
 
UROKSET 
 
AAMUNKOITON CASPER 17647/09 s.21.2.2009 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva PMJV-05 
LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Muskettikoiran Princess kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN ERI 2. Nice masculine head, correct bite, good reach of 
neck, good front and topline, well set tail, well angulated hindquarters, moves well. Tuusniemi RN 21.2. Saija 
Juutilainen JUN EH 2. 1-vuotias juniori jolla jo lupaavasti runkoa ja luustoa, hieno uroksen pää ja ilme, varsin 
yhdensuuntaiset pään linjat, hyvä purenta, erinomainen kaulan kiinnitys, hyvät kulmaukset ja käpälät, turhan 
pitkä lanneosa, iloinen liike, hyvä ulottuvuus, luonnollisesti vielä löysä kintereistä ja kyynärpäistä, upea karvan 
laatu. Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola JUN EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, urosmainen pää, hyvä kaula, 
hieman etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, riittävä eturinta, hyvä luusto, hieman lyhyt rintakehä ja pitkä lanneosa, 
kohtalaisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti JUN ERI 1 
PU3 VASERT. Very nice puppy, very good movement, nice head, good neck, good depth in chest, good 
backend, shows well. Kajaani RN 12.6. Jens Martin Hansen, Tanska JUN EH 1. 15 months, dog who has 
already gone fast on his development, masculine head, a bit heavy with too much throatiness, correct bite, good 
neck and topline, acceptable shoulder, well angulated behind, good body for his age, moves in two tracks, nice 
coat and temperament. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia JUN ERI 1 PU2 VASERT. Merry cocker, correct 
front and back action, typical head, correct size, short back. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia NUO 
EH 3. Masculine head with good stop, good bone and feet, good depth, prefer a little shorter length for complete 
balance and a little more width in rear action, very well presented, in good coat. Jyväskylä KV 14.11. Daniela 
Radu, Romania KÄY ERI 3. Moves close with front legs, good proportions in body and head, strong topline, 
front legs not parallel, good tail position, nice coat. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 14.8. Harry Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: reipas esiintyjä, 
tutustuu hyvin muihin. Haku ja laukaus hyväksytty: hyvä, reipas, tosi innokas, tehokas, maavainu, laukauksesta 
tehostuu, mallikasta hakua. Jäljestys hyväksytty: hyvin reippaasti etenevä, tarkasti jäljen päällä, kaato 
kiinnostaa, kannattaa testata jäljestystä. Vesityö hyväksytty: halukas uimaan, noutaa ja luovuttaa pukin. 
Tottelevaisuus hyväksytty: hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvin toimiva pari. 
 
AAMUNKOITON CHOCO 17646/09 s.21.2.2009 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva PMJV-05 LvV-
06 Rancecraig Scottish Gent e. Muskettikoiran Princess kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti JUN ERI 3. Nice dog, good head, nice coat, level 
topline, moves well. 
 
ABBADON'S FERGUS VDH/CSZB056/C10 s.20.8.2009 i. VDH Mva Abbadon's Cephalus e. Cara's Bronze 
Beryll kasv. Dorothea Winter, Saksa 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Palosaari JUN H. Mittasuhteet ok, pään linjat voisivat olla yhden-
suuntaisemmat, hyvä kuono-osa, hieman pienet silmät, niskalinja katkeaa etuasentoisiin lapoihin, runko kaipaa 
lisää massaa, hyvin kulmautunut takaosa, kapea etuliike, taka-askel ok, esintyy hieman vaisusti ja ryhdin pitäisi 
olla parempi. 
 
ABSOLUT STYLE OF MARY UA Mva 21418/10 s.20.8.2009 i. Md & Ru & Ua Mva Bg JMva Gallinagos Time 
For Style Of Mary e. Hr & Md & Bg & Ua Mva Ru & Hr & Ua & Md JMva Odessa Wizard's Spell Style Of Mary 
kasv. M.A. Grozdeva, Ukraina 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia JUN ERI 2. Very nice head and expression, 
although would prefer a bit tighter eye, correct reach of neck and shoulder placement, adequate forechest, short 
deep body, good bone quality, well turned stifles, moved soundly with drive. 
 
ACCENT 12186/08 s.23.12.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. Muskettikoiran Princess kasv. Jaana 
Kaltio 
Näyttelyt: Polvijärvi RN 13.3. Saija Juutilainen AVO H. 1½ vuotta, hyvärunkoinen, tänään liian pullea nuori 
uros joka saisi olla jäntevämpi ja kantaa itsensä paremmin, urosmainen pää, hieman avoimet silmäluomet, hyvä 
purenta ja korvat, vahva kaula, riittävät kulmaukset, turhan voimakkaat takana, tiiviit käpälät, hyvä karvan laatu, 
ylipaino vaikuttaa liikkeisiin jotka ovat kyllä iloiset mutta kovin löysät. Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker AVO H. 
2½-årig hane där helheten störs av att han står med bakbenen under sig, önskar allt i genom längre huvud, 
lagom stop, fina ögon, korrekt bett, mycket kort och tunn underkäke, mycket löst skinn, normalt vinklad fram, 
visas för dagen i något högt hull, något mjuk i ryggen på grund av konditionen, önskar kraftigare benstomme och 
en lägre has, korrekt pälskvalitet som dock inte i utställningskondition för dagen, rör sig mycket marktrångt och 
med bakbenen under sig, hastrång bak, lös fram, något osäker i temperament, behöver motion och träning.  
Tuuri KR 13.6. Reia Leikola-Waldèn AVO H. Sopivan kokoinen, keskivahva uros jolla oikeat pään linjat, kaunis 
ilme, hieman turhan tuhti kallo-osa, hyvä kaula, täyteläinen eturinta, tilava runko, riittävästi kulmautuneet raajat, 
toivoisin lyhyemmän lanneosan ja hieman enemmän raajakorkeutta, liikkuu hieman kapeasti takaa ja edestä 
varvasahtaasti, etuosa putoaa liikkeessä, hyvä askelmitta, riittävä turkki, protestoi hieman käsittelyä. Ylivieska 
KV 17.7. Marjo Jaakkola AVO EH 3. Vahva, selvästi urosmainen, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, 
hyvä eturinta, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä runko joka aavistuksen tuhdissa kunnossa, liikkuu ok mutta 
säkä voisi olla selvempi liikkeessä. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia AVO EH. Out of elbows, not a straight 
front, good coat texture, rather low in body, masculine head, easy mover. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala 
AVO EH 1. Hyvä tyyppi ja koko, mittasuhteiltaan hieman matalaraajainen, hyvä kallo-osa, kuono vähän lyhyt, 



hyvä kaula ja selkä, voimakas rintakehä, voimakas luusto, hyvät takakulmat, hieman pysty olkavarsi, hyvät sivu-
liikkeet, edestä hieman löysät, erinomainen luonne. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska AVO H. 3 years, well 
developed male, masculine head and expression, he is a bit too wide in the skull, acceptable strong muzzle, 
correct bite, dark eyes, long low set ears, good length of neck, elbows could be closer to the body, straight front 
legs, a bit soft topline, he could be more compact in body, well angulated behind, could move with longer steps, 
he is not parallel in front, very nice coat and colour, good temperament. Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki 
AVO EH2. Vahvarakenteinen, matalaraajaisen vaikutelman jättävä sukupuolileimaltaan selvä, karkea kallo-osa, 
vahva kaula, näyttävä ylälinja, laaja rintakehä, hyvät raajojen kulmaukset, hyvät liikkeet ja turkki, käyttäytyy 
luottavaisesti ja iloisesti. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania AVO EH 4. Elbows not near the body 
and in movement front legs too close, long neck, too long in body, tail in correct position, strong head with good 
proportions. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari AVO H. Kaunisturkkinen uros, vahva urosmainen pää, kuono 
voisi olla hieman pidempi, kaunis katkeamaton niska-selkälinja mutta rungossa on liikaa pituutta, avoimet 
etukulmaukset ja hieman löysät kyynärpäät, takaosa ok, vankka runko, tukevassa kunnossa, korostaa matala-
raajaista yleisvaikutelmaa, viehättävä luonne, reippaat jämptit liikkeet. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-
Britannia AVO EH. Well matured dog in good condition, soft in muscle, good expression, moved close behind. 
Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO H. Hieman raskas kokonaisuus johtuen ylipainosta, pitkä 
runko tekee matalaraajaisen vaikutelman, pää saisi olla pidempi ja jalompi, tummat silmät, pitkä kaula, hyvä 
lapakulma, voimakas eturinta, syvä ja leveä rintakehä, pitkä lanneosa, hyvät takakulmaukset, erittäin kaunis ja 
hyvälaatuinen turkki, käytös hieman tottumatonta ja epävarmaa. 
 
ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE Ru & Fi & By Mva EuJV-08 RKF2134468 s.7.8.2007 i. Lindridge Five Star 
e. Alen Ashen Rose Marie kasv. Elena ja Michael Kuskovy 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali VAL ERI 2 PU2 SERT FI MVA VACA. Très bon 
chien, très typique, bonne tête, bon corps, très bons aplombs et angulation, bon poil, se mouve très bien. 
 
ALLWAY’S DUMBLEDORE 27538/09 s.6.4.2009 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. C.I.B Fin & Se(n) & Ee 
Mva Allway's Shakira kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Palosaari NUO EH 3. Terverakenteinen vankka uros, selvästi urosmainen, 
pitkä pää, hieman raskaat huulet ja löysää kaulanahkaa, hyvä kaula, ylälinja ja häntä, hyvä etu- ja takaosa sekä 
runko, hyvä pitkä liike mutta hieman levoton esiintyjä, ja liikkeet eivät ole aivan yhdensuuntaiset. 
Taipumuskokeet: Heinola 28.8. Marjatta Jaakkkola SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: utelias, 
iloinen ympäristön kanssa hyvin toimeen tuleva uros. Haku ja laukaus hyväksytty: hyvää, maaston kattavaa, 
innokasta ja iloista hakua maa- sekä ilmavainulla, laukauksesta jatkaa, yhteistyö ohjaajan kanssa toimii hyvin, 
tottelee pilliä. Jäljestys hyväksytty: hyvä, varma, pääosin maavainua käyttävä jäljestäjä, innokasta etenemistä 
kaadolle josta oli kiinnostunut, jälkiainesta. Vesityö hyväksytty: reippaasti veteen ja nouto ohjaajalle. 
Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: erittäin toimivaa, tuloksellista yhteis-
työtä tekevä pari. 
 
ALLWAY’S HEARTSTEELER Fi Mva 52673/07 s.10.8.2008 i. Hochactungsvoll vom Schloss Hellenstein e. 
Caperhill Macarena kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI 1 PU3 VASERT VACA. Nice head, correct bite, good 
reach of neck, correct topline and hindquarters, would prefer more energy while moving. Ähtäri RN 7.3. Paavo 
Mattila AVO EH 2. Hyvä uros jolla hyvän mallinen pää, ilme saisi olla pehmeämpi, kaunis kaula, eturintaa voisi 
olla enemmän, hyvä ylälinja, hieman kevyt runko, kulmauksia voisi olla hieman enemmän, hyvälaatuinen karva, 
saisi liikkua vieläkin tehokkaammin, miellyttävä luonne. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen AVO EH 2. Hyvä-
runkoinen nuori uros, sopivasti luustoa, urosmainen pää, vahva purenta, hieman avoimet silmäluomet ja pään 
linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kaulan kiinnitys voisi olla tyylikkäämpi, lantio laskee, hyvät taka-
kulmaukset, riittävät edessä, vahva takaa, erinomainen karvan laatu, liikkuu iloisesti mutta tänään etuaskel jää 
turhan lyhyeksi ja köyristää lanneosaa liikkeessä. Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker AVO ERI 1 PU1 SERT FI 
MVA VSP. 2½-årig trevlig hane av goda proportioner i höjd-längd, välformat huvud, välformade ögon men något 
lös ögonlock, knappt bett, fina läppar, välvinklad runtom, snyggt nacke, välformat bröstkorg, bra rygg och kors, 
lagom benstomme, korrekt pälskvalitet, rör sig med korrekt attityd, något kort steg fram på grund av något rak 
överarm, parallell fram och bak, trevligt temperament. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro VAL ERI 2 
PU4. Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja koko, kaunis pää, miellyttävä ilme, kaunis ylälinja, erinomainen rinta ja 
rintakehä, vahva takaosa, riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, hyvät liikkeet. Seinäjoki 
ER 16.5. Marjo Jaakkola VAL ERI 2. Iloisesti esiintyvä, erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, 
riittävä eturinta, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, luisu lantio, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, 
kaunis hännän kanto. Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, Romania VAL ERI 1 PU1 ROP. Impressive male with 
elegance, he seems he knows he is beautiful, very well sculptured head, expressive, very good earset, strong 
and muscled neck without being too heavy, very good topline, strong legs, amazing movement, good quality 
coat. Muhos RN 13.6. Soile Bister VAL EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyväluustoinen maskuliininen uros jolla 
hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, huulet saisivat olla tiiviimmät, liian avoimet alaluomet, riittävät kulmaukset, 
rintakehän tulisi olla paremmin kehittynyt, ulkokierteiset etukäpälät, erittäin hyvä karva, voisi liikkua hieman 
pidemmin askelin, ensiluokkainen luonne. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL ERI 2. 
Nice expression, good neck, movement in front very loose, topline could be better, low croup, tail ok, the rear 
has good angulation, good coat. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia VAL ERI 1 PU3. Right size, nice head, 
not an ideal bite, good reach of neck, should have longer chest, good mover, well presented. Ylivieska KV 17.7. 
Marjo Jaakkola VAL ERI 2 PU2 VACA. 3-vuotias linjakas uros, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä 



eturinta, hyvin kehittynyt runko, aavistuksen pitkä lanne, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, 
erinomainen hännän kanto, erinomainen luonne. Kemi KR 24.7. Matti Tuominen VAL ERI 1 PU2. Sopivan 
kokoinen, hyvin käyttäytyvä, miellyttäväpäinen ja miellyttäväilmeinen, sopivaluustoinen uros joka voisi liikkua 
edestä hieman paremmin, eturinta saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, lyhyt rintakehä, sopivasti kulmautunut, 
hyvä karva, liikkuu hyvin, esitetään hyvin. Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta VAL ERI 1 PU1 VSP. Tyypiltään 
erinomainen, kaunislinjainen uros, hyvä kallo, kuono-osa voisi olla aavistuksen pidempi, hyvä ilme, erinomainen 
kaula, eturinta ja rintakehä, oikein kulmautuneet raajat, kaunis turkki, liikkuu hyvin silloin kun malttaa, oikea 
spanielin luonne ja iloisesti heiluva häntä. 
Luonnetesti: Haukipudas 26.9. Reijo Hynynen ja Jari Keinänen 203 pist (+203/-0). Toimintakyky +2, terävyys 
+1, puolustushalu +3, taisteluhalu +2, hermorakenne +1, temperamentti +3, kovuus +3, luoksepäästävyys +3, 
laukauspelottomuus +++. 
 
ALLWAY’S MOZZARELLA 18207/10 s.8.1.2010 i. Westerner Cisco Kid e. Fi Mva EejV-07 Allway's Sunny 
Smile kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvin 
kehittynyt urospentu, hyvä pään malli, hyvä ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, ikäisekseen erinomainen runko, 
hieman niukka polvikulma, hyvä luusto ja karvan laatu, liikkuu hyvin. Kajaani PN 15.8. Tuula Pratt PEN 2 KP 
PU2-pentu. Hyvät mittasuhteet, varsin kaunis pää johon iän myötä tulee enemmän uroksen leimaa, kaunis 
kaula, ei kovin voimakkaasti kulmautuneet raajat, runko saa täyttyä, hyvä selkä ja hännän kiinnitys, 
yhdensuuntaiset liikkeet, sivuaskeleessa saisi olla enemmän ulottuvuutta, pentuturkki. 
 
ALLWAY’S RICE KRISPIES 44814/07 s.30.7.2007 i. Leavenworth Saint N' Sinner e. Caperhill Miss Bliss kasv. 
Satu Utriainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI. Nice head, correct front, topline and hindquarters, well 
set tail, moves well. 
 
ALLWAY’S ROBIN HOOD 44813/07 s.30.7.2007 i. Leavenworth Saint N' Sinner e. Caperhill Miss Bliss kasv. 
Satu Utriainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI. Nice masculine head, correct front and topline, well 
angulated hindquarters, correct size, nose slightly off colour, moves and shows well. Tuusniemi RN 21.2. Saija 
Juutilainen AVO H. 2½-vuotias, kaunisturkkinen nuori uros jolla kaunis sukupuolileima, sopivasti luustoa ja 
runkoa, urosmainen pää ja ilme, hyvät korvat, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta, etu-
rinta saisi kehittyä, kyynärpäät vielä löysät, etukulmaukset paremmat, tiiviit käpälät, kaunis karvapeite, hyvä 
lihaskunto, liikkuu kovin löysästi edestä, sivulta ja takaa, hyvin esitetty. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia 
AVO ERI 4. Correct bite, narrow skull, good dark eyes and expression, correct set of ears, not an ideal front and 
front action. 
 
ALLWAY'S SAMBALEO 41487/09 s.12.6.2009 i. JV-08 Manaca's Needs No Introduction e. Caperhill Macarena 
kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania NUO ERI 3. Enough strong in movement, close in 
front leg movements, a little bit high on legs but the body has good proportions, front legs are not parallel, correct 
head proportions, nice coat. 
 
ALMANZA HIT THE ROAD JACK C.I.E No & Lt Mva JV-05 47708/04 s.25.6.2004 i. Se Mva SeV-03 Manaca’s 
On The Road e. Whoops A Daisy kasv. Ragnhild Ulin & Susanne Karlström, Ruotsi 
Näyttelyt: Laitila RN 17.4. Leila Kärkäs VAL ERI 1 PU1 ROP RYP3. Linjakas uros, kaunis ilmeikäs pää, joskin 
pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä raajarakenne ja luusto, hyvä etulinja ja vankka runko, liikkuu 
hyvin, hyvä karva ja miellyttävä käytös, kaunis ylälinja. Forssa KR 3.7. Åke Sjöström, Ruotsi VAL ERI 1 PU2. 
Vackert maskulint huvud med gott uttryck, väl ansatt hals, mycket bra över- och underlinje, välvinklad fram och 
bak, passande benstomme, väl mycket päls idag, bra steg. Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta VAL ERI 1 
PU2. Erinomainen tyyppi, oikealinjainen riittävän vahva pää, hyvä kallo, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, 
sopiva luusto, oikean mallinen runko, hyvä karva, rauhallinen luonne, hieman lyhyt etuaskel, muuten liikkuu 
hyvin. Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska VAL ERI 1 PU3. 6 years old strong cocker male, 
masculine head, typical expression, scissor bite, nice neck, well developed body, well angulated behind, stands 
well on his legs, sound happy mover, nice coat and temperament. 
 
