa öron, vacker nacke, bra rygg och 

kors, goda vinklar, bra benstomme, välutvecklad bröstkorg med förbröst, vacker päls, rör sig med fint steg och resning. 

Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia NUO ERI 2. Very strongly constructed black & white, put down in 

excellent coat and condition, nice head with melting expression, scores in strength of bone and body, very happy, confident 

and sound mover. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi NUO ERI 1 PN2 VASERT VACA. 16 månader, 

välutvecklad härlig ung tik av utmärkt typ, storlek och proportioner, med vacker silhuett, feminint välformat huvud, ljuvligt 

uttryck, saxbett, fina rasdetaljer, utmärkt hals och överlinje, tillräcklig förbröst, passande benstomme, välvinklad, fina ben 

och tassar, välformad bröstkorg, visas i perfekt kondition, såväl päls som musklar, utmärkt kors och svans, härliga rörelser, 

välskött vacker päls, typiskt temperament. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti NUO ERI 2. Nicely balanced bitch, 

with lovely head and expression, nice dark eyes, good earset, nice clean throat, good neck and shoulder, lovely topline, good 

tailset, nice rib and loin, good angulation in rear, prefer tighter feet, moving well both ways. Helsinki KV 13.12. Tord 

Lundborg, Ruotsi NUO ERI 1 PN3 SERT. Feminin, mycket vackert huvud, vällagd skuldra, utmärkt förbröst, välvinklad 

överarm, välkroppad, fina proportioner, korrekt kors, välvinklad bakdel, vacker päls, rör sig med härligt drive och lång steg, 

lösa armbågar. 

 

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-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Northworth Hue And Cry kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi VET ERI 1 PN4 VSP-VET. Feminint välskuret huvud, vällagd 

skuldra, utmärkt förbröst, lång välvinklad överarm, kort och kompakt kropp, välvinklad bakdel, vacker päls, rör sig med 

härligt steg. 

 

NORTHWORTH NEW TARGET 17957/08 s.02.10.2007 i. Northworth Talk In Waves e. Cyp Mva Northworth Precious 

Hit kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi JUN ERI 3. Feminin, mycket vackert huvud, vällagd skuldra, 

utmärkt förbröst, lång välvinklad överarm, korrekt kors, välvinklad bakdel, utmärkt pälskvalitet, härliga rörelser, vispande 

fram ben i rörelser. 

 

NORTHWORTH PICK N' PUT 34253/08 s.23.03.2008 i. Sofus Wildcard e. EuV-06 Northworth Occult Taste kasv. Nina 

Kauhanen 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN 4. Typy bitch, lovely expression, good bone, well 

bodied, nice tailset, well proportioned, would like a little more hind angulations, moves with style. Espoo PN 1.11. Juha 

Palosaari PEN 1 KP VSP-pentu. Ääriviivoiltaan ja mittasuhteiltaan miellyttävä narttu, miellyttävä pään sivukuva, hieman 

pienet silmät, hyvä kaula, vankka ja tiivis runko, erinomaiset etu- ja takakulmaukset, riittävä askelpituus, lupaava turkin 

alku. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi PEN 1 KP ROP-pentu. Utmärkt huvud, vacker hals, utmärkt förbröst, 

korrekta proportioner, korrekt kors och svans, välvinklad bak steg, välgående. 

 

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: Lahti KV Eeva Resko VAL ERI 1 PN1 CACIB ROP. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava 

narttu, erittäin hyvä pää, silmät saisivat olla aavistuksen suuremmmat, erinomainen eturinta, hyvin kulmautunut tiivis 



etuosa, riittävä luusto, tiivis hyvä runko, hyvä liioittelematon takaosa ja matala kinner, liikkuu kauttaaltaan erittäin hyvin. 

Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa VAL ERI 4. Black in very good type, correct size, female head, correct length 

of neck, very good angulations, should move a little fresher. Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia VAL ERI 1 PN3 

VACA. 7 years, excellent size, nice head and expression, enough strong and deep muzzle, excellent topline and angulation, 

very nice movement and temperament. 

 

NORTHWORTH RISING ELLE 47081/08 s.23.04.2008 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Northworth 

Guilty N'Cry kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Helsinki PN 30.11. Teija Salmi-Aalto PEN 2 KP. 7 kk, tasapainoinen erittäin kaunis kokonaisuus, selvä 

sukupuolileima, hyvä narttumainen pää jossa hyvä vahvuus, upea kaula ja ylälinja, hyvä runko, hyvin kulmautunut edestä, 

erinomaisesti takaa, sopiva luuston vahvuus, hyvät käpälät, liikkuu hyvällä askelpituudella ja yhdensuuntaisesti, voisi 

esiintyä reippaammin, näyttävä kokonaisuus. 

 

NORTHWORTH TRUST TO SAGA Kans & Fin & Rus Mva 30278/02 s.16.12.2001 i. S Mva SV-00 Claramand 

Shockwave e. Northworth Hue & Cry kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi VAL ERI 2. Välgående, vällinjerad tik med utmärkta proportioner, 

vackert feminint huvud och uttryck, vacker hals och överlinje, utmärkta vinklar fram med välutvecklad förbröst, härlig 

bröstkorg, välvinklad bakställe med breda fina lår och korta hasor, bra päls, rör sig väl i alla håll. Pertunmaa RN 5.4. 

Elena Ruskovaara VAL ERI 1 PN1 ROP RYP2. Laadukas, vankka, oikean mallinen narttu, sopivasti huulia ja hyvät pään 

mitat, ilme voisi olla pehmeämpikin, täyteläinen eturinta, sopiva kaula, oikean mallinen rintakehä, erittäin hyvät taka-

kulmaukset, hyvä ylälinja, erittäin kauniit ulottuvat sivuliikkeet, oikeaoppinen hännän käyttö liikkeessä, hyvä ryhti ja oikea 

asenne liikkeessä. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi VAL ERI 1 PN1 CACIB ROP. 6 år, utmärkt 

storlek och proportioner, vackert feminint huvud med fint uttryck, mörka ögon, utmärkt bett, fin hals och utmärkt förbröst, 

välvinklad skuldra, utmärkt bröstkorg och fint ländparti, utmärkt kors och fina vinklar bak, fina tassa, bra päls, rör sig bra, 

bredd bak, parallellt fram, bra steg från sidan med fin cocker attityd. Pieksämäki KR 7.6. Paula Rekiranta VAL ERI 1 

PN1 VSP. Kaunis narttumainen kokonaisuus, miellyttäväilmeinen nartun pää, erinomainen kaula, lavat ja ylälinja, tilava 

runko, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä karvapeite, liikkuu erittäin hyvin, iloisesti heiluva häntä. Mikkeli KR 5.7. Ricky F 

Loch-Romans, Alankomaat VAL ERI 2. Beautiful lady, showing the quality of the breed, cobby, balanced, high society, 

lovely coat, moves with temperament and happy. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia VAL ERI 3. Correct type, good 

balance, sound mover, good head, correct bite, neck could be longer, a little tight in elbow, sound hindquarters. Oulu KR 

13.7. Rouli Kantzou, Kreikka VAL ERI 2. 6 years old in nice condition, correct head, would prefer slightly longer ears, 

correct neck, body, tail, quarters, movement, coat and temperament. Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara VAL ERI 1 

PN2 VACA. Erinomaista tyyppiä oleva, hyvin feminiininen narttu jolla on rauhallinen käytös, feminiininen pää, kauniit 

huulet, kyllin lempeä ilme, tarpeeksi eturintaa, sopivasti takakulmauksia, mallikas rintakehä, tarpeeksi kulmautunut edestä, 

kauniissa näyttelykunnossa, hyvät terveet liikkeet, kantaa itsensä kauniisti, miellyttävä kokonaisuus. Kuopio KV 1.8. 

Darren Bowey, Australia VAL ERI (myöhästyi, vain laatuarvostelu). Lovely bitch of good type and quality, well balanced 

front and rear, firm topline and tailset, good head and eye colour. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja VAL ERI 3. A nice 

red bitch, pleasing outline, I like her head, very good body and topline, good tail action, could have slightly better tailset, 

very good mover, would need a bit more drive in front, very well presented. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro VAL ERI 3. 

Lovely, very compact bitch with very nice balance between front and back, very feminine head, nice dark eyes, needs more 

stop, excellent front, excellent body, beautiful topline, correct tailset, compact feet, moves very well from side but close 

behind. 

 

NORTHWORTH UNEXPECTED KISS 45193/05 s.18.08.2005 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. 

Northworth Jar Against All kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Toijala RN 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska KÄY EH 1. Good size, beautiful feminine head, typical 

expression, correct bite, good neck, shoulder could be laid more back, good topline, good rear angulations but could have 

stronger thigh, strong body, moves ok but with a lack of power, should have a longer step, nice coat, nice temperament. 

Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia KÄY EH 4. Almost 3 years, very good size, proportional head, correct bite, could 

have darker eyes, could have stronger back in movement, correct tailset, very good angulation, in movement could be better 

in front. 

 

NORTHWORTH VARIETY DRESS 13365/06 s.16.11.2005 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade 

American  Pie kasv. Nina Kauhanen 

Näyttelyt: Raisio RN 15.6. Horst Kettendörfer, Saksa AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. 2½ Jahre alt, schwartze Hündin, sehr 

schöne feminine Kopf, dunkles Augen, sehr gute Vorbröst, kräftige Brustkorb, bästes Haarkleid, sehr gute Winkelungen 

Hinterhand, eine Hündin mit viel Temperament, fröhlichen Rütenspiel, Bewegungen raumgreifend mit viel Schub, 

excellente Typ. 

 

NORVALE HEATHER BELL 46824/06 s. 11.05.2006 i. Kans & Fin & S(n) Mva RkfV-08 Fashion Show Of Black 

Mirage e. Norvale Blackeyed Susan kasv. Merja Järnstedt 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO ERI 3. Lovande ung tik med utmärkta proportioner, feminint 

uttryck i en välformad skalle, mörka fina pigment, korrekt hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, välformad 

bröstkorg, utmärkta ben och tassar, breda fina lår, vacker päls, rör sig väl i alla håll. Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-

Däuber NUO EH 2. Hyvä tyyppi ja koko, vahva pää ja ylälinja, miellyttävä luonne, hyvin niukassa turkissa tänään, liikkuu 

hyvin. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki NUO EH 3. Miellyttäväilmeinen, oikeat pään linjat, hyvä kallo, lavat 

saisivat olla viistommat, hyvät takaraajan kulmaukset, riittävä luusto, hyvin hoidettu turkki, voisi liikkua rennommin ja 

pidemmällä askeleella, käyttäytyy hyvin. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO EH. Red, lovely 



dark eye but head a little strong, would prefer better shoulder and feet, movement erratic. Lammi RN 12.7. Markku 

Santamäki AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Kauttaaltaan hyvin viehättävä, täyteläinen hyvä pää, oikea ylälinja, riittävä luusto 

ja rintakehä, kaunis kiiltävä karvapeite, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, pohjavilla puuttuu. Valkeakoski KR 23.8. Vera 

Smirnova, Viro AVO EH 3. Erittäin hyvä tyyppi, riittävä luusto, sopiva koko, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, vahva ylälinja, 

eturintaa saisi olla enemmän, riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, karvaa saisi olla enemmän, etuaskel saisi olla pidempi. 

Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia AVO ERI. 2 years old, feminine head, with good bite, front could be 

stronger, nice neck and topline, coat in changing, good hindquarters, good tailset and carriage, good free mover. Porvoo KR 

14.9. Saija Juutilainen AVO H. 2-vuotias, hyvärunkoinen punainen narttu jolla kaunis pitkä pää, hienot pään linjat ja ilme, 

huulet, purenta ja korvat, kaunis kaula, eturinta saa vielä kehittyä, etukulmaukset voisivat olla paremmat, hyvät leveät 

reidet, tiiviit käpälät, erinomainen karvan laatu, kovin ahdas takaliike, nostelee turhaan etujalkojaan, hienosti heiluva häntä, 

sivuaskel jää hieman lyhyeksi, raajaluusto saisi olla voimakkaampi, mukava luonne. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila KÄY 

EH 4. Hyvin rakentunut narttu, hyvän mallinen pää, voisi olla aavistuksen pitempi, kaunis kaula, eturintaa voisi olla hieman 

enemmän, hyvä runko, ylälinja ja takaosa, hyvälaatuinen karva jota voisi olla hieman enemmän, saisi liikkua vieläkin 

tehokkaammin, miellyttävä luonne. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden KÄY EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, tänään 

hyvin niukassa turkissa esitetty narttu, oikealinjainen pää, kuono-osa voisi olla hieman pidempi, hyvä kaula ja ylälinja, 

erinomainen luusto, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hieman kapeasti takaa, sivusta riittävällä askelmitalla, iloinen luonne. 

 

NORVALE SAPPHIRE 57965/07 s. 08.07.2007 i. JV-02 Norvale Spot On e. Norvale Crystal  kasv. Merja Järnstedt 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi JUN ERI 2 VASERT. 9 månader, bra storlek och 

proportioner, feminint välskuret huvud med fint uttryck, bra bett, välansatta öron, tillräcklig hals, markerad förbröst, bra 

kors, tillräckliga vinklar bak, bra tassar, utmärkt pälskvalitet för färgen, rör sig parallellt fram och bak, med tillräcklig steg 

från sidan och med glatt cocker temperament. Lahti KV 27.4. Eeva Resko JUN H. Hyvän tyyppinen nuori narttu, hieman 

takaluisu ja lyhyt kallo-osa, otsapenger saisi olla parempi, samoin ilme, riittävä kaula, pysty lapa  ja suora olkavarsi, 

puutteellinen eturinta, hyvä luusto ja runko, hyvä takaosa, liikkuu sivulta melko hyvin, hyvät takaliikkeet, vispaavat löysät 

etuliikkeet, mukava luonne, oikea karvan laatu. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia JUN EH. Black 

with nicely balanced outline, a little plain in head, would prefer more angulations throughout. 

 

OAKHILL ACADEMY BOLD AND BEAUTY 29498/08 s.06.04.2008 i. Merazure Daring Tiger e. EstJV-06 Merazure 

Belleza kasv. Leila Pihlaja 

Näyttelyt: Jaala RN 15.11. Paavo Mattila PEN 2. Hyvin rakentunut pentu, kallolinja hieman taakse laskeva, kaunis kaula, 

hyvin kehittynyt runko, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. 

 

OAKHILL ACADEMY NOBEL PRICE 15839/07 s.11.01.2007 i. Nightlane's Playman e. Muskettikoiran La  Bamba 

kasv. Leila Pihlaja 

Näyttelyt: Lahti KV 27.4. Eeva Resko JUN H. Hyvän tyyppinen miellyttävä narttu, kaunis pää, silmät voisivat olla 

aavistuksen suuremmat, hieman lyhyt kaula, hieman suora edestä, puutteellinen eturinta, hyvä luusto ja runko, hyvä takaosa, 

hyvä turkin laatu, ei tänään ollut halukas yhteistyöhön esittäjän kanssa ja liikkeitä oli vaikea arvostella mutta näytti olevan 

hyvät takaliikkeet ja suht hyvät etuliikkeet, vaati lisää kehätottumusta. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, 

Alankomaat JUN ERI 4. Lovely girl, too good condition (fat), lovely head, good conformation, beautiful bone and feet, 

lovely coat, very happy in movement, a little bit out in elbows. Lammi RN 12.7. Markku Santamäki  NUO EH 1. Sopivan 

kokoinen, kohtalaisen hyvä pää, vahva runko, sopusuhtainen luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu hyvin ja 

käyttäytyy luottavaisesti. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila NUO ERI 1. Kaunis nuori narttu, hyvät mittasuhteet, hyvän 

mallinen kaunisilmeinen pää, kaunis kaula, eturintaa saisi olla enemmän, hyvä runko ja takaosa, hyvä karva ja liikkeet, 

miellyttävä luonne, voisi esiintyä vieläkin iloisemmin. 

 

OAKHILL ACADEMY SELMA LAGERLÖF 15841/07 s.11.01.2007 i. Nightlane's Playman e. Muskettikoiran La  

Bamba kasv. Leila Pihlaja 

Näyttelyt: Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker JUN EH. 14 månader, feminin tik av god storlek, feminint huvud, 

tillräcklig parallellitet, korrekt bett, knappt vinklad runtom, ännu mycket tunn i bröstkorg och förbröst, bra ben och tassar, 

lovande päls på kommande, något lång i länden, rör sig ännu obalanserat, trevlig attityd. 

 

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: Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki KÄY EH 1. Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet, hyvä täyteläinen 

pää, hyvä luusto ja runko, köyristää lanneosaansa liikkeessä, hyvä turkki, käyttäytyy luottavaisesti. Ypäjä KR 20.7. 

Markku Santamäki KÄY ERI 1 VASERT. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteilta oikea, ilmeikäs pää, kuono voisi olla 

täyteläisempi, hieman korkeat otsaluut, pitkä kaula, hyvä ylälinja, hyvät liikkeet, hyvä ja hyvin laitettu karvapeite, 

käyttäytyy hyvin. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY EH 3. Strongly made, excels in forearm 

angulation with very good upper arm and chest, good body and strength of ribs, in very good coat and condition, took time 

to settle but went soundly in the end. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen KÄY EH 2. Erinomainen tyyppi, koko ja 

mittasuhteet, luustoa voisi olla enemmän, pään linjat tulisi olla yhdensuuntaisemmat, hyvä ilme, riittävä kaula, hyvä eturinta 

ja etukulmaukset, pehmeät ranteet, hyvä rintakehä, takakulmauksia saisi olla enemmän, kaunis hyvälaatuinen turkki, liikkuu 

tasapainoisesti mutta toivoisin pitemmät liikkeet. 

 

OLIPA’S FIGURINE 53213/07 s.24.09.2007 i. Kans & Fin & Est & N Mva JV-04 Benchmark Poetry In Motion e. Fin 

Mva Emba's Miss Rosa Munda kasv. Liisa Pajala 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN. Very oldfashioned sporting-looking cocker puppy, 

excellent natural jacket, a little heavy in head, front assembly okay, good topline, good quarters, very good musculature 



throughout, movement is okay, a little narrow behind, but highlights good character. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, 

Slovenia JUN EH 3. 11 months old, head in proportion to the body, with good bite, good front, upperline needs time, good 

hindquarters, at the moment bit out of coat, moves good but needs training. 

 

OLIPA’S FILIOLA 53214/07 s.24.09.2007 i. Kans & Fin & Est & N Mva JV-04 Benchmark Poetry In Motion e. Fin Mva 

Emba's Miss Rosa Munda kasv. Liisa Pajala 

Näyttelyt: Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska PEN 1 KP. Nice orange 7 months old puppy, nice head 

and expression, good eye colour, good bone, could be little better angulation in front, well angulated behind, very happy 

little puppy. Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 2. Feminine head, nice expression, good neck, very 

good coat and coat pattern, good upper arm, good ribcage, well developed quarters with good muscles, very good 

movement, very free with good reach and drive, this is not a glamour girl but a very honest cocker. Hämeenlinna KV 24.8. 

Stefan Sinko, Slovenia JUN EH 4. 11 months old, feminine head with good bite, good front and neckline, topline needs 

time, good hindquarters, correct tailset, movement coordination needs time, needs time and training. Porvoo KR 14.9. Saija 

Juutilainen JUN EH 1. 1-vuotias, ikäisekseen hyvärunkoinen, tasapainoisesti kehittynyt juniori jolla riittävä raajaluusto, 

kaunisilmeinen narttumainen pää, hieman pyöreyttä kallossa, hyvä purenta, huulet ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, saisi olla 

paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, seisoo takajalat rungon alla, köyristää hieman lanneosaa ja lantio turhan 

jyrkkä, erinomainen karvan laatu, iloinen luonne, iloiset liikkeet mutta vielä kovin löysät ja pentumaiset, mukava luonne. 

Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Attractive orange in excellent coat condition, pleasing head, 

would like a little more femininity, very good upper arm, nice chest, well boned legs, good strong ribs, adequate quarters, 

very exuberant mover, covered the ground well. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen JUN ERI. Erinomainen tyyppi, koko ja 

mittasuhteet, riittävä luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä pitkä kaula, erinomainen eturinta ja etukulmaukset, hyvä rintakehä, 

hieman pysty lantio, riittävät takakulmaukset, kaunis hyvälaatuinen turkki, liikkuu tasapainoisesti mutta toivoisin pitemmät 

liikkeet, hyvä luonne. 

 

OLIPA’S GOLDEN DREAM 11231/08 s.17.12.2007 i. Kans & Fin & Dk & S(n) & Est & N & Pohj Mva V-01 V-02 V-

03 Estv-01 Benchmark Oliver Twist e. Olipa's Bijou kasv. Liisa Pajala 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 2 KP. Raw, immature but very nice, nice head and 

expression, shoulder needs to drop back a little, upper arm is good, well developed rib and forechest, good quarters, nice 

proportions, very sound and stylish, very good carriage, wonderful true cocker character, very promising. Ypäjä KR 20.7. 

Markku Santamäki PEN 2. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, pään tulee vielä kehittyä, jonkin verran 

korkeat otsaluut, seistessä hyvä ylälinja, riittävä luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkeessä ylälinja ei aivan 

oikea, käyttäytyy iloisesti, hyvä turkin laatu. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Very pretty 

tricolour, presents a cockery picture, attractive head and eye, would like a little more layback in shoulder, nicely developed 

body, could carry a little more weight to advantage, adequate quarters, excellent coat condition, very happy outgoing mover, 

showed excellent character for her 'very good' grading. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen JUN EH. Erittäin hyvän 

tyyppinen, hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, pään linjat tulisi olla yhdensuuntaisemmat, hyvä ilme, lyhyt kaula, eturintaa ja 

etukulmauksia tulisi olla enemmän, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, takakulmia voisi olla enemmän, erittäin kaunis 

turkki ja väri, vielä kovin pentumaiset liikkeet, pyöristää selkää liikkeessä, iloinen koira. 

 

OLIPA’S GOLDEN SEEKER 11236/08 s.17.12.2008 i. Kans & Fin & Dk & S(n) & Est & N & Pohj Mva V-01 V-02 V-

03 Estv-01 Benchmark Oliver Twist e. Olipa's Bijou kasv. Liisa Pajala 

Näyttelyt: Kellokoski 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 3 KP. Very nice type, feminine head, very good body and 

ribs, wide rear, excellent quarters, a loose puppy but with lots of promise for the future, very sporty movement, powerful 

rear, hope that she refines a little over neck which looks a bit stuffy at the moment. 

 

OLIPA’S GREEN HEART 11233/08 s.17.12.2008 i. Kans & Fin & Dk & S(n) & Est & N & Pohj Mva V-01 V-02 V-03 

Estv-01 Benchmark Oliver Twist e. Olipa's Bijou kasv. Liisa Pajala 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI. Very pleasing black & white, showing good 

cocker type, although rather naughty on the table but this could not hide her obvious qualities, very pleasing head and eye, 

scores in strength of construction and compact type, excellent mover but just needs to strengthen in behind, made it difficult 

for the judge and owner but despite that an 'excellent'. 

 

OLIPA’S ILLUUSIA Fin Mva 15972/00 s.14.02.2000 i. Fin & S(n) Mva Finemoon Unlimited e. Olipa’s Manteli kasv. 

Liisa Pajala  

Näyttelyt: Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet 

ja luusto, hyvä pää ja ilme, kauniit silmät ja korvat, hieman lyhyt kaula, eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvät 

kulmaukset edessä ja takana, erinomainen rintakehä, erinomaiset ryhdikkäät liikkeet, erittäin kaunis turkki, hyvin säilynyt 

veteraani joka käyttäytyy hienosti. Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VET EH 2. 8 years old, good 

breed type, good head shape and correct bite, would prefer a little better laid down shoulder, not in best coat, good size of 

bone, well set tail, a bit narrow behind, othernise a sound mover. Kellokoski 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia VET 

ERI. Blue with well balanced head, good neck and shoulder, well ribbed, firm quarters, still moving soundly. Hämeenlinna 

KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia VET ERI 2. 8 years old, nice typy female, still in show condition, lovely head, good bite, 

good body proportions, good neckline, correct hindquarters, quite good in coat, moves correct. Porvoo KR 14.9. Saija 

Juutilainen VET ERI 1 ROP-VET. 8-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty tasapainoinen kaunislinjainen vanha rouva 

jolla hyvin kaunisilmeinen ja kaunislinjainen pää, hyvin hoidettu purenta, hyvät huulet ja korvat, erittäin hyvät kulmaukset 

ja käpälät, erittäin hyvä karvan laatu, liikkuu edelleen kauniisti sivulta, edestä hieman löysästi, hyvässä kunnossa. Hyvinkää 

ER 19.10. Rui Gonçalves, Portugali VET ERI. 8 years, nice head with good proportions, correct bite, very good neck, 

correct angulations in front, good bone, nice feet, very good ribcage, could be shorter in loins, good angulations behind, 



moves well. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen VET ERI 1 PN1 VSP-VET. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, kaunis 

ilmeikäs pää, hieman lyhyt kaula, hyvä eturinta ja etukulmaukset, erinomainen rintakehä, aavistuksen pitkä lanne, hyvät 

takakulmaukset, hyvä turkin laatu ja kaunis väri, erinomaiset liikkeet, hyvä luonne. 

 

OLIPA’S UNICA 18704/07 s.14.02.2007 i. Kans & Fin & Lv Mva JV-03 Baltv-04 Finemoon Second Sight. Olipa’s Prima 

Vista kasv. Liisa Pajala  

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN H. Välskuret huvud, kunde önskas mer hals, kunde önskas en 

stramare rygg, något fallande kors, välutvecklat bröst för åldern, solid benstomme men kunde önskas bättre vinklad bak, 

kunde ha rört sig med något effektivare steg, god päls, gott temperament. Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi JUN 

EH. Bra proportioner, vackert huvud och uttryck, stark rygglinje, goda vinklar fram, välformad bröstkorg och förbröst, bra 

ben och tassar, knappa vinklar bak, rör sig väl från sidan, bra päls. Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker JUN H. 14 

månader, feminin tik som för dagen ger något bakhögt intryck, feminint huvud, tillräcklig parallellitet, välformade ögon, 

välansatta öron, korrekt bett, något brant skuldra och pågående detta något kort nacke, välformad bröstkorg, önskar bättre 

vinklar bak, fina ben och tassar, korrekt pälskvalitet, rör sig med tillräckligt steg men mycket lösa armbågar, slänger 

frambenen framåt, hasstrång bak, dagens pris pågående rörelserna och bakhögheten. Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen 

JUN EH 2. Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet ja luusto, hyvä pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, riittävästi 

kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rintakehä, liikkuu hyvin edestä mutta ahtaasti takaa, ylälinja pettää seistessä, hyvä turkki, 

iloinen ja mukava luonne. Lahti KV 27.4. Eeva Resko JUN H. Hyvän tyyppinen, aavistuksen matalaraajainen narttu, hyvä 

pää, hieman pienet silmät, hyvä kaula, voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja enemmän eturintaa, hyvä luusto, hyvin 

kehittynyt runko, hieman jyrkkä lantio, seisoo takaraajat rungon alla, liikkuu edestä ja takaa hyvin, vapaat hyvät 

sivuliikkeet, mukava luonne. Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska JUN H. 15 months old, sweet 

expression, although could do with a bit more stop, correct bite, nice neck and topline, could do with a bit longer upper arm, 

good bone and feet, well angulated behind, coat is not in show condition, moves narrow behind, otherwise okay. Suolahti 

RN 17.5. Saija Juutilainen JUN H. 18-kuukautinen, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen narttu joka saa vielä tiivistyä, 

narttumainen pää ja ilme, vielä voimakkaat otsaluut, hyvät huulet, purenta ja korvat, toivoisin paremmat etukulmaukset, 

hyvät takana, tiiviit käpälät, hyvä karvan laatu, mukava luonne, liikkuu erinomaisella askelpituudella edestä, vielä ahtaasti 

takaa ja löysästi edestä. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia JUN EH. Black & white, pleasing head, 

good eye and expression, would prefer more angulations throughout, tends to lose her topline, movement erratic. Järvenpää 

KR 28.6. Diane Fenton, Australia JUN EH 1. A pretty bitch with good expression but slightly diverging planes, correct 

earset, correct shoulders, hindquarters lacking little in first thigh, good feet. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia 

JUN H. Happy elegant bitch, pleasing head, dark eyes, could be compact body, not firm topline and tailset, I would like to 

see more masculine. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja JUN EH 3. A blue bitch with lovely temperament, moves well, 

feminine head, a bit long in body, would like a bit more bone, very good feet, well handled. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro 

JUN H. Middle size, middle strong, feminine head, good earset, sufficient front, weak in topline, too long in loin, should be 

more compact, correct tail, deep chest, excellent coat quality, moves close behind, loose in elbows and with unstable 

topline. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia NUO ERI 3. 18 months old, good head type with good lines and 

correct bite, quite good body proportions, topline could be bit stronger, good hindquarters, coat condition not optimal today, 

moves good but needs training. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia NUO EH. Very happy active cocker, 

scores in strength of body, pleasing head, liked her chest development, could be just a little shorter in loin, good quarters, 

happy mover but today just a little wide in front. 

 

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: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila NUO ERI 2. Hyvin kaunis narttu, erittäin kaunis pää, miellyttävä ilme, 

erinomainen kaula, samoin runko ja luusto, hyvin kulmautunut, seistessä tyylikäs ylälinja, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, 

miellyttävä luonne. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. Steel blue, excels in neck and shoulder 

angulations, giving good chest development, pleasing head, strong in ribs, would like a little more strength in hindquarters, 

happy outgoing mover. 

 

PILULA'S CAAL ME AMERICAN DIVA 14353/08 s.03.04.2007 i. Am Mva Ahsgrove Brisbane e. Dk Mva Pilula's 

Caal Me Manifique Berta kasv. Mikael Tranholm, Tanska 

Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Linjakas nuori narttu jolla kaunis pää, 

riittävä kaula, erinomainen ylälinja, hyvä luusto, runko ja tasapainoiset kulmaukset, liikkuu iloisesti hyvällä askelmitalla, 

voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa, turkki ei tänään parhaimmillaan, erinomainen luonne. 

 

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: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat KÄY ERI 2. Very happy bitch, good condition, well 

angulated, very feminine and lovely head, dark eye, good expression, neck, shoulders and spring of ribs, good topline and 

tailset, lovely low set hocks, good mover with lots of temperament, I wish she had stronger feet. Helsinki KR 6.9. Pam 

Blay, Iso-Britannia KÄY ERI 1 PN3 VASERT. Fit feminine bitch in excellent condition, feminine head and expression, 

good neck and shoulders, slightly long in body, good type, moved well. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen KÄY EH 2. 3-

vuotias, tyylikäs narttu jolla sopusuhtainen raajaluusto, kaunisilmeinen narttumainen pää, kuono saisi olla hieman 

täyteläisempi silmien alta, hyvä purenta, huulet ja korvat, kaunis niskan kaari, vahva ylälinja, eturinta voisi olla selvempi ja 

etukulmaukset paremmat, hyvä takaosa, pyöreät käpälät, hyvä karvan laatu, liikkuu edestä hieman leveästi ja takaa kapeasti, 

taka-askeleessa saisi olla enemmän voimaa ja kinner saisi ojentua paremmin, luonne ok. Hyvinkää ER 19.10. Andrew 

Jones, Iso-Britannia KÄY H. Feminine light blue, pretty head, a little unsettled on the table but presents a nice outline, 

would benefit from a better shoulder line and stronger quarters, happy mover but going a little wide in front today. 



 

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: Järvenpää KR 29.6. Leila Kärkäs KÄY EH 2. Hyvin rakentunut, tiivisrunkoinen narttu, hyvä kaula ja ylälinja, 

pää saisi olla jalompi, kuono jää turhan lyhyeksi, erinomainen karvapeite, liikkeessä tulisi olla enemmän voimaa ja 

ulottuvuutta, yhdensuuntaiset edestä ja takaa, miellyttävä luonne. Lammi RN 12.7. Markku Santamäki KÄY EH 2. 

Rungon mittasuhteilta neliötä lähentelevä, vankkarakenteinen, erinomainen eturinta ja rintakehä, riittävä luusto ja raajojen 

kulmaukset, tulisi liikkua ryhdikkäämmin, liikkuu jonkin verran leveästi edestä ja kapeasti takaa, matalat käpälät, käyttäytyy 

hyvin, hyvä turkki. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi KÄY ERI 4. Feminin trevlig tik, skulle önskas något mer längd i 

nospartiet, bra överlinje, bra kroppad, välvinklad, går lite brett fram, bra päls. Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt KÄY 

ERI 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin tiivis ja vankka, ilmeikäs pää, hieman lyhyt kuono-osa, hyvä kaula, selkä ja takaosa, 

hyvä turkki, liikkuu hyvin. 

 

PRETTY FLOWER’S OH ME OH MY 14273/08 s.14.01.2008 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz e. Fin Mva 

Leading-Light Ants In My Pants kasv. Katariina Leivo 

Näyttelyt: Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen PEN 2 KP. 8 kk, kaunis narttupentu jolla oikeat mittasuhteet, hyvän 

pituinen ja hyvälinjainen narttumainen pää, hyvä purenta ja huulet, kaunis ilme, oikein kiinnittyneet korvat, ikäisekseen 

erinomainen runko ja ylälinja, tiiviit käpälät, vielä löysä etuosa, lupaava karvapeite, vaivaton sivuaskel, hieno häntä, 

mukava luonne. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN ERI 3. Attractive and elegant blue, pleasing in 

head and eye, very good upper arm, strong ribs, needs to firm in topline but a very pleasing prospect, moved soundly and 

I'm sure will develop her ring presence in the future. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen JUN ERI 1. Erinomainen tyyppi, 

koko, mittasuhteet ja luusto, kaunis pää, suloinen ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta ja etukulmaukset, hyvä rintakehä, hyvät 

takakulmaukset, erinomainen turkin laatu, liikkuu hyvin mutta pyöristää lanneosaa liikkeessä, hyvä luonne. Jaala RN 

15.11. Paavo Mattila JUN ERI 1. Kaunis nuori narttu jolla hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, rinta alhaalta hieman 

kapea, hyvä ylälinja ja takaosa, hyvät sivuliikkeet, aavistuksen kapeat edestä, kaunis karva, miellyttävä luonne. Jyväskylä 

KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti JUN ERI 1 PN3 VASERT. Lovely bitch with lovely head and expression, good earset, 

nice clean throat, nice neck and lovely shoulder, nice level topline and good tailset, nice rib and loin, nice hindend and 

angulation, well balanced, moving well both ways. Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden JUN EH 4. Mittasuhteiltaan 

erinomainen pikkunarttu jolla oikealinjainen hyväilmeinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, tasapainoiset 

kulmaukset ja tilava runko, liikkuu vielä pentumaisesti riittävällä askelmitalla, lupaava turkki, erinomainen luonne. Helsinki 

KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi JUN EH. Mycket vackert huvud, vällagd skuldra, utmärkt förbröst, välvinklad överarm 

som är något kort, kort och kompakt kropp, korrekt för åldern, välgående men kunde ha mer drive, välvinklad bakdel, 

utmärkt pälskvalitet. 

 

PRETTY FLOWER’S SUPER MODEL 47645/06 s.06.09.2006 i. Fin Mva Fin Jva Leading-Light Banga-Boomerang e. 

Leading-Light Amazon Princess kasv. Katariina Leivo 

Näyttelyt: Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi NUO EH 3. Feminin tik som behöver utvecklas vidare, trevligt huvud, 

bra öron, kunde vara bättre vinklad fram, ännu outvecklad bröstkorg, bra framben, välvinklad bak, skulle vara vackrare med 

lite mer päls. 

 

PRETTY SABLES CRYSTALS KISS 16277/08 s.31.01.2008 i. Westerner Illusion Of Magic e. Pretty Sables Ice Crystal 

kasv. Anne Ståhl 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN. Strongly made bitch, sweet expression, good angles 

back and front, well bodied, moves with style. 

 

PRETTY SABLES GUARDIAN ANGEL EstJV-04 17510/03 s.01.03.2003 i. Kans & Fin & Dk & S(n) & Est & N & 

Pohj Mva V-01 V-02 V-03 Estv-01 Benchmark Oliver Twist e. Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti KÄY EH. Nice bitch with pleasing head, prefer more feminine 

expression, nice neck, good topline, good tailset, nice rib, good loin, nice rear angulation, prefer better layback of shoulder, 

moving close behind and front, prefer more drive in movement, dog has too much weight. 

 

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: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO EH. Blue with sweet head, would prefer a little 

more width for muzzle, well balanced outline, would prefer better angulation throughout. Tuuri KR 8.6. Kari Salminen 

KÄY EH 2. Iloinen ja reipas, oikea koko, kevyt kuono-osa ja ohut luusto, lyhyt kaula, tilava runko, hyvin kulmautuneet 

takaraajat, kaunis karva, hyvät takaliikkeet. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja KÄY EH 2. A blue bitch with lovely 

temperament, good size, a bit plain in head, very nice expression, would like her a bit more compact in body and better 

topline, a bit lazy when moving, good coat. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KÄY H. Good condition, 

light blue who presents unexaggerated outline, feminine in head, good strength of ribs, could be slightly shorter in loin and 

stronger in quarters, happy mover but going a little wide in front today. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti AVO 

EH. Lovely temperament, pleasing head, nice earset, nice clean throat, prefer darker eyes, nice neck and good topline, good 

tailset, nice rib and loin, adequate angulation in hind, moving very close behind and paddling in front. 

 

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: Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara JUN EH. Vahva, hivenen pitkärunkoinen narttu, kauniit silmät, 

kauniisti holvautunut kallo, kuono saisi olla täyteläisempi, sopivasti huulia, ikäisekseen hyvä eturinta, oikean mallinen 



rintakehä mutta koira voisi olla tiukemmassa näyttelykunnossa, erinomainen matala kinner ja hyvät takakulmaukset, liikkuu 

hieman sidotusti takaa ja leveästi edestä, sivuaskeleessa oikea pituus mutta olisi edukseen kiinteämpänä, erinomainen 

karvan laatu, esitetään miellyttävästi. 

 

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: Loviisa RN 19.4. Merja Ylhäinen KÄY EH 4. Hyvän tyyppinen, rungoltaan raskaan oloinen, hyvät 

mittasuhteet ja luusto, kuono-osa voisi olla pidempi, hyvät silmät ja korvat, lyhyt kaula, hyvät etukulmaukset, erinomainen 

rintakehä, polvikulmauksia voisi olla enemmän, liikkuu hyvin, hyvä turkki, mukava luonne. Lahti RN 1.11. Merja 

Ylhäinen KÄY EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, hieman pitkärunkoinen, riittävä luusto, kaunis pää ja ilme, 

hyvä kaula, hyvä eturinta ja etukulmaukset, hyvä rintakehä, pitkä lanne, takakulmauksia voisi olla enemmän, hyvä turkin 

laatu, hyvät liikkeet mutta saisi liikkua ryhdikkäämmin, hyvä luonne. Jaala RN 15.11. Paavo Mattila KÄY ERI 3. Kaunis 

narttu, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, hieman suora edestä, erittäin hyvä ylälinja, sopusuhtainen runko, riittävät 

takakulmaukset, kaunis karva, liikkuu sivusta hyvin, kääntää etutassujaan hieman sisään, miellyttävä 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. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat VET ERI 2. Excellent type, good condition, lovely 

head, dark eye, soft expression, good bite, perfect topline and tail, good spring of ribs, lovely coat, strong bone, happy 

mover with cockery tail action. 

 

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: Kellokoski 7.6. Michael Parkinson VET ERI 4. More elegant type of blue, with good neck and shoulder, head 

a little bit strong, firm wide quarters, moves soundly. Raisio RN 15.6. Horst Kettendörfer, Saksa VET ERI 1 PN3 ROP-

VET. 10 Jahre alt Hündin, freundlicher Wesen, schöner Kopf, gut gepflegtes Gebiss, feminin Ausdrück, anatomisch gut 

proportionert Aufgebaut, sehr gutes Haarkleid, sie presentiert sich mit gute Temperament in beste Kondition und überzeugt 

Stand. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Upeasti liikkuva 10-vuotias, hyvä täyteläinen pää, 

tiiviit silmäluomet, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja raajat, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin. Turku KR 26.7. Hans 

Boelaars, Alankomaat VET ERI 1 PN1 VSP ROP-VET BIS1-VET. First class blue roan, excellent type and size, lovely 

silky coat, prefer parallel lines in head, low earset, correct eye and bite, balanced front and rear, good spring of ribs, does 

extremely well on move, plenty of drive. 

 

RACCOON’S QUITE A SURPRISE 11226/08 s.27.11.2007 i. Finemoon Fair Warning e. Raccoon’s Jippijippijii kasv. 

Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 

Näyttelyt: Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, riittävä kaula ja eturinta, 

hyvin lyhyt olkavarsi, ikäisekseen hyvä runko, kohtalaisesti kulmautunut takaa, voisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä, 

hieman lyhyt etuaskel, miellyttävä luonne. 

 

RAJAELLA 40945/07 s.27.06.2007 i. Fin Mva Shavian Golden Rule  e. Emmaboda Musical kasv. 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin PEN 1. Pyöreärunkoinen matalaraajainen narttu jolla sievä pää, hyvä 

raajaluusto, vahvat käpälät, taakse laskeva lantio, käyttää polvia oudosti, hyvä turkki, liikkuu hyvin edestä. Joensuu KR 

17.5. Paula Rekiranta JUN H. Rungoltaan neliömäinen nuori narttu, pää saisi olla pidempi ja jalompi ja ilme lempeämpi, 

hieman lyhyt kaula, pystyt lavat, tiivis runko, lyhyt ja luisu lantio, hyvä turkin laatu, hieman lyhyt askel, kovin vaisu 

esiintyminen. 