ALPINUM APOLLO CREED 36445/07 s.10.6.2007 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. 
Fin Mva Benchmark Pro Twist kasv. Anna Mäkinen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI. Nice strong head, correct front, topline and hind-
quarters, good coat, a bit on the big size, nevertheless nice dog, moves well. Tuusniemi RN 21.2. Saija 
Juutilainen AVO H. 2½-vuotias, voimakasrunkoinen, hyväluustoinen nuori uros jonka linjoja tänään häiritsee yli-
paino, urosmainen pää, hyvin kaunis ilme, hyvä purenta ja ilme, vahva kaula, erinomaiset kulmaukset ja käpälät, 
lupaava eturinta, liian pitkä lanneosa, oikea karvan laatu, hyvin kannettu häntä, liikkuu tänään ryhdittömästi, 
löysästi edestä, hyvä turkki. Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs AVO ERI 1 PU2 VASERT VACA. Lanneosaltaan 
hieman pitkä, muuten tasapainoinen, vahva ja vankka uros jolla hieman syvä kallo, löysä kaulanahka häiritsee, 
hyvä kuono, kauniit silmät ja melko hyvät pään linjat, vankka runko, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, 
hyvä takaosa, liikkuu hyvin, erinomainen karva ja hyvä käytös. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila AVO EH 2. 
Mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvä pää, kaula voisi olla aavistuksen pitempi ja etuosa saisi olla enemmän 



kulmautunut, hyvä runko, riittävät takakulmaukset, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, hyvä luonne. 
Lestijärvi RN 15.5. Markku Santamäki AVO EH 1. Vahvarakenteinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman 
antava, hyvä sukupuolileima, täyteläinen pää voisi olla hieman kuivempi, vahva kaula, luusto ja runko, 
kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, joskin polvikulma voisi olla voimakkaampi, runsas hyvin hoidettu turkki, 
erinomainen hännän heiluttaja ja reipas liikkuja. Joensuu KR 29.5. Harry Tast AVO ERI 1 PU2 VASERT. 
Rungossa oikeat mittasuhteet, tyylikäs ylälinja, voimakas syvä kallo, syvällä sijaitsevat tummat silmät, oikea-
asentoiset korvat, hyvin rakentunut etuosa, korkea kinner, vankka runko, vahva luusto, oikea karvan laatu, 
runsaat hapsut, vetävät yhdensuuntaiset liikkeet, tyypillinen häntä liikkeessä. Joensuu KV 30.5. Karin Linde-
Klerholm, Ruotsi AVO ERI 1 PU2 VASERT CACIB. 2 years, good size male, good proportions, excellent type, 
masculine head, clean cut skull, dark eyes, good bite, well set ears, too much skin on the front, very short neck, 
straight in shoulder, short upper arm, excellent forechest and body, good croup and good angulations in front, 
but high in hocks, carrying himself on the move. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO 
EH. Well balanced masculine head, adequate reach of neck, deep well sprung ribs, would prefer a little more 
length of upper arm, good width of quarters, moved ok, would prefer a little more width in hind movement. 
Jämsä KR 6.6. Irina Poletaeva AVO EH 2. Very good type, strong bones, masculine head, typical expression, 
correct dentition, rather short neck, enough forechest, correct shape of ribcage, a bit short upper arms, should 
have more drive in movement, typical coat texture, merry tail. Kajaani RN 12.6. Jens Martin Hansen, Tanska 
AVO EH 2. Over medium sized, masculine head, could have longer and deeper nose, correct bite, sufficient 
neck, shoulder should be more laid back, good topline, sufficient hindquarters, well bodied, moves a bit short in 
front as well as behind, nice coat, good temperament. Rovaniemi KV 20.6. Jose Homem De Mello, Portugali 
AVO ERI 2 PU3 VASERT. Correct head, nice dark eyes, sufficient reach of neck, sufficient front angulations, 
correct topline, correct rear angulation, moves well, topline could be more level in movement. Oulu KV 10.7. 
Fernando Madeira Rodrigues, Portugali AVO ERI 2. Needs more pigmentation, nice skull, should have better 
face, good ears, neck ok, a bit out of elbows, topline ok, nice body, good tailset, nice coat. Oulu KV 11.7. Paolo 
Dondina, Italia AVO ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP. Could have a more narrow skull, correct muzzle shape, 
good front and feet, good coat, good barrel chest, nice length in body, moves well. Alajärvi RN 31.7. Leila 
Kärkäs AVO ERI 2 PU3 VASERT. Aavistuksen pitkärunkoinen mutta tasapainoinen uros jolla oikealinjainen pää, 
hyvä pään vahvuus ja ilme, hieman lyhyt kaula, hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset ja hyvä luusto, hyvä 
eturinta ja rintakehä, tasapainoinen hyvä liikunta, hyvä karva ja miellyttävä käytös. Kuopio KV 6.8. Paolo 
Dondina, Italia AVO ERI 3. Good coat condition, nice head and expression, shade long in loins, correct hind 
angulation standing. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia AVO ERI 2. Good type of dog, masculine, nice 
head and expression, good angulations in front and rear, in good coat, could be little shorter in body, moves well 
with good attitude. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen AVO H. Hieman kookas, pitkärunkoinen uros, 
hyvät pään linjat, vahva kuono-osa, liikaa kaulanalusnahkaa, kaula saisi olla vähän pidempi ja etuosa paremmin 
kulmautunut, vankka runko, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, oikea hännän asento. Hyvinkää ER 9.10. 
Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO EH. Nice dark eye, nice neck, nice legs and feet, would prefer a better 
head and better spring of ribs, good muscle condition. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania KÄY EH. 
Too long in body, short neck, good head proportions, angulation front and hind a little bit open, short step. 
Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Well balanced strong dog, alert expression, kind eye, 
well ribbed and hard muscle, moved out straight from well placed hocks. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-
Lehkonen KÄY ERI 2. Voimakas maskuliininen uros, tukevassa kunnossa, hyvä pään profiili mutta kuono voisi 
olla hieman pidempi, lyhyehkö kaula, hyvä lapakulmaus, täyteläinen eturinta ja tilava rintakehä, hieman 
painuneet ranteet, litteät käpälät, hyvä selkälinja, vahva takaosa, erinomaiset takakulmaukset, erittäin kaunis 
turkki. 
Taipumuskokeet: Miehikkälä 12.9. Kati Huovila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: itsevarma uros 
joka tuntee arvonsa ja tietää sosiaalisen suhtautumisensa muihin koiriin, innokas ihmiskontakteihin. Haku ja 
laukaus hyväksytty: Onnin hakutyöskentely on spanielityypillistä haulikon kantamissa, maa- ja ilmavainuista ja 
varmaa, hakukuvio molemmin puolin ja myös edestä varmistaen, laukauksesta pysähtyy ja jatkaa, useammasta 
kutsusta luokse. Jäljestys hyväksytty: alkumakaus haistellen, varmasti ja maavainuisesti kanille asti, suosittelen 
jälkikokeisiin osallistumista. Vesityö hyväksytty: Onni innolla veteen, riistapukki rantaan mistä ohjaaja otti sen. 
Tottelevaisuus hyväksytty: Haussa useampi käsky. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: nuori Onni on lupaava 
metsästäjä kun yhteistyö vielä varmentuu Sarin kanssa. 
 
APELHÖJDENS OTHELLO 11084/09 s.30.6.2008 i. Asquanne Ghenghis e. Apelhöjdens Stand By Me kasv. 
Gunilla Eriksson, Ruotsi 
Näyttelyt: Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila NUO ERI 1 PU2 VASERT. Kaunis uros, hyvän mallinen pää, hieman 
voimakkaat huulet, hyvä kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, erinomainen ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, 
eturintaa voisi olla enemmän, erittäin hyvä turva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Pertunmaa RN 10.4. Paavo 
Mattila NUO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP4. Erittäin kaunis uros, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, sopusuhtainen 
runko, hyvä ylälinja ja takaosa, eturintaa voisi olla enemmän, erittäin hyvä karva, liikkuu sivusta hyvin, 
miellyttävä käytös. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro NUO ERI 2. Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, 
sopiva koko, vahva urosmainen pää, hieman löysä kaulanahka, vahva selkä, hyvä runko, lavat hieman edessä, 
hyvä takaosa, kaunis turkki, hieman ahtaat takaliikkeet ja etuaskel voisi olla pidempi. Järvenpää KR 30.5. Susie 
Svoldgaard, Tanska NUO ERI 1 VASERT. 2 years old English cocker male who has come a long way 
developing, masculine, a little heavy in head, nice expression, scissor bite, nice neck and shoulder line, well 
angulated behind, well developed body and forebreast, moves in the right pattern with a lovely length of gait, 
nice coat quality and temperament. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia NUO ERI 2. Well 
balanced head but a little stronger than I would prefer, correct neck and shoulder placement, quality bone, strong 



deep ribs, well angulated quarters, well balanced throughout, sound mover. Forssa KR 3.7. Åke Sjöström, 
Ruotsi AVO EH 3. En tunn hanhund i högt hull, huvud med bra linjer men önskas torrare i kinden och läppar, 
bra rygg och över- och underlinje dock i något högt hull, bra vinklar fram och bak, bra päls, kraftig benstomme, 
gott steg. Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta AVO ERI 2 PU3 VASERT. Voimakas maskuliininen kokonaisuus, 
vahva pää, turhan nahkainen pyöreä kallo, hyvä kaula joka saisi olla kuivempi, riittävästi kulmautunut edestä ja 
takaa, voimakas luusto, vahva runko, kaunis karva, pitkä mutta voimakas lanne, liikkuu hyvin. Kouvola KR 21.8. 
Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 3. 2 years old, big male, good proportions, strong bones, strong masculine head 
with strong muzzle, correct topline and tailset, good angulations, moves with enough drive. Heinola KR 22.8. 
Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 1 PU1 SERT ROP. 2 years, excellent type, very lovely head, correct bite, 
just a little dewlap, good shoulders and thorax, short loin, very well angulated in hindquarters, excellent coat, 
good movement with enough action of the tail. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari AVO ERI 
3. Elegant with lovely hair quality, good proportions in body, correct neckline but has a little too much skin on 
neck, correct topline and underline. 
 
ASVINA DO NONSUCHTHING Fi Mva 56671/07 s.23.10.2007 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Triplet 
Pocahontas kasv. Minna  Salo 
Näyttelyt: Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström KÄY ERI 2. Erinomaiset mittasuhteet, hyvä sukupuolileima, 
voimakas pää jossa hyvät linjat, hyvät silmät ja ilme, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takaa, 
tarvitsee vielä lisää tilavuutta runkoon, hyvä ylälinja, erinomainen luusto, normaalit liikkeet. Järvenpää KR 30.5. 
Susie Svoldgaard, Tanska KÄY EH 1. 2½ year old English cocker male, nice head and expression, scissor 
bite, nice neck, a little open in shoulder, well angulated behind, the body still needs to drop, a little long in loin, 
moves in the right pattern, a little loose in front, nice temperament. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-
Britannia ERI 3. Well balanced head with good depth of muzzle, adequate reach of neck, correct shoulder line, 
would prefer a little more forechest, short compact body, good width of quarters, sound mover with drive. 
Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Nice balanced dog, good bone, would prefer 
tighter feet, strong body, excellent muscle, carrying too much weight, good coat. 
Luonnetesti: Karkkila 13.6. Tarja Matsuoi ja Bengt Söderholm 110 pist. 
 
ATHINA'S PRODUCT HEART THROB Fi Mva 56466/08 s.24.4.2008 i. Claramand Rock-N-Roll with Molkara e. 
Hu JCh Athina's Product Ela Incognito kasv. Rita ja Gabor Szakacs, Unkari 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt AVO ERI 1 PU2 SERT. Hyvin vankka, sopivan kokoinen, 
ilmeikäs pää, joskin kuono-osa voisi olla pidempi ja täyteläisempi suhteessa kalloon, hyvä kaula, selkä ja ylälinja 
sekä luusto ja kulmaukset, hieman runsas laineikas turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin, ihastuttava luonne. 
Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO ERI 4. Well balanced head, soft expression, just 
would like a little more depth of muzzle, correct reach of neck, good shoulder line, short deep body, well 
angulated quarters, moved soundly with drive. Jämsä KR 6.6. Irina Poletaeva AVO EH 1. Very good type, 
excellent bones, correct body proportions, should have stronger underjaw, correct dentition, enough long neck, a 
bit arched back, merry tail, enough forechest, should be stronger in hindquarters, should have more drive in 
movement, typical coat texture. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska VAL ERI 2. 2 years, nice well developed 
male, beautiful masculine head and expression, good length of neck, quite good front, correct compact body, 
straight topline, well set tail, well angulated behind, moves with excellent drive, nice coat and condition, happy 
temperament. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania VAL ERI 3. Strong male, good proportions, stop 
could be better, good topline, front chest could be broader. 
Taipumuskokeet: Uurainen 1.8. Risto Janné SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen, pirteä, 
suhtautuu iloisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus hyväksytty: hieman laajahko haku metsästykseen, 
erittäin pirteää hakua, käyttää maa- ja ilmavainua, yhteistyö toimii luottavaisesti, laukauksesta jatkaa, pirteä 
metsästyskaveri. Jäljestys hyväksytty: maa- ja ilmavainulla reipasta vauhtia, tarkasti jäljellä, suoraan kaadolle 
joka kiinnosti, hyvät taipumukset jäljestykseen. Vesityö hyväksytty: ui hyvin ja nouti pukin rannalle. Tottele-
vaisuus hyväksytty: Bigi tottelee hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: antaa pirteän kuvan. 
 
ATTENBOROUGH APPLETON ESTATE 51155/09 s.24.7.2009 i. C.I.B C.I.E Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus 
Footlights e. Attenborough Apple Doughnut kasv. Johanna Söderholm 
Näyttelyt: Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker PEN 2. Snart 9 månader, snygg hanvalp av utmärkta proportioner i 
höjd-längd, välskuret huvud, något öppna ögonlock, korrekt bett, tillräckliga läppar, korrekt ansatta öron, 
välvinklad runtom, tillräckligt bröstkorg för åldern, bra rygg och kors, lovande länd, lagom benstomme, utmärkta 
tassar, välutvecklad för åldern, rör sig med bra steg och utmärkt attityd, ännu något obalanserad. Sastamala RN 
2.5. Merja Järnstedt JUN EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori uros jolla hyvä ilmeikäs pää, 
hieman suorat lavat ja olkavarret, eturinta kehittymätön, riittävä luusto, hyvä takaosa, erinomainen turkin laatu, 
liikkuu kauniisti. Sauvo RN 12.6. Markku Santamäki JUN EH 1. Sopivan kokoinen, korkeuttaan pidempi, 
kohtalaisen hyvä pää, vahva luusto, eturinnan tulee vielä kehittyä, hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin mutta 
oudoksuu myrskytuulen aiheuttamia ääniä, kaunis hyvälaatuinen turkki. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 28.8. Simo Syrilä SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: ystävällinen ja 
vilkas nuorukainen. Haku ja laukaus hyväksytty: enimmäkseen maavainuinen, innokas ja sopivan laajakuvioinen 
haku, yhteistyö ohjaajan kanssa toimii hyvin, laukaus ei vaikuta työskentelyyn. Jäljestys hyväksytty: maa-
vainuinen, vähän hosuva, jokseenkin varma ja tehokas sekä vauhdikas työskentely, kaato kiinnosti ja omisti sen, 
tiesi tehtävänsä, ainekset hyväksi jäljestäjäksi. Vesityö hyväksytty: innokas uimari, toi ja luovutti pukin. 
Tottelevaisuus hyväksytty: hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: yhteistyö ohjaajan kanssa toimii kohtalaisen hyvin, 
kehityskelpoinen yksilö. 



Jäljestämiskokeet: Marttila 6.6. Virpi Solla AVO 2 (38 pist). Salo 25.7. Juhani Heikniemi AVO 3 (28 pist). 
Sauvo 15.8. Rauli Markelin AVO 1 (47 pist). Laitila 26.9. Tuija Sällylä AVO 1 (a-6, b-11, c-8, d-12, e--3, f-5 = 45 
pist). Rommylle osoitetaan lähtökuoppa ja ohjataan krepeille asti, tästä krepistä alkaa täysin itsenäinen jäljestys, 
Rommy etenee maastoon sopivaa vauhtia pääasiassa jälkitarkasti, muutamassa kohdassa riistanjälkien 
tuntumassa turhia tarkastuslenkkejä jotka hieman häiritsevät etenevyyttä, ensimmäisellä kulmalla kulman takana 
tarkastuslenkki, kulmalla olevan makauksen saisi merkitä selvemmin, toista kulmaa ennen tarkastuspyörähdy 
tuulen alla, kulma tarkasti pienellä merkkauksella, jäljen vierestä lähtenyt metsakanalintu ei häirinnyt 
etenevyyttä, kaadolle tuli suoraan ja jäi nuuhkimaan, erinomainen suoritus nuorelta koiralta. 
 
ATTENBOROUGH APPLE BRANDY 51154/09 s.24.7.2009 i. C.I.B C.I.E Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus 
Footlights e. Attenborough Apple Doughnut kasv. Johanna Söderholm 
Taipumuskokeet: Pöytyä 28.8. Simo Syrilä SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: ystävällinen ja 
vilkas nuorukainen. Haku ja laukaus hyväksytty: maavainuinen, jokseenkin innokas haku, hakukuvio suppeahko, 
yhteistyö ohjaajan kanssa on hyvä, laukauksen jälkeen jatkaa työskentelyä. Jäljestys hyväksytty: jokseenkin 
jälkitarkka, vauhdikas ja tehokas jäljestys, kaato kiinnostaa, koira omisti sen, eväitä on. Vesityö hylätty: ei 
suostunut uimaan. Tottelevaisuus hyväksytty: kohtalaisen hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: yhteistyö ohjaajan 
kanssa sujuu, pienellä harjoituksella saadaan hyvä lopputulos. 
 
ATTENBOROUGH ARGOS 31326/06 s.10.5.2006 i. Backhills Just For You e. Attenborough Adventuress kasv. 
Johanna Söderholm 
Näyttelyt: Sauvo RN 12.6. Markku Santamäki AVO EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan korkeuttaan 
pidempi, hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautuneet lavat ja olkavarret, hyvä eturinta, oikea rinnan syvyys, hieman 
pitkä lanneosa, hyvä lantio, hyvät takaraajojen kulmaukset, matala kinner, käyttäytyy iloisesti ja luottavaisesti, 
hyvät liikkeet. 
 