 

RAMSAN ASH IN THE AIR 32771/08 s.01.05.2008 i. N & Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Ramsan 

Fineshine kasv. Maaret Tapio 

Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden PEN 1 KP ROP-pentu. Mittasuhteiltaan erinomainen vielä 

hentorakenteinen pentu jolla oikealinjainen pää, hyvä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hieman niukasti kulmautunut etuosa, 

luuston ja rungon tulee vielä kehittyä, hieman luisu lantio, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu melko hyvin, iloinen luonne, 

lupaava turkki. 

 

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 KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia AVO EH. Pretty headed bitch with a good mouth and eye, slightly 

long in body, moved adequately with a good head carriage, in good coat and condition. 

 

RAMSAN FREYA 32497/05 s.06.06.2005 i. Fin & Lv & Est Mva Francini’s Pensierostupendo e. Breeze Sunshine kasv. 

Maaret Tapio 

Näyttelyt: Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber AVO H. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, hieman lyhyt kaula ja 

etuasentoiset lavat, riittävä luusto, kaunis turkki, ylälinja saisi olla suorempi, hieman luisu lantio, riittävät takakulmaukset, 

liikkuu melko hyvin. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki AVO EH 2. Sopivan kokoinen ja miellyttävä ilme, lavat 

saisivat olla viistommat, hyvä luusto ja runko, kohtalaisesti kulmautuneet raajat, hyvä turkki, liikkuu muuten hyvin mutta 

köyristää selkäänsä, käyttäytyy ja esiintyy hyvin. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi KÄY H. Medelstor feminin 

tik med bra proportioner, ganska bra huvud, något klent nosparti, saxbett, mörka ögon, tillräcklig hals, knappa vinklar, tunn 

benstomme, mycket fattig i fronten, rund bröstkorg, brant kors, krum över länden, otillräckliga rörelser, bra pälsstruktur och 

färg, något fattig i pälsen idag, bra temperament. 



 

RAMSAN FRIZZY DIZZY 28135/06 s.28.04.2006 i. Kans & Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Breeze Sunshine 

kasv. Maaret Tapio 

Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Reia Leikola-Walden AVO EH 2. Mittasuhteiltaan hyvä narttu jolla oikealinjainen pää, 

kuono-osa voisi olla pidempi, riittävä kaula, sopiva luusto, hyvä runko, tasapainoisesti kulmautunut, kaipaa kovasti 

kehätottumusta, liikkuu riittävällä askelmitalla, miellyttävä luonne, hyvä turkki. 

 

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: Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa AVO EH 1. Correctly developed, in the right size, nice head and 

length of neck, good feet, very good developed in forechest but today back not strong and loses in the movement, nice hair. 

 

RASSEL’S DANISH DESIGN 35079/00 s.17.08.2000 i. Pilula’s Nonus Neinar Chokolademand e. Rassel’s Afrodite kasv. 

Hannele ja Kirsi Helenius 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat AVO ERI 3. Nearly 8 years, super condition, she is a 

really cobby cocker type, lovely head, soft eye and expression, well angulated all over, good bone and spring of ribs, a 

happy mover, moves with natural topline. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola AVO EH. Feminiininen, hyvä pää ja ilme, 

hyvä kaula ja ylälinja, erinomaisesti kulmautunut etuosa, hieman etuasentoiset lavat, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, 

hyvin kulmautuneet takaraajat, voisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä, liikkuu riittävällä askelpituudella, hyvä luonne. 

Raisio RN 15.6. Horst Kettendörfer, Saksa AVO ERI 2 PN2 VASERT. 8 Jahre alt schwarze Hündin, femininer Kopf, 

sehr schöne Hals, anatomische gute Aufgebaut, gutes Haarkleid, ruhig und freundlich, quadratischer Typ, gute Kondition, 

die Hündin zeigt sehr gute Bewegungen, viel Rütenspiel und einen Fehl ist losen Stand, excellente Typ. 

 

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: Turku KV 27.1. Christen Lang, Norja JUN ERI 4. Välbalanserad tik, prima huvud, utmärkt hals, god 

överlinje, tillräcklig bröst för åldern, god benstomme, rör sig väl, god päls men lite sparsamt behäng i dag, mycket trevligt 

temperament. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola AVO H. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, hieman 

etuasentoiset lavat, melko suora olkavarsi, luusto saisi olla aavistuksen voimakkaampi, erittäin hyvin kehittynyt runko, 

takaosa saisi olla selvemmin kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella, miellyttävä luonne. 

 

RASSEL’S PIECE OF HEAVEN 57058/07 s.29.10.2007 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Rassel’s Feel 

Good kasv. Hannele ja Kirsi Helenius 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN. Big rangy well boned bitch, a little overdone in head, 

long neck, very good front assembly, good topline, very good bone and feet, has weakness in the rear and stands cow 

hocked, sound but lacks enthusiasm on the move. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola PEN 1 KP ROP-pentu. Erinomainen 

tyyppi, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, sopiva luusto, eturinnan tulee vielä kehittyä, riittävän kulmautunut etuosa, 

hyvin takaa, sopiva runko, liikkuu hyvin halutessaan. 

 

RASSEL’S QUITE A HIT 14649/08 s.30.12.2007 i. Strawberry Line's Bounty e. Rassel’s Ladylike kasv. Hannele ja Kirsi 

Helenius 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN. Very pretty pale orange sable puppy, excellent 

character, good front assembly, hocks a little weak, nice proportions, good bone and feet, has undershot bite, stylish 

movement, weakness in the rear is highlighted. 

 

RASSEL’S QUITE A SABLE 14648/08 s.30.12.2007 i. Strawberry Line's Bounty e. Rassel’s Ladylike kasv. Hannele ja 

Kirsi Helenius 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 4 KP. Very attractive sable parti, mature in head, 

excellent earset, very cobby in body with good bone and feet, excellent upper arm and good forechest, sound, stylish, good 

carriage, very much a baby but true cocker outlook. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Very 

attractive youngster, scores in bone and body strength, pleasing head and kind eye, good well ribbed body, will develop 

strength and topline with age, steady sound mover. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti JUN EH. Strong head for 

the bitch, nice expression, nice eyes, good earset, prefer cleaner throat, good neck, good tailset, topline dipping behind the 

shoulder, good rib, nice hind angulation, nice shoulder, winding behind and paddling in front, carrying too much weight. 

 

RAVASGANG'S LEADING LADY 50872/07 s.19.082.007 i. Fin Mva Shavian Golden Rule e. Ravasgang's Magic Touch 

kasv. Eila West 

Näyttelyt: Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara JUN ERI 1 PN4 VASERT. Erinomaista tyyppiä oleva narttu jonka tulee 

kasvaa, hyvin kaunis 9 kk narttu, feminiininen pää, silmät voisivat olla tummemmat ja kuono täyteläisempi, vankka ylälinja, 

varma-asentoiset raajat, eturinta saa vielä täyttyä, hyvin kauniit takakulmaukset ja hyvä kinner, erinomainen esiintyjä, reipas 

ja vauhdikas liikkuja, kantaa itseään kauniisti, todella kaunis ja lupaava, toivottavasti kasvaa iän myötä. Maalahti RN 9.8. 

Leila Kärkäs JUN EH 2. Sievä juniorinarttu joka vielä kovin pentumainen, hyvät ääriviivat ja raamit jotka ajan myötä 

täyttyvät, tasapainoinen raajarakenne, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä pään malli mutta vielä kovin kevyt, hyvä voimakas taka-

askel, etuliike hieman kauhova, reipas luonne ja hyvä karvan laatu. 

 

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: Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia KÄY ERI 1. Correct type, good balance, very sound movement, good 

head, neck and shoulder, correct body, hindquarters and coat, could be at top of size. Ylivieska KV 19.7. Elena 

Ruskovaara KÄY ERI 1. Raamikas, hiukan ronski narttu, black & tan väritys, hiukan sähärä karva, hyvät silmät, toivoisin 

täyteläisemmän kuonon ja kulmakaaret, varsin hyvä pään sivukuva, hyvä lihaskunto ja rintakehä, vankka ylälinja, etuosa 

voisi olla voimakkaammin kulmautunut, hyvä takaosa, tasapainoiset ulottuvat sivuliikkeet, reipas liiikkuja, kantaa itseään 

kauniisti. Maalahti RN 9.8. Leila Kärkäs KÄY EH 1. Erittäin kauniisti liikkuva ja itsensä hyvin kantava narttu, hieman 

kevyt pää suhteessa kokonaisuuteen ja otsapenger saisi olla selvempi, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoinen rakenne, kapea 

edestä, turkki ei parhaimmillaan, on kuivan ja kuolleen oloista, rauhallinen luonne. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila KÄY 

EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla on hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää jossa otsapenger saisi olla selvempi ja 

kuono-osa vahvempi, hyvä kaula ja ylälinja, turhan suora ja kapea edestä, hyvä runko ja takaosa, sopiva luusto, vapaat 

liikkeet, kapeat edestä, turkki ei tänään kunnossa, pehmeä ja kihara. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi AVO 

ERI 2. Medelstor feminin tik med bra proportioner, välformat huvud, något tunnt nosparti, saxbett, fina ögon, bra hals och 

överlinje, välkroppad och välvinklad, mycket bra kors och svans, passande benstomme, sunda vägvinnande rörelser, pälsen 

ej i bästa kondition men bra struktur, varmare tan-färg önskas, bra temperament. 

 

ROSSWIND THUMBS UP 57375/07 s.24.09.2007 i. Margate Be For Real e. Kans & Fin & Est Mva Margate Wise Up 

kasv.Tuuli Rossi 

Näyttelyt: Kellokoski 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 4. Smart feminine bitch, excellent coat, sweet expression, 

good neck, front assembly okay, ribs good with good forechest, reasonable angulation to rear, well muscled throughout, on 

the move stylish, excellent carriage but insufficient drive in the rear. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi JUN EH 

3. 12 månader, trevlig juniortik, bra storlek och proportioner, feminint huvud, alltför tunnt nosparti, saxbett, fina ögon, bra 

hals och överlinje, tillräcklig benstomme, knappa vinklar, ännu mycket flatt och luftig, bra kors och svans, parallella 

rörelser, för dagen tunn päls men bra struktur och färg, typiskt temperament. 

 

SECORCAN PATTY DIPHUSA S(n) & N Mva S55427/2006 s.06.10.2005 i. Grassland Ghost e. Secorcan Alexia 

Goringher kasv. Juan Seller Duran ja Rafael Montes Serrano, Espanja 

Näyttelyt: Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia VAL ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. Correct type, very good balance, 

correct and happy movement, very good head, front, body and hindquarters. Oulu KV 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka VAL 

ERI 1 PN3. Nice young female, nice head but would prefer slightly longer ears, correct neck, nice body, would prefer tail 

carriage with level of topline on movement, correct quarters, movement, coat and temperament.  

 

SHAIKAROS CREME CARAMELLE 55752/06 s.22.11.2006 i. Kans & Fin & S(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of 

Black Mirage e. Fin Mva Shavian Raindrop kasv. Minna Myllyniemi 

Näyttelyt: Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki NUO ERI 2 PN3. Miellyttäväilmeinen, sopivan kokoinen, hyvä 

eturinta, sopusuhtainen luusto ja hyvä rintakehä, reippaat liikkeet, käyttäytyy hyvin. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia 

NUO ERI 1 PN2 VASERT VACA. Nice type and balance, correct type of head and expression, good topline and volume of 

body, well angulated, moves well, temperament ok. Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara NUO ERI 2. Mallikas, 

nuorekas, hyvässä lihaskunnossa esitetty narttu, hyvä pään malli, ilme voisi olla pehmeämpi, eturinta tulossa, hyvä 

rintakehän malli, sopivat takakulmaukset, kinner voisi olla matalampi, kaula voisi liittyä kauniimmin ylälinjaan, etuliike on 

vielä kapea, vauhdikkaat reippaat ryhdikkäät sivuliikkeet, miellyttävä esiintyminen. 

 

SHAIKAROS CRYSTAL HEART 55753/06 s.22.11.2006 i. Kans & Fin & S(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of Black 

Mirage e. Fin Mva Shavian Raindrop kasv. Minna Myllyniemi 

Näyttelyt: Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi NUO EH 2. Trevlig ung tik, bra storlek och proportioner, feminint 

huvud, något klent nosparti, mellanbruna ögon, saxbett, mycket bra hals och överlinje, tillräcklig benstomme, välformad 

bröstkorg, välvinklad, mycket bra kors och svans, parallella rörelser men borde vara gladare i ringen, vill inte riktigt röra sig 

och är osäker på bordet, mycket vacker päls och färg. 

 

SHAIKAROS DIAMOND HEART 14308/07 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 1.8. Darren Bowey, Australia NUO T. Happy feminine bitch, average quality, sweet head and 

good dark eyes. 

 

SHAVIAN ALL IN THE GAME 59814/07 s.15.10.2007 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est & It Mva RkfV-

06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6 Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN. Beautifully presented puppy, feminine, long neck, 

shoulder needs to lay back, very good upper arm, very good ribcage, very good forechest, big fat bottom, short hocks, nicely 

made throughout, on the move excellent carriage, maintains outline, inclided to roll as a result of puppy fat and immaturity. 

 

SHAVIAN BITCH IS BACK LvV-09 14331/05 s.26.09.2004 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est & It Mva 

RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia AVO ERI 2 PN3 SERT. 3 years, well balanced bitch, nice feminine 

head, dark eyes, complete scissors bite, good neck, shoulder and topline, correct tail, well angulated, good bone, feet and 

pastern, strong body, correct coat, moving well. Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat AVO ERI 1 PN4 

VACA. Merry cocker, in stand and on the move, excellent type, lovely head, dark eye, soft expression, lovely neck, good 

chest and front, strong topline, good tailset, lovely coat, very happy mover. Lappeenranta KV 23.3. Lena Danker AVO 

ERI 2. 3½-årig feminin tik, trevlig typ, feminint huvud där önskas bättre parallellitet, vackra ögon, knappt bett, fina läppar, 

något brant i skuldran, vällagd skuldra, något rak överarm, bra rygg och kors, välvinklad bak, utmärkt pälskvalitet, rör sig 



med bra steglängd, parallellt fram och bak. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO EH. Black 

showing good coat and condition, good outline when standing but loses outline and topline on the move. Rovaniemi KV 

21.6. Jo Schepers, Alankomaat AVO ERI 1 PN1 CACIB VSP. Almost 4 years, beautiful bitch, really wonderful type, 

excellent size, wonderful feminine face, beautiful body construction, good tail action. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-

Däuber AVO ERI 1 PN1 ROP RYP2. Erittäin hyvän tyyppinen kaunis narttu, hieno kaula ja ylälinja, erittäin hyvä lyhyt 

tiivis runko, erinomainen luusto, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, erittäin kaunis 

upea turkki. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH 3. Very attractive black in beautiful coat and 

condition, scores in head and eye, very good forearm angulation, strong in ribs, good quarters, moved happily, would like 

just a little more compact outline. 

 

SHAVIAN HUSH-HUSH Kans & Fin & Est & Lv Mva LvV-03 17748/99 s.02.03.1999 i. E Mva Harmodius Goody-

Woody-Gold e. LvV-01 Quettadene Personality kasv. Jaana Ranta  

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi VET ERI 3. Bedårande veteran tik med vackra linjer och utmärkta 

proportioner, väldigt vackert torrt feminint uttryck i en korrekt skalleform, vacker hals, tappar i dag något i överlinjen, 

utmärkta vinklar fram och bak, välformad bröstkorg, härligt förbröst, utmärkt päls, rör sig mycket väl från alla håll, heder åt 

ägaren. 

 

SHAVIAN NO MERCY Kans & Fin & S(n) & Lv & Est Mva PMJV-05 EstV-07 V-07 V-08 14331/05 s.26.09.2004 i. 

Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est & It Mva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian 

Roulette kasv. Jaana Ranta 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia AVO ERI 1 PN1 CACIB VSP. 3 years, square in outline, very nice 

bitch, very attractive, feminine head, dark eye, complete scissors bite, good neck, shoulder and topline, correct tail, chest 

deep and well ribbed up, very nice angulations, good bone and feet, correct coat, moving well. Jyväskylä KV 19.4. Karin 

Linde-Klerholm, Ruotsi AVO ERI 1 PN2 VACA. 3½ år, utmärkt storlek och proportioner, feminint huvud och uttryck, bra 

bett, men en aning smal i sin underkäke, välansatta öron, utmärkt hals och förbröst, tillräckligt vinklad i sin skuldra, utmärkt 

bröstkorg och länd, bra kors, väl vinklad bak, fina tassar, utmärkt pälskvalitet, rör sig parallellt bak och fram med bra steg 

från sidan, fin cocker temperament och attityd. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO ERI 2. Black, 

sweet head, good neck and shoulder, good legs and feet, well ribbed body, well balanced outline which is held on the move, 

sound. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola AVO ERI 1 PN1 CACIB ROP RYP3. Erinomainen kokonaisuus, kaunis pää ja 

ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, kauttaaltaan tasapainoinen, hyvät rungon mittasuhteet, liikkuu ja esiintyy hyvin, 

miellyttävä luonne. Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 1 PN2 CACIB. Excellent size, very nice head and 

expression, correct bite, excellent outline, excellent angulation, super movement, nice temperament, she presents herself 

very nicely. Rovaniemi KV 21.6. Jo Schepers, Alankomaat AVO ERI 2 PN3. Nearly 4 years, wonderful bitch, excellent 

type, size, body construction, tail action, coat and movement. Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia AVO ERI 1 

PN2. An excellent and very feminine black cocker, excellent angulation, correct bustling movements, very merry, good feet, 

bone and size, a quality bitch. Järvenpää KR 29.6. Leila Kärkäs AVO ERI 1 PN1 ROP RYP1. Ihastuttava kompakti 

kokonaisuus, kaunislinjainen, erinomaiset mittasuhteet, hyvä raajarakenne, vankka runko, hyvä eturinta, hyvät pään linjat, 

hyvä ilme, upeat liikkeet, melko hyvä karvan laatu, iloinen alati häntää heiluttava cockeri. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, 

Australia AVO EH. Correct type, good balance but not showing that when moving, moved truly, head could be longer, 

good angulation but tight at elbow, correct coat. Oulu KV 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI 1 PN1 VSP. Nice 

female, correct head, would prefer slightly longer ears, correct neck, nice body with nice firm topline, correct tail, quarters, 

tail and movement, nice temperament. Kuopio KV 1.8. Darren Bowey, Australia AVO ERI 1 PN4. Lovely elegant bitch, 

carries herself well on the move, excellent use of tail, beautifully balanced front and rear, firm topline and tailset. Kuopio 

KV 2.8. Per Iversen, Norja AVO ERI 3. A black bitch of very good size, very feminine head that could be slightly longer 

and heavier, good neck and bone, excellent topline, moving very soundly, well presented coat, she has a pleasing outline. 

Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro AVO ERI 1 PN1 CACIB ROP. Top class female with outstanding silhouette, balance and 

proportions, very beautiful head, typical expression, very ladyish, very well placed ears, exceptional front, beautiful topline, 

excellent body, very well angulated in rear, beautiful coat and colour, excellent temperament, moves extremely well but 

needs to settle down in front action. Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat AVO ERI 1 PN3. Lovely bitch, very 

feminine in type, nice size, lovely head and expression, very typical earset and carriage, excellent front feet, very good 

forechest and body, excellent topline and tailset, correct angulation front and rear, nice coat quality, tiptop condition, 

movement good, nice presentation and temperament. Kouvola KR 16.8. Kirsti Louhi AVO ERI 1 PN1 ROP RYP3. 

Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää, kaunis ilme, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, lyhyehkö olkavarsi, hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rinnan syvyys, hyvä karvan laatu, voisi liikkua edestä pidemmällä askeleella. 

Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia VAL ERI 1 PN4. Almost 4 years old, lovely typy female, nice feminine 

head with good bite, very nice clear body lines, good neck and topline, presents herself in good condition, correct 

hindquarters, good tailset and carriage, excellent typy movement. Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia VAL ERI. 

Feminine black of nice type, pretty head, good neck and shoulder, correct rib and loin, strong hindquarters, in good coat, 

moved soundly. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen VAL ERI 2 PN2. Lähes 4-vuotias, hyvin kaunislinjainen, 

tasapainoinen narttu jolla sopusuhtainen raajaluusto, narttumainen pää, linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, kaunis ilme, 

korvat ja huulet, erinomainen etuosa, vahva lanne ja takaosa, pyöreät käpälät, hienosti heiluva häntä, hyvä askelpituus, 

hieman kapea edestä, erinomainen karvan laatu. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL ERI 1 PN2. 

Compact and feminine type, shown in excellent coat and condition, very pleasing head and eye, really excels in forehand 

angulation, short in back, good quarters, very happy extrovert mover, covering the ground with excellent character. 

Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi VAL ERI 4. Tilltalande champion tik, medelstor med bra proportioner, 

ganska bra huvud, något klent nosparti, önskas torrare ögon, saxbett, utmärkt hals och överlinje, välvinklad, välkroppad, 

fina ben och tassar, utmärkt kors och svans, sunda parallella rörelser, välskött päls av utmärkt färg, struktur och mängd, 

utmärkt temperament. Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen VAL ERI 1 PN1 ROP. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja 



luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä rintakehä, kaunis 

hyvälaatuinen turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, hyvä luonne. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti VAL ERI. 