ATTENBOROUGH ATTENTION Fi Jva 32733/03 s.30.4.2003 i. Fin Mva Ruosteposken Dampproof e. 
Wikkendal's Laura-Loistava kasv. Johanna Söderholm 
Näyttelyt: Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker KÄY EH 2. 7-årig hane som ger ett något långt intryck, något smal i 
skalle, tillräcklig stop, vackra ögon, korrekt bett, något flat underkäke, lagom läppar, mycket brannt i skulder, rak 
överarm, tillräckligt bröstkorg men alldeles för lång i länden, bra rygg och kors, något öppna vinklar bak, önskar 
mera muskulatur på låren, mjuk i pälsen, rör sig med mycket korta steg, trevligt temperament. Sastamala RN 
2.5. Merja Järnstedt KÄY EH 2. Vankkarakenteinen uros jolla erittäin kaunis ilmeikäs pää, hieman suorat lavat, 
hyvät olkavarret, hyvä selkä, lanne voisi olla lyhyempi, hyvä takaosa, kauniit tasapainoiset liikkeet, miellyttävä 
luonne. 
Jäljestämiskokeet: Marttila 6.6. Virpi Solla VOI 1 (41 pist). Sauvo 15.8. Juhani Heikniemi VOI 3 (26 pist). 
 
BACKHILLS YOUR THE MAN 23108/10 s.2.1.2010 i. PMV-07 NoV-07 Travis Miles Of Smiles e. Travis Keep It 
Classy kasv. Karin Staaf, Ruotsi 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia PEN 1 KP. 5 months old puppy, head 
developing well, well placed shoulders, good length of upper arm, well of the bone for age, ribcage developing 
round, firm topline, moves soundly and happily, a little loose in front at the moment but will improve with age. 
Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JUN EH. Good neck, nice body, nice bone, rather rangy, 
moved happily, coat needs attention. 
 
BAYSWAY LUCKY DIME 32863/08 s.4.4.1999 i. Baysway Royal Star e. Lochdene Jessica kasv. William 
McEntee, Irlanti 
Näyttelyt: Valkeala RN 6.3. Eeva Resko VET ERI 1 PU1 SERT VSP ROP-VET. Erittäin hyvän tyyppinen, erin-
omaisessa kunnossa oleva 11-vuotias veteraaniuros, pään ääriviivat saisivat olla enemmän samansuuntaiset, 
erinomaiset mittasuhteet, erinomainen etuosa, runko ja takaosa, kaunis ylälinja, liikkuu kauttaaltaan hyvin. 
Kerimäki RN 7.3. Elena Ruskovaara VET ERI 1 PU2 VASERT VSP. Hurmaava tasapainoinen veteraani, 
täyteläinen rungon malli, hyvä ylälinja, varma-asentoiset raajat ja kaunis kaula, pää ja kuono erityisesti on vähän 
kuivunut, hyvä otsapenger ja kallo-osa, erinomaisen tasapainoinen ravi ja sivuaskellus. Ruovesi RN 5.4. 
Markku Santamäki VET EH 2. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan hieman korkeuttaan pidempi, hyvät pään 
linjat ja mittasuhteet, hyvä pitkä kaula, erittäin hyvä eturinta ja hyvin kulmautuneet olkavarret, vahva runko, 
köyristää selkäänsä, joskin väritys korostaa sitä, erinomaiset veteraanin liikkeet, vahva turkki. Pertunmaa RN 
10.4. Paavo Mattila VET ERI 1 PU3 VSP-VET. Kaunis veteraani joka vielä erittäin hyvässä kunnossa, kaunis-
ilmeinen pää, hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, erittäin hyvä runko, eturintaa voisi olla 
enemmän, miellyttävä käytös. Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs VET ERI 1 PU3 VSP-VET. 11-vuotias, erin-
omaisessa kunnossa, hyvät pään linjat mutta pää jo kuivunut, erinomainen runko ja eturinta, liikkeessä ylälinja 
painuu hieman, lavat voisivat olla viistommat, hyvä takaosa, liikkuu reippaasti pitkällä askeleella, erinomainen 
karva, iloinen käytös. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI 1 VSP-VET. 11 years 
old, good head and eye, correct reach of neck with well placed shoulders, well sprung deep ribs, good width to 
quarters, keeping a good topline for his age, moved soundly. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja VET 
ERI 1 PU4 VSP-VET. Excellent condition for age, very typical, good proportions, good head, body and 
angulations, excellent temperament and movement. Mikkeli RN 7.8. Paavo Mattila VET ERI 1 PU2 ROP-VET. 
Kauniissa kunnossa esitetty veteraani, hyvä pää ja kaula, erittäin hyvä runko ja takaosa, karva vielä hyvässä 
kunnossa, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia VET ERI 1 VSP-VET. 11½ 
years old, good proportions, good head and expression, for the age enough strong back, good angulations, 



moves well enough for the age, still happy dog. Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki VET EH 1. Reippaasti 
esiintyvä noin 12 vuoden ikäinen, liikkuu vaivattomasti, ilmeikäs pää, vielä hyvä turkki, typistetty häntä. 
 
BELL’MANO GIORGIO ARMANI Fi Mva Fin Jva 41111/04 s.22.7.2004 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Dk & Ee & 
Se(n) & No Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’mano Taste of Honey kasv. Erna 
Toivonen ja Rauni Markelin 
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila KÄY ERI 3. Mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvä pää ja ilme, kaunis 
kaula, eturintaa voisi olla hieman enemmän, kyynärpäissä löysyyttä, erittäin hyvä runko ja takaosa, erittäin hyvä 
ylälinja, hyvä karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva KÄY ERI 1 PU4. 
Correct breed type, strong build, strong skull, scissor bite, good neck, bit long loin, correct tail carriage, breast 
bone could be a bit longer, very well angulated in front and behind, moves with good drive. Kouvola KR 21.8. 
Tino Pehar, Kroatia KÄY ERI 1 PU2 SERT FI MVA. 6 years, good proportions, good head, correct eye shape, 
very good topline, correct angulations, moves very well. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Ilkka Niemi VOI 2 (33 pist). Loppi 30.5. Rauno Koskinen VOI 1 (41 pist). 
Loppi 1.8. Pasi Kemppainen VOI 1 (43 pist). Kouvola 8.8. Karla Sohlman VOI 1 (46 pist). 
 
BENCHMARK CORAZON C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 35505/02 s.27.3.2002 i. Fin & Se(n) Mva 
Finemoon Unlimited e. JV-99 Benchmark Cher kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola VET ERI 1 PU4 ROP-VET. Erinomainen tyyppi, selvästi uros-
mainen, vahva pää, riittävä kaula, hyvä ylälinja, erittäin hyvä luusto, syvä runko, polvikulma voisi olla selvempi, 
hieman korkea kinner, liikkuu hyvällä askeleella. Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn VET ERI 1 PU2 VSP-
VET. Hyväkuntoinen vahva veteraani jolla oikealinjainen voimakas pää, riittävä kaula, hyvä ylälinja, vahva luusto 
ja runko, toivoisin hieman enemmän raajakorkeutta, riittävästi kulmautunut takaosa, hieman korkea kinner, 
liikkuu sivusta hyvin sujuvasti hyvällä askelmitalla, hyvä turkki, iloinen cockerin luonne. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Hannu Palonen VOI 0 (0 pist). Nurmo 15.8. Asko Kukkola VOI 2 (36 pist). 
Ruovesi 22.8. Heikki Kulo VOI 1 (46 pist). Mänttä 5.9. Marko Aaltonen VOI 1 (48 pist). 
 
BENCHMARK GOTHEM 43998/08 s.24.7.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva PMJV-05 LvV-
06 Rancegraig Scottish Gent e. Benchmark A Love Like This kasv. Mariann ja Anett Korpi  
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila NUO ERI 1 PU2 SERT. Erittäin hyvä uros, kaunis pää ja kaula, 
erittäin hyvä runko, hyväasentoiset raajat, hyvä ylälinja, erittäin hyvä karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. 
Helsinki KR 5.9. Helle Dan Pålsson, Tanska AVO ERI 3 PU3 SERT. Short and compact of excellent type, a 
little too strong, masculine head with nice set of ears and eyes, a little short foreface, correct bite, well placed 
shoulder, a little straight upper arm, sufficient forechest, lovely ribcage, compact loin, excellent quarters, moves 
happily with good drive, does not take the step out in front, excellent coat. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-
Lehkonen AVO ERI 1 PU4 VASERT. Hyvä koko ja mittasuhteet, sopiva luuston vahvuus, hieman korkea otsa-
penger, kuono voisi olla pidempi, pitkä kaula, hyvä lapakulmaus, täyteläinen rintakehä, lyhyt tiivis runko, hyvät 
takakulmaukset ja vahva takaosa, erittäin kaunis turkki. 
 
BENCHMARK HEMINGWAY 61994/08 s.13.12.2006 i. C.I.E V-10 Westerner Dance In Time e. C.I.B C.I.E Fin & 
Dk & Lv & Lt Mva LtV-09 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. 1-vuotias hyvin miellyttävä 
juniori, erinomainen koko, linjat ja sukupuolileima, urosmainen pää ja ilme, hyvä kaulan kiinnitys, ikäisekseen 
hyvin runkoa, lupaava eturinta, hyvät kulmaukset ja käpälät, erinomainen karvan laatu, iloinen liike. Polvijärvi 
RN 13.3. Saija Juutilainen JUN ERI 1 PU1 SERT ROP RYP2. 15 kk, hyvin kaunis juniori jolla erinomainen 
runko, luusto ja ääriviivat, kaunis uroksen pää, hyvät korvat, purenta ja ilme, erinomainen ylälinja, etuosa saa 
vielä tiivistyä, muuten hyvät kulmaukset ja käpälät, käyttää liikkeessä häntäänsä oikein, erinomainen karvan 
laatu, tyypillinen luonne. Pyhäselkä RN 27.3. Bo Skalin JUN ERI 1 PU2 VASERT. Lovely junior, excellent head, 
correct shoulders, nice neck, good angulations in front and back, correct proportions, moves very well, stands 
very good on feet, good coat. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen NUO ERI 1 PU2 SERT CACIB. 16 kk, linjakas 
nuori uros, urosmainen pää jossa erinomainen pituus, linjat saavat tulla yhdensuuntaisemmiksi, hyvä purenta, 
huulet ja korvat, erinomainen raajaluusto, ikään sopivasti runkoa ja eturintaa, vahvat käpälät ja takaosa, erin-
omainen karvan laatu, tyypillinen cockerin luonne, liikkuu oikealla askelpituudella, voimalla ja luonteella, 
aavistuksen kapeasti takaa. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila JUN ERI 1 PU4. Kaunis nuori uros, hyvän mallinen 
pää, erittäin hyvä kaula, erinomainen ylälinja, hieman suora edestä, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko ja 
takaosa, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Tuuri KR 13.6. Reia Leikola-Waldèn JUN ERI 1 
PU3 VASERT. Kookas, mittasuhteiltaan erinomainen urosmainen juniori jolla erinomainen pään pituus, vielä 
hieman takaluisu kallo, erinomainen kuono-osa, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, vahva luusto, 
ikäisekseen riittävä runko, hyvä leveä lantio, sopivasti kulmautunut takaosa, liikkuu yhdensuuntaisesti, askelmitta 
voisi olla pidempi takaa, upea turkin laatu, erinomainen esiintyminen. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira 
Rodrigues, Portugali NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP. Very nice expression, good neck, out of the elbows, 
nice good topline, nice tailset, nice angulation on the rear, nice coat. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia NUO 
EH 1. Good bones, masculine head, excellent coat texture, up to size but balanced, not an ideal front action. 
Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia NUO ERI 1 PU1 SERT CACIB VSP. Masculine balanced dog of 
good size, compact with good bone and well developed rib, good topline and tailset, presented in good coat and 
condition, covered the ground very well. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia NUO ERI 2. Larger 
masculine dog, nice head and expression, well balanced and good angulation, good topline and tailset, moves 
well with good attitude, could be shorter in back. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 1 



PU3 SERT. Voimakas ja maskuliininen uros, hieman pitkä runko, pitkä suoralinjainen pää, erinomainen lapa-
kulmaus, täyteläinen eturinta, syvä ja tilava rintakehä, kaunis ylälinja, erinomaiset takakulmaukset ja vahva 
takaosa, erittäin kaunis turkki, liikkuu erittäin hyvin. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 14.8. Taru Kalkkila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen nuori uros, 
suhtautuu hyvin ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus hyväksytty: riittävän laajaa ja reipasta hakua ja 
muutama pienempi pisto maa- ja ilmavainua käyttäen, tulee luokse kutsuttaessa. Jäljestys hyväksytty: vauhdikas 
aaltoileva jäljestys, kulman jälkeen jälkitarkasti kanille ja jää nuuhkimaan sitä, innokas jäljestäjä. Vesityö 
hyväksytty: koira meni halukkaasti veteen ja toi riistapukin rantaan. Tottelevaisuus hyväksytty: koira tottelee 
ohjaajaa hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koiralla ja ohjaajalla hyvä yhteistyö. 
 
BENCHMARK INDIGO 16268/10 s.8.1.2010 i. Manchela Shiraz e. Pilula's Caal Me American Fiva kasv. 
Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska PEN 1 KP VSP-pentu. Almost 8 months old cocker 
male, still developing, nice head, nice expression, scissor bite, nice neck, a little straight shoulders, well 
angulated behind, good body for age, moves well for his age. Helsinki KR 5.9. Helle Dan Pålsson, Tanska 
PEN 1 KP VSP-pentu. 7 months, already a big boy, very well shaped head, correct bite, a little throaty, good 
neck, straight shoulder, lacking forechest, compact body with excellent topline and croup, well angulated behind, 
moves happily, just needs to settle, lovely temperament and coat. Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN ERI 1 
PU2 SERT. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet omaava junioriuros, hyvä pään pituus, yhtenäiset linjat, 
oikea purenta, tummat silmät, hyvä kaulalinja, luusto ja käpälät, eturinta saa vielä kehittyä, hyvä runko, ylälinja, 
kulmaukset ja hännän kiinnitys, liikkuu hyvällä askeleella, edestä vielä hieman ahtaasti, hyvä karvan laatu, 
erittäin hyvä käytös. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN EH. Reasonable grooming and 
presentation, well balanced height to length ratio, excess of loose skin in throat, moved well although slightly 
close behind. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 2. Voimakas hyvin kehittynyt masku-
liininen uros, pitkä pää, täyteläinen kuono, kuonon ja kallon ylälinjat eivät aivan yhdensuuntaiset, hyvä ylälinja, 
hyvät raajojen kulmaukset, eturinnassa ja mukavasti täytettä, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, vahva takaosa, 
kaunis turkki, liikkuu hyvin. 
 
BENCHMARK POETRY IN MOTION C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Se(n) & 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 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Jyrki Rasinpää VOI 2 (30 pist). Lapua 1.8. Tuula Svan VOI 1 (43 pist). 
Nurmo 15.8. Asko Kukkola VOI 0 (0 pist). Ruovesi 22.8. Heikki Kulo VOI 1 (44 pist).  Mänttä 5.9. Marko 
Aaltonen VOI 2 (32 pist). Sastamala 19.9. Hannu Suonto VOI 0 (0 pist). Sastamala 10.10. Juhani Heikniemi 
VOI 2 (a-4, b-6, c-6, d-11, e-2, f-3 = 32 pist). Rullalle osoitetaan alku ja lähdetään reipasvauhtiseen 
jäljestykseen, Rulla tekee paljon tarkastuspistoja ja -lenkkejä koko matkalla, katkokulma selvitetään muutamalla 
lenkillä, seuraava oikaistaan ja viimeinen pienellä suunnantarkistuksella, toisella suoralla parin laajan lenkin 
jälkeen paluujäljelle ja tuomitaan hukka, makaukset merkataan paitsi viimeinen joka jää merkkaamatta, kaadon 
osoittaa pysähtyen hetkeksi nuuhkaisemaan, voisi olla kiinnostuneempi. 
 
BLUE SATIN KEEP O'BLUE SHADOW 11731/08 s.12.2.2007 i. Bomway Coldplay e. No Mva Blue Satin Great 
Shade O'Blue kasv. Aud-Jorun Nysted ja Kjell-Ivar Larsen, Norja 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta AVO ERI 1 PU4 VASERT. Tyypiltään erinomainen, tiivisrunkoinen 
uros jolla erittäin hyvät pään ja rungon mittasuhteet, hyvä pään pituus, kaunis ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, 
hyvin kulmautuneet hyväluustoiset raajat, hyvin hoidettu kaunis turkki, vaivattomat liikkeet, pitkä askel. 
Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen AVO EH 2. 3-vuotias kaunislinjainen uros joka tarvitsee lisää runkoa, 
hyvässä jäntevässä kunnossa, sopiva raajaluusto, urosmainen pää, hieman avoimet silmäluomet, hyvä purenta, 
kaunis ylälinja, etuosa saa täyttyä, erinomainen karvan laatu, liikkuu hieman kapeasti edestä, kaunis sivuaskel. 
Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro AVO EH 3. Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, sopiva koko, kaunis 
pää, vahva selkä, eturintaa saisi olla enemmän ja rintakehä syvempi, etuasentoiset lavat, hyvä takaosa, hyvä-
laatuinen turkki, lyhyt etuaskel. Lestijärvi RN 15.5. Markku Santamäki AVO EH 2. Kookas, rungon mitta-
suhteiltaan oikea ja sukupuolileimaltaan selvä, muuten hyvä pää mutta avoimet luomet, hyvä ylälinja, hyvä 
rinnan syvyys, riittävän vahva luusto, hyvä turkki, käyttäytyy luottavaisesti. Kajaani RN 12.6. Jens Martin 
Hansen, Tanska AVO EH 1. Male who seems to be a little high on his feet, masculine head with a bit 
throatiness, correct bite, sufficient neck, shoulder should be more laid back, good topline, sufficient rear 
angulation, good body, moves in front a bit short, behind a bit narrow, good coat, good temperament. Puolanka 
RN 14.8. Paula Rekiranta AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, tiivisrunkoinen uros jolla hyvä pään malli, hyvä 
ilme, hieman lyhyet korvat, hyvä kaula, lavat saisivat olla viistommat, kovin kapea edestä ja ulkokierteiset 
etukäpälät, hyvä rintakehä, lyhyt lanneosa, polvikulmaus saisi olla selvempi, hyvä karvan laatu, liikkuu edestä 
kapeasti, takaa hyvin. 
 
BONNINGDALE SOMETHIN' STUPID 58042/08 s.21.10.2008 i. C.I.B Fi & No & Ee Mva Great Escape I'm With 
Stupid e. Convoy's Forest Flower kasv. Vendela Pento 
Näyttelyt: Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska NUO EH 3. 18 months old English cocker male, still 
developing, nice head, a little light in forehead, nice expression, scissor bite, nice neck, the shoulder should be 
better laid back, well angulated behind, the body still needs to develop, moves nicely, nice temperament. 
Taipumuskokeet: Espoo 22.8. Meerit Kuparinen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen ja 
ystävällinen nuori "pusukone", tarkkailee ympäristöään uteliaasti ja tulee kaikkien kanssa toimeen. Haku ja 



laukaus hylätty: riittävän laajaa ja innokasta maavainuista puuhailua, hakua tämä työskentely ei tänään 
kuitenkaan ollut, lisää harjoitusta nuorelle koiralle, niin hyvä tulee. Jäljestys hyväksytty: hiukan epävarmaa, jäljen 
molemmin puolin tarkistelevaa jäljestystä, Rambo tarvitsee kehoituksia edetäkseen kanille. Vesityö hyväksytty: 
innolla veteen, hakee pukin ja tuo rantaan. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelee hyvin. Yhteistyö ja yleis-
vaikutelma: hyvää yhteistyötä. 
 