Nice pretty bitch, pleasing head, good neck and topline, good tailset, nice rib and loin, good rear angulation and well 

muscled, prefer better laid back shoulders, moving well both ways. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi VAL ERI 

1 PN1 CACIB V-08 VSP. Vackert huvud men för kort nosparti, vackert halsansättning, vällagd skuldra, utmärkt förbröst, 

kort och kompakt kropp, vackert päls, rör sig med bra steglängd och drive. 

 

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: Parkano RN 2.2. Annaliisa Heikkinen VET EH 1. Vankkarunkoinen, hyvässä kunnossa oleva veteraaninarttu, 

turhan pieni ja kevyt pää runkoon nähden, kaula voisi olla pidempi, etuasentoiset lavat, riittävät takakulmaukset, runsas 

mutta laadultaan erinomainen karva, liikkuu hyvin, erinomainen luonne. Tampere KV 16.3.  Ola Eriksson, Ruotsi VET 

ERI 2. Mycket sportig veteran med vackra linjer och av goda proportioner, välformad skalle, torrt feminint och vackert 

uttryck, vacker hals och överlinje, utmärkta vinklar, välformad bröskorg, rör sig med härlig attityd och korrekt steglängd, 

utmärkt päls, heder åt ägaren. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi VET ERI 1 PN4 VSP-VET. 8 år, 

utmärkt storlek och proportioner, feminint välskuret huvud med fint uttryck, bra bett, välansatta öron, bra hals, tillräcklig 

förbröst, bra bröstkorg, stabil länd, bra kors och fina vinklar bak, bra tassar, rör sig parallellt bak och fram, med intensivt 

steg från sidan med god cocker attityd. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia VET ERI 1 ROP-VET. Correct 8 years old 

bitch, correct type of head, strong topline, excellent body, correctly angulated, correct temperament. Kellokoski ER 7.6. 

Michael Parkinson, Iso-Britannia VET ERI 2. Black shown in splendid coat and condition, sweet head with lovely dark 

eye and expression, good neck and shoulder, firm quarters, moves soundly. Jurva RN 29.6. Marjo Jaakkola VET ERI 1 

PN2 ROP-VET BIS3-VET. Erinomaisesti esiintyvä 8-vuotias veteraani, feminiininen, kaunis kaula, hyvä ylälinja, riittävä 

eturinta, sopiva luusto, kaunis pää ja ilme, tasapainoisesti kulmautunut. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia VET ERI 

2. Correct type, good balance, a little restricted in front movement, head and neck could be longer, correct bite, shoulders 

lack angulation, some tightness in elbow, very good hindquarters and coat. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka VET 

ERI 2. 8 years old, doesn't show her age, nice head but would prefer slightly longer ears, correct neck, body, tail, quarters, 

movement, coat and temperament. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi VET EH 1. 9 år, välbevarad veteran, bra 

storlek och proportioner, feminint men något tunnt huvud, saxbett, mörka ögon, något kort hals, bra överlinje, kunde ha 

mera vinklar och benstomme, bra bröstkorg, kors och svans, parallella rörelser, men något kort steg, bra päls och färg, bra 

temperament. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti VET ERI 1 ROP-VET. Very nice balanced bitch, in good 

condition for her age, nice head and expression, nice dark eyes, nice earset, nice neck and good topline, good tailset, nice rib 

and good loin, nice rear angulation, moving well both ways, carrying a little bit too much weight on her shoulder. 

 

SHAVIAN SAINT OR SINNER 43143/06 s.07.07.2006 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est & It Mva RkfV-06 

V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta 

Näyttelyt: Vesilahti RN 9.8. Merja Järnstedt AVO EH 2. Kokonaisvaikutelmaltaan aavistuksen matala, hyvä pää, pitkä 

kaula, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu ja esiintyy hyvin, hyvä turkki, miellyttävä luonne. 

 

SHAVIAN ZING-ZING 14326/05 s.21.10.2004 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est & It Mva RkfV-06 V-06 

V-08 XXL of Black Mirage e. Kans & Fin & Est & Lv Mva LvV-03 Shavian Hush-Hush kasv. Jaana Ranta 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO ERI. Black, sweet head and eye, well ribbed 

body, moved freely and soundly, balanced outline, very outgoing. 

 

SHEERCLEVER PLAYING THE GAME Dk Mva DKK06690/2006 s.31.03.2006 i. Athos Black Petrs e. Sheerclever 

Gamekeeper kasv. Tuija Kaipainen, Tanska 

Näyttelyt: Helsinki ER 10.5. Jessie Borregaard Madsen, Tanska VAL ERI 1 PN1 SERT ROP. Excellent breed type, 

very feminine head and expression, good eye shape and colour, nice neck and topline, could do with a bit better angulation 

in front, lovely hindquarters, correctly short coupled, good height of hocks, excellent mover who covers ground very well. 

Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara VAL ERI 1 PN1 ROP RYP2. Erinomainen cockeri, asenteellinen esiintyjä, laadukas 

narttu, kauniit mittasuhteet, kauniit linjat päässä ja hyvät huulet, hyvä runko, tasapainoinen rakenne, hyvin kaunis paketti, 

liikkuu ja kantaa itsensä erinomaisesti, yhdensuuntainen joustava askellus, ei parhaassa karvassa. 

 

SHIMMERIAN EMERALD 15354/04 s.26.01.2004 i. Fin Mva Midian's Exterminator e. Shimmerian Jewel Of Mine 

kasv. Mervi Vesala 

Näyttelyt: Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, selvästi narttumainen, hyvä kaula ja 

ylälinja, vielä kapea edestä, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, kohtalaisesti kulmautunut, liikkuu lyhyellä etuaskeleella, 

miellyttävä luonne. 

 

SHIMMERIAN GOLDEN DIAMOND 17769/07 s.16.01.2007 i. S(n) & N Mva Usemade Oops I Did It Again e. 

Shimmerian Jewel Of Mine kasv. Mervi Vesala 

Näyttelyt: Haukipudas RN 29.6. Ritva Raita JUN EH 3. Sopusuhtainen, vähän pentumainen narttu, hyvä ylälinja, kuono-

osa hivenen lyhyt, muuten hyvä pää ja purenta, etukulmat hieman suorat, takakulmat paremmat, itsepäinen, liikkuu riittävin 

askelin. 

 

SHIMMERIAN PINECONE 11626/06 s.02.12.2005 i. Fin Mva Shavian Golden Rule e. Fin Mva Shimmerian Ebony Star 

kasv. Mervi Vesala 



Näyttelyt: Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti AVO EH. Lovely head and expression, nice eyes and earset, nice 

neck and good topline, good tailset, good rib and loin, prefer more angulation and better layback on the shoulder, moving 

very close behind and very close in front. 

 

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 6.1. Theo Leenen, Belgia NUO ERI 2. 18 months, square in outline, feminine head, dark eyes, 

complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulders and topline, correct tail, chest deep and well ribbed up, well 

angulated, good bone, feet and pastern, correct coat, moving well. Kuusamo RN 20.4. Ritva Raita NUO H. Todella 

lihavassa kunnossa oleva narttu jonka runko on aivan pyöreä, kuono-osa hiven lyhyt, hyvä ilme ja purenta, seisoo takaraajat 

alla, liikkeessä vähän parempi, ei näyttelykunnossa. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia AVO ERI. Correct type, good 

balance, moved truly but without expression, good head, eyes and mouth, neck should be longer, sound body and 

hindquarters, correct coat. Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola AVO EH. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, riittävä 

kaula, hyvä ylälinja, aavistuksen luisu lantio, riittävä eturinta, sopiva luusto, kohtalaisesti kulmautunut, aavistuksen tuhdissa 

kunnossa, voisi liikkua pidemmällä askeleella, kaunis turkki, miellyttävä luonne. 

 

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: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia NUO EH 4. 18 months, square in outline, feminine head, dark eyes, 

complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tail, chest could be a little deeper, lacking a 

little bit in coat, well angulated, good bone, feet and pastern, moving close in front. Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki 

EH 3. Vahvarakenteinen, kaunispäinen, hyvät rungon mittasuhteet, vahva luusto, selkälinja ei säily aivan oikeana liikkeessä 

vaan köyristyy hieman liikkeessä, muuten hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin. Haukipudas RN 29.6. Ritva Raita NUO ERI 1 

PN1 SERT VSP. Erinomaisesti liikkuva urosmainen narttu, erinomainen ilmeikäs pää, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut, 

liikkuu erinomaisesti kaikin puolin, hyvä häntä, esitetään erinomaisesti. 

 

SLUMBERLAND BASIC BLACK 25521/06 s.08.04.2006 i. Kans & Fin & Rus & Est & Lv & Ltu Mva EstV-06 

Vitahotellets Aragon e. Fin & Est Mva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia NUO ERI 3. 1½  years, square in outline, feminine head, dark eyes, 

complete scissors bite, good neck, shoulder and topline, correct tailset, chest deep and well ribbed up, well angulated, 

correct coat, moving well. Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki EH 4. Rungon mittasuhteiltaan oikein rakentunut, sievä 

pää, kaula saisi olla pidempi, riittävä luusto ja hyvä runko, hyvin hoidettu turkki, ujostelee käsittelyä, tulisi esittää itsensä 

ryhdikkäämmin. Kajaani RN 13.4. Leila Kärkäs AVO H. Hyvän tyyppinen narttu joka köyristää lannetta ja lantiota 

liikkeessä rodulle epätyypillisesti, hyvät pään linjat, pyöreyttä silmissä, niukat etukulmaukset ja lyhyt kaula, eturinta tulisi 

olla voimakkaampi, hyvät takakulmaukset, hyvä karvan laatu, yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, saisi esiintyä 

itsevarmemmin. Joensuu KR 17.5. Paula Rekiranta AVO H. Pieni, tiivisrunkoinen narttu joka saisi olla kauttaaltaan 

pitkärunkoisempi, pään tulisi olla pidempi ja jalompi, samoin kaula, hyvä rintakehä, lyhyt ja luisu lantio, hyvä 

kinnerkulmaus, hyvät käpälät, hieman sidotut liikkeet, hyvä karva. Joensuu KV 18.5. Annukka Paloheimo AVO EH 1. 

Hätäisesti liikkuva, hyvin kaunispäinen, hieman pienikokoinen, hyvät mittasuhteet, luusto voisi olla hieman vankempi, 

vahva runko, hieman luisu lantio, voimakkaat takakulmaukset, hieman varautunut luonne. Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen 

AVO EH 3. Pienehkö, hyvät mittasuhteet, erinomainen luusto, kaunis pää ja ilme, hyvät silmät ja korvat, riittävä kaula, 

erinomainen eturinta, hieman suorat etukulmaukset, erinomainen pyöreä rintakehä, hieman pysty lantio, riittävät polvi- ja 

kinnerkulmat, liikkuu erittäin hyvin mutta voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin, kaunis turkki, käyttäytyy erittäin hyvin. 

Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka AVO ERI 4. Nice female, correct head, would prefer slightly longer ears, correct 

neck, body, tail, quarters, movement and coat, would prefer more self-confidence. 

 

SLUMBERLAND BUTTERSCOTCH Fin Mva  25522/06 s.08.04.2006 i. Kans & Fin & Rus & Est & Lv & Ltu Mva 

EstV-06 Vitahotellets Aragon e. Fin & Est Mva Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia KÄY ERI 2. 21 months, square in outline, feminine head, dark eyes, 

complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulder and topline, correct tail, chest deep and well ribbed up, good bone 

and feet, well angulated, moving well. Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat NUO EH 1. Nice type, 

good head, good eyes and bite, neck is just long enough, needs better angulated front, shows elbows when moving, good 

ribs, topline, tailset and coat texture. Kerimäki RN 1.3. Paavo Mattila NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Hyvin rakentunut 

narttu jolla oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut takaa, kaunis 

karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Polvijärvi 5.4. Matti Tuominen NUO ERI 2 PN2 VASERT. Erinomaista tyyppiä 

oleva vahvaluustoinen ja kaunispäinen narttu jonka karvapeite ei tänään parhaimmillaan, sopivasti kulmautunut, liikkuu 

hyvin sitten kun rauhoittuu. Joensuu KR 17.5. Paula Rekiranta KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvän kokoinen 

narttu, hyvä kuono-osa, hieman takaluisu kallo, riittävä kaula, hyvät lavat, hyvä rinnan syvyys, lyhyt ja luisu lantio, hyvä 

luusto, liikkuu hyvin edestä, takaa hieman voimattomasti, karvapeite ok. Joensuu KV 18.5. Annukka Paloheimo KÄY 

ERI 1 PN4. Erinomainen koko, hyvät mittasuhteet, hyvä luusto, ei parhaassa karvassa, voimakas pää, hyvä kuono, riittävä 

eturinta, olkavarsi voisi olla viistompi, hyvin vahva runko, hieman luisu lantio, erinomainen luonne, liikkuu hyvällä 

askelpituudella, kauniisti esitetty. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia KÄY ERI 4. Good type of 

golden, well balanced outline, pleasing head with dark eye, well muscled quarters, lively, outgoing and sound. Joutseno RN 

8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY ERI 1 PN1 SERT FIN MVA VSP. Nice feminine female, very nice head, lovely 

expression, strong back and loin, excellent topline, excellent chest and forechest, well angulated, happy movements. Oulu 

KV 12.7. Keith Lovell, Australia VAL ERI. Correct type, moved very soundly, very good head, neck could be longer, well 

angulated front, good body and hindquarters. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka VAL ERI. Nice female, correct 

head, would prefer slightly longer ears, correct neck, body, tail, quarters, movement and coat, would prefer slightly less 



white on the chest, nice temperament. Saarijärvi KR 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat VAL ERI 1 PN1 VSP. Beautiful head 

and expression, excellent topline, compactly built, very short coupled, very high quality bitch. Mikkeli RN 23.8. Markku 

Santamäki VAL ERI 1 PN1 ROP. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet ja linjat, täyteläinen hyvä pää, hyvät eturaajojen 

kulmaukset, myös olkavarsi, harvinaisen hyvä eturinta, oikea-asentoinen lantio, hyvä reisi ja takaraajojen kulmaukset, 

käyttäytyy ja liikkuu hyvin, joskin hieman ulkonevat kyynärpäät, hyvä kauniisti laitettu karvapeite. Hyvinkää ER 19.10. 

Andrew Jones, Iso-Britannia VAL EH. Pretty red in lovely coat condition, pleasing head and eye, would like a little more 

layback of shoulder and upper arm which would give more development of chest, adequate body and quarters, very happy 

mover. Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola VAL EH 1. Feminiininen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hieman etuasentoiset 

lavat, aavistuksen laskeva ylälinja, eturinnan tulisi olla selvempi, sopiva luusto, riittävät kulmaukset, saisi liikkua 

pidemmällä etuaskeleella, miellyttävä luonne. 

 

SLUMBERLAND CITTY BANG BANG 35158/07 s.06.04.2006 i. Flyers Say Hey e. Fin & Est Mva Merazure Upside-

Down kasv. Mervi Silvennoinen 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia PEN 4. 9 months, nice feminine head, dark eyes, complete scissors bite, 

well set ears just long enough, good neck, shoulder and topline, correct tailset, tail damaged at the end (accident), chest well 

ribbed up, good bone, feet and pastern, could be more square in outline, good nice coat, moving well, promising. Lestijärvi 

RN 5.4. Markku Santamäki JUN EH. Ikäisekseen hyvin kehittynyt, täyteläinen hyvä pää, kaula voisi olla pidempi, hyvä 

luusto, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu reippaasti ja käyttäytyy hyvin. Kajaani RN 13.4. Leila Kärkäs JUN 

EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu joka kuitenkin jännittää tilannetta mutta liikkuu iloisesti, hyvät pään linjat, 

miellyttävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoinen raajarakenne, kääntää etukäpälät ulos, erinomainen karvan laatu, saisi 

liikkua pidemmällä askeleella, hyvä takaliike, edestä hieman löysyyttä. Kiuruvesi RN 19.4. Soile Bister JUN H. Pieni 

vahva narttu joka vaikuttaa hieman matalaraajaiselta, varsin hyvä pää mutta ilme saisi olla lempeämpi, riittävät kulmaukset, 

toivoisin matalamman kintereen, kauttaaltaan ripaus tyyliä ei olisi pahitteeksi, liikkuu ja esiintyy hieman haluttomasti. 

Joensuu KR 17.5. Paula Rekiranta JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin liikkuva nuori narttu, hyvät pään linjat, 

kaula saisi olla pidempi ja jalompi ja lavat viistommat, lyhyt rintakehä, riittävät takakulmaukset, hyvä turkin laatu. Joensuu 

KV 18.5. Annukka Paloheimo JUN H. Kovin pienikokoinen, hyvät mittasuhteet, hyvä luusto, kaunis ilme, hyvä pään 

voimakkuus ja purenta, niukasti kulmautunut, vahva runko, niukat polvikulmat, erinomainen luonne, saisi olla korkeampi. 

Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia JUN ERI 1. Correct type, good balance, but without elegance, moved very well 

and very gayly, correct head, neck could be longer, very good body and hindquarters. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, 

Kreikka JUN ERI 1 PN4 SERT. Nice young female, nice head with nice long ears, correct neck, nice body, correct tail, 

quarters, movement, coat and temperament. 

 

SLUMBERLAND CLOAK AND DAGGER 35157/07 s.06.04.2006 i. Flyers Say Hey e. Fin & Est Mva Merazure 

Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia PEN 2 KP. 9 months, nice type, correct feminine head, dark eyes, 

complete scissors bite, ears well placed and of correct length, good neck, shoulder and topline, correct tailset and tail 

carriage, chest already deep enough, nice coat, well angulated, moving well, very promising. Raahe RN 7.6. Merja 

Ylhäinen JUN EH 2. Hyvät mittasuhteet, erinomainen tyyppi ja koko, riittävä luusto, kaunis pää ja ilme, kauniit silmät ja 

korvat, hyvä kaula, eturintaa toivoisin enemmän, hieman suora etukulmaus, pyöreä mutta lyhyt rintakehä, hieman pitkä 

lanne, riittävät takakulmaukset, liikkuu muuten hyvin mutta etuliike voisi olla hieman pidempi, hyvä turkin laatu, käyttäytyy 

erittäin hyvin. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia NUO ERI 3. Correct type, topline not level, moved very freely, 

good head and bite, good neck and shoulders, sound hindquarters, correct tail placement. 

 

SLUMBERLAND COVER-GIRL 35160/07 s.06.04.2006 i. Flyers Say Hey e. Fin & Est Mva Merazure Upside-Down 

kasv. Mervi Silvennoinen 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin JUN H. Tilavarunkoinen narttu jolla pitkät pään linjat, hyvä kaula, kapea 

etu-osa, liikkuu ja seisoo takakorkeasti, lihaksikas reisi, tehoton taka-askel, lyhyt runkoturkki. Polvijärvi 5.4. Matti 

Tuominen JUN H. Hyvän tyyppinen, miellyttäväluonteinen narttu jolla ylälinja saisi olla parempi, hyvin niukassa karvassa 

tänään, avoin luonne, hieman korkea kinner ja ulkokierteiset eturaajat, köyristää selkäänsä seisoessaan, tarvitsee 

näyttelyharjoitusta, liikkeet ok. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi JUN H. 1 år, bra storlek, en aningen 

lång i sina proportioner, feminint huvud, fina mörka ögon, bra bett, välansatta öron, tillräcklig hals, markerad förbröst, 

välvinklad skuldra och överarm, bra bröstkorg, en aningen lång i länden, lite brant i sitt kors, tillräckliga vinklar bak, lite 

tunn i sin benstomme, står mycket fransyskt fram, ej i bästa päls, rör sig parallellt fram och bak men med kort och 

underställd steg från sidan, livligt temperament. Joensuu KV 18.5. Annukka Paloheimo JUN EH 2. Hyvä koko, lupaava 

pää, hyvä purenta, sopiva luusto, vahva runko, hieman luisu lantio, melko korkea kinner, hyvin iloinen mutta kuriton, 

liikettä vaikea arvostella, koira pentumainen. Heinola KR 17.8. Reia Leikola-Walden JUN EH 1. Hyvin kehittynyt juniori 

jolla hyvä pään pituus, aavistuksen pyöreä kallo, kaunis kuono-osa, hyvin asettuneet korvat, riittävä kaula, hyvä luusto ja 

runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu melko hyvin, riittävä turkki, voisi olla hieman linjakkaampi. Hyvinkää ER 19.10. 

Andrew Jones, Iso-Britannia NUO H. Well grown red, in excellent coat condition although lacking a little feathering 

today, pleasing head and eye, good body and ribs, nice quarters, happy active mover, would just prefer a more feminine 

picture all over, for that reason 'good'. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti NUO EH 3. Nice bitch with good head 

and expression, nice dark eyes, good earset, nice neck, good topline and tailset, nice rib, prefer shorter loin, nice hind 

angulations, nice shoulder, not helped by the handler when the dog is on the move, difficult to assess the movement 

properly. 