BREEZE PARTY ANIMAL Fin Mva 16585/02 s.16.1.2002 i. Crawford Grand Slam e. Breeze Now Sonja-Maria 
kasv. Pirjo Lehtonen 
Näyttelyt: Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen VET EH 1. Hyvässä kunnossa oleva veteraaniuros, hyvä 
pää ja kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, tiivis runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu ahtaasti 
edestä, hyvin takaa, hyvä luonne. 
 
BREEZE RISE EARLY 42226/04 s.13.8.2004 i. C.I.B Fin & Lv & Ee Mva LvV-10 Francini’s Pensierostupendo e. 
Fin Mva Breeze Sugarbite kasv. Pirjo Lehtonen 
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs AVO ERI 2 PU4. Keskikokoa pienempi, hyvät mittasuhteet, hyvä pään 
vahvuus, hieman takaluisu kallo ja hieman löysää kaulanahkaa, olkavarsi saisi olla viistompi ja eturinta 
voimakkaampi, hyvä runko ja takaosa, liikkuu hyvin, joskin etuosa saisi olla tiiviimpi, hyvä karvan laatu ja 
miellyttävä käytös. Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaaard, Tanska AVO EH 4. 5 years old cocker male, 
masculine head, nice expression, scissor bite, enough neck, a little open in shoulder, well angulated behind, 
strong body, moves in the right pattern, a little wide in front and not quite free behind, nice coat. 
 
BREEZE WAY TO FAME Fin & No Jva 38916/05 s.14.07.2005 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Fin 
Mva Breeze Tiramisu kasv. Pirjo Lehtonen 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 2.5. Asko Kukkola VOI 2 (39 pist). Kouvola 16.5. Tuovi Henttu VOI 1 (48 pist). 
Loppi 30.5. Rauno Koskinen VOI 1 (44 pist). Savitaipale 13.6. Kati Huovila VOI 1 (48 pist). Kouvola 4.7. Seppo 
Markelin VOI 1 (49 pist). Loppi 1.8. Pasi Kemppainen VOI 2 (38 pist). Kouvola 8.8. Leena Kähkönen VOI 1 (42 
pist). Tammela 22.8. Karla Sohlman VOI 1 (43 pist). Askola 5.9. Markku Huttunen VOI 2 (38 pist). Ruovesi 
12.9. Alf Lindblom VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Junnua opastettiin rauhallisesti jäljelle, Junnu 
etenee ripeästi ja jälkitarkasti, ensimmäinen makaus merkataan nopeasti pysähtymällä, toista hidastaen, 
kolmatta ylitetään ja neljäs merkataan hyvin pysähtymällä, katkos selviää kahden kaarroksen avulla ja osin 
tukien jäljentekijöitten jälkiin, toinen kulma selviää kahden tarkistuslenkin avulla ja kolmas yhden, pysähtyy 
kaadolle ja sitä tutkitaan iloisesti, erinomainen ohjaajan ja koiran yhteistyö, tänään pisteitä verottaa makausten 
merkkaus ja muutamat turhat tarkistukset. 
 
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: Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs AVO ERI 3. Hyvät mittasuhteet omaava vankka uros, vahva pää, 
hieman voimakas otsa ja takaluisu kallo, löysää kaulanahkaa, vankka runko, hieman lyhyt olkavarsi, muuten 
hyvät kulmaukset, hyvä kaula ja ylälinja, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta hieman epävakaa askellus, erin-
omainen karva ja miellyttävä käytös. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania AVO ERI 3. Strong in 
movement, head with nice expression, neck a little bit too short, little bit high on legs, body with good 
proportions, strong topline, good angulations. 
 
CARRIER ROAD RUNNER 19897/08 s.2.3.2008 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Fin 
Mva Carrier Snowstar kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat AVO ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP. 2½ 
years old blue roan, lovely type, excellent size, cobby with nice substance, masculine head, good expression, 
level topline, excellent moving dog, very merry, nicely presented. Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta AVO ERI. 
Erinomainen tyyppi, hyvä uroksen pää, riittävä kaula, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, oikean 
mallinen runko joka saa kehittyä, hyvä karvan laatu, reipas luonne, liikkuu hyvin (myöhästyi luokasta, vain 
laatuarvostelu). Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO ERI. Well presented, typical skull shape and 
expression, good balance although slightly heavy in shoulder, moved straight and true, good drive from well 
placed hocks. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO EH. Hyvä koko mutta kokonaisuutena 
lyhytlinjainen, lyhyt pää, hyvä ryhti ja ylälinja, lyhyt rintakehä, kuitenkin tarpeeksi syvä ja tilava, normaalit raajojen 
kulmaukset, hyvälaatuinen karva, saisi kokonaisuutena olla jalompi. 
 
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: Rovaniemi KV 20.6. Jose Homem De Mello, Portugali VAL ERI 1 PU2 VACA. Very nice masculine 
head, good reach of neck, nice front, strong ribcage, excellent rear angulation, moves with drive. Eckerö KV 
26.9. Rony Doedijns, Alankomaat VAL ERI 2 PU2 VACA. Merry cocker, correct size and proportions, typical in 
bone and substance, masculine head, correct lines, correct muzzle profile, typical earset and carriage, nicely 
made in front and feet, correct neck and topline, correct rear angulation, nice coat quality, happy mover, very 
well presented. 
 
CHARBONNEL WARPAINT Se(n) Mva S17089/2009 s.25.9.2008 i. Gb Sh Ch Charbonnel Warlord e. 
Charbonnel Starlette kasv. Sandy Platt, Iso-Britannia 



Näyttelyt: Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO ERI 2 PU2 SERT VACA. Very well groomed and 
presented, ideal balance, typical skull shape and expression, correct dentition, short coupled, well boned and 
muscled, dead straight drive from well placed hocks, typical cocker. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-
Lehkonen AVO ERI 3. Hyvä koko ja mittasuhteet, hieman laskeva selkälinja, hyvä pään pituus, tummat silmät, 
pitkä kaula, hyvä lapakulmaus, täyteläinen eturinta, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, erinomaiset taka-
kulmaukset, kaunis turkki, selvät värimerkit, hieman kapeat etuliikkeet. 
 
CLAREMARK BACHELOR BART 44087/06 s.19.8.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva 
PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa 
Kangaskoski 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania KÄY ERI 4. Too high on legs, typical head, good 
neck, hind angulations are open, strong in movement, excellent temperament. 
 
CLAREMARK DUMMY DARLING 52189/06 s.20.10.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva 
PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Claremark Adorable Moaner kasv. Elisa Kangaskoski 
Näyttelyt: Rauma KR 15.5. Kirsti Louhi AVO EH 2. Rungon mittasuhteiltaan rodunomainen uros jonka rungon 
syvyys riittävä, hieman lyhyt olkavarsi, luusto voisi olla vahvempi, hyvät pään sivulinjat, kuono voisi olla 
vahvempi, oikea purenta, hyvät takakulmaukset, valoisa luonne, koira liikkuu hieman ahtaasti takaa, etuliikkeet 
ok, sivuliikkeessä perä hieman nousee, melko hyvä karvan laatu. Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi AVO 
ERI 1 PU1 SERT CACIB VSP. Excellent breed type, shown in very good condition, masculine head, scissor bite, 
proper neck and shoulders, excellent ribcage, proper coat texture, proper tailset, correct hindquarters, moves ok, 
keeping a proper topline. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania AVO ERI 2. Good proportions, correct 
head proportions, good angulations, correct topline, strong movement. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Hannu Suonto AVO 0 (0 pist). 
 
COASTLINE JOHNNY B.GOOD HeJV-10 57523/09 s.14.10.2009 i. Sh Ch Bitcon Lets Dance e. Fin Mva 
Coastline Hippie Girl kasv. Taina Lehtonen 
Näyttelyt: Hollola PN 13.5. Säde Hohteri PEN 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Tampere PN 15.5. Reia Leikola-
Waldèn PEN 1 KP PU1-pentu ROP-pentu RYP2-pentu. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola PEN 1 KP ROP-
pentu BIS1-pentu. 7 kk, tasapainoinen hyvin kehittynyt urospentu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, 
hyvin kehittynyt eturinta ja runko, hyvä luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, kaunis 
hännän kanto liikkeessä. Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi PEN 1 KP ROP-pentu. 8 månader, mycket 
tilltalande valp av utmärkt typ och storlek, maskulint vackert huvud, saxbett, fina ögon och öron, utmärkt hals och 
överlinje, välvinklad, välformat bröstkorg, passande benstomme, fina ben och tassar, mycket bra kors och svans, 
härliga rörelser, välbalanserad, lovande päls, vackert teckning, typiskt temperament. Kellokoski ER 5.6. Sarah 
Amos-Jones, Iso-Britannia PEN 2. 8 months old, appealing expression, nice dark eye, head needs to develop 
a little bit more but has time for this, adequate neck, would prefer slightly better layback of shoulder, short well 
ribbed body, moved with drive but looses his topline a bit on the move, but can improve with age. Kajaani RN 
12.6. Jens Martin Hansen, Tanska PEN 1 KP ROP-pentu. 8 months old puppy that has already gone fast in his 
development, beautiful head, correct bite, strong teeth, good neck and topline, well angulated all over, good 
body for his age, moves with good long step, still a puppy coat, charming temperament. Muhos RN 13.6. Soile 
Bister PEN 1 KP ROP-pentu. Erinomaisen tyyppinen, hyvin kehittynyt, hyväluustoinen ja hyvärunkoinen uros, 
lupaava pää, toivoisin viistommat lavat, muutoin erinomaisesti kulmautunut, erinomainen runko, lupaava karva, 
hyväasentoinen häntä, liikkuu hyvin, mukava luonne. Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi PEN 1 KP ROP-
pentu. Excellent breed type, 8 months, beautiful head, typical expression, scissor bite, proper shoulder, correct 
length of back, excellent cat-feet, proper tailset and carriage. Karjaa KR 11.7. Hannele Jokisilta PEN 1 KP 
ROP-pentu. Erinomainen erittäin lupaava pentu, oikean mallinen pää jonka tulee täyttyä iän myötä, kaunis kaula, 
sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, lupaava eturinta ja runko, vahva luusto, hyvä karva, erinomainen 
luonne, liikkuu hyvin. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN ERI 1 HEJV-10. Well presented, good 
balance throughout, typical skull shape and expression, correct dentition, developing bone and muscle, moved 
straight with drive. 
 
COCKERGOLD X-PECT THE BEST No & By Mva LvV-09 62999/08 s.10.1.2008 i. Am Ch Ashgrove Brisbane 
e. Dk Mva Cockergold Xtra Blue kasv. Lotte Kristensen, Tanska 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI. Nice head with correct bite, well set ears, good front 
and topline, coat in excellent condition, strong hindquarters, good movement in front, would prefer better 
movement behind, but nice dog. Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali AVO ERI 1 PU3 VASERT. 
Excellent, très bonne tête et cou, très bons aplombs, très bon poil. Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs VAL ERI 1 PU1 
SERT CACIB VSP. Erinomainen kokonaisuus, tiivis, hyvät mittasuhteet omaava uros, ihastuttava ilme, hieman 
liikaa huulia ja kaulanahkaa, muuten hyvä pää, erinomainen eturinta ja runko, tasapainoiset hyvät kulmaukset 
takana, hyvä luusto, olkavarsi saisi olla viistompi, liikkuu hieman leveällä taka-askeleella, muuten hyvät liikkeet, 
erinomainen karvan laatu ja määrä, hyvä käytös. 
 
COCKETT'S ZEUS 46768/10 s.13.3.2009 i. All-Good-Thing e. Upsy Daisy's Mysteries kasv. Birgitta Markoff, 
Ruotsi 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro JUN ERI 1 SERT. 1-vuotias, reilun kokoinen, hyvin sopu-
suhtainen vahvalla raajaluustolla ja selvällä sukupuolileimalla varustettu nuori uros, hyvät pään linjat ja ilme, 
oikea-asentoiset korvat, ryhdikäs kaula, rodunomainen ylälinja, oikein kannettu häntä, oikean mallinen runko, 



hiukan pysty olkavarsi, hyvät takakulmaukset ja käpälät, tasapainoiset askeleet mutta toivoisin kevyemmät 
liikkeet, oikealaatuinen karvapeite, erinomainen luonne. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila JUN H. Hyvä nuori 
uros, otsapengertä voisi olla hieman enemmän, hyvä kaula, eturintaa voisi olla enemmän, niukat etukulmaukset, 
hyvä ylälinja ja takaosa, hyvänlainen karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi 
JUN ERI 1. 14 månader, maskulin juniorhane med bra proportioner, ganska bra huvud men nospartiet behöver 
fyllas ut, saxbett, fina ögon och öron, något fallande bakskalle, bra hals och överlinje, knappt förbröst men bra 
bröstkorg, tillräckliga vinklar, passande benstomme, mycket bra kors och svans, bra ben och tassar, sunda 
effektiva rörelser, välskött päls av utmärkt kvalitet och färg, typiskt temperament. Joensuu KR 29.5. Harry Tast 
JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Hyvin kehittynyt, tyylikäslinjainen ja tasapainoinen 14-kuukautinen uros, päässä 
oikeat mittasuhteet, kallon ja kuonon linjat eivät täysin yhdensuuntaiset, löysää kaulanahkaa, oikein asettuneet 
korvat, jalo kaula, pitkät hyvin kulmautuneet takaraajat ja matala kinner, kauniisti laskeva selkälinja, silkkinen 
turkki, runsaat hapsut, hyvä askelpituus, liikkeessä tyypillinen häntä. Joensuu KV 30.5. Karin Linde-Klerholm, 
Ruotsi JUN ERI 2 PU4. 14 months, excellent type, masculine head, nice expression, very good eye colour, 
good bite, well set eyes, excellent neck, bit straight in shoulder, sufficient forechest, good body, dropping off at 
the croup, good angulations in back but a little bit high in hocks, carries himself nicely on the move but with a 
very high tail. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia NUO ERI 1. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja 
JUN ERI 2. Correct proportions, correct head and expression, very good neck, good body and rear angulations, 
would prefer longer upper arm, very good coat for this colour, good temperament and movement. Kouvola KR 
21.8. Tino Pehar, Kroatia NUO EH 3. 17 months, big male, strong bones, good head and expression, correct 
eye shape, enough strong back, good angulations, a little bit short upper arm, in movement could have longer 
steps in front and little more drive. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 14.8. Harry Vilkman SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: reipas ilmeikäs 
tutustuja. Haku ja laukaus hyväksytty: riittävää laajuudeltaan ja innokasta, käyttää maa- ja ilmavainua, hieman 
käskyllistä, laukauksesta jatkaa samaan malliin. Jäljestys hylätty: hieman epävarmaa, rauhallista (puurtavaa), 
edettiin kaadolle jonka ilmaisee, reippautta ja varmuutta lisää niin hyvä tulee. Vesityö hyväksytty: innokas 
uimaan, noutaa ja luovuttaa pukin. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: -. Kouvola 
29.8. Veli Nurminen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloisesti kaikkeen suhtautuva koira. Haku ja 
laukaus hyväksytty: sopivan laajuista, hyvää ja innokasta haukkujen säestämää hakua, käyttää ilma- ja 
maavainua, tottelee hyvin, laukauksesta hypähtää ja pysähtyy (putoaa kuoppaan). Jäljestys hyväksytty: 
vauhdikasta kaarroksin maustettua jäljestystä, kulma hyvin ja kaato kiinnostaa, nuuhkii. Vesityö hyväksytty: hyvä 
uimari, tuo pukin rantaan. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvin totteleva ja ohjattavissa oleva koira. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: kaikki osa-alueet toimivat hyvin, hyvää yhteistyötä kautta linjan. 
 
COCKHILL MONEYMAKER Fin & Ee Mva 18403/02 s.16.1.2002 i. Norvale The Wizard e. Fin Mva Cockhill 
Graceful Dancer kasv. Jorma Leinonen 
Näyttelyt: Kemi KR 24.7. Matti Tuominen VET ERI 1 PU3 ROP-VET. Erinomaista tyyppiä oleva, miellyttävä-
päinen ja miellyttäväilmeinen uros joka käyttäytyy hyvin, sopiva raajaluusto, erinomainen runko mutta rintakehä 
saisi olla pidempi, hieman korkea hännän asento, sopivasti kulmautunut takaosa, nostelee hieman turhan 
korkealle eturaajojaan liikkeessä. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja VET ERI 2. In very good condition, 
typical with good proportions, nice head, body and angulations, good coat, temperament and movement. 
 
COCKHILL VALIANT PRINCE 51684/04 s.24.9.2004 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Made In 
Heaven kasv. Jorma Leinonen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI 4. Strong masculine head, correct bite, good front, 
slightly heavy on the shoulders, good topline, strong angulated hindquarters, moves well. 
 
COCKHILL YOGI THE BRISK Fi Jva 33112/05 s.29.4.2005 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Only 
You kasv. Jorma Leinonen 
Näyttelyt: Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila KÄY EH 1. Hyvin rakentunut uros, hyvänlainen pää jossa saisi olla 
pehmeämpi ilme, hyvä kaula, sopusuhtainen runko ja luusto, sopivat kulmaukset, hyvä karvapeite, liikkuu hyvin, 
voisi olla aavistuksen korkearaajaisempi, hyvä luonne. 
Jäljestämiskokeet: Muhos 23.5. Kari Muje VOI 3 (a-3, b-3, c-3, d-11, e-3, f-3 =26 pist). Hyvin ohjattu lähtö, heti 
alussa tuore hirven jälki vie hukkaan, palautus ja tarkkaa etenemistä, 1,5 osuutta ja jälleen hirven jäljille 
hukkaan, katkon Arttu selvittää vaivatta rengastaen, veren alku osoittaen, loppua kohti tarkentuu, kulma 
rengastaen ja 3. viimeistä makausta hyvin merkaten, kaato haltuun pysähtyen, hyvää merkkaustyötä ja koirakon 
yhteispeliä vaativalla jäljellä. Pyhäntä 30.5. Kari Muje VOI 1 (a-6, b-12, c-9, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Hyvin 
ohjattu lähtö, Arttu merkkaa makauksen ja ripeästi matkaan, Arttu vaihtelee maa- ja ilmavainua tehokkaasti 
pysyen jäljen tuntumassa koko matkan, katkolla se merkkaa veren lopun ja löytää pitkään työskenneltyään 
toisen osuuden mutta ei ihan alusta, jäljen viistoon ylittävä oja on myös hirvien kulkureitti ja tätä Artun pitää 
selvitellä hetki, loput kaksi ja puoli osuutta hyvin tarkasti, Arttu merkkaa kolme makausta hyvin pysähtyen ja 
nuuhkien, mutta ylittää kolmannen piinallisen hitaasti, lopussa se tarkistaa vielä nopeasti tuoreen hirven jäljen ja 
ottaa kaadon haltuun pysähtyen ja nuuhkien, erinomainen suoritus vaativalla jäljellä. Pyhäntä 20.6. Lea 
Foudilainen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-12, e-2, f-5 = 45 pist). Reipas lähtö, Arttu etenee reipasta vauhtia, suorilla 
osuuksilla varmaa työtä, mitä nyt hirven jäljet pyörittävät muutamaan otteeseen toisen osuuden alussa varsinkin, 
mutta työpaikka ei unohdu ja se on pääasia, makauksista merkataan selvästi kolme, kolmas makuu ohitetaan, 
kulmat ongelmitta, katkokulma laajasti rengastaen, kaato löytyy, sorkka osoitetaan ja jäädään paikoilleen, 
erinomaista työtä. 
 



CORRALET INDIAN-SAVAGE C.I.E Se & Ar & Uy Mva Ur JMva MV-05 V-09 PVM-09 50121/06 s.27.10.2002 
i. C.I.B At & Gb & Hu & Es & Ukr & VDH Mva EuV-97 MV-00 Quettadene Keeping Faith e. Corralet Winther-In-
Lonve kasv. Juan Membrado Polo, Espanja 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP RYP2. Très bon 
chien avec correcte tête et excellent corps, très bons aplombs, très bon poil, se mouve très bien. Tampere KV 
21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat VAL ERI 1 PU3. 8 years old red, shown in excellent condition, nice 
type of dog, masculine head, soft expression, scissor bite, long neck, lovely angulations, would prefer just little 
more cobby, super coat quality, moves freely with nice stride, merry cocker. 
 
CRAB APPLE’S APPLE THIEF 19861/05 s.25.2.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Jva 
Raccoon’s Hip Hip Hurraa kasv. Johanna Kääriäinen 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 18.7. Aila Pekkarinen AVO 0 (0 pist). Kouvola 8.8. Leena Kähkönen AVO 2 (33 
pist). 
 
CRAB APPLE’S COCO POPS 38648/08 s.16.5.2008 i. Fi Mva Fin Jva Bell'mano Giorgio Armani e. Fi Jva Apple 
Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki KÄY EH 4. Sopivan kokoinen, vahvarakenteinen, hyvin uros-
mainen, vahva ilmeikäs pää, hyvä kaula, vahva luusto, laaja vankka runko, käyttäytyy ja liikkuu reippaasti, upea 
turkki. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Alf Lindblom AVOI 3 (28 pist). Kouvola 4.7. Seppo Markelin AVIO 1 (49 
pist). Kouvola 8.8. Susanna Kallström AVO 3 (23 pist). 
 
CUCCIOLANDIA DECIMO 26229/10 s.29.3.2010 i. Crawford Caleb e. Cucciolandia Fulvia kasv. Heli Lindholm 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Palosaari PEN 2 KP. 8 kk, hyvä koko ja mittasuhteet, tyylikäs puhdas-
linjainen pää, hyvä kaulan pituus, etukulmaus voisi olla voimakkaampi ja eturinnan tulee vielä kehittyä ja levetä, 
hyvä takaosa, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä takapotkulla, etuaskel jää hieman lyhyeksi, kaunis turkki. 
 
CUCCIOLANDIA OTELLO 59975/08 s.17.11.2007 i. Backhills Just For You e. Cucciolandia Fulvia kasv. Heli 
Lindholm 
Taipumuskokeet: Renko 7.8. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Tarmo on 
ystävällinen, kiinnostunut ympäristöstään. Haku ja laukaus hyväksytty: Tarmo hakee pistoin, tehden laajoja 
kaarroksia pyrkien välillä tielle, palaa kuitenkin käskystä takaisin. Jäljestys hylätty: ei lähde jäljestämään uudesta 
alusta ja pienestä pakotuksesta huolimatta. Vesityö hyväksytty: halukkaasti veteen, tuo pukin rannalle. 
Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevaisuus on välillä koetuksella Tarmon pyrkiessä kannatusjoukkojen luokse. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: ohjaaja saa hyvin Tarmon hallintaan vaikka Tarmo välillä pyrkii keskeyttämään 
suorituksen. Marttila 24.8. Johanna Söderholm SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Tarmo antaa 
itsestään eloisan ja cockerimaisen yleiskuvan suhtautuen koiriin ja ihmisiin uteliaasti ja välittömästi. Haku ja 
laukaus hyväksytty: Riittävän laajaa maa- ja ilmavainuista hakua, Tarmo pitää hienosti yhteyttä ohjaajaansa, 
laukauksesta jatkaa työskentelyä. Jäljestys hyväksytty: maa- ja ilmavainuinen, ripeäotteinen jäljestäjä, pientä 
pyöritystä ensimmäisellä osuudella ja toinen osuus tarkistuspistoin, kaato kiinnosti kovasti. Vesityö hyväksytty: 
Tarmo menee halukkaasti veteen, noutaa pukin ja luovuttaa sen ohjaajalle käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: 
Tarmo tottelee ohjaajaansa välittömästi. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: innokasta ja sujuvaa yhteistyötä. 
 
DAZZLINGTAILS A BOY LIKE DADDY Lt & LV & Ee & Balt JMva BaltJV-10 LtJV-10 EeJV-10 32278/09 
s.16.5.2009 i. C.I.E V-10 Westerner Dance In Time e. Benchmark Chill'n Thrill kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro JUN EH 3. 10 kk, keskikokoa suurempi, ääriviivoiltaan 
sopusuhtainen junioriuros jolle toivoisin yhdensuuntaisemmat pään ylälinjat, muuten hyvä pää ja ilme, oikea-
asentoiset korvat, juuri riittävän pitkä kaula, hieman periksi antava ylälinja, lyhyt lantio, aavistuksen yli-
kulmautunut ja alle kasatut takaraajat, hyvät etukulmaukset, vielä hieman kapea edestä ja hyvin ahtaat etu-
liikkeet, syvä rintakehä, toivoisin enemmän ryhtiä ja temperamenttia. Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila JUN 
EH 1. Mittasuhteiltaan hyvä uros jolla hyvän mallinen pää, hyvä kaula, hieman kapea edestä, hyvä runko ja taka-
osa, selkälinja voisi olla kiinteämpi, hieman pörröinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Mäntsälä KR 18.7. 
Orietta Zilli, Italia JUN ERI 1. Helsinki KR 25.7. Harry Tast JUN 1 PU2 VASERT. Rungossa oikeat mitta-
suhteet ja raajakorkeus, kaunisilmeinen pää, kuonon ja kallon linjat eivät yhdensuuntaiset, tyypillinen häntä, erin-
omainen raajarakenne, tehokkaat liikkeet, hyvä turkki. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja JUN ERI 1. 
Correct proportions, nice head and expression, good neck and body, correct shoulders and angulations, good 
coat, movement and temperament. Helsinki KR 5.9. Helle Dan Pålsson, Tanska JUN H. Nice type, up to size, 
strong and masculine, still needs to develop, masculine head with good expression and bite, dark eyes, too 
much skin, straight shoulder, lack of forechest and depth, little long back, good quarters and tailset, needs to fill 
in his outline, moves happily but narrow in front and back, excellent temperament and coat. 
Taipumuskokeet: Rautjärvi 24.7. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Sören on ystäväl-
linen ja ennakkoluuloton. Haku ja laukaus hyväksytty: haku on riittävän laajaa, sopivan innokasta, Sören käyttää 
maa- ja ilmavainua, laukausta se säpsähtää mutta jatkaa, yhteistyö toimii moitteettomasti. Jäljestys hyväksytty: 
Sören jäljestää maavainulla, alkumatka jäljen sivulla, kulmalta jäljestys tarkentuu, kani kiinnostaa. Vesityö 
hyväksytty: Sören empii aluksi mutta toisella heitolta lähtee uimaan ja noutaa pukin. Tottelevaisuus hyväksytty: 
Sören tottelee. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvin toimiva työpari. 
 



DELICHON CHUBBYCLOUD Fi Mva 54297/06 s.14.11.2006 i. C.I.B Fin & Lv & Ee Mva LvV-10 Francini’s 
Pensierostupendo e. Delichon Brambleberry kasv. Kati Härkönen 
Näyttelyt: Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström KÄY ERI 1. 3-vuotias, erinomainen tyyppi ja koko, hyvä 
sukupuolileima, oikeat pään linjat, erinomainen kaula joka liittyy hyvin lapoihin, pysty olkavarsi, hyvä runko, pitkä 
lanneosa, erinomainen luusto, pehmeät ranteet, erinomaiset sivuliikkeet, kiva luonne. Hamina KV 23.5. Petra 
Junehall, Ruotsi KÄY EH 2. Maskulin hane av utmärkt typ, välformat huvud, mycket bra nosparti, knappt 
saxbett, fina ögon och öron, tillräcklig hals, bra överlinje, mycket bra förbröst, passande benstomme, något 
knappa vinklar, mycket bra kors och svans, kunde vara mer stabil i hasen, parallella rörelser men borde ta ut 
steget bättre, ganska bra päls och färg, typist temperament. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-
Britannia KÄY EH 4. Well balanced head but would like a little bit more work on his stop, adequate reach of 
neck, a little heavy on his shoulders, deep well sprung ribs, well muscled quarters, moved well in front but a little 
close behind, looses his topline a little on the move. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 2.5. Asko Kukkola AVO 1 (48 pist). Kouvola 16.5. Tuovi Henttu AVO 1 (44 pist). 
Loppi 30.5. Virpi Solla VOI 2 (32 pist). Kouvola 4.7. Paul Vuori VOI 2 (34 pist). Loppi 1.8. Ilkka Niemi VOI 2 (34 
pist). Kouvola 8.8. Leena Kähkönen VOI 2 (32 pist). Espoo 3.10. Pasi Kemppainen VOI 2 (34 pist). Espoo 
14.11. Satu Savolainen-Pulli VOI 1 (45 pist). 
 
DEMAKIN HOBO'S WALTZ 20446/09 s.21.2.2009 i. Cockhill Valiant Prince e. Fi Mva Dan-L's All Kiss's To 
Demakin kasv. Tiina Nykänen 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen JUN H. 1-vuotias lihaksikas juniori jolla oikeat linjat mutta saa 
vielä jäntevöityä, kaunisilmeinen pitkä pää, hyvä purenta ja korvat, oikea rintakehän muoto, lavat voisivat olla 
viistommat, muuten hyvät kulmaukset ja käpälät, oikea hännän heilutus, vielä kovin pehmeä pentukarva, 
vaivaton liike oikealla ryhdillä, mukava luonne. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia JUN EH 4. Rather large in 
size, long in body, moves with drive, should have better shoulders and more neck, could do better with more 
narrow skull. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia JUN EH 3. Good dentition, well developed nose, 
good eyes and expression, square in shape, prefer a little more layback of shoulders and hocks to be more laid 
down, good depth of rib and front action. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia JUN ERI 3. Large 
masculine dog, good angulations in front and rear, well balanced, firm topline, moves well. Jyväskylä KV 14.11. 
Daniela Radu, Romania NUO EH. Muzzle is too long, eyes a little bit small and round, short neck, croup is long 
and tailset low, coat not in excellent condition. 
 
DEMAKIN JOVIAL MEMBER 20448/09 s.21.2.2009 i. Cockhill Valiant Prince e. Fi Mva Dan-L's All Kiss's To 
Demakin kasv. Tiina Nykänen 
Näyttelyt: Kemi KR 24.7. Matti Tuominen NUO ERI 1 PU4 VASERT. Erinomaista tyyppiä oleva voimakas-
runkoinen uros jolla hyvin kaunis pää ja ilme, hyvä karvan laatu ja luusto, voisi olla hieman hoikemmassa 
kunnossa, hieman niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut, hyvä hännän asento, liikkuu hyvin sillloin kun 
haluaa. 
 
DEMAKIN SNIEGASCOMES 29830/08 s.26.3.2008 i. Asquanne Ghenghis e. Cockhill Young And Proud kasv. 
Tiina Nykänen 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen NUO EH 1. 2-vuotias oikealinjainen nuori uros, ikäisekseen 
hyvä rintakehän muoto, erinomainen raajaluusto, urosmainen pää, linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja 
silmät tummemmat, eturinta tulossa, kaunis ylälinja, hyvät käpälät, erinomainen karvan laatu, liikkuu iloisesti 
mutta vielä kapeasti. 
 
DISKATIA NIGHTKNIGHT 39026/10 s.11.11.2009 i. Gallinagos Smooth Operator e. Diskatia Nightfall kasv. Ivan 
Ciric, Serbia 
Näyttelyt: Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska JUN ERI 2 VASERT. 1 year, good size, well developed male, 
nice masculine head and expression, correct bite, beautiful dark eyes, long low set ears, a bit narrow in the front, 
good length of neck, correct topline, well set tail, well angulated behind, moves with good drive, nice coat and 
condition, good temperament. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN H. Well groomed, slightly 
upright in shoulder, height not in balance with length, well boned but soft muscle, moved well, although slightly 
close behind. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH. Hyvä koko ja mittasuhteet, pää saisi 
olla pidempi ja jalompi, pysty lapa ja olkavarsi, rintakehä vielä matala, eturinta kaipaa lisää täytettä, hyvä selkä-
linja, hyvät takakulmaukset, hyvälaatuinen karva, etuliikkeet hieman kapeat. 
 
DRAGONGÅRDENS GET INSANE S45319/2009 s.2.6.2009 i. Se(n) Mva Se Jva Manaca's Get's Ideas Going 
e. Dragongårdens Lady Stardust kasv. Petra Junehall, Ruotsi 
Näyttelyt: Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi JUN EH 3. Heavier in type, matching head, masculine 
expression, sufficient neck, straight front, strong bone, well muscled rear, solid body, good mover, he is too 
much for me. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska NUO EH 1.16 months, very nice well developed male, 
beautiful masculine head and expression, well set ears, correct bite, dark eyes, front legs are not quite straight, 
good length of neck, strong topline, correct compact body, well angulated behind, well set tail, he needs more 
drive in movement, he is not parallel in front, beautiful coat and show condition, needs to be a bit more outgoing 
in temperament. 
 
DRAGONGÅRDENS SUNNY SIDE OF THE ROAD S Jva S31126/2008 s.22.3.2008 i. Se(n) & No Mva Se Jva 
SeV-03 Manaca's On The Road e. Travis Sunny Side Up kasv. Petra Junehall, Ruotsi 



Näyttelyt: Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 2 PU2 VASERT VACA. Very masculine, 2 years, 
shown in very good condition, pretty picture, correct eyes, form, colour and expression, scissor bite, clean neck 
and shoulders, slightly loose elbows, proper coat texture, moves ok, could have more reach and drive. Helsinki 
KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO ERI 3. Very good grooming and presentation, good balance 
throughout, hard muscled, moved out straight with drive from well placed hocks and tight feet. Helsinki KV 
12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 4. Tyylikäs hieman pitkärunkoinen uros, pitkä pää, tummat silmät, 
hyvä lapakulmaus, hyvä rintekehän syvyys ja tilavuus, kaunis ylälinja, pitkä lanneosa, erinomaiset taka-
kulmaukset, erinomainen karvan laatu, kauniisti kunnostettu, liikkuu hyvin. 
 
DREAMFILLA’S BANNANA Fi Mva 30433/08 s.31.12.2006 i. C.I.B Sr & At Mva Victoria’s Yeti Made In Austria 
e. Hr Mva Utterly Black Petrs kasv. Leona Juraskova, Tsekki 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta VAL ERI 2 PU4. Nice head with correct bite, well set ears, good 
front and topline, coat in good condition, well angulated hindquarters, moves and shows well. Laihia RN 6.2. 
Paula Rekiranta VAL ERI 1 PU2. Tyypiltään erinomainen tasapainoinen uros jolla kauniit rungon ääriviivat, 
vahva urosmainen pää, hieman takaluisu kallo, riittävä kaula, laskeva selkälinja, hyvin kulmautuneet vahva-
luustoiset raajat, tilava runko, oikean laatuinen hyvin hoidettu karvapeite, liikkuu erittäin hyvin. Kruunupyy RN 
8.5. Vera Smirnova, Viro VAL ERI 1 PU2. Erinomainen tyyppi, vahva luusto, sopiva koko, ilmeikäs urosmainen 
pää, kaunis ylälinja, erinomainen runko, vahva takaosa, hyvät kulmaukset edessä ja takaa, oikea karvan laatu, 
tehokkaat liikkeet. Lestijärvi RN 15.5. Markku Santamäki VAL ERI 1 PU1 VSP. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan 
erittäin hyvä, kohtalaisen hyvä pää, hieman takaluisu kallo, pitkä kaula, hyvä ylälinja, vahva luusto ja hyvät 
raajojen kulmaukset, erinomaiset liikkeet, liioittelematon hyvä turkki, runsaat hapsut raajoissa. Seinäjoki ER 
16.5. Marjo Jaakkola VAL ERI 1 PU1 VSP BIS2-VSP. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä vahva 
kuono, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, vahva luusto, erinomainen runko, hyvä vahva takaosa, erin-
omainen matala kinner, liikkuu hyvällä pitkällä askeleella. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-
Britannia VAL ERI 3. Well balanced head, lovely expression, correct neck and shoulder placement, quality 
bone, short deep body, good width of quarters, would prefer more strength in hocks, very enthusiastic mover. 
Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola VAL ERI 1 PU1 CACIB VSP. Erinomainen tyyppi, kauttaaltaan tasa-
painoinen, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, hyvin kehittynyt 
runko, hyvä leveä reisi ja matala kinner, liikkuu hyvällä askelpituudella. Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs VAL ERI 
1 PU1 VSP. Erinomainen kokonaisuus ja tyyppi, vahva uroksen pää jossa takaluisu kallo ja otsapenger saisi olla 
selväpiirteisempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä runko, tasapainoinen raajarakenne ja hyvä luusto, liikkuu erittäin 
hyvin, hyvä karva ja iloinen käytös. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia VAL EH 4. Well 
presented dog, nice neck, it's too thin, nice bone, could have tighter feet, quarters over angulated, happy mover. 
Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala VAL ERI 2 PU4. Erittäin hyvän tyyppinen uros, kauniit silmät ja katse, 
kuonon ja kallon linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, pitkä kaula, voisi olla hieman kuivempi, hyvä rintakehä 
ja eturinta, hyvät kulmaukset, vankka luusto, liikkuu hieman kapeasti takaa, sivusta hyvä askel, hyvä luonne. 
 