 

SNEDBO'S TINDRA 31571/07 s.14.05.2007 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate Kid e. Bluebell kasv. Katja Södergård 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi JUN EH. Utmärkt skallform med vackert feminint uttryck, tillräcklig 

hals, stark överlinje, goda vinklar fram, utmärkta bak, tillräcklig benstomme, outvecklad bröstkorg, rör sig ok från sidan, 



något trångt bak. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia JUN EH. Correct type, correct type of head with long enough 

muzzle, correct topline when standing, good volume of body, correctly angulated but a bit short upper arm, movement could 

be better, needs ringtraining. Närpiö RN 14.6. Markku Santamäki JUN EH 1. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvä, 

ilmeikäs pää, tummat silmät, kaula voisi olla pidempi, ehkäpä ryhdikkyys auttaisi, riittävä luusto ja hyvät raajojen 

kulmaukset, hyvät liikkeet häntä iloisesti heiluen. Maalahti RN 9.8. Leila Kärkäs JUN EH 3. Miellyttävä kokonaisuus, 

tasapainoinen runko ja rakenne, erittäin hyvä ylälinja, kaula saisi olla hieman pidempi ja hieman lyhyt pää suhteessa 

kokonaisuuteen, pään muoto hyvä, aika ajoin liikkuu hyvin mutta vauhdin lisääntyessä alkaa pomppiminen, erinomainen 

karva, miellyttävä käytös tutkittaessa, lisää esiintymisharjoitusta. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila JUN EH 3. Erittäin hyvän 

tyyppinen feminiininen narttu jolla on sievä pää ja ilme, hyvä kaula ja selkä, hieman niukasti kulmautunut edestä, sopivasti 

takaa, hyvin kehittynyt runko, sopiva luusto, hyvä turkki, vielä löysyyttä etuliikkeessä, muuten liikkuu ok, hieman vielä 

kehässä jännittää, tarvitsee kehätottumusta lisää. 

 

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: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO ERI. Utmärkta proportioner, mycket vackert torrt feminint 

huvud och uttryck, vacker hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, bra ben och tassar, välformad bröstkorg, rör 

sig väl från sidan, trångt bak. 

 

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: Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber AVO ERI 1 PN2 VASERT. Hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää, 

hyvä kaula ja luusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä ylälinja, kaunis turkki, hyvä runko, liikkuu hyvin. Ypäjä KR 

20.7. Markku Santamäki AVO EH 2. Hyvät mittasuhteet, täyteläinen pää, liikkeessä erittäin hyvä ylälinja, hyvät raajojen 

kulmaukset, hyvä runko, liikkuu hyvin, käyttäytyy luottavaisesti mutta ujostelee hieman tilannetta, käpälät saisivat olla 

tiiviimmät. Tornio KV 9.8. Michael McCarthy, Irlanti AVO EH 2. Feminine in outline, a little unsteady in temperament, 

nice shape of head, good neck, a little close in shoulder, good ribcage, well coupled, nice hind angulation, good feet 

padding, moves better going than coming. 

 

SPECK LINE BE MY TRUE LOVE 30975/05 s.17.04.2005 i. N Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Fin & N Jva Jenlin 

Savannah kasv. Maarit Mäki 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi AVO ERI. Välgående tik med vackra linjer, vackert huvud, feminint 

uttryck, välmarkerad stop, vacker hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, välformad bröstkorg, rör sig väl från 

alla håll. 

 

SPECK LINE DEFINITELY MINE 50134/07 s.10.06.2007 i. Westerner Illusion Of Magic e. Fin Mva Fin & N Jva Jenlin 

Savannah kasv. Maarit Mäki 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvin kaunis pentu jolla hyvän mallinen pää, kaunis 

kaula, erinomainen runko, hyvä ylälinja ja raajat, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Lestijärvi RN 5.4. 

Markku Santamäki JUN ERI 1 PN2. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä luusto, runko ja raajat, liikkuu 

rennolla pitkällä askeleella, erittäin hyvä kokonaisuus. 

 

SPECK LINE DREAM CAME TRUE 50135/07 s.10.06.2007 i. Westerner Illusion Of Magic e. Fin Mva Fin & N Jva 

Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki 

Näyttelyt: Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber JUN EH 3. Hyvä tyyppi ja koko, hyvin narttumainen pää, riittävä 

kaula, vielä kovin kehittymätön eturinta, riittävä luusto, hieman luisu lantio, miellyttävä luonne, liikkuu hyvin. 

 

SPECK LINE EVERY HEARTBEAT 47137/07 s.07.06.2007 i. Kans & Fin & Est Mva Fin Jva EstV-04 Benchmark 

Corazon e. Speck Line Be My Sunshine kasv. Maarit Mäki 

Näyttelyt: Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki JUN EH 2. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteilta hyvä, hyvä pää ja 

ilme, ikäisekseen hyvä rintakehä ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat, lantio-osa voisi olla suorempi, hyvä turkin laatu, 

käyttäytyy reippaasti. 

 

SPECTROLITE’S BE MY DREAM 43319/06 s.04.08.2006 i. Fin Jva Jenlin Starguest e. Fin Mva Backhill’s Ice Queen 

kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää 

Näyttelyt: Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen AVO ERI 2 PN3 VASERT. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, 

erinomainen pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, hyvä etuosa ja etukulmaukset, erinomainen rintakehä, takakulmauksia voisi 

olla hieman enemmän, erittäin kaunis aavistuksen pehmeä turkki, liikkuu erittäin hyvin silloin kuin malttaa, vilkas luonne. 

 

SPECTROLITE’S BE MY QUEEN Fin Mva 43318/06 s.04.08.2006 i. Fin Jva Jenlin Starguest e. Fin Mva Backhill’s Ice 

Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila NUO ERI 1 PN3. Erinomainen nuori narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen 

kaula, runko ja raajat, tyylikäs ylälinja, erinomainen karva, hyvät tehokkaat liikkeet, miellyttävä käytös. Parkano RN 2.2. 

Annaliisa Heikkinen NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi, hyvä koko, erinomainen luonne, kuono-osa voisi 

olla voimakkaampi, hyvä kaula, riittävät kulmaukset, hyvä runko, liikkuu ja esitetään hyvin. Tampere KV 16.3. Ola 

Eriksson, Ruotsi NUO ERI 2. Ung tik med vackra linjer och utmärkta proportioner, härlig uttryck, vackert huvud, utmärkt 

hals och överlinje, utmärkta vinklar fram och bak, korta fina hasor, välformad bröstkorg, bra päls, rör sig väl i alla håll, med 

härlig energi och attityd. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki NUO ERI 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan ja 

linjoiltaan oikea, hyvä ilme, viehättävä väritys, sopusuhtainen luusto, tasapainoiset kulmaukset ja raajat, oikea rintakehän 



muoto, liikkuu ja käyttäytyy hyvin. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia NUO ERI 4. Correct type and balance, nice type 

of head and expression, good neck, correct topline, good volume of body, correctly angulated, forearm long enough, free 

movement, moves a bit close to ground, correct temperament. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia 

NUO ERI 3. Orange, well balanced head, big ribbed body, well balanced outline, moves freely and soundly. Tuuri KR 8.6. 

Kari Salminen AVO ERI 1 PN1 SERT ROP RYP1. Kaunis narttu, hyvin kaunis pää ja pehmeä ilme, hieno ylälinja ja hyvä 

takaosa, upeat tehokkaat liikkeet, kaunis karva, reipas esiintyjä. Närpiö RN 14.6. Markku Santamäki AVO ERI 2 PN2 

VASERT. Hyvät rungon mittasuhteet, kaunismuotoinen pää, hyvä ilme, jalo kaula ja hyvä ylälinja, hyvä luusto ja riittävä 

runko, polvikulmaus voisi olla voimakkaampi, hyvät liikkeet, esitetään hyvin. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila AVO ERI 1 

PN1 SERT FIN MVA ROP RYP3. Feminiininen narttu erinomaista tyyppiä, voisi olla hieman korkearaajaisempi, 

kaunismuotoinen ja kaunisilmeinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, erinomainen runko, sopusuhtaisesti 

kulmautunut, erinomainen turkki, ryhdikkäät vapaat liikkeet. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi VAL EH. 

Feminin tik, bra storlek, något lågställd, välformat huvud, något tunnt nosparti, lite för mycket halsskinn, fina ögon, saxbett, 

tillräcklig hals, bra överlinje, borde ha mer benstomme, något knappa vinklar, bra kors och svans, kunde ta ut steget bättre, 

bra päls och färg, stabilt temperament. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti VAL ERI 1 PN2 VACA. Lovely pretty 

bitch, lovely expression, nice eyes and good earset, nice clean throat, good neck and topline, nice tailset, nice rib and loin, 

nice hind angulations, well muscled, moving very well behind with drive, a little bit wide in front. Helsinki KV 13.12. 

Tord Lundborg, Ruotsi VAL ERI 4. Mycket vackert huvud, något kort hals, utmärkt förbröst, välvinklad, något kort 

överarm, fina proportioner, korrekt kors, väldigt bra baksteg och mycket välgående, vackert päls. 

 

STAWASKOGENS AXA Fin Kva 18749/06 s.16.03.2004 i. S Kva Red Garlic's Babe e. S Kva Smedmästarens Riska 

kasv. Mette ja Peter Franek, Ruotsi 

Näyttelyt: Valkeala RN 1.3. Tiina Illukka KÄY T. Tyydyttävä tyyppi, pää voisi olla kapeampi ja pitempi, leveä edestä, 

pitkä lanneosa, hyvät takakulmaukset, hyvä ylälinja, niukka karvapeite, runsaasti valkoista rinnassa, koira ei ole 

näyttelytyyppiä. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki KÄY H. Sopivan kokoinen, vahvarakenteinen, hyvin 

rakentunut, täyteläinen pää, kaula voisi olla näyttävämpi, käyttäytyy hyvin, erikoinen väritys. 

 

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: Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber AVO H. Hyvä tyyppi ja koko, hyvin narttumainen pää, hieman 

lyhyt kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, riittävä luusto, hyvä runko, ylälinja tulisi olla suorempi, liikkuu hieman 

ahtaasti takaa, saisi esiintyä huomattavasti reippaammin. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki AVO EH 4. Hyvin 

rakentunut ja esiintyvä, kohtalaisen hyvä pää, kuono-osa voisi olla vankempi, hyvät raajojen kulmaukset, liikkeessä painuu 

hieman edestä eli voisi kantaa itsensä paremmin, hyvä turkki. Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker VET H. 9 årig tik som 

tyvärr visas i alldeles högt hull i dagen, välformad skalle, korrekt stup, knappt bett, välvinklad, bra rygg och kors, rör sig 

med tunga ineffektiva steg på grund av att hon är alldeles för fett. 

 

SWEETIE-PIE DAYDREAM 30802/05 s.26.05.2005 i. Fin & Lv & Est Mva Francini's Pensierostupendo e. Sweetie-Pie 

Amusing kasv. Marja-Liisa Kotiranta 

Näyttelyt: Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki AVO EH 3. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan hyvä, kaunisilmeinen 

pää, hyvä luusto ja runko sekä eturaajojen kulmaukset, polvikulmaus saisi olla voimakkaampi, käyttäytyy hyvin. 

 

SWEETIE-PIE HELLO SUNSHINE 42788/07 s.05.07.2007 i. Mistily's Commander Blue e. Sweetie-Pie Athena kasv. 

Marja-Liisa Kotiranta 

Näyttelyt: Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Walden JUN EH 1. Erittäin hyvin kehittynyt, mittasuhteiltaan oikea 

kaunislinjainen juniori, viehättävä pää, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko mutta olisi enemmän 

edukseen hoikempana, hyvä askelmitta mutta esiintyy tänään haluttomasti, kaipaa kehätottumusta, erinomainen turkki, 

ystävällinen luonne. 

 

TEACON LOVE ME 13385/06 s.05.12.2005 i. Teacon Xex Machine e. Teacon Thief Of Hearts kasv. Aili Asikainen 

Näyttelyt: Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola AVO H. Iloisesti esiintyvä, hyvä pää ja ilme, kaula voisi olla aavistuksen 

pidempi, hyvä ylälinja, etuasentoiset lavat, hieman lyhyt olkavarsi, riittävä luusto, leveä reisi, riittävät takakulmaukset, 

erinomainen luonne. 

 

TIARNIAN BB TERHI 11212/06 s.08.11.2005 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Tiarnian Biene kasv. Suvi Mikkanen 

Näyttelyt: Pieksämäki KR 7.6. Paula Rekiranta AVO H. Hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea narttu jonka turkkia ei 

ole viimeistelty näyttelykuntoon, oikea pään malli, kauniit tummat silmät, kovin niukasti kulmautunut edestä ja takaa, kapea 

ja matala rintakehä, sopusuhtainen luusto, hyvät yhdensuuntaiset liikkeet. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti 

AVO ERI. Nice bitch with nice feminine expression, nice eyes and earset, nice clean throat, nice neck and good topline, 

good tailset, nice rib and loin, nice hind angulation, nice layback in shoulder, moving well both ways but perhaps a little tall 

on the leg. 

 

TIIAS EM-EMMANUELLE 18831/04 s.19.02.2004 i. Breeze Blizzard's Boy e. Tiias Charisma Carla kasv. Tiina Järvinen 

Näyttelyt: Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara AVO ERI 3. Erittäin feminiininen, oikean mallinen, tanakkarunkoinen 

narttu, otsapenger ja kulmakaaret saisivat olla selvemmät, päässä muuten hyvä malli ja linjat, sopiva raajaluusto, tarpeeksi 

eturintaa, hyvä rintakehän malli, hiukan tuhdissa kunnossa, sopivat takakulmaukset, kantaa kilonsa kauniisti, erittäin 

tasapainoinen sivuaskellus, erittäin hyvä liikkuja sivusta katsottuna. Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker AVO H. 4 årig tik 

av bra storlek, välformad skalle, knappt i stupet, nosparti kunde vara längre och kraftigare, korrekt bett, vällagd skuldra, 



välformad bröstkorg, men tyvärr visas hund alldeles lös i dagen, fina ben, något platta tassar, rör sig balanserat men 

rygglinjen bör stramas, pris dagen på grund av konditionen. 

 

TIIAS HEART THROB 19918/06 s.16.02.2004 i. Fin & Lv & Est Mva Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Delilah kasv. 

Tiina Järvinen 

Näyttelyt: Polvijärvi 5.4. Matti Tuominen AVO T. Tyydyttävä tyyppinen, miellyttäväluonteinen narttu jolla kevyt luusto, 

hyvä pää ja ilme, hyvä runko ja turkin laatu, köyristää lanneosaansa voimakkaasti, lyhyt rintakehä ja kuroutunut vatsalinja, 

voimattomat takaliikkeet, etuliikkeet ok, miellyttävä eturinta. 

 

TIIAS HUG ME TIGHTLY 19917/06 s.16.02.2004 i. Fin & Lv & Est Mva Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Delilah 

kasv. Tiina Järvinen 

Näyttelyt: Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker AVO ERI 1 PN2 VASERT. 2-årig feminin tik av trevliga proportioner, 

vackert huvud, korrekt stup, lagom läppar, korrekt bett, vackra ögon, välvinklad, välformad bröstkorg, bra rygg och kors, 

välansatt svans, fina ben och tassar, rör sig med bra steg från sidan, parallellt fram och bak. Lahti RN 1.11. Merja 

Ylhäinen AVO ERI 4. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, riittävä eturinta, 

hieman suorat etukulmaukset, hyvä rintakehä, riittävät takakulmaukset, hyvä turkki ja kaunis väri, liikkuu tasapainoisesti 

mutta toivoisin pitemmät liikkeet, hyvä luonne. 

 

TIIAS JEWEL TO ME 38067/06 s.30.06.2006 i. Fin & Lv & Est Mva Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Ain’t She 

Sweet kasv. Tiina Järvinen 

Näyttelyt: Pertunmaa RN 5.4. Elena Ruskovaara NUO ERI 1. Mallikas, kompakti, miellyttävä narttu, hyvin 

kaunispiirteinen pää, erinomainen ilme, ohimot saavat täyttyä, hyvä vahva runko ja sopiva luusto, sopivasti eturintaa, 

täyteläinen tilava rintakehä, hiukan laskeva lantio, tarpeeksi kulmauksia takana, reisi saisi olla leveämpi, liikkuu hyvin 

takaa, etuaskel saisi olla ulottuvampi ja hiukan tiiviimpi kyynärpäistä, kantaa itsensä kauniisti, miellyttävä kokonaisuus. 

Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia NUO EH. Blue roan with sweet head and eye, well balanced 

outline, neat legs and feet, tends to lose her topline, sound when settled. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-

Britannia AVO EH. Very compact and well ribbed blue, attractive head, could do with a little more shoulder layback but 

short in back, nice substance allthrough, good quarters, steady mover. 

 

TIIAS JUMP TO IT 38064/06 s.30.06.2006 i. Fin & Lv & Est Mva Francini’s Pensierostupendo e. Tiias Ain’t She Sweet 

kasv. Tiina Järvinen 

Näyttelyt: Kouvola KR 16.8. Kirsti Louhi AVO EH 2. Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen, vielä hieman ilmava 

narttu, toivoisin enemmän luita, feminiininen pää, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, voisi olla kulmautunut takaa 

paremmin, turkki ei tänään näyttelykunnossa, kokonaisuudessa tarvitsee aikaa. 

 

TIIAS KINDNESS 12335/08 s.17.12.2007 i. Fin Mva Fenbrook Ain't No Other e. Tiias Ensnare To You kasv. Tiina 

Järvinen 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN. Little broad in skull, nice expression, neck could be 

longer, very good ribs and forechest, wide rear, good length of leg, short hocks, excellent coat quality, happy mover, a little 

wide coming towards you. Kouvola KR 16.8. Kirsti Louhi PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvän tyyppinen, riittävä luusto, hyvä 

pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, voisi olla kulmautunut edestä paremmin, takaa riittävästi 

kulmautunut, hyvä karvan laatu, liikkuu rodunomaisesti. Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker JUN EH 1. 9 månader, feminin 

juniortik av utmärkt storlek och proportioner i höjd och längd, ännu tunn i huvudet, korrekt stup, korrekt bett, lösa ögonlock, 

högt ansatta öron, välvinklad, välformad bröstkorg, bra rygg och kors, fina ben och tassar, rör sig med bra steg, ännu trång 

bak och lös i armbågen, trevligt temperament. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Very mature 

10-month old blue, nice head and eye, good well boned legs, would like a little more development of chest, hopefully will 

come with age, strong ribs and adequate quarters, well presented, moved happily with good strength and hind action. Lahti 

RN 1.11. Merja Ylhäinen JUN ERI 2. Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, hieman pitkärunkoinen, hyvä pää 

ja ilme, riittävä kaula, eturintaa ja etukulmauksia voisi olla enemmän, hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut takaosa, 

aavistuksen pehmeä turkin laatu, kaunis väri, hyvät sivuliikkeet mutta ahtaat takaliikkeet, hyvä luonne. Helsinki KV 13.12. 

Tord Lundborg, Ruotsi JUN EH. Feminint välskuret huvud, vällagd skuldra, mycket bra förbröst, välvinklad något kort 

överarm, slutande kors, välvinklad bakdel, vackert päls, rör sig väl. 

 

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: Ruovesi RN 24.3. Teija Poikolainen-Däuber. AVO EH 2. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, riittävä kaula, hyvä 

luusto ja ylälinja, kaunis turkki, liikkuu hieman leveästi edestä, hyvin takaa, miellyttävä luonne. Korpilahti RN 30.3. 

Markku Santamäki AVO ERI 1 PN3 VASERT. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä pää ja kaula, 

sopusuhtainen luusto, hyvä runko, erinomaiset liikkeet, voisi kuitenkin liikkua pää pystyssä, kaunis turkki. 

 

TRAVELLERS BAY TOUCH ME GENT 52185/06 s.12.09.2006 i. Kans & Fin & Est & Lv & Sl & Rus & Rom Mva 

PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Travellers Bay Cinderella kasv. Virve Andelin-Ahonen 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi NUO EH. Feminint huvud och uttryck, tillräcklig hals, stark 

rygglinje, goda vinklar fram och bak, outvecklad i sitt förbröst och bröstkorg, bra tassar, tillräcklig benstomme, utmärkt 

päls, rör sig lätt och gladligt från alla håll, behöver tid. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki NUO H. Sopivan 

kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, lavat saisivat olla viistommat, riittävä luusto, ei rakasta 

käsittelyä, näykkii, vahva turkki. 

 



TRAVIS FAST DECISION S59578/2004 s.28.03 2004 i. Travis Gossip Starts Here e.Travis Brassed Of kasv. Kari Haave, 

Ruotsi 

Näyttelyt: Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis 

pää ja hyvä ilme, erinomainen runko ja luusto, sopusuhtaisesti kulmautunut, kaunis turkki erinomaista laatua, oikein 

kiinnittynyt häntä jota koira iloisesti heiluttaa koko ajan, vapaat tehokkaat liikkeet, miellyttävä luonne. Sodankylä RN 26.4. 