ELMERS GOLDMINE ALBIN MY FRIEND 12169/99 s.17.1.1999 i. Fin Mva Sweetie-Pie Peanut Butter e. Dina 
kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali VET ER 2. 11 ans, typique, bonne tête, correct 
corps our son âge, bons aplombs, bon poil. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro VET EH 4. Erittäin hyvä 
tyyppi, vahva luusto, sopiva koko, vahva urosmainen pää, vahva selkä, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, 
etuasentoiset lavat, riittävät takakulmaukset, ikäisekseen hyvät liikkeet. 
 
ELMERS GOLDMINE KARATE-KID Fin Jva 35911/04 s.17.7.2004 i. Flyers After Math e. Janet Bleper's kasv. 
Helena Partanen 
Näyttelyt: Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila KÄY EH 3. Hyvä uros jolla hieman kevytpiirteinen pää, lähes tasa-
purenta, hyvä kaula, hieman suora edestä ja eturintaa saisi olla enemmän, hyvä runko, riittävät takakulmaukset, 
hyvä karvapeite, saisi liikkua pitemmällä askeleella, miellyttävä luonne. Lestijärvi RN 15.5. Markku Santamäki 
KÄY EH 1. Kookas, vahvarakenteinen, hyvin urosmainen, ilmeikäs pää, vahva kaula ja runko, hyvät raajat, 
vahva turkki, tasapainoiset liikkeet. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara KÄY H. Mittasuhteiltaan erinomainen 
kompakti uros, selvä sukupuolileima, keskivoimakkaat raajat, tilava rungon malli, voimakkaat takakulmaukset, 
vähän korkea kinner, etuosan tulisi olla voimakkaammin kulmautunut ja kaulan vähän tyylikkäämpi, niukka 
eturinta, tarpeeksi tummat silmät, hyvä kallo, vähän kapea kuono, karvassa pehmeyttä, ylös kiinnittynyt häntä 
joka hieman korkealla liikkeessä, etuaskeleen tulisi ulottua pidemmälle, taka-askel sidottu ja säkäosa putoaa 
liikkeessä, saisi kantaa itsensä paremmin, ei nyt parhaassa kunnossa. 
 
ELMERS GOLDMINE QUANDY-KID Fi & Se Jva 28489/06 s.13.5.2006 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid 
e. Emmaboda Miracle kasv. Helena Partanen 
Jäljestämiskokeet: Närpiö 13.6. Jarmo Nummijärvi VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-11, e-3, f-5 = 47 pist). Erin-
omainen jäljelle lähtö, molempia vainujaan Eddie käyttää tehokkaasti, sopivavauhtista, osin siksak-kuviolla, 
makauksista merkataan 2, 3 ja 4, ensimmäinen makaus yli merkkaamatta, katkokulmalla laajahkoin kaarroksin, 
jatko-osuudella kakkoskulma tarkasti, kolmannella kulmalla pieni rengas jäljen molemmin puolin, kaato 
omistettiin vartioimalla, ohjaajan ja koiran yhteistyö saumatonta. 
 
ELMERS GOLDMINE QUATRO SPEED 28488/06 s.13.5.2006 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid e. 
Emmaboda Miracle kasv. Helena Partanen 



Jäljestämiskokeet: Heinola 9.5. Heikki Pirhonen VOI 2 (a-6, b-6, c-5, d-13, e-3, f-5 = 38 pist). Hyvin opastettu 
ja ohjattu lähtö, lähtömakauksen tutkittuaan Kero aloittaa pääosin maavainuisen jäljestyksen, vauhti on jälki-
työhön sopivaa, ensimmäisen osuuden lopussa kulma yli ja hakkuuaukkoon josta suunta ei omin avuin selviä, 
joudutaan osoittamaan jälki, suorat osuudet hyvin pienin pistoin jäljen sivuun, katkokulma selvitetään yhdellä 
laajahkolla rengastuksella, kolmas kulma pienellä ylityksellä, kaikki makaukset osoitettiin erinomaisesti 
pysähtyen ja tutkien, suoraan kaadolle jota tutkii ja jää vierelle, yksi virhe pudottaa palkintosijan, muuten hieno ja 
hyvin etenevä suoritus. Tammela 22.8. Anne Viitanen VOI 1 (44 pist). Hämeenlinna 5.9. Jari Salokanto VOI 2 
(36 pist). 
 
ELMERS GOLDMINE SAMSAM YES I AM Fi Jva 50772/06 s.19.10.2006 i. Elmers Goldmine Albin My Friend 
e. Emmaboda Miracle kasv. Helena Partanen 
Jäljestämiskokeet: Närpiö 13.6. Jukka Hevonkorpi VOI 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, koira lähtee reippaasti mutta 
tuntuma jälkeen ei tahdo oikein pysyä, runsaiden tarkistusten jälkeen hukka, 1. kulma teettää töitä, jatko 
kuitenkin löytyy, 2. osuuden alussa koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä, hukka, runsain tarkistuksin 2. kulmalle 
jossa katko, jatko ei oikein tahdo löytyä ja koe keskeytetään koska aikaa on kulunut jo 45 minuuttia, koira teki 
sinnikkäästi töitä mutta tuntuma jälkeen ei pysynyt. Maalahti 7.8. Kai Ylikoski VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-
5 = 46 pist). Robinille osoitetaan alkumakuu jota nuuskaisee, ohjataan hyvin jäljelle, jäljestys etenee sopivaa 
vauhtia kaikki osuudet, pääosin jälkitarkasti, vain muutama tarkastus jäljen sivuun, 1. kulma jossa katkos 
jäljestää verityksen loppuun, tekee hakulenkin ja löytää uuden osuuden, toinen kulma tarkastuslenkillä, kolmas 
kulma teettää enemmän töitä ja sitä selvitetään pidempään mutta sekin selviää, makauksista merkkasi kaikki, 
joskin melko huolimattomasti, saisi osoittaa selvemmin, kaadolle suoraan jota nuuskii ja jäi viereen, itsenäinen 
äänetön suoritus, ohjaajan ja koiran yhteistyö sujuvaa. Närpiö 19.9. VOI 1 (45 pist). 
 
ELMERS GOLDMINE TIP TOP MAN 20752/07 s.14.3.2007 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Janet Bleper’s kasv. 
Helena Partanen 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali KÄY EH 1. Typique, mais avec un corps un peu 
long, bons aplombs et poil. Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta KÄY EH 2. Voimakasrakenteinen uros jolla hyvät 
mittasuhteet, vahva oikean mallinen pää, hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, hieman niukasti 
kulmautuneet raajat, vahva luusto, runsas turkki, aavistuksen matalaraajainen, liikkuu hyvin. Kruunupyy RN 8.5. 
Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 1. Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja koko, kaunis urosmainen pää, kaunis ylä-
linja, hyvin kehittynyt runko, riittävät etu- ja hyvät takakulmaukset, hieman laiskat mutta oikeat liikkeet. Pori KV 
4.7. Laurent Pichard, Sveitsi KÄY ERI 1. 3 years, good size, blue, could be a little more outgoing, excellent 
head, scissor bite, proper neck and shoulder, excellent ribcage, proper tailset, slightly woolly coat, sound mover, 
could be a little more powerful. 
 
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: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali AVO EH. Typique tête, corps un peu long, s'ouvre 
les aplombs à l'antérieur, bon à l'arrière, bon poil. Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta AVO EH 4. Erittäin hyvän 
tyyppinen uros joka esitetään tänään hieman tukevassa kunnossa, hyvä pään malli, lempeä ilme, riittävä kaula, 
hieman pehmeä selkä, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman pyöristynyt lantio ja kapea reisi, oikea turkin laatu, 
erinomaiset liikkeet, pitkä askel. Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat AVO EH 3. 2 years old 
blue roan, lovely head type, good size, too long in loin, must be more cobby, excellent texture of coat, good 
bone, nice coat quality, lovely temperament, moves freely. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen AVO ERI 1 PU3 
VASERT. 2-vuotias hyvärunkoinen nuori uros jolla upeailmeinen kaunislinjainen pää, hyvä purenta, huulet ja 
korvat, kaunis niskan kaari, riittävästi eturintaa, lanneosa voisi olla hieman lyhyempi, hyvät kulmaukset ja 
käpälät, hyvä karvan laatu, iloiset cockerin liikkeet, säilyttää ylälinjansa, erinomainen askelpituus. Kruunupyy 
RN 8.5. Vera Smirnova, Viro AVO ERI 2. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto ja koko, kaunis pää, pehmeä ilme, 
hieman pehmeä selkä, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, lavat hieman edessä, hyvä takaosa, kaunis turkki, 
hieman ahtaat takaliikkeet, hyvät sivusta. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara AVO ERI 1. Hiukan pitkä-
runkoinen maskuliininen sopivaluustoinen uros, erinomainen kallo ja kauniit silmät, hyvä eturinta ja viisto olka-
varsi, hiukan pystyt lavat ja lyhyeksi jäävä kaula, täyteläinen rintakehä, hyvin kulmautuneet takaraajat, hyvä 
askelpituus ja yhdensuuntaiset takaliikkeet, hyväasentoinen häntä, ok karva. Tuuri KR 13.6. Reia Leikola-
Waldèn AVO ERI 1 PU4. Vankka uros jolla kaunisilmeinen oikealinjainen pää, riittävä kaula, täyteläinen eturinta, 
tasapainoiset kulmaukset, sopiva runko, hieman pitkä lanneosa, vankka luusto, liikkuu erittäin hyvin takaa 
hyvällä potkulla, upeat vetävät sivuliikkeet, kohtuullinen turkin laatu, voisi olla aavistuksen korkearaajaisempi, 
erinomainen luonne. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila AVO ERI 2. Kaunis sopusuhtainen uros joka voisi olla 
aavistuksen korkearaajaisempi, hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, hieman suora edestä, erittäin hyvä 
runko ja takaosa, hyvälaatuinen karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Kihniö RN 28.8. Markku 
Santamäki AVO EH 1. Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman antava, kaunisilmeinen pää, 
hieman takaluisu kallo-osa, pitkä kaula, hyvin kehittynyt rintakehä, hyvä luusto, hyvä turkki, näyttävät liikkeet, 
käyttäytyy hyvin. 
 
EMBA’S MR RICKY MARTIN S12260/2009 s.2.1.2009 i. Se(n) & De Ch Vignett's Masterpiece e. Merazure 
Golden Tan Echo kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali JUN ERI 2. Très typique, correcte tête en 
formation, s'ouvre un peu dans intérieur, bon temperament, bon mouvement. 
 



EMMABODA ELBAJON 34252/06 s.8.6.2006 i. Lecibsin Corncob e. Emmaboda Catwalk kasv. Aga Kilponen 
Jäljestämiskokeet: Kruunupyy 23.5. Jyrki Rasinpää AVO 3 (a-4, b-5, c-7, d-6, e-3, f-2 = 27 pist). Bajo ohjataan 
alkumakaukselle jota nuuhkitaan, alkaa sopivan vauhtinen jäljestys maavainua hyväksi käyttäen, ensimmäinen 
ja toinen osuus jälkitarkasti muutamaa tarkistuslenkkiä lukuunottamatta, kolmannen osuuden puolessa välissä 
ajaudutaan hirven jäljille aina hukkaan asti, muuten osuus jäljestetään pääosin jäljen päällä, toinen hukka 
tuomitaan jäljen lopussa kiertämällä kaato ja lähdetään oppaan jälkiä tielle, pystytään osoittamaan puhdas jälki 
josta mennään suoraan sorkalle johon jäädään, ensimmäinen kulma oikaistaan sisäkautta ja makaus jää 
merkkaamatta, toinen kulma tarkasti ja makaus merkataan kusaisemalla, hyvä jäljestys aloittelevalta parilta 
vaikka hukat alentavat palkintosijaa. Uusikaarlepyy 8.8. Toni Tunkkari AVO 0 (0 pist). Uusikaarlepyy 15.8. 
Torsten Lerstrand AVO 1 (46 pist). Kokkola 22.8. Juha Junkala AVO 0 (0 pist). 
 
EMMABODA FINALIST 14754/09 s.11.1.2009 i. Lecibsin Corncob e. Emmaboda Catwalk kasv. Aga Kilponen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN EH. Nice head, correct bite, correct front and topline, very 
nervous on the table, very unsettled on the movement. Kemi KR 24.7. Matti Tuominen NUO ERI 2. Erittäin 
hyvän tyyppinen, hieman kevytkuonoinen uros, hyvä karvapeite, sopiva raajaluusto, eturinta saisi olla 
täyteläisempi, hännän asento ok, riittävä runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella, 
esitetään hyvin. 
 
FENBROOK AIN’T NO OTHER C.I.B. Fin & Ee Mva 43908/06 s.2.8.2006 i. N Mva Travis Vital Spark e. C.I.B 
Fin & Ee Mva Manaca’s Xcuse My Conduct kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro VAL ERI 2 PU4. 3½-vuotias, erinomaista rotutyyppiä 
edustava, rungoltaan sopusuhtainen, tukevalla raajaluustolla varustettu hyvin kulmautunut uros jolle toivoisin 
kuivemman pään, loivemman otsapenkereen ja tiiviimmät silmäluomet, hiukan etuasentoiset raajat antavat 
kaulasta todellista lyhyemmän vaikutelman, oikean mallinen rintakehä, hyvin kannettu häntä, aavistuksen 
matalalle kiinnittyneet korvat, seistessä vaikuttaa hieman ylikulmautuneelta takaa, oikealaatuinen karvapeite, 
hyvä luonne. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen VAL ERI 1 PU1 ROP. Hyvin miellyttävä hyvärunkoinen ja hyvä-
luustoinen linjakas uros jolla erinomainen uroksen pää ja korvat, hyvät huulet ja purenta, kaunis kaulan kiinnitys 
ja ylälinja, erinomainen takaosa ja rakenne, kääntää hieman etukäpäliä ulospäin, liikkuu erinomaisella askeleella 
ja asenteella, upea karvan laatu, hyvin laadukas kokonaisuus. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti VAL 
ERI 1 PU1 VSP. Very nice dog, moves with a very good drive on back, very good outline, nice head and 
shoulder, an excellent coat. Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström VAL ERI 1 PU2. Kookas, erittäin hyvän 
tyyppinen, tasapainoinen kokonaisuus, hyvä sukupuolileima, hyvän mallinen pää, kallo ei saa olla syvempi, 
hyvät silmät, kaula liittyy hyvin lapoihin, sopivat kulmaukset edessä ja takana, oikean mallinen runko, erin-
omainen luusto, pehmeät ranteet, hyvin hoidettu karva, liikkuu hyvin. Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi 
VAL ERI 1 PU2. Maskulin hane av utmärkt typ, storlek och proportioner, vackert huvud och uttryck, tillräcklig 
nosparti, saxbett, något runda men mörka ögon, utmärkt hals och överlinje, passande benstomme, välvinklad, 
välkroppad, utmärkt kors och svans, breda välmusklade lår, starka haser, effektiva sunda rörelser, välskött päls 
av utmärkt mängd, struktur och färg, typiskt temperament. Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska 
VAL ERI 1 PU3. 4 years old English cocker champion male, masculine head, well shaped head with typical 
expression, lovely strong neck, well angulated in front and behind, strong body, good spring of ribs, nice 
forebreast, nice legs and feet, sound happy mover, lovely coat and typical temperament. Kellokoski ER 5.6. 
Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VAL ERI 1 PU1 VSP. Well balanced masculine head with plenty of work in 
it, would prefer a slightly tighter eye, correct reach of neck into well placed shoulders, correct bone, well sprung 
ribs, well angulated quarters, sound mover with plenty of drive. Karjaa KR 11.7. Hannele Jokisilta VAL ERI 1 
PU1 ROP. Erinomainen voimakas maskuliininen kokonaisuus, vahva hyvä uroksen pää, hyvä kaula ja selkälinja, 
riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, voimakas runko, kaunis karva, hyvä luonne, liikkuu hyvin. 
Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia VAL ERI 2 PU3. Helsinki KR 25.7. Harry Tast VAL ERI 1 PU3. 
Voimakasrakenteinen, hyväluustoinen uros, tasapainoinen ylälinja, takaluisu kallo, tyypillinen ilme, häntä saisi 
olla iloisempi, runsaat hapsut, tehokkaat yhdensuuntaiset liikkeet. Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia VAL 
ERI 1 PU1 ROP RYP1. 4 years, good size, excellent proportions, typical head and expression, enough long 
neck, correct topline, a little bit long in loin, excellent angulations, moves very well. Helsinki KR 5.9. Helle Dan 
Pålsson, Tanska VAL ERI 1 PU4. Nice type and size, masculine head with good muzzle, eyes placed a little 
wide apart, a little straight shoulder, long well placed upper arm, plenty of forechest, strong body, a little long 
loin, a little too strong angulations behind, moves on the border of too much drive, excellent coat and 
temperament. Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi VAL ERI 1 PU1 ROP. Quality dog, showing plenty of 
substance, typical head and expression, correct ears, well made front and rear, strong body, compact, uses his 
tail when moving, covers much ground. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia VAL ERI 2 PU3. 
Nice neck and shoulders, good legs and feet, slightly longer cast, nice quarters, good coat and condition, moves 
happily. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala VAL ERI 1 PU1 ROP RYP2. Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvän 
kokoinen uros, kaunis maskuliininen pää, pehmeä ilme, riittävä kaula, hyvä rintakehä, vankka luusto, hyvät taka-
kulmat, edessä riittävät, liikkuu erittäin hyvin ja tehokkaalla askeleella, erinomainen luonne ja esiintyminen. Lahti 
KV 30.10. Birte Scheel, Tanska VAL ERI 1 PU1 ROP RYP2. 4 years, beautiful male, very nice masculine head 
and expression, correct bite, dark eyes, long low set ears, good front, strong topline, compact body, well set tail, 
well angulated behind, sound movement with excellent drive, beautiful coat and condition, well presented, good 
temperament. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania VAL ERI 1 PU1 VSP. Typical head, strong body, 
strong topline, back angulation strong enough, nice coat. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia VAL ERI 
3. Very well groomed and presented, good balance throughout, correct dentition, firm topline, moved out straight 
and true, driving from well placed hocks. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 2 PU2. 



Voimakas maskuliininen uros, hyvä pään pituus, hieman raskas kallo, aavistuksen laskeva selkälinja, hyvä lapa-
kulmaus, täyteläinen eturinta, syvä ja tilava rintakehä, erinomaiset takakulmaukset, kaunis hyvälaatuinen turkki, 
liikkuu hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Espoo 9.6. Jukka Kuparinen AVO 3 (27 pist). 
 
FENBROOK MURTAGH 16328/09 s.25.1.2009 i. Tajmahal I Have A Dream e. C.I.B Fin & Lt Mva Fenbrook 
Brianna kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva NUO ERI 2. Correct breed type, excellent bones, very well 
developed for the age, good head, lovely expression, correct neck, typical topline and tail carriage, enough 
forechest for the age, bit long loin, correctly angulated in front and behind, moves with enough drive, correct coat 
texture, scissor bite. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia NUO ERI 2. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari 
NUO ERI 2 PU4. Miellyttävät mittasuhteet ja ääriviivat, hyvä pään malli, seistessä kaunis ylälinja, erinomainen 
runko, hieman lyhyt olkavarsi ja sen myötä lyhyehkö etuaskel, hyvä takaliike, kaunis tyyppi. 
Taipumuskokeet: Espoo 22.8. Meerit Kuparinen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen 
nuori mies, selvästi harmittaa kun joutuu odottamaan, suhtautuu ystävällisesti kaikkiin ympärillä oleviin koiriin. 
Haku ja laukaus hylätty: muutamaa hyvää yritystä lukuunottamatta liian suppeaa hakua, Mickey käyttää maa-
vainua työskennellessään, laukausta hätkähtää ja jatkaa samalla tavalla. Jäljestys hyväksytty: rauhallista vauhtia 
maavainulla etenevää jäljestystä jäljen päällä koko matkan, kaatoa nuuhki innolla, hieno suoritus. Vesityö 
hylätty: Mickeylle ei tänään uinti maita sallitussa ajassa. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelee hyvin. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: rauhallinen mukava pari, lisää harjoitusta hakumaastoihin, niin hyvä tulee. 
 
FINNSTONE'S KING SERGEI 46927/07 s.19.5.2007 i. Isbahan's Luxyry Look e. Margate Take Your Pick kasv. 
Pia Heikkinen 
Jäljestämiskokeet: Lieksa 10.7. Markku Hassinen AVO 0 (0 pist). Rantasalmi 18.7. Seppo Venäläinen AVO 0 
(0 pist). 
 
FLYERS KICK BACK Fin Mva 33982/03 s.11.4.2003 i. No & Se(n) Mva Caperhill Missing Link e. Flyers All 
Right kasv. Paula Saarinen 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Hannu Suonto AVO 0 (0 pist). 
 
FLYERS KING OF RUM 45208/07 s.1.4.2007 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva MV-05 PMV-09 V-09 Corralet Indian-
Savage e. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali AVO ERI. J'aimerais la tête avec un peu plus de 
chanfrein, bon corps, bons aplombs, bon poil. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO ERI. 
Lovely head and expression, adequate reach of neck, would prefer slightly better layback of shoulders, plenty of 
heartroom, strong well made quarters, very sound mover but would wish he was a bit more enthusiastic. 
Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia AVO ERI 2. Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 2. 3 years 
old, good proportions, proportional head, could have a little deeper muzzle, correct topline, good angulations, 
should move with longer steps in front. Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 2 PU4. 3 years, 
excellent type, lovely head, correct bite, good neck and shoulders, good brisket, excellent croup, enough 
angulated in hindquarters, excellent coat, nice movement with good action of the tail. Porvoo KR 12.9. Elsbeth 
Clerc, Sveitsi AVO ERI 2. Good breed type, shown in good coat condition, balanced in head, masculine head, 
good length of ear, strong bone, excellent angulation, deep chest, sound mover, using his tail. Hyvinkää RN 
19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari AVO ERI 1. Elegant gold dog, lovely coat, nice head, correct pigment, 
correct body and movement. 
Taipumuskokeet: Kouvola 29.8. Marjatta Jaakkola SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: hieman 
pidättyvästi ihmisiin ja ystävällisesti koiriin suhtautuva uros. Haku ja laukaus hylätty: innokasta hyvää hakua pää-
osin ilmavainulla, laukaus, koira säpsähtää ja lähtee kohti majaa ohjaajan kutsuista huolimatta. Jäljestys hylätty: 
ilmavainulla ohjattuna liikkeelle mutta Roopea ei huvittanut jäljestys tänään, harjoitusmielellä kanille jota 
nuuhkaisi. Vesityö hylätty: Roope kasteli itsensä mutta ei uinut. Tottelevaisuus hylätty: tänään vähän "huono-
kuuloinen", ajoittain hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: harjoituksia lisää, ainesta on, hyviä välähdyksiä nähtiin. 
 
FLYERS YIPPO TAN 51876/04 s.7.9.2004 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Flyers Fanny Tan kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 PU3. 5-vuotias hyvärunkoinen uros joka voisi 
kantaa itsensä liikkeessä paremmin, komea uroksen pää ja ilme, erinomaiset linjat, hyvä purenta, lavat voisivat 
olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset ja käpälät, sopiva eturinta, hyvin kaunis väri ja karvan laatu, hieno 
luonne, liikkuu hyvällä askelpituudella ja iloisesti, voisi olla ryhdikkäämpi. Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, 
Viro KÄY EH 1. Reilun kokoinen mutta sopusuhtainen, erittäin hyvää rotutyyppiä edustava uros jolle toivoisin 
aavistuksen linjakkaamman kaulan, hyvät pään mittasuhteet, hieman takaluisu kallo, matalahko korvien kiinnitys, 
toivoisin tiiviimmät silmäluomet ja kuivemman kurkunalusnahkan, rotutyypillinen ylälinja ja hyvin kannettu häntä, 
hiukan etuasentoiset eturaajat antavat kaulasta todellista lyhyemmän vaikutelman, hyvät takakulmaukset, rodun-
omaiset liikkeet, toivoisin rungon myötäisemmän karvapeitteen. Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila KÄY EH 2. 
Mittasuhteiltaan hyvä uros jolla kohtalaisen hyvä pää, kaunis kaula, eturinta saisi olla selvempi, hieman niukasti 
kulmautunut edestä, hyvä runko ja takaosa, karva ei aivan parhaimmillaan, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä luonne. 
Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti KÄY ERI 2. Excellent movement, very happy dog, nice head, good 
neck and shoulders, very good outline, excellent topline. Orivesi KR 12.6. Douglas Sidebottom, Australia KÄY 
ERI 1 PU4. 5 years old, strong, masculine, well bodied, level topline, balanced head, would like to see less loose 



skin, would like to see more angulations in front, has good drive, a merry dog. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva 
KÄY EH 3. Very good type, strong bones, should have better shape of head, scissor bite, topline could be 
stronger especially in movement, bit long loin, very well developed forechest, correctly angulated, enough drive 
in movement, coat could be a bit more silky. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia KÄY ERI 1 PU4 SERT. 
Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja KÄY EH 3. Correct proportions, excellent coat, especially for this 
colour, a bit heavy head, nice expression, correct neck, would prefer more laid back shoulders and longer upper 
arm, good body, correct rear angulation, a bit heavy on the movement. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia 
KÄY EH 2. Sound masculine god, correct head and expression, good front and feet, very good bone, good depth 
of chest, good topline, I don't like the trimming, rather low on legs, looks longer than he is. Kuopio KV 7.8. 
Frank Whyte, Iso-Britannia KÄY EH 2. Masculine head with good stop, good bone, well developed rib with 
good depth, I would prefer more drive in rear and front reach, good size, presented in good coat, I prefer shorter 
nails. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia KÄY EH 1. Masculine heavier style of dog, well balanced with 
good angulations, good topline and tailset, carrying a good coat, would prefer to see better head planes, 
attending to recede in back skull. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen KÄY ERI 1 PU4. Hyvän tyyppinen, 
vahvaluustoinen uros, kuono-osa saisi olla vahvempi, otsapenger voimakkaampi ja kallon ja kuonon ylälinjat 
yhdensuuntaisemmat, kaula saisi olla pidempi, riittävät kulmaukset edessä ja takaa, vankka runko, 
hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari KÄY ERI 3. Elegant 
dark chocolate dog, correct hair structure, a little strong typical head, for this size good proportions, a little long in 
body, good moving. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala KÄY ERI 3. Voimakasrakenteinen, hyvän tyyppinen 
uros, miellyttävä pää, hyvä silmien väri, riittävä kaula, erinomainen selkä, vankka rintakehä, vahva luusto, saisi 
olla paremmin kulmautunut edestä, takakulmaukset hyvät, karvan laatu pehmeää, väri liver & tan, liikkuu erittäin 
hyvin, rauhallinen luonne. 
Tottelevaisuuskokeet: Helsinki 31.1. Harri Laisi ALO 1 (166,50 pist). Helsinki 28.3. Ossi Harjula ALO 2 (140 
pist). Helsinki 18.9. Pirkko Bellaoui ALO 1 (163 pist) TK1. 
 
FLYERS ZIM BEAN Fin Mva 33797/05 s.26.2.2005 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali VAL ERI 3. Très bon chien, correcte tête, très bon 
corps, bon poil, bons aplombs. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VAL ERI 2 PU2. Lovely 
head and expression, ample neck, good forechest, a little heavy over shoulders today, well sprung ribs, well 
rounded quarters, sound mover with lots of drive. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia VAL ERI 1 
PU1 VSP. Nice head and expression with good dark eye, nice neck, good legs and feet, strong body, good 
quarters, too long in body, moved well, good coat and condition. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari VAL ERI 1 
PU1 ROP RYP3. Kauttaaltaan terverakenteinen, tasapainoinen ja liioittelematon uros, hyvä pään malli ja ilme, 
sulava ylälinja, tasapainoiset kulmaukset ja liikkeet, kaunis turkki, ilo katsella. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, 
Iso-Britannia VAL ERI 1 PU3. First class grooming and presentation, typical skull shape and expression and 
alert eyes, correct dentition, ideal balance between front and rear, moved out with ease, driving well from well 
placed hocks. 
 
FRANCINI’S CLAMORE 25727/09 s.10.10.2008 i. Francini’s More Than My Love e. It Mva Francini’s Birbantella 
kasv. Angela Francini, Italia 
Taipumuskokeet: Kouvola 21.8. Riitta Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen ja 
ystävällinen suhtautuminen koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus hyväksytty: ilmavainuisesti, itsenäisesti 
työskentelevä koira jonka haku oli ajoittain hyväksyttävää. Jäljestys hyväksytty: rauhallinen maavainuinen 
jäljestäjä joka tarvitsi pientä ohjausta, kaato kiinnosti, ei pelännyt laukausta. Vesityö hyväksytty: ui halukkaasti, 
nouti ja luovutti pukin. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelee hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: rauhallista 
yhteistyötä. 
 
GENTLEMAN VOM ROSENHOF 29661/08 s.23.9.2007 i. Emil z Kosickej e. Cona vom Rosenhof kasv. Perhe 
Röhre, Saksa 
Näyttelyt: Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn AVO EH 1. Kookas vahva uros jolla oikeat pään linjat, 
kuono-osa saisi olla täyteläisempi, kaunis kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut etuosa, riittävä runko, toivoisin 
paremmin kulmautuneen vahvemman takaosan ja matalamman kintereen, liikkuu edestä hyvin, takaa hieman 
voimattomasti, kaunis turkki, hyvä luonne. Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker AVO EH 4. 2½-årig maskulin hane 
som står något underställd, något grovt skuret huvud, lagom stop, korrekt bett, fina läppar, vackert uttryck, 
vällagda skuldra men mycket kort överarm, något flat i bröstkorgen, välmusklad länd, tillräcklig benstomme, 
något platta tassar, korrekt pälskvalitet, rör sig mycket underställd, trång bak och lös armbågar fram, trevligt 
temperament, kunde visa litet mera attityd. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro AVO EH 4. Erittäin hyvä 
tyyppi, vahva luusto, sopiva koko, kaunis urosmainen pää, vahva selkä, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, 
hyvin kulmautunut takaosa, erittäin ahtaat takaliikkeet, liikkeessä puuttuu voimaa. Lestijärvi RN 15.5. Markku 
Santamäki AVO H. Kookas, sukupuolileimaltaan selvä, ilmeikäs pää, tiiviit silmäluomet, hyvä huulilinja, vahva 
kaula ja luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, erinomaiset olkavarret, hyvät liikkeet mutta tulisi olla 
enemmän driveä, hyvä turkki, osoittaa mieltään mitattaessa. Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, Romania AVO 
ERI 4. Typical general appearance, with very important head with relation to body, maybe the nose should have 
more substance, correct bite, good colour of the eyes and good earset, very compact body with correct ribs, very 
good angulation. Kajaani RN 12.6. Jens Martin Hansen, Tanska AVO EH 3. Dog of good size, masculine 
head, correct bite, good neck, shoulders should be laid more back, good topline, could have longer second thigh, 
well developed body, moves with a short step in front as well as behind and without expression, good coat 



condition, good temperament. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali AVO ERI 3. Nice head, 
correct ears, neck ok, shoulder too open, topline ok, the body ok, tailset correct, angulation not bad. 
 
GOATRIVER'S BEEFEATER 14311/05 s.3.1.2005 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second 
Sight e. Goatriver's Anna Karenina kasv. Sari Saarinen 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Jari Salokanto AVO 0 (0 pist). Ruovesi 4.7. Kati Huovila AVO 0 (0 pist).  
 
GOLDBIRD’S CUPIDO 45613/06 s.6.8.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Goldbird’s Ancelique kasv. 
Sinikka Granström 
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila AVO EH 1. Hyväpäinen uros, hyvä kaula, runko ja luusto voisivat 
olla hieman voimakkaammat, eturintaa voisi olla hieman enemmän, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä 
luonne, voisi olla aavistuksen urosmaisempi. Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska AVO EH. 4 years 
old English cocker male, well shaped head, typical expression, scissor bite, nice neck, the shoulder could be laid 
better back, well angulated behind, good spring of ribs, moves in right pattern but the dog is moving in two 
tracks, nice coat quality and temperament. 
Taipumuskokeet: Espoo 22.8. Kaarina Pirilä SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen kiltti koira, 
suhtautuu avoimesti ihmisiin, ei välitä muista koirista. Haku ja laukaus hyväksytty: Topi hakee energisesti ja 
laajasti, pitäen silti hyvin yhteyttä ohjaajaan, hyvä hakukuvio, hyvä etäisyys, ihan valmis metsästykseen, 
laukausta katseli, ei pelännyt, hyvä. Jäljestys hyväksytty: innokas, vauhdikas maavainuinen jälkitarkka suoritus 
alusta loppuun, ensin kanin alapuolelle, sitten kanille jota nuoli, hyvä. Vesityö hylätty: vesi kiinnostaa mutta ei 
mene veteen, valitettavasti. Tottelevaisuus hyväksytty: kiltti koulutettu koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvä 
työpari, valitettavasti vesityö ei onnistunut, lisää treeniä siihen. 
 
GOLDBIRD’S DELIGHTFUL BOY 59972/08 s.24.10.2008 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz e. 
Goldbird’s Brilliant Girl kasv. Sinikka Granström 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat JUN ERI 1 PU4. 17 months old black and 
white, excellent type, lovely masculine head, soft expression, scissor bite, good head and shoulders, needs little 
more forechest, well developed body, short, cobby, good bone, nice temperament, moves freely. Lahti KV 25.4. 
Leila Kärkäs NUO EH 1. Hyvät mittasuhteet omaava, kaunisilmeinen hyvä pää, eturinta vielä puutteellinen, 
hyvä rintakehä, kovin pystyt lavat ja suorat olkavarret ja reisi saisi olla leveämpi, askelissa saisi olla enemmän 
voimaa, erittäin hyvä karvan laatu ja miellyttävä käytös. Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska AVO 
EH 3. 22 months old, masculine head, nice expression, scissor bite, a little short in neck, well angulated front 
and behind, nice body, a bit narrow in front, moves in right pattern but not quite free. 
 
GOLDBIRD’S FAITHFUL FRIEND 49764/09 s.17.8.2009 i. Pretty Flower's One Way Or Another e. Fin Mva 
Goldbird’s Avalance kasv. Sinikka Granström 
Näyttelyt: Loviisa PN 13.5. Tuula Savolainen PEN 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Helsinki PN 15.5. Merja 
Ylhäinen PEN 1. 
 
GREAT ESCAPE BEAR WITH ME 20566/10 s.31.1.2010 i. C.I.E Se(n) & No Mva SeV-07 Line Sam Hot Black 
Pepper e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Palosaari JUN EH 2. Sulavat rungon ääriviivat, korkeat korostuneet kulma-
kaaret ja sen myötä erisuuntaiset pään linjat, hieman kuiva kuono, melko avoimet etukulmaukset ja niukka etu-
rinta, hyvät takakulmaukset, hyvä häntä, hieman löysä ja leveä edestä liikkuessaan mutta sivuaskel on vetävä, 
esiintyy reippaasti, kapeus aikaansaa hieman pitkänomaisen yleisvaikutelman. 
 
GREAT ESCAPE EIGHT BALL 13060/08 s.27.12.2007 i. Bleper's Step By Step e. Fi Mva BaltJV-06 Great 
Escape The One kasv. Riikka Kotanen 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Alf Lindblom AVO 0 (0 pist). Ruovesi 20.6. Hannu Suonto AVO 2 (39 pist). 
Kouvola 8.8. Leena Kähkönen AVO 2 (36 pist). Ruovesi 22.8. Olavi Nurmiranta AVO 2 (38 pist). Ruovesi 12.9. 
Jyrki Rasinpää AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Kasipallo nuuhkaisee alkumakausta ja aloittaa 
maavainuisen jäljestyksen, koko jälki edetään reipasta vauhtia lukuun ottamatta muutamaa pientä tarkistusta, 
molemmat kulmat tarkistuspyörähdyksillä ja makaukset merkataan selvästi pysähtymällä, ennen kaatoa otetaan 
ilmavainu sorkasta ja mennään vauhdilla ohi, tiellä käytyään palataan jäljentekijän jälkiä kaadolle johon jäädään 
tutkimaan sorkkaa, erinomainen äänetön jäljestys josta vain kaadolta ohimeneminen verotti pisteen. Ähtäri 
10.10. Erkki Rantamäki VOI 1 (a-5, b-10, c-9, d-12, e-3, f-5 = 44 pist). Kasi ohjataan ja näytetään jäljen alku-
makaus ja oikea suunta, Kasi lähtee jäljestämään ilmavainua käyttäen ja hiukan hosuen, tämän johdosta Kasi 
tekee jokaisella osuudella lukuisia tarkistuksia jäljen molemmin puolin joka häiritsee jälkityöskentelyä, katko-
kulmalla tarkistuslenkki mutta löytää omatoimisesti uuden osuuden, toisella kulmalla Kasi tekee laajan piston 
jälken sivuun mutta tulee omatoimisesti uudelle osuudelle, muut kulmat hyvin, makaukset merkattiin pysähty-
mällä, kaadon omisti jääden nuolemaan sitä, hyvä suoritus koiralta ja ohjaajalta. 
 