Paula Rekiranta AVO EH 1. Hyvin liikkuva narttu jolla iloisesti heiluva häntä, pää voisi olla hieman pidempi ja jalompi, 

hyvä ilme, hyvä kaula ja eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hieman pitkä lanneosa, kaunis turkki, esitetään tänään turhan 

tuhdissa kunnossa. 

 

TRIPLET BLACK BEAUTY 26498/08 s.10.03.2008 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est & It Mva RkfV-06 

V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin Mva Est JMva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN 3. Pretty headed bitch with kind eye, well balanced, 

nice proportions, low set hocks, moves with style, just needs to settle a little. Espoo PN 1.11. Juha Palosaari PEN 2. 

Hyvän tyyppinen, vankkarunkoinen narttu, kauniin muotoinen pää, riittävä kaula, hyvä selkälinja, tasapainoiset kulmaukset, 

etuaskel voisi olla pidempi, muuten hyvät liikkeet, kaunis turkki tulossa, sekä koira että emäntä kaipaavat harjoitusta niin 

hyvä tulee. Helsinki PN 30.11. Teija Salmi-Aalto PEN 4. 8 kk, erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, melko 

voimakas mutta silti narttumainen pää, hyvä kaula, selkälinja voisi olla aavistuksen vakaampi, hyvä runko ja eturinta, hyvin 

kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luuston vahvuus ja kauniit käpälät, liikkuu riittävällä askelpituudella hieman kapeasti 

vielä edestä ja takaa, rodunomainen olemus ja luonne. 

 

TRIPLET BLACK MAGIC 26499/08 s.10.03.2008 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est & It Mva RkfV-06 V-

06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin Mva Est JMva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Helsinki PN 30.11. Teija Salmi-Aalto PEN. 8 kk, erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, selvä 

sukupuolileima, kaunislinjainen nartun pää johon toivoisin kuono-osan hieman vahvemmaksi, purenta ok, riittävä kaula, 

hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, aavistuksen pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut edestä, riittävästi 

takaa, sopiva luusto, kauniit käpälät, liikkuu edestä ok, takaa hieman lyhyellä askeleella, rodunomainen luonne ja olemus. 

 

TRIPLET BLACK PEARL 26501/08 s.10.03.2008 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est & It Mva RkfV-06 V-

06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin Mva Est JMva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Helsinki PN 30.11. Teija Salmi-Aalto PEN 1 KP VSP-pentu. 8 kk, erittäin kaunislinjainen ja hyvin 

narttumainen, tasapainoinen, kaunis nartun pää jossa hyvät linjat ja vahvuus, purenta ok, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko 

ja eturinta ikäisekseen, hyvin kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa, sopiva luuston vahvuus, tiiviit käpälät, liikkuu 

hyvällä askelpituudella ja yhdensuuntaisesti, ihastuttava rodunomainen olemus ja luonne, kaunis kokonaisuus, hyvin 

esitetty. 

 

TRIPLET BLACK VELVET 26503/08 s.10.03.2008 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est & It Mva RkfV-06 

V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin Mva Est JMva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Espoo PN 1.11. Juha Palosaari PEN 3. Hyvän tyyppinen narttu jolla jalo pää, hieman kuivat huulet, hyvä 

kaulan pituus, suora selkä myös liikkeessä, riittävät kulmaukset, liikkeet ok, saavat tosin tasaantua, hyvä turkki tulossa. 

Helsinki PN 30.11. Teija Salmi-Aalto PEN. 8 kk, erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, 

rodunomainen narttumainen pää jossa hyvät linjat ja vahvuus, purenta ok, lyhyehkö kaula, toivoisin suoremman ylälinjan, 

riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko ja eturinta, sopiva luusto ja kauniit käpälät, liikkuu riittävällä 

askelpituudella yhdensuuntaisesti, iloinen rodunomainen olemus ja luonne. 

 

TRIPLET CARA AT SHIMMER 20089/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli 

Härkälä 

Näyttelyt: Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila AVO ERI 2 PN4. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, feminiininen 

kaunisilmeinen pää, hieman lyhyt ja pysty olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut, hyvät käpälät ja runko, luusto voisi olla 

hieman järeämpi, kaunis turkki, vapaat liikkeet, miellyttävä luonne. Kuusamo RN 20.4. Ritva Raita AVO EH 1. Melko 

tasapainoinen narttu, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä ilme, etuasentoiset lavat ja hiven ulkokierteiset etukäpälät, 

takakulmaukset vähän paremmat, hiven pihdissä takaa, hyvin alas kiinnittynyt häntä, hyvin esitetty. Rovaniemi RN 24.5. 

Leila Kärkäs AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla kaunis ilme, kuono saisi olla hieman paremmin täyttynyt, 

etuosa melko niukasti kulmautunut ja lyhyt kaula, hyvä takaosa, ikäisekseen sopiva runko, liikkeessä tulisi olla enemmän 

ulottuvuutta, oikea karvan laatu joka ei tänään ole parhaimmillaan, miellyttävä käytös. 

 

TRIPLET COVER GIRL 20093/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia KÄY H. A very nervous cocker on the table but moved happily 

on the lead, front angulation a little steep, head and expression are good. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia KÄY ERI 2. 

2 years old red bitch, short in body, feminine head, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, good neck, shoulders and 

topline, slightly sloping croup, chest deep and well ribbed up, well angulated, nice coat, moving well. 

 

TRIPLET CROWN JEWEL Fi Mva 20094/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli 

Härkälä 

Näyttelyt: Lahti KV 27.4. Eeva Resko KÄY EH 2. Erinomaisessa kunnossa oleva, erittäin hyvän tyyppinen, oikeat 

mittasuhteet omaava narttu, hyvä pää joskin kuono-osa voisi olla täyteläisempi, kaunis nartun ilme, erinomainen ylälinja 

varsinkin seistessä, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, erinomainen takaosa, liikkuu hyvin takaa, riittävän hyvin 

edestä, valitettavasti ulottuvuus sivuliikkeissä ei riitä minulle ja siksi palkinto, miellyttävä luonne. Kellokoski ER 7.6. 

Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO ERI.Golden, well balanced head, lovely dark eye, square balanced outline, neat 



legs and feet, strong quarters producing sound driving movement. Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen KÄY ERI 1 PN4 SERT. 

Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet ja luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja eturinta, hieman pystyt 

lavat, erinomainen rintakehä, aavistuksen pysty lantio, hyvät polvi- ja kinnerkulmaukset, kaunis hyvälaatuinen turkki, hyvä 

ylälinja, hieman lyhyet ja tikuttavat liikkeet, hyvä luonne. Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat KÄY EH 3. 

Correct size, bitch could have a more cocker temperament, not feeling good in ring, nice head profile, correct expression, 

very good topline and tailset, correct spring of ribs and angulations in front and rear, movements can be stronger with more 

reach and drive, correct presentation. Luumäki RN 30.8. Soile Bister AVO H. Erinomaisen kokoinen, kovin vaisusti 

esiintyvä feminiininen narttu, hyvä luusto, otsapenger voisi olla selvempi ja ilme parempi, eturinnan tulisi olla selvempi, 

niukasti kulmautunut edestä, hyvä takaosa ja häntä, kovin lyhyet ja töpöttävät liikkeet, tarvitsee runsaasti itseluottamusta. 

Helsinki KR 6.9. Pam Blay, Iso-Britannia AVO ERI 1. Quality bitch of a nice type, excellent head and expression, correct 

neck and shoulders, good rib and loin, good hindquarters, an excellent coat. Porvoo KR 14.9. Saija Juutilainen AVO ERI 

2 VASERT. 2-vuotias, hyvin kaunis tasapainoinen nuori narttu jolla erinomainen runko ja luusto, oikeailmeinen oikean 

pituinen narttumainen pää, hyvä purenta, huulet ja korvat, hieman pyöristyvä kallo-osa, vahva kaula ja takaosa, 

etukulmaukset saisivat olla paremmat, hyvä takaosa, tiiviit käpälät ja hyvä karvan laatu, liikkuu yhdensuuntaisesti, edestä 

hieman lyhyellä askeleella, kaunis voimakas taka-askel. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia AVO EH. 

Well grown red in good condition, pleasing head and eye, needs to develop in chest but good bone and body strength, good 

quarters, sound steady mover. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti KÄY ERI 2. Nice balanced bitch, good head and 

expression, good earset, lovely clean throat, nice neck and shoulder, good topline, good tailset, good rib and loin, nice rear 

angulation and well muscled body, nice shoulder, moving well both ways. 

 

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: Kotka KV 15.6. Tino Pehar, Kroatia KÄY EH 2. Correct size and length of body, proportioned head with 

enough deep muzzle, little long underjaw, one tooth is going out of scissors bite, excellent angulation, excellent topline and 

tailset, in movement could be better in front. Valkeakoski KR 23.8. Vera Smirnova, Viro KÄY EH 1. Erittäin hyvä 

tyyppi, hyvä luusto ja koko, kaunis pää, kaunis ylälinja, tasapurenta, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, vahva takaosa, 

liikkuu hyvin. Hämeenlinna KV 24.8. Stefan Sinko, Slovenia AVO ERI 4. 3 years  old, quite strong female, very nice 

feminine head with good bite, strong front, good upperline, presents herself in good coat, correct hindquarters, good tailset, 

excellent mover. Porvoo RN 30.8. Elena Ruskovaara KÄY ERI 1 PN1 SERT ROP. Erinomainen tyyppi, kyllin kompaktit 

mittasuhteet, mallikas ja ryhdikäs esiintyjä, kaunis luusto ja tasapainoinen raajarakenne, sopivasti runkoa, todella kaunis 

ilme, hyvä pään malli kaiken kaikkiaan, hyvin miellyttävä kokonaisuus, ok häntä, liikkuu kovin kapeasti edestä, muuten 

korrekti, iloinen esiintyjä, hyvä käytös. Luumäki RN 31.8. Soile Bister KÄY EH 2. Kaunislinjainen, hyväluustoinen 

feminiininen narttu, pää voisi olla pidempi, purennan tulisi olla selvemmin leikkaava, hieman kapea edestä, kääntää 

etukäpäliä ulos, hyvä takaosa ja runko, karvan tulisi olla silkkisempää, ihastuttava luonne. Porvoo KR 14.9. Saija 

Juutilainen KÄY ERI 1 PN4 SERT. 3-vuotias, kaunis tasapainoinen punainen narttu joka voisi olla hieman tiiviimmässä 

kunnossa, hyvin kaunisilmeinen ja kaunislinjainen pää, hyvä purenta, huulet ja korvat, hieman pyöreä kallo, erinomainen 

runko ja luusto, hyvä karvan laatu, kaunis vaivaton sivuaskel ja heiluva häntä, mukava kokonaisuus. Lahti RN 1.11. Merja 

Ylhäinen AVO ERI 3. Erinomainen tyyppi, luusto ja mittasuhteet, hieman kookas, kaunis pää ja ilme, purenta voisi olla 

paremmin leikkaava, riittävä kaula, riittävä eturinta ja etukulmaukset, syvä rintakehä, erinomainen takaosa, erittäin kaunis 

hyvälaatuinen turkki, kaunis väri, liikkuu erittäin kauniisti pitkin vapautunein askelin, hyvä luonne. 

 

TRIPLET GALATEIA Fin Mva 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: Sysmä RN 12.4. Saija Juutilainen KÄY EH 3. 5-vuotias voimakasluustoinen narttu jolla kaunisilmeinen pää, 

hyvät huulet, purenta ja korvat, vahva kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, hieman pitkä lanneosa, hyvä karvan laatu, selällä 

hieman kihartuvaa karvaa, hyvä luonne, liikkuu yhdensuuntaisesti mutta etuaskel on kovin lyhyt. Koski TL RN 3.5. Leila 

Kärkäs KÄY EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman pitkärunkoinen narttu, ihastuttava ilme, hyvä pää, hyvä kaula ja 

ylälinja, sopiva runko, eturinta saisi olla selvempi, hieman pitkä lanneosa, hyvä vahva takaosa, hyvä karvan laatu, hyvä 

sivu- ja takaliike, edestä hieman kapea, miellyttävä käytös, kääntää mielellään etukäpäliä ulospäin. Kellokoski ER 7.6 

Michael Parkinson, Iso-Britannia KÄY EH. A more elegant type of red, pleasing head, big ribbed body, well muscled 

quarters, lively and outgoing but rather erratic movement. Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia KÄY H. A very 

happy pretty cocker, head is very typical, a little coarse in bone and a little long in body, elbows are tied, spoiling the front 

movement and overall appearance is not of a cobby cocker. Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat KÄY ERI 1 

VASERT. 5 years old solid bitch, good size, a shade long in body but nice head profile and expression, typical earset and 

carriage, very good topline and tailset, strong body, very good angulations in front and rear, happy mover with sufficient 

reach and drive. Hyvinkää RN 20.9. Lena Danker KÄY ERI 1 PN1 SERT FIN MVA VSP. 5 årig tik med härligt 

könsprägel, underbart uttryck, välformat skalle, korrekt läpplinje, korrekt bett, välvinklad, bröstkorgen kunde vara bättre 

rundat, bra rygg och kors, välmusklade lår, korrekt pälskvalitet, rör sig med utmärkt steg och med härlig attityd. Hyvinkää 

ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL EH. Well grown red, has nice head and eye, good well boned legs, good 

layback of shoulder but would like slightly smoother across the shoulders, good strong ribs, could be a little shorter in loin, 

nice quarters, steady mover, going just a little close behind today. 

 

TRIPLET IRISH ROMANCE 52259/08 s.28.06.2008 i. N & Ltu Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Irl Sh Ch V-

06 Baysway Love Affair kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Helsinki PN 30.11. Teija Salmi-Aalto PEN 1 KP. 5 kk, erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, 

narttumainen, erittäin kaunisilmeinen nartun pää, hyvät silmät, purenta ok, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja eturinta, 

hyvin kulmautunut edestä, erinomaisesti takaa, kauniit tiiviit käpälät, liikkuu hyvällä askelpituudella ja yhdensuuntaisesti, 

ihastuttava rodunomainen olemus ja luonne, hyvin esitetty. 



 

TRIPLET LADY DI Fin Mva  51145/04 s.04.09.2004 i. Kans & Fin & Est Mva BaltV-98 Riksweet San Migvel e. Kans & 

Fin & Est MvaTriplet Tirlittan kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Sysmä RN 12.4. Saija Juutilainen KÄY EH 1. 3-vuotias, mittasuhteiltaan miellyttävä, hyvärunkoinen narttu 

jolla riittävä raajaluusto, narttumainen pää ja ilme, hyvät huulet ja purenta, kaunis niska ja ylälinja, kääntää etukäpäliään 

ulospäin, hyvä karvan laatu, liikkuu oikealla asenteella mutta liikkeessä voisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta. 

Valkeala 3.5 Soile Bister KÄY ERI 1 PN1 SERT ROP RYP3. Kaunislinjainen erinomainen kokonaisuus, feminiininen 

narttu, kuono voisi olla hieman pidempi ja täyttyneempi, riittävä kaula, erinomainen runko ja raajat, hyväasentoinen häntä, 

varsin hyvä karva, liikkuu hyvin, ihastuttava luonne. Laitila RN 17.5. Markku Santamäki KÄY EH 1. Hyvät mittasuhteet, 

oikeat linjat, ilmeikäs pää, hyvä luusto, runko ja raajat, hyvä turkki, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. Helsinki KV 24.5. Peter 

Beyersdorf, Saksa KÄY ERI 1. Well developed in good size, nice head with good expression, good developed body, 

angulations ok, moves with temperament, nice hair. Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia KÄY EH 4. Good head 

and expression, good angulations front and rear, excellent movement with very merry action, good size and bone, good feet. 

Järvenpää KR 29.6. Leila Kärkäs KÄY ERI 1 PN2 SERT FIN MVA. Iloisesti esiintyvä tasapainoinen narttu, hyvä pää, 

silmät hieman pyöreät, erinomainen ylälinja, tasapainoinen rakenne, hyvä eturinta, liikkuu erittäin hyvin, erinomainen 

karvapeite. 

 

TRIPLET LAPIS LAZULI Fin Mva Est JMva 51147/04 s.04.09.2004 i. Kans & Fin & Est Mva BaltV-98 Riksweet San 

Migvel e. Kans & Fin & Est MvaTriplet Tirlittan kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat KÄY ERI 3. Good build bitch, good head, dark eye, 

soft expression, good neck, I like to see stronger angulations in forehand, good spring of ribs, good tailset, bone and feet, I 

like to see more steady movement. Turku KR 26.7. Hans Boelaars, Alankomaat KÄY ERI 1 PN2 SERT. First class red 

female, excellent type and size, silky coat, prefer parallel lines in head, wonderful eye, square muzzle, low earset, balanced 

front and rear, moves correctly. Pori KV 27.7. Theo Leenen, Belgia AVO ERI 2 PN4. 3 years old, strong bitch, well 

balanced, dark eyes, complete scissors bite, good neck, shoulders and topline, correct tail, chest deep and well ribbed up, 

well angulated, correct coat, moving well. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi KÄY ERI 1 PN1 SERT FIN MVA VSP. 

Välbyggd tik, härligt huvud, utmärkt överlinje, lagom bröstkorg, bra benstomme, välvinklad, kraftigt bakställ, härlig päls, 

utmärkta rörelser. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti VAL ERI 4. Nice balanced bitch, nice dark eyes and good 

earset, nice clean throat, good neck and shoulder, nice topline, good tailset, nice well angulated hindlegs, nice rib and loin, 

moving well both ways, prefer more feminine expression. 

 

TRIPLET MAGIC MAGILLA Fin & Est Mva 43592/01 s.29.09.2001 i. Kans & Fin & Est Mva Lochranza Jack Daniels 

e. Kans & Fin & S(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia VAL ERI. Ultra feminine and compact black & tan, 

belying her years, scores very heavily in sweetness of head and eye, shoulder layback, upper arm and compactness of body, 

would like just a little more bone but a very pretty cocker, charmed me with her femininity and merry movement, for which 

I give an excellent. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti VAL ERI. Nice short compact bitch, nice head, nice earset, 

nice neck and shoulder, good topline, nice tailset, nice chest and loin, good rear angulation, moves well both ways, age is 

starting to show. 

 

TRIPLET MARY POPPINS Fin Mva Fin Jva 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: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat AVO ERI 2. Lovely type of bitch, pretty head, dark 

eye, good expression, neck, ribs, front and topline in stand and on the move, good tailset, pretty picture to look at. 

Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia KÄY EH. Golden with sweet head and dark eye, well bodied, neat 

legs and feet, movement erratic but happy and outgoing. Turku KR 26.7. Hans Boelaars, Alankomaat AVO ERI 1 PN3 

VASERT. Absolutely first class female with plenty of excellent qualities, she would do better with more size but type is 

perfect, very sound on the move. Valkeakoski KR 23.8. Vera Smirnova, Viro AVO ERI 1 PN1 SERT FIN MVA VSP. 

Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja koko, sopusuhtainen 5-vuotias narttu, kaunis narttumainen pää, kaunis ylälinja, erittäin 

hyvä eturinta ja rintakehä, erinomainen takaosa, pehmeä turkki, liikkuu reippaasti. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, 

Iso-Britannia KÄY EH 4. Very compact and feminine red, excels in neck and shoulder angulation, good strength of body, 

in good feathering, coat not quite tiptop but good for her years, happy sound mover in good harmony with her handler. 

 

TRIPLET POCAHONTAS 12636/03 s.15.12.2002 i. Kans & 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: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia AVO EH. Black, sweet head, well ribbed body, would 

prefer better angulation throughout, movement erratic. Järvenpää KR 29.6. Leila Kärkäs AVO H. Kovin tumppuisessa 

turkissa esiintyvä, hyvin liikkuva narttu, hieman kevyt pää, alaluomet saisivat olla tiiviimmät ja kuono vahvempi, kovin 

niukasti kulmautunut etuosa, eturinta saisi olla voimakkaampi, muuten hyvä runko, hyvät takaraajojen kulmaukset, turkki 

kuivaa ja elotonta ja paikoittain pehmeää, rauhallinen luonne. Ypäjä KR 20.7. Markku Santamäki AVO EH 3. Sopivan 

kokoinen, hyvin rakentunut, kohtalaisen hyvä pää, hieman takaluisu kallo-osa, hieman avoimet luomet, hyvä runko ja 

raajojen kulmaukset, liikkuu hyvin ja käyttäytyy luottavaisesti, turkki ei nyt parhaassa kunnossa. 

 

TRIPLET TOPAZ Fin Mva Fin Jva 42741/97 s.05.08.1997 i. Greentree Don’t Think Twice e. Kans & Fin Mva Fin Jva 

Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat VET ERI 1 ROP-VET. Excellent bitch in everything, 

fabulous head, good bone, strong feet, well angulated in front and behind, super topline and tailset, good tail in action, she is 

so cockery on the move. Valkeala 3.5. Soile Bister VET EH 1. Kaunispäinen ja hyväluustoinen, seistessään kaunislinjainen 



narttu jolla erittäin hyvät mittasuhteet, hyvä runko ja kulmaukset, tänään melko eloton karva, liikkuessa tipahtaa eteen, 

liikkuu ikäisekseen vielä varsin hyvin, erinomainen luonne. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia VET 

ERI 3. Good type of black, balanced head, good neck and shoulder, well balanced outline, firm muscled quarters, moves 

soundly but loses topline a little. Lohja RN 8.6. Merja Ylhäinen VET ERI 1 ROP-VET BIS2-VET. Erinomaisessa 

kunnossa oleva veteraani, erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, luustoa voisi olla hieman enemmän, kaunis hieman 

arvokkaasti harmaantunut pää, hyvät hampaat, kauniit silmät ja korvat, hyvä kaula, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset edessä 

ja takana, erinomainen rintakehä, hyvä turkki, hyvä ylälinja, liikkuu liikkeissään hyvin, ikäisekseen erittäin reipaas koira. 

Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber VET ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, erittäin hyvässä kunnossa oleva 11-

vuotias narttu, kaunis pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, hyvä lyhyt tiivis runko, 

liikkuu erittäin hyvin. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi VET ERI 1 ROP-VET BIS2-VET. En härlig tik, vackert 

huvud, utmärkt hals och front, bra kropp, kraftigt bakställ, härlig silhouette i stående, lite sänkt rygg i rörelse, bra päls. 

Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat VET ERI 2. 11 years old, very good size, type and proportions, still in 

show condition, very happy in temperament, very typical head and expression with very charming grey hairs, very good in 

body and topline, very good coat condition, movement ok for age, very well presented. Porvoo RN 30.8. Elena 

Ruskovaara VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Hurmaava veteraanimummo, ikä näkyy jo ylälinjan pehmeytenä, muuten hyvässä 

kunnossa, hyvin kaunis nartun pää, todella kauniit pään linjat, kaunis ilme, hyvä runko, eturinta ja raajojen kulmaukset, 

erinomaiset kootut ja korkeat käpälät, aito cockerin käytös, selässä pehmeä karva, todella hyvä liikkuja tähän ikään, reipas, 

kunniaksi omistajalleen tässä kunnossa. Hyvinkää ER 19.10. Rui Gonçalves, Portugali VET ERI 4. Nice feminine head 

with good expression, correct bite, very nice stop, good and clean neck, correct angulations in front, good bone, nice 

bodyshape, very good angulations behind, very good movement in front, a little close behind. 

 

TRIPLET UNIVERSAL MAGIC 12423/07 s.19.11.2006 i. Athos Black Petrs e. Fin & Est Mva Triplet Magic Magilla 

kasv. Heli Härkälä 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia NUO EH. Compact and cockery black, scores in neck and 

shoulder angulation, good chest, good in ribs, short in back, nice quarters, very good coat condition, a little unsettled on the 

move today but sound. Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti AVO ERI. Nice well balanced bitch, nice head and 

expression, prefer darker eyes, good earset, nice neck and topline, good rib and loin, good hind angulation, moving well 

behind and well in front, a little bit too much weight. 

 

TWINSMADE DIANA ROSS 47733/03 s.08.09.2003 i. Northworth Talk In Waves e. Fin Mva Twinsmade American Pie 

kasv. Evgeny Mamoshuk, Venäjä 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi KÄY ERI 2. Utmärkta proportioner, mycket vackert feminint uttryck, 

vacker hals och stark rygglinje, utmärkta vinklar fram och bak, välformad bröstkorg och förbröst, utmärkta ben och tassar, 

utmärkt päls, rör sig väl från alla håll. 

 

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: Parkano RN 2.2. Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1 PN2. Vankkarunkoinen, erittäin hyvän tyyppinen, hyvin 

liikkuva hyväluontoinen narttu, turhan lyhyt pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut. Kellokoski ER 7.6. Michael 

Parkinson, Iso-Britannia AVO EH. Well marked black & tan, well balanced outline, strong quarters, moved freely but lost 

topline on the move. 

 

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: Parkano RN 2.2. Annaliisa Heikkinen KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja 

kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, tiivis runko, liikkuu hyvin, hyvä luonne, turkki ei parhaassa mahdollisessa 

kunnossa tänään. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki KÄY ERI 4. Vankkarakenteinen, kuitenkin feminiininen, hyvä 

ylälinja, vahva luusto, reippaat liikkeet, käyttäytyy iloisesti, esitetään hyvin. Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, 

Ruotsi KÄY EH 2. Nästan 3 år, bra storlek, fina proportioner, vackert huvud med fint uttryck, skulle dock vilja ha lite mera 

feminint, bra bett, välansatta öron, utmärkt hals och förbröst, tillräckliga vinklar fram, utmärkt bröstkorg, stabil länd, 

utmärkta vinklar bak, mycket bra pälskvalitet som jag skulle vilja ha mer av, bra tassar, rör sig parallellt fram och bak, rör 

sig med tillräcklig steg från sidan med trevlig cocker attityd. Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia KÄY ERI 2. Correct 

type and proportions, correct head and topline, body correctly developed, upper arm long enough, shows very well when 

standing, could show herself better in movement, excellent temperament. Suolahti RN 17.5. Saija Juutilainen KÄY EH 1. 

2½-vuotias, hyvärakenteinen ja hyväluustoinen narttu jolla oikealinjainen pää, hyvä purenta ja huulet, hieman pienet silmät, 

hyvät korvat, vahva kaula johon toivoisin enemmän tyyliä, hieman pitkä lanneosa, etukulmauksia saisi olla paremmin, hyvät 

takana, reidet saisivat olla paremmat, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta takana saisi olla enemmän 

voimaa ja kyynärpäät saisivat olla tiivimmät, hyvä luonne. Joutseno 8.6. Rita Skadike-Skadina, Latvia KÄY ERI 2. 

Feminine female, good condition and proportions, correct head, nice parallel lines, little bit narrow in front, could be 

stronger in elbows, movements ok. Mikkeli KR 5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KÄY EH. 3 years old, strong 

girl, sweet head, dark eyes, skull is a little bit round, expression is not correct because of the dark eyes, angulation should be 

better, good coat and colour, happy mover. Kuopio KV 3.8. Inga Siil, Viro KÄY EH 2. Strong, compact female, nice head, 

lovely eyes, straight in upper arm, very good chest and ribcage, nice topline and tailset, very well angulated in rear, out of 

coat today, moves with good action but step in front should be longer. 

 

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: Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 4. Correct type, a bit short muzzle, excellent neck, correct 

topline when standing, excellently angulated, correct  temperament. 

 

TWO PINE’S NORTHSTAR 41215/06 s.30.05.2006 i. Flyers Tan Legacy e. Two Pine's Gold Mist kasv. Kati Salo 

Näyttelyt: Kuusamo RN 20.4. Ritva Raita NUO ERI 2 PN 2 VASERT. Sopusuhtainen erinomaisesti liikkuva narttu jolla 

hyvä pää hieman pienet silmät, hyvä runko, normaalit kulmaukset sekä edessä että takana, seisoi takajalat pihdissä, hyvässä 

kunnossa. 

 

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: Saarijärvi KR 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat NUO ERI 2. Beautiful dark eyes, very elegant head, excellent 

topline and croup, very elegant bitch, adequate bones for her size. 

 

TWO PINE’S RAISON  D'ETRE 26274/07 s.15.01.2007 i. Leavenworth Saint N'Sinner e. Two Pine's Frizzy kasv. Kati 

Salo 

Näyttelyt: Lestijärvi RN 5.4. Markku Santamäki JUN EH 3. Rungon mittasuhteiltaan erittäin hyvä, täyteläinen pää, hyvä 

ylälinja, vahva luusto, täyteläinen runko, hyvä turkki, käyttäytyy luottavaisesti. 

 

TWO PINE’S ROMAN FLEUVE 26272/07 s.15.01.2007 i. Leavenworth Saint N'Sinner e. Two Pines Frizzy kasv. Kati 

Salo 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia JUN ERI 2. 1 year old, correct in type and proportions, feminine head, 

dark eyes, complete scissors bite, good neck, shoulder and topline, good bone, feet and pastern, chest deep and well ribbed 

up, well angulated, correct coat, moving well. Rovaniemi RN 22.3. Tarja Hovila JUN EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, 

hyvin kehittynyt feminiininen juniorinarttu, muuten hyvä pää mutta hieman pyöreä kallo-osa, toivoisin hieman korkeammat 

raajat, erinomainen runko ja luusto, lyhyt pysty olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut, tässä vaiheessa liikkuessa hieman 

etumatala, erinomainen turkki, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Kajaani RN 13.4. Leila Kärkäs JUN EH 2. Erittäin 

hyvän tyyppinen, hieman tukevassa kunnossa oleva nuori narttu jolla erinomainen karvan laatu, hyvät yhdensuuntaiset etu- 

ja takaliikkeet, etuaskel jää hieman lyhyeksi, aavistuksen pitkärunkoinen, hyvät pään linjat, hieman pyöreyttä silmissä, hyvä 

luusto ja raajarakenne. Tuuri KR 8.6. Kari Salminen JUN EH 1. Iloinen ja reipas, oikea koko, karkea kallo, hyvä kuono-

osa, lyhyt kaula ja pysty lapa, hyvä luusto, hyvä karva, tehokkaat liikkeet. Haukipudas RN 29.6. Ritva Raita JUN ERI 1 

PN2 VASERT. Erittäin lupaava juniorinarttu joka liikkuu erittäin hyvin, kuono-osa voisi olla hiven pitempi, muuten hyvä 

pää, liikkuu hyvin. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia JUN ERI 2. Correct type, good balance, very good movement, 

neck could be longer and placed further back, good head, eyes, mouth and ears, correct front angulation, legs and feet, very 

good hindquarters, correct coat. Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka JUN ERI 2 VASERT. Nice young female, correct 

head but would prefer slightly longer ears, nice neck, would like slightly better topline and tail carriage in movement on 

level with topline, correct quarters, movement, coat and temperament. Seinäjoki KV 25.10. Petra Junehall, Ruotsi NUO 

H. Trevlig ung tik, mellanstor, något lågställd, feminint huvud, något klent nosparti, saxbett, fina ögon, något kort hals, bra 

bröstkorg, passande benstomme, tillräckliga vinklar, bra kors och svans, parallella rörelser men behöver ta ut steget bättre, 

något matt päls men bra struktur och längd, bra temperament. 

 

TWO PINE’S SWEET CORN Fin Mva 35145/02 s.25.07.2002 i. Lecibsin Corncob e. Midian’s Dawning Days kasv. Kati 

Salo 

Näyttelyt: Alavus RN 19.1. Paavo Mattila. KÄY ERI 4. Kaunis narttu, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, hieman suora 

edestä, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko ja takaosa, erittäin hyvä karva, kaunis punainen väri, liikkuu riittävän 

tehokkaasti, miellyttävä käytös. Parkano RN 2.2. Annaliisa Heikkinen AVO EH 2. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen 

narttu, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja eturinta voimakkaampi, 

hieman pehmyt selkä, riittävät takakulmaukset, hyvä turkki, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Tampere KV 16.3. Ola 

Eriksson, Ruotsi KÄY ERI 4. Vällinjerad tik med bra proportioner, vackert huvud med sött uttryck, goda vinklar fram, 

utmärkt bak, bra bröstkorg, vill ha mer förbröst, utmärkta ben och tassar, utmärkt päls, rör sig väl från sidan. Maalahti RN 

9.8. Leila Kärkäs AVO ERI 2 PN2 VASERT. Erinomainen tyyppi, hyvä vankka runko, tasapainoinen raajarakenne ja 

erittäin kaunis kaula ja ylälinja, hieman pieni pää suhteessa kokonaisuuteen, hyvä pään muoto ja linjat, hieman pyöreyttä 

silmissä, hyvä etu- ja takaliike, sivuaskelissa voisi olla ulottuvuutta enemmän, hyvä karvan laatu, hyvä käytös. Saarijärvi 

KR 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat AVO ERI 1 PN2 SERT. Very nice moving, good topline, nice croup, good tailset, 

carries herself very well, nice low ears, good dark eyes, excellent quality bitch. Lapua RN 16.8. Tarja Hovila AVO ERI. 

Hyvin feminiininen narttu erinomaista tyyppiä, viehättävä hyvämuotoinen pää joka voisi olla hieman vahvempi kuono-

osastaan, hyvät mittasuhteet, kaunis kaula ja ylälinja, hieman niukasti kulmautunut edestä, kaunis takaosa, sopiva luusto, 

etuaskel voisi olla pidempi ja joustavampi, muuten liikkuu ryhdikkäästi ja hyvin. Kihniö RN 30.8. Ritva Raita AVO ERI 1 

PN1 SERT FIN MVA ROP. 38 cm, sopusuhtainen, erinomaista tyyppiä oleva narttu joka esitetään erinomaisessa kunnossa, 

hyvä ryhti ja ylälinja, kuono-osa voisi olla hivenen pitempi ja täyteläisempi mutta hyvä ilme ja purenta, hyvin kulmautunut 

ja liikkuu kaikin puolin erinomaisesti. 

 

TWO PINE’S TRIONFO D'AMORE 52382/07 s.26.06.2007 i. Kans & Fin & Lv & Est & It Mva LvV-02 Francini's 

Encantolatino e. Two Pine's Empire Earth kasv. Kati Salo 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi JUN EH 3. 9 månader, utmärkt storlek och proportioner, 

feminint huvud som är välskuret, vackert uttryck, mörka ögon, bra bett, välansatta öron, fin hals, förbröstet under 

utveckling, en aningen rak i sin skuldra, bra bröstkorg, stabil länd, normalt kors, fina vinklar bak, utmärkt pälskondition och 

kvalitet för färgen, rör sig parallellt fram och bak, tillräcklig steg ifrån sidan, skulle vilja ha mer attityd och att hon blir mer 

till sin fördel. Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia JUN ERI 3. Black, well balanced head, good length 



of neck into good shoulder and upper arm, good legs and feet, strong hindquarters, in good coat, moves soundly. Jurva RN 

29.6. Marjo Jaakkola JUN EH 1. Feminiininen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, sopiva luusto, 

hyvin kehittynyt runko, aavistuksen luisu lantio, riittävästi kulmautunut, kaunis turkki, liikkuu ok. 

 

TWO PINE’S UMBRA 13202/08 s.01.11.2007 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est & It Mva RkfV-06 V-06 V-

08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Khamseen kasv. Kati Salo 

Näyttelyt: Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvin kehittynyt, erinomainen tyyppi ja koko, 

kaunis pää ja ilme, hyvät tummat silmät, hyvät korvat, kaunis kaula, hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa, erinomainen 

rintakehä, hyvä vahva luusto, liikkuu aivan upeasti, kauniissa turkissa, iloisesti käyttäytyvä, erittäin lupaava pentu. Kemi 

RN 8.6. Lena Danker PEN 1 KP ROP. 7-kuukautinen, feminiininen narttupentu jolla oikeat mittasuhteet, kaunislinjainen 

pää, oikea otsapenger, miellyttävä ilme, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, erinomaiset kulmaukset, ikäisekseen 

erinomainen rintakehä, oikea selkälinja, liikkuu vapaalla pitkällä askeleella, hurmaava luonne. Ylivieska KV 19.7. Elena 

Ruskovaara PEN 1 KP ROP-pentu. Miellyttävä, hyvin itsensä kantava, hyvärunkoinen narttupentu, hyvin kaunis ilme, 

varsin hyvä otsapenger, kauniit huulet, hyvät silmät, eturinta tulossa, hyvä rintakehän malli, sopiva matala kinner, hyvät 

takakulmaukset, varsin hyvin kulmautunut myös edestä, erittäin hyvä etuliike, hyvin ulottuva taka-askel, reipas käytös. 

Tornio KV 9.8. Michael McCarthy, Irlanti JUN ERI 1 PN3. Very nice outline, lovely expression, good balance between 

skull, muzzle and ear, very nice neck shape with shoulders well set back, good bone, nice feet with padding, well made in 

ribcage, good coupling, nice hindquarters with hocks well done, moves very smartly coming and going using tail well. 

Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja 

ylälinja, erittäin hyvin kehittynyt runko, sopiva luusto, riittävä eturinta, aavistuksen etuasentoiset lavat, hyvä turkki, saisi 

liikkua pidemmällä etuaskeleella, ansaitsisi kunniapalkinnon. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi JUN EH. 

Feminint välskuret huvud, vällagd skuldra, utmärkt förbröst, välvinklad överarm, välkroppad för åldern, korrekt kors, 

välvinklad bakdel, utmärkt pälskvalitet, platta tassar, rör sig väl. 

 

TWO PINE’S UMBRIEL 13201/08 s.01.11.2007 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est & It Mva RkfV-06 V-06 

V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Khamseen kasv. Kati Salo 

Näyttelyt: Ylivieska KV 19.7. Elena Ruskovaara PEN 2 KP. Erittäin feminiininen, sopivaluustoinen, varsin hyvät 

mittasuhteet rungossa, kaunis lempeä ilme, lupaava pään malli, hyvät täyteläiset huulet, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä 

rintakehän malli, vankka lanne, tasapainoiset kulmaukset, reipas vielä tottumaton käytös, liikkuu halutessaan hyvällä 

askelpituudella, vielä vähän kapea etuliike. 

 

TWO PINE’S UNUKALHAI 13203/08 s.01.11.2007 i. Kans & Hu & Fin & S(n) & Lv & Rus & Est & It Mva RkfV-06 

V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Khamseen kasv. Kati Salo 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu. Smart with excellent natural jacket, 

rangy in a good way with excellent proportions, sweet head, long neck, good shoulders, good upper arm, good quarters, 

ribcage should develop a little, should have more forechest, although a little reluctant, very sound and very attractive and 

displays good carriage on the move. Maalahti RN 9.8. Leila Kärkäs JUN EH 1. Ihastuttava kokonaisuus, mutta tämä nuori 

neiti on vielä aivan lapsi, liikkuu ihanalla pitkällä vaivattomalla askeleella, alati häntäänsä heiluttaen, hieman lyhyt kallo, 

kauniit silmät, hyvin kulmautunut, hyvä ylälinja, erinomaiset raamit, hyvä karvan laatu, ihastuttava cockerin luonne. Lapua 

RN 16.8. Tarja Hovila JUN ERI 1 PN3. Kaunis feminiininen juniorinarttu erinomaista tyyppiä, voisi olla hieman 

korkearaajaisempi, viehättävä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut, ikäisekseen hyvä runko, 

hyvät raajat ja luusto, oikealaatuinen vielä niukka karva, vapaat terveet liikkeet, ihana rodunomainen hännän heilutus. 

Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN EH. Very feminine young black in gleaming condition but sadly 

today lacking in feathering, very pleasing head and eye, with excellent neck and shoulders, good tight front, good body 

properties and quarters, happy mover, front action should strengthen with age, for that reason 'very good'. Seinäjoki KV 

25.10. Petra Junehall, Ruotsi JUN EH 1. Trevlig juniortik, medelstor, med bra proportioner och vacker silhuett, feminint 

huvud, något klent nosparti men fint uttryck, saxbett, utmärkt hals och överlinje, välvinklad, utmärkt benstomme, välformad 

bröstkorg, mycket bra kors och svans, starka hasor, fina ben och tassar, sunda rörelser, välskött lovande päls, vacker färg, 

typiskt temperament. 

 

TWO PINE’S VISIBLE VOW 18745/08 s.08.12.2007 i. Sagvan Schönez e. Two Pine's Honey Nut kasv. Kati Salo 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Gadsby, Iso-Britannia PEN. Very immature, feminine, long neck, good front 

assembly, very cobby in body, good topline and tailset, a little overangulated behind and cow hocked, which needs to 

strengthen, happy mover but weakness in rear displayed in motion. 

 

TÄHTIMETSÄ CLARISSA 42908/04 s.16.08.2004 i. Westerner Wedding Singer e. Fin Jva Damirazin Bikku-Bimu kasv. 

Taru Kalkkila 

Näyttelyt: Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber KÄY ERI 1 VASERT. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää ja 

kaula, hyvä runko ja luusto, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. 

 

TÄHTIMETSÄ DESIREE 51303/05 s.05.11.2005 i. Westerner Wedding Singer e. Tähtimetsä Anastasia kasv. Taru 

Kalkkila 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia AVO EH 4. 26 months, dark eyes, complete scissors bite, well set ears, 

good neck, shoulder and topline, correct tail, well angulated, good bone, feet and pastern, good movement. Tuusniemi RN 

23.2. Johan Juslin AVO EH 2. Keskikokoa hieman kookkaampi pitkärunkoinen narttu, tilava runko, rintakehä ei riittävän 

vahva, riittävät polvikulmaukset, liikkuu melko hyvin, avonaiset silmäluomet ja melkein litteä kallo vaikuttavat palkintoon. 

Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja 

ylälinja, riittävästi kulmautuneet raajat, sopiva runko, riittävä luusto, ei tänään parhaassa karvassa mikä häiritsee 



yleisilmettä, liikkuu riittävällä askelpituudella, kantaa itsensä hyvin liikkeessä, liikkuu hieman leveästi edestä, hyvä luonne. 

Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti KÄY EH. Pretty bitch with nice temperament, pleasing expression, nice earset, 

prefer tighter eyes, nice neck, good topline, good tailset, nice rib and loin, nice hindlegs with adequate angulations, moving 

close behind and very wide in front. 

 

TÄHTIMETSÄ ELLANORA 32053/07 s.29.04.2007 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Tähtimetsä Carina kasv. Taru 

Kalkkila 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin JUN EH 2. Oikean mallinen rotunsa edustaja jolla pitkät pään linjat mutta 

liian korostunut otsapenger, löysät silmäluomet, liikkuu ja seisoo leveästi edestä, liian taakse laskeva lantio, voimaton taka-

askel, kuiva turkki. Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki JUN ERI 1 PN4. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvin 

rakentunut, ilmeikäs pää, hyvät pään linjat, luomien tulee vielä tiivistyä, näyttävä kaula, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, 

hyvä turkki, liikkuu erittäin hyvin. Uusikaupunki RN 20.4. Kari Salminen JUN ERI 2 PN4. Isompi narttu, kauniisti 

liikkuva, hyvässä kunnossa, kaunis pää, vähän avoimet luomet, ikäisekseen hyvä runko, seisoo mielellään vähän raajat 

allaan, miellyttävä käytös. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Däuber JUN ERI 1. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, kaunis 

vahva pää, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä vahva runko ja luusto, erittäin kaunis turkki, liikkuu hyvin. Ypäjä 

KR 20.7. Markku Santamäki JUN ERI 1. Sopivan kokoinen, täyteläinen pää, hyvä luusto ja tasapainoisesti kulmautuneet 

raajat, hyvä runko, esitetään hieman tukevassa kunnossa, hyvä turkin laatu, käyttäytyy hyvin. Heinola KR 17.8. Reia 

Leikola-Walden NUO ERI 1 PN3 SERT. Vankka, hyvin kehittynyt nuori, hyvä pään pituus, erittäin kaunis ilme, kaula 

voisi olla kuivempi, hyvä kaula ja ylälinja sekä luusto, tilava runko, sujuvat liikkeet, erittäin hyvä turkki. Hämeenlinna KV 

24.8. Stefan Sinko, Slovenia NUO ERI 4. 15 months old, quite strong female, head in proportion with body, bite correct, 

good front and upperline, quite good in coat, good hindquarters, moves good, front action could be better. Helsinki KV 

13.12. Tord Lundborg, Ruotsi NUO EH 2. Feminint huvud, vällagd skuldra, mycket bra förbröst, välvinklad överarm, 

något långt länd, korrekt kors, utmärkt rygg och pälskvalitet, välgående men rör sig trångt bak och bredd fram. 

 

VIKATIKIN MERIT 12317/08 s.12.12.2007 i. Fin & Lv & Rus Mva Raccoon's Victorious Step e. Vikatikin Lady Astor 

kasv. Tuula Ensala 

Näyttelyt: Kouvola KR 16.8. Kirsti Louhi PEN 2. Vielä ilmava kevytluinen pentu jolla kuono ja kallo eivät yhteneväiset, 

pyöreät silmät, oikea purenta, ylösasettuneet korvat, saisi olla kulmautunut paremmin, hyvä karvan laatu. 

 

VIKATIKIN NEFER 12316/08 s.12.12.2007 i. Fin & Lv & Rus Mva Raccoon's Victorious Step e. Vikatikin Lady Astor 

kasv. Tuula Ensala 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JUN T. Red in excellent condition, pleasing head and eye, 

too crooked teeth spoil her bite, good substance and strength of body and quarters, would like a slightly more compact in 

body, happy outgoing movement, grading because of the bite. 

 

VOLFRAD MARRY-LIIZ’LY 14134/05 s.18.11.2004 i. Est & Rus & Blr & Lv & Ltu Mva Phil Maris Vivien e. Phil 

Maris Mary Pickford kasv. Natalia Tabujeva, Viro 

Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia AVO ERI 3. Correct type and proportions, correct proportion of head, 

good neck, straight enough topline, excellent volume of body, correct angulation behind, correct upper arm, feet tight 

enough, moves ok, correct temperament. Raahe RN 7.6. Merja Ylhäinen AVO ERI 2 PN4. Erinomainen tyyppi, hyvä 

koko, hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula ja eturinta, riittävät 

etukulmaukset, erinomainen rintakehä, hyvät takakulmaukset, toivoisin aavistuksen pitemmät liikkeet, kaunis turkki, 

käyttäytyy rauhallisesti. Haukipudas RN 29.6. Ritva Raita AVO H. Vähän pullukka ja vähän laiska narttu, hyvä pää, ilme 

ja purenta, etuasentoiset lavat, löysät etuliikkeet, takakulmat hieman paremmat ja liikkuu paremmin takaa, tahtoo seistä 

suorin jaloin. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia AVO ERI 3. Correct type, good balance, restricted in front and a 

little wide when moving, very good head, eyes and mouth, good body, strong hindquarters, correct coat. Ylivieska KV 19.7. 

Elena Ruskovaara AVO EH 4. Feminiininen, nyt hiukan tuhti narttu, keskivahva raajaluusto, hyvät mittasuhteet, 

feminiininen pää, kuono saisi olla täyteläisempi, kirsu isompi sekä kulmakaaret merkatummat, hyvä rintakehän malli, 

raajojen kulmaukset saisivat olla voimakkaammat, hiukan korkea kinner, hyvä karva, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, 

ylälinja painuu hiukan liikkeessä, toivoisin ulottuvamman etuaskeleen, esitetään hyvin. 

 

WESTERNER GHOST STORY S53944/2005 s.24.07.2005 i. S(n) Mva Westerner Hi-Flyer e. Westerner Waylight kasv. 

Inger Ivarsson, Ruotsi 

Näyttelyt: Eckerö KV 28.9. Kenneth Edh, Ruotsi AVO ERI 1 PN2 SERT VACA. Utmärkt, bra proportioner, feminint 

huvud med fin längd, mörka ögon, långa öron, fin halslinje, bra rygg, kors och svans, fina vinklar, bra bestomme och runda 

fina tassar, välformad lång bröstkorg med förbröst, vacker päls, rör sig med fint steg och typisk svans. 

 

ÅSA 53871/06 s.23.10.2006 i. Kans & Fin & Est Mva EstV-02 Berryhill's Bonfire e. Merazure Lady Luck kasv. 

Näyttelyt: Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola AVO EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää joskin kuono-

osa voisi olla aavistuksen voimakkaampi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, hieman etuasentoiset lavat, 

kaunis turkki, esitetään hyvin. 

 

 

KASVATTAJALUOKAT 

 

Kennel BENCHMARK om. Mariann & Anett Korpi, Kellokoski 

Näyttelyt: Tuusniemi RN 23.2. Johan Juslin KASV 1 KP ROP-kasv BIS1-kasv. Määrätietoinen kasvattaja, kasvatustyön 

tuloksesta huomaa että kasvattaja hallitsee rodun alusta loppuun, hyvät luustot, mittasuhteet, hyvät päät. Lahti KV 27.4 



Eeva Resko KASV 1 KP ROP-kasv. Erittäin tasainen luokka joka koostuu neljästä eri yhdistelmästä, kaikilla kauniit päät ja 

ylälinjat, vaivattomat liikkeet, onnittelut kasvattajalle. Hamina KV 25.5. Reia Leikola-Walden KASV 1 KP ROP-kasv 

BIS4-kasv. Erinomainen ryhmä, iloisia hyvin liikkuvia kaunislinjaisia cockereita. Toijala RN 7.6. Jens Martin Hansen, 

Tanska KASV 1 KP ROP-kasv BIS1-kasv. Breeders class consisting of 3 males and 1 bitch, 2 orange roans and 2 blue 

roans, class shows homogenity, excellent types, beautiful heads and strong bodies, they all stand very well on their feet and 

move very well with good long steps, nice coats and nice temperaments. Pieksämäki KR 7.6. Paula Rekiranta KASV 1 

KP ROP-kasv. Ryhmä tyypiltään erittäin hyviä yksilöitä, hyvät pään mallit, kauniit turkit ja selvät sukupuolileimat, hyvät 

liikkeet, ei tänään väritykseltään kovin yhtenäinen ryhmä. Kuopio KV 2.8. Per Iversen, Norja KASV 1 KP ROP-kasv. 4 

dogs from four different combinations, all are excellent type with pleasing heads, all are true cockers. Tampere RN 6.12. 

Reia Leikola-Walden KASV 1 KP ROP-kasv BIS2-kasv. Erinomainen ryhmä, eri-ikäisiä mutta oikean tyyppisiä cockereita 

joilla oikeanlainen elämänasenne, onnittelut kasvattajalle. 

 

Kennel CLAREMARK om. Elisa Kangaskoski, Tikkakoski 

Näyttelyt: Jyväskylä KV 22.11. Colm Beattie, Irlanti KASV 1 KP ROP-kasv. Very nice type, good size, nice heads, good 

expressions, good toplines, nice shoulders, all moving soundly both ways, very nice type of cocker spaniel, which is coming 

through the lines to the younger generations. 

 

Kennel ELMERS GOLDMINE, om. Helena Partanen, Maxmo 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi KASV 3. En inte helt igenom jämnt grupp, men uppfödaren har 

lyckats prägla sin uppfödning fram för alt i huvud och uttryck, allt igenom välgående individer. Vaasa KV 26.4. Ligita 

Zake, Latvia KASV 2 KP. The group consists of three dogs of a same type and one different, correct expressions, topline 

correct enough, bodies generally ok, movements ok. 

 

Kennel FLYERS om. Paula Saarinen, Irjanne 

Näyttelyt: Vaasa KV 26.4. Ligita Zake, Latvia KASV 1 KP ROP-kasv. Nice type of presented dogs, generally lovely 

heads and good expressions, correct toplines, excellent volume of bodies, well angulated, generally correct movements. 

Rauma KR 11.5. Elena Ruskovaara KASV 1 KP ROP-kasv. Erinomainen ryhmä, laadukkaat cockerit, neljästä eri 

yhdistelmästä, tasapainoiset perusterveet rakenteet kaikilla, nätit päät ja rungot, tasainen ja tasapainoinen, onnea 

kasvattajalle. Laitila 17.5. Markku Santamäki KASV 1 KP ROP-kasv. Erinomainen ryhmä laadukkaita yksilöitä, 

erinomaiset mittasuhteet, upeat linjat, miellyttävät käyttäytymiset, hyvät liikkeet, ryhmä on hyvin tasalaatuinen. Kellokoski 

ER 7.6. Michael Parkinson, Englanti KASV 1 KP ROP-kasv BIS4-kasv. Very well presented, gleaming coat and 

condition, good heads. Forssa KV 14.6. Marjo Jaakkola KASV 1 KP ROP-kasv. Erinomainen ryhmä, erinomaisen 

tyyppisiä rotunsa edustajia, hyvät päät, oikeat mittasuhteet, iloiset rodunomaiset luonteet, onnittelut kasvattajalle. Pori KV 

27.7. Theo Leenen, Belgia KASV 1 KP ROP-kasv. Four dogs of a really nice type, all of them short in body with very 

typical heads, all of them well angulated with strong backs, deep chests and nice coats, very important that temperament is 

very nice. Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-kasv. Combined group of black and reds, 

all expressing exuberant cocker character, made a lovely group on the move. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi 

KASV 2. Gruppen är inte så jämpt, de har utmärkta fronten, bra storlek och vackra huvuden, olikhet syns allt bäst i rörelser. 

 

Kennel GOLDBIRD'S om. Sinikka Granström, Vantaa 

Näyttelyt: Järvenpää KR 28.6. Diane Fenton, Australia KASV 1 KP ROP-kasv. They are very obviously related, they 

are all cobby, merry, good size and good substance, they are very good. Vantaa RN 3.8. Siv Jernhake, Ruotsi KASV 1 KP 

ROP-kasv. En mycket trevlig grupp med hundar av enhetlig typ, alla har vackra huvuden med bra uttryck, bra storlek, 

utmärkt pälskvalitet, ser ut att vara tydliga som jakthundar av korrekt modell. Helsinki KR 10.8. Rony Doedijns, 

Alankomaat KASV 1 KP ROP-kasv. Nice group, very similar in type, size and temperament, very nice heads, profiles and 

expressions, all four are in tiptop condition, very well presented. 

 

Kennel ISBAHAN'S om. Virpi Montonen ja Aila Kärki, Kuvansi 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi KASV 1 KP ROP-kasv. En grupp bestående av individen av tre olika 

kombinationer där jämnhet syns i proportioner, huvud och uttryck och välgående hundar, det syns att uppfödare är välinsatt 

i rasens standard. 

 

Kennel LEADING-LIGHT om. Satu Laitinen, Helsinki  

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia KASV 4 KP. Four ranging in age from young to old, of 

good type with sweet heads. 

 

Kennel MARGATE om. Marjut Kakko, Huhmari 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia KASV 3 KP. 4 goldens of good type even in head, all 

shown in good coat and condition. 

 

Kennel MERAZURE om. Merja Kämäräinen, Ristiina 

Näyttelyt: Joutseno RN 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia KASV 2. All presented dogs are good quality, correct heads 

and excellent strong bodies, correct movements, most of them need more training for looking better in ring. Mikkeli KR 

5.7. Ricky F Loch-Romans, Alankomaat KASV 1 KP ROP-kasv. Lovely group, same type, good bodies, all have good 

shaped head and showing the same quality in movement, in movement they show different tail, temperament is beautiful. 

Mikkeli RN 23.8. Markku Santamäki KASV 1 KP ROP-kasv BIS2-kasv. Ryhmä erittäin hyvin rakentuneita laadukkaita 

yksilöitä, oikeat mittasuhteet, hyvät temperamentit, osoitus osaavasta kasvatustyöstä. 

 



Kennel MUSKETTIKOIRAN om. Pirjo Toivakainen, Majavesi 

Näyttelyt: Joutseno RN 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia KASV 1 KP ROP-kasv BIS2-kasv. All presented dogs look 

nice together, good quality, nice heads, strong bodies, good movement. 

 

Kennel NORTHWORTH om. Nina Kauhanen, Piikkiö 

Näyttelyt: Tampere KV 16.3. Ola Eriksson, Ruotsi KASV 2 KP. En grupp bestående av individer av fyra olika 

kombinationer, en tydlig prägel syns på proportioner och rörelser, uppfödaren är väl förtrogen med rasens standard. 

Jyväskylä KV 19.4. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi KASV 1 KP ROP-kasv. Fyra olika kombinationer som är mycket 

typlika även dom är av olika färg, vackra huvuden och uttryck, välvinklade fram och bak, sunda fria rörelser och trevliga 

cocker temperament, jag gratulerar till ett utmärkt uppfödar arbete. Lahti KV 27.4. Eeva Resko KASV 2 KP. Neljä eri 

yhdistelmää, erittäin hyvän tyyppisiä koiria joissa kaksi mustaa, yksi kirjava ja yksi punainen, kaikki koirat liikkuivat 

erittäin hyvin, kauniit ylälinjat, hyvät päät, onnittelut kasvattajalle. Helsinki KV 24.5. Peter Beyersdorf, Saksa KASV 1 

KP ROP-kasv. Excellent breeders group, showing very similar family type over more generations, very attractive, very good 

in action too. Helsinki KV 13.12. Tord Lundborg, Ruotsi KASV 1 KP ROP-kasv. En grupp bred av välbyggda hundar 

med härliga rörelser, vackra huvuden och pälsen, ett par har för höga svansar i rörelsen. 

 

Kennel OLIPA'S, om. Liisa Pajala, Espoo 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KASV 3 KP. All possess the same good substance and 

honest cocker type, eventually settled on the move, having tried to win the prize for the naughtiest four cockers inthe show. 

Lahti RN 1.11. Merja Ylhäinen KASV 1 KP ROP-kasv. Kasvattajaryhmä koostuu neljästä eri pentueen koirasta, hyvät 

päät, tyypit ja mittasuhteet, kauniit turkit, hyvät liikkeet, ennen kaikkea hyvät luonteet, hyvä ryhmä joskin väriltään koirat 

ovat kaikki erilaisia. 

 

Kennel PRETTY FLOWER'S, om. Katariina Leivo, Helsinki 

Näyttelyt: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia KASV 2 KP. Excellent quality and cocker type althrough, 

all same square honest type, moved well together. 

 

Kennel SHAVIAN om. Jaana Ranta, Jäniksenlinna 

Näyttelyt: Kellokoski ER 7.6. Michael Parkinson, Iso-Britannia KASV 2 KP. Four gleaming blacks showing good breed 

type, consistent heads, presented very well. 

 

Kennel SHIMMERIAN, om. Mervi Vesala, Kello 

Näyttelyt: Kajaani KV 6.1. Theo Leenen, Belgia KASV 1 KP ROP-kasv. Four dogs which are guite similar in heads, all 

with good expressions, dark eyes and well set ears, toplines are correct, some of them are guite narrow due to age maybe, 

correct coats, moving well. Haukipudas RN 29.6. Ritva Raita KASV 1. Kasvattajaluokka jossa ei ole samantyyppisiä ja 

samankokoisia koiria. Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia KASV 1 KP ROP-kasv. True movers, very even in type. 

Oulu KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka KASV 2 KP. Similar type and quality, correct heads, bodies and quarters, 

movements ok. Tornio KV 9.8. Michael McCarthy, Irlanti KASV 1 KP ROP-kasv. This breeders class is very positive in 

type, the heads are correct and similar, overall size is consistent with the standard, good bone and substance in all exhibits, 

good eye colour giving a nice expression, good group in overall. Kajaani RN 2.11. Marjo Jaakkola KASV 1 KP ROP-

kasv. Kolmesta eri yhdistelmästä, hyvät päät ja ilmeet, sopivat luustot, hyvät rungot, hyvät turkit ja luonteet, onnittelut. 

 

Kennel SLUMBERLAND, om. Mervi Silvennoinen, Kerimäki 

Näyttelyt: Oulu KV 12.7. Keith Lovell, Australia KASV 2 KP. Well handled, even in type, not so good in fronts. Oulu 

KR 13.7. Rouli Kantzou, Kreikka KASV 1 KP ROP-kasv. Similar type, nice quality, correct head, body and quarters, nice 

movement. 

 

Kennel TRIPLET om. Heli Härkälä, Lohja 

Näyttelyt: Turku KV 27.1. Will de Vries-Hoogland, Alankomaat KASV 1 KP ROP-kasv. Group of four classic cockers, 

lots of substance, good heads, proper toplines, nice temperaments, lovely group to look at. Lohja 8.6. Merja Ylhäinen 

KASV 1 KP ROP-kasv BIS2-kasv. Ryhmä punaisia ja mustia cockereita jotka muodostuvat kolmesta eri pentueesta, kauniit 

päät, hyvät rakenteet, hyvät turkit, kaikki liikkuvat hyvin ja iloisesti, erittäin hyvä ryhmä. Hyvinkää ER 19.10. Andrew 

Jones, Iso-Britannia KASV 4 KP. Charming solid group, all with similar good neck and shoulders, moved well together. 

Helsinki pentu 30.11. Teija Salmi-Aalto KASV 1 KP ROP-kasv. Neljä 8 kk vanhaa narttupentua, joilla kaikilla hyvät 

mittasuhteet ja sukupuolileimat, rodunomaiset päät, ikäisekseen hyvät rungot, rodunomaiset luonteet ja olemukset. 

 

Kennel TWO PINE'S om.Kati Salo, Alajärvi 

Näyttelyt: Lapua RN 16.8. Tarja Hovila KASV 1 KP ROP-kasv. Tasainen kolmesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä 

erittäin hyvän tyyppisiä, hyvärakenteisia miellyttäväluonteisia koiria, hyvät rungot ja luustot, kolmella erinomaiset turkin 

laadut, iloiset ryhdikkäät liikkeet, miellyttävät luonteet. 

 

Kennel TÄHTIMETSÄ om. Taru Kalkkila, Tervakoski 

Näyttelyt: Korpilahti RN 30.3. Markku Santamäki KASV 1 KP ROP-kasv BIS3-kasv. Ryhmä perushyviä cockereita, 

miellyttävät ilmeet, hyvät kokonaisuudet, runsaasti turkkia, osoitus halusta kasvattaa peruscockereita, ryhmä on 

tasalaatuinen. Karjaa KR 13.7. Teija Poikolainen-Daüber KASV 1 KP ROP-kasv. Hyvä ryhmä, vahvapäisiä ja 

vahvaluisia iloisia kaunisturkkisia cockereita. 

 

 



JÄLKELÄISLUOKAT 

 

XXL OF BLACK MIRAGE Kans & Hu & Ita & Fin & Est & S(n) & Rus & Lv Mva Hu JMva AKSg RkfV-06 V-06 

V-08 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: Hyvinkää ER 19.10. Andrew Jones, Iso-Britannia JÄLK 1 KP BIS2-jälk. Sire is best veteran, who impressed 

me for fourth best male, he has passed on his style and type to all his children, all of whom possess very attractive head and 

eye, all have lovely cocker character and soundness. 

 

 

 