GREAT ESCAPE FOREVER MORE Fi & Lv Mva 40704/05 s.19.7.2005 i. C.I.B C.I.E Nord & Fin & Se(n) & Ee 
& No Mva JV-04 Benchmark Poetry In Motion e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s 
Theodora kasv. Riikka Kotanen 
Näyttelyt: Kihniö RN 28.8. Markku Santamäki VAL ERI 1 PU2. Sopivan kokoinen, korkeuttaan pidempi, 
ilmeikäs pää, hyvä runko ja raajat, lavat tulisivat olla viistommat (säkä korkeampi), hyvä turkki, käyttäytyy hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Marttila 6.6. Virpi Solla VOI 0 (0 pist). 



 
GREAT ESCAPE I’M WITH STUPID C.I.B Fi & No & Ee Mva 10837/07 s.21.11.2006 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee 
& Se(n) & Ru & Lv Mva Hu JMva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. C.I.B Fin & Se(n) & Dk & Ee & Pohj 
Mva BaltV-06 V-09 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen 
Näyttelyt: Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström VAL ERI 2 PU4. Erinomainen tyyppi ja koko, oikeat rungon 
mittasuhteet, melko syvä kallo, hyvä kuono-osa, riittävä kaula, hyvä rintakehä, hyvä tiivis lanne, sopiva luusto, 
hyvät käpälät, liikkuu hyvin, hyvin hoidettu turkki. Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska VAL ERI 2 
PU4. 3½ years old English cocker champion male, masculine head, typical expression, scissor bite, lovely neck 
and shoulder line, well angulated behind, strong body, typical movement, nice coat and temperament. 
Jäljestämiskokeet: Marttila 6.6. Hannu Suonto AVO 3 (26 pist). Espoo 9.6. Alf Lindblom AVO 1 (40 pist). 
 
GREAT ESCAPE POETRY REVISITED 40708/05 s.19.7.2005 i. C.I.B C.I.E. Pohj & Fin & Se(n) No & Ee Mva 
JV-04 Benchmark Poetry In Motion e. C.I.B Fin & Se(n) & Dk & Ee & Pohj Mva BaltV-06 V-09 A One’s Theodora 
kasv. Riikka Kotanen 
Näyttelyt: Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia KÄY ERI 2. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja KÄY 
ERI 2. Correct proportions, good head and expression, good neck, correct shoulders and angulations, correct 
coat and body, good movement. Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi KÄY ERI 1 PU3 SERT. Happy dog, 
typical head and expression, correct topline, compact body, strong bone, well angulated, quality coat, moves 
with drive. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari KÄY ERI 1 PU3 VASERT. Tricolour, very 
elegant dog, typical head, lovely hair, correct body and movement. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska KÄY 
H. 5 years, well developed male, beautiful masculine head and expression, dark eyes, correct bite, good length 
of neck, good front, straight topline, he could be more compact in body, he is too long, well angulated behind, 
well set tail, he could move with a bit more drive, he is not parallel in front, nice coat and colour, good 
temperament. 
 
GULDSLÄTTENS SPIDERMAN Fi Jva 11052/07 s.7.12.2006 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid e. Fin Jva 
Elmers Goldmine Cutie Ciccolina kasv. Ann-Marie Strandberg 
Jäljestämiskokeet: Mustasaari 23.5. Kristina Erkkilä VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-8, e-3, f-4 = 41 pist). Ohjattu lähtö, 
vauhdikkaasti aaltoillen jäljen päällä etenevä koira, kulkee kaikkien makausten päältä merkkaamatta niitä 
kuitenkaan, ensimmäinen kulma hyvin, muut laajoilla kaarroksilla, löytää kaadon jota jää tutkimaan. Närpiö 13.6. 
Jukka Hevonkorpi VOI 0 (0 pist). Ohjattu lähtö, koira lähtee vauhdikkaasti ja innokkaasti jäljelle, se etsii hetken 
sen suuntaa ja poistuu lopulta jäljeltä etsimättä sitä enää, sama toistuu pian uuden alun jälkeen, toinen hukka, 
kolmannella yrittämälläkään koira ei innostu jäljen seuraamiseen ja ohjaaja keskeyttää kokeen, tänään koiran 
todellisia kykyjä ei pystytty selvittämään koska koira ei innostunut jäljestystehtävästään. 
 
HARADWATER MY VALENTINE 52496/10 s.14.2.2010 i. Pt Mva Haradwater Nobleman e. Haradwater Perfect 
Selection kasv. Mario ja Sonia Marques, Portugali 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, hyväkuntoinen 
urospentu, hyvä pään pituus mutta pään linjat vielä kovin eriävät, oikea purenta, melko ahdas 2. alakulma-
hampaan asento, hyvin kiinnittyneet korvat, hyvä kaula, vahva luusto, hyvät käpälät, hyvin kehittynyt eturinta, 
hyvät kulmaukset, liikkuu melko hyvin, hyvä käytös. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania PEN 1 KP 
ROP-pentu. Good in movement, good proportions, a little bit long in body, correct topline, correct bite, good head 
proportions. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN ERI 3. Well presented and merry cocker, good 
balance throughout, typical skull shape and expression, moved well and true driving from well placed hocks. 
 
HEART ROCK THE LIVING DAYLIGHTS 49888/09 s.20.8.2009 i. No Mva Casein's Campania e. Häljans Saida-
Queen kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola PEN 2 KP. 7 kuukauden ikäinen, erinomaista tyyppiä, hyvä pää, 
kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinnan tulee vielä kehittyä, erittäin hyvin kehittynyt runko, tasapainoisesti 
kulmautunut, hyvä matala kinner, liikkuu hyvällä askeleella. Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn PEN 1 KP 
VSP-pentu. Viehättävä, mittasuhteiltaan oikea urospentu jolla hyvä pään pituus, otsapenger saa vielä kehittyä, 
riittävä kaula, hyvä ylälinja, hieman suora olkavarsi, sopiva luusto, erittäin hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa, 
liikkuu hyvällä askelmitalla rodunomaisesti, lupaava turkki, hyvä luonne. Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt 
PEN 1 KP ROP-pentu. Vankka, sopusuhtainen, hyvärakenteinen nuori uros jolla kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula 
ja ylälinja, hyvälaatuinen turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-
Britannia JUN EH 4. Masculine head, good depth of muzzle, one level incisor, good forechest and depth of ribs, 
adequate reach of neck, good bone quality, well turned stifles, sound mover. Orivesi KR 12.6. Douglas 
Sidebottom, Australia JUN ERI 3. 9 months old male, steady, compact, well boned, foreface a little longer than 
preferred, dark eyes, would like less third eyelids, lobby ears, good span of ribs, young dog, movement hard to 
assess due to age. Tuuri KR 13.6. Reia Leikola-Waldèn JUN ERI 2. Mittasuhteiltaan oikea, 9 kk vanha vahva 
juniori jolla oikealinjainen miellyttäväilmeinen pää, riittävä kaula, hyvä luusto, ikäisekseen riittävä eturinta, hyvin 
kehittynyt runko, sopivasti kulmautunut takaosa, olemuksessa vielä pentumaista pehmeyttä, liikkuu yhden-
suuntaisesti riittävällä askelmitalla, vielä pentuturkissa, erinomainen luonne. Pori KV 4.7. Laurent Pichard, 
Sveitsi JUN ERI 1 PU3. Very attractive, shown in good condition, proper breed type, scissor bite, well set ears, 
medium length of neck, proper shoulders, correct length of back, hindquarters showing proper muscle, proper 
hind angulations, well presented, moves ok. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia JUN ERI 2. Rather fat, 
correct size, short back, good bones, would prefer more narrow skull, correct drive. Kuopio KV 7.8. Frank 
Whyte, Iso-Britannia JUN EH 1. Masculine balanced head with good eyes and earset, good bone and feet, 



square and compact body, very cockery and busy on the move, presented in good coat condition, well 
developed quarters. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia JUN ERI 2 PU4. Strong masculine dog, compact 
body, well angulated front and rear, firm topline, pleasing head, not moving his best today. Eckerö KV 26.9. 
Rony Doedijns, Alankomaat JUN EH 1. Medium sized male, correct in proportions and bone, nice head profile, 
typical earset and carriage, nice muzzle, stop and skull, sufficient stability in front, could be a bit firmer in topline, 
nice coat quality, could use his tail a bit better, movement from the side is ok, needs to be stronger in body. 
Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN H. Untidy grooming, kind expression, good skull shape, 
slightly too much weight, rather erratic movement, soft muscle. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen 
JUN ERI. Voimakas ja maskuliininen, hyvin kehittynyt, hieman tukevassa kunnossa, pitkä suoralinjainen pää, 
hyvä ylälinja, syvä ja tilava rintakehä, hieman lyhyt olkavarsi, hyvät takakulmaukset, karva vielä osittain pentu-
maista, trimmaus voisi olla huolellisempi, tarpeettoman paljon pitkää karvaa mahan alla ja raajoissa, liikkuu 
hyvin. 
 
HEART ROCK TRAIN OF THOUGHT 49889/09 s.20.8.2009 i. No Mva Casein's Campania e. Häljans Saida-
Queen kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Tampere PN 15.5. Reia Leikola-Waldèn PEN 2 KP. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari JUN EH 1. 
Miellyttävät ääriviivat ja mittasuhteet, hyvät pään linjat, kaula ja ylälinja ok, samoin häntä, rungon syvyys riittävä 
eturinta puutteellinen, hyvä takaosa, etuliike jää hieman lyhyeksi ja kiireiseksi ja ryhdin löytyminen kaipaa 
harjoitusta, muodostaa rauhoittuessaan miellyttävän sivukuvan. 
 
HELIOS SUNSHINE SUNDAY 42904/10 s.12.8.2009 i. Pl Mva Boogie Woogie In Sable Samblu e. Sun Shine 
Lanckoronski Akcent kasv. Aleksandra Godoj, Puola 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari JUN ERI 2. Very elegant black, with lovely 
moving, correct size, good proportions, lovely hair, very nice head, correct body. Hyvinkää ER 9.10. Pamela 
Halkett, Iso-Britannia JUN ERI 1 PU2 SERT. Nice balanced dog, good neck and shoulders, nice bone, strong 
quarters, moves soundly, good coat condition, would prefer better head. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska 
JUN ERI 3. 14 months, nice masculine head and expression, correct low set ears, dark eyes, good length of 
neck, quite good front, could be a bit shorter in body, acceptable topline, well angulated behind, well set tail, 
moves with good drive, nice coat and colour, well trained, good temperament. Jyväskylä KV 14.11. Daniela 
Radu, Romania JUN ERI 1. Typical head, excellent topline, strong in body, good angulation, tail in good 
position, nice coat, correct movement. 
 
HOOLIGAN HOLLYWOOD GIGOLO 45929/07 s.23.4.2007 i. Fin Mva Zim Bean e. Flyers Call Me Hooligan 
kasv. Arja Koskelo 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO ERI 2. Good neck and shoulders, good 
forechest, nice legs and feet, strong deep body, moved well, would prefer him to be better balanced, good 
muscle condition, well presented. 
 
ICE DIAMOND'S HEART OF IRON 60776/09 s.21.11.2009 i. Gentleman vom Rosenhof e. Jusmil Ice Pearl 
kasv. Johanna Halmetoja 
Näyttelyt: Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali PEN 2. Good head, little bit short on neck, 
feet turn out, topline not strong enough, good tail, good coat. Kajaani PN 15.8. Tuula Pratt PEN 3. Hyvät mitta-
suhteet, mukava pää, riittävä kaulan pituus, hyväluustoiset raajat jotka saisivat kulmautua voimakkaammin, hyvä 
selkä ja hännän kiinnitys, vielä kovin litteä runko, yhdensuuntaiset liikkeet, askel jää lyhyeksi, pentuturkki. 
Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN H. Kind expression, lacking in substance, excessive tuck up, 
lacking drive when moving. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH. Hyvä koko, ryhdikäs, 
hieman hoikka nuori uros, pää vaikuttaa raskaalta suhteessa runkooon, melko korkea otsapenger, hyvä pään 
pituus, pitkä kaula, hyvä raajojen luusto, hyvät kulmaukset, hieman leveät etuliikkeet, hyvälaatuinen karva, 
rintakehä kaipaa lisää tilavuutta, runko massaa, hyvälaatuinen liioittelematon karva. 
 
ICE DIAMOND'S HEARTS ON FIRE 60777/09 s.21.11.2009 i. Gentleman vom Rosenhof e. Jusmil Ice Pearl 
kasv. Johanna Halmetoja 
Näyttelyt: Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola PEN 1. 5 kuukauden ikäinen, erinomainen tyyppi, selvästi uros-
mainen vahva pää, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen luusto, hyvin kehittynyt runko, polvikulma voisi olla 
voimakkaampi, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta takapotku voisi olla voimakkaampi, miellyttävä luonne. 
Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali PEN 1. At the moment at 7 months old he looks a little 
bit big, correct expression but heavy, neck ok, good front, correct topline, nice body, correct set of tail. Ylivieska 
KV 17.7. Marjo Jaakkola PEN 1 KP ROP-pentu. 7 kk vanha, selvästi urosmainen, hyvä pää, kaunis ilme, hyvä 
kaula ja ylälinja, vahva luusto ikäisekseen, hyvin kehittynyt runko, riittävät kulmaukset, aavistuksen kapea 
edestä, liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. Kajaani PN 15.8. Tuula Pratt PEN 1 KP PU1-pentu ROP-
pentu. Erinomainen pään muoto, aavistuksen löysät silmäaukot, hyvä korvien kiinnitys, kaunis kaula, hyvä selkä 
ja hännän kiinnitys, erinomainen luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä rungon muoto mutta kevyt 
eturinta, hyvät sivuliikkeet, tulee vielä kiinteytyä edestä, hyvä turkki. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, 
Romania JUN H. Too high on legs, crossing in front movements, heavy in movement, not enough straight 
topline, long croup, front legs toeing out. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN H. Good skull 
shape, excessive folds, excess of tuck up, moved close behind, good temperament. Helsinki KV 12.12. Paula 
Heikkinen-Lehkonen JUN EH. Kookas, voimakas maskuliininen uros, pitkä hieman raskas pää, tummat silmät, 



pitkä kaula, hyvä lapakulmaus, syvä ja tilava rintakehä, hieman pitkä lanneosa, voimakkaasti kulmautuneet taka-
raajat, erinomainen karva. 
 
IDUNVALLENS RUDOLF MED RÖDA MULEN SE12657/2010 s.22.12.2009 i. Hornlakes Never Let You Go e. 
Se Jva Idunvallens Malaika kasv. Jeanette Norén, Ruotsi 
Näyttelyt: Vantaa PN 13.6. Marja Kosonen PEN 2. Tasapainoinen, oikeat mittasuhteet omaava urospentu jolla 
kaunisilmeinen pää, hyvä runko, esitetään tänään melko lihavassa kunnossa, vielä kovin pentumaiset liikkeet, 
iloinen esiintyjä, tällä hetkellä kovin villavassa karvassa. 
 
ISABEAU BLACK PETRS Lt Mva 42946/07 s.13.6.2006 i. Codger In Blue Black Petrs e. Freedom For Black 
Petrs Izomer kasv. Petr Studenik, Tsekki 
Näyttelyt: Mynämäki KR 16.5. Manola Poggesi Arnetoli, Italia VAL ERI 1 PU1 ROP. Very masculine head, 
compact and solid body, correct bone and feet, moves very well. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia VAL ERI 
3. Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta VAL ERI 1 PU1 VSP. Harmonischer Typ, quadratischer Fang, 
korrektes Auge, lappiger Behang, sehr gute Brusttiefe, sehr schöne Hals-Rückenlinie, feste Keuler, Winkelungen 
und Front vorzüglich, in dem Bewegung sehr gutes Rutenspiel, gutes Wesen. 
 
ISBAHAN’S SO WHAT C.I.B Fi & Lv & Ee & Lt & By & Balt Mva 50195/06 s.28.8.2006 i. C.I.E Se & Ar & Uy 
Mva MV-05 PMV-09 V-09 Corralet Indian-Savage e. Isbahan’s Noble kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VAL ERI 4. Masculine head with good depth 
of muzzle, tight dark eye, ample neck, correct lay of upper arm, short deep body, well angulated quarters, moved 
well when settled. 
 
ISBAHAN’S U WAIT AND SEE 20805/08 s.21.2.2008 i. C.I.B Fi & Lv & Ee & Lt & By & Balt Mva Isbahan's So 
What e. Isbahan’s Real Quick Chic kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Kerimäki RN 7.3. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PU3. Oikea tyyppi ja sukupuolileima, vahva luusto, 
hyvän mallinen oikeailmeinen maskuliininen pää, lapa saisi olla viistompi, tilava runko ja takaosa, toivoisin 
ulottuvamman askeleen, kärsii selvästi liukkaasta lattiasta, hyvä jousto, kaunis esiintyminen. 
 
ISBAHAN’S XTREME MIX 47839/09 s.6.7.2009 i. JV-08 Manaca's Needs No Introduction e. By Mva Isbahan’s 
U Xclusive kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen PEN 1 KP VSP-pentu. 7 kk, mukavasti kehittynyt urospentu, 
kauniit linjat, erinomainen sukupuolileima, erinomainen pään pituus ja oikeat linjat, ilme, purenta ja korvat, 
hienosti kulmautunut, vahvat käpälät, saa kauttaaltaan jäntevöityä, lupaava karvapeite, liikkuu iloisesti ja 
varovasti. Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro PEN 1 KP VSP-pentu. 8 kk, vielä hyvin pentulihavassa 
kunnossa, muuten sopusuhtainen ja vaikuttava kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, aavistuksen takaluisu kallo-osa, 
hiukan matala korvien kiinnitys, toivoisin tiiviimmät huulet, hyvä kaula ja ylälinja, lyhyehkö lantio, matala hännän 
kiinnitys, tilava rintakehä, hyvät kulmaukset, hyvä raajaluusto, reippaat sivuliikkeet, astuu ristiin edestä, 
voimakkuusaste ylärajalla, oikealaatuinen karvapeite. Joensuu KR 29.5. Harry Tast JUN ERI 2 PU3. Hyvin 
kehittynyt voimakasrakenteinen ja tasapainoinen 10-kuukautinen juniori, hyvä pään muoto, nahka saisi olla 
kuivempi, oikea-asentoiset korvat, syvällä sijaitsevat tummat silmät, iso kirsu, jalo kaula, erinomainen raaja-
rakenne ja säännölliset liikkeet, liikkeessä tyypillinen häntä, hyvä karvan laatu. Joensuu KV 30.5. Karin Linde-
Klerholm, Ruotsi JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. 9 months, excellent type, good bite, masculine head, would 
prefer larger eyes, well set ears, good neck, excellent forechest, good angulations front and back, good croup, 
moves well when he settles. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia JUN EH 2. Level bite, good bones, masculine 
head, correct topline and depth of chest for his age, not a correct front in action. Ylivieska KV 17.7. Marjo 
Jaakkola JUN EH 1. 1-vuotias linjakas kaunispäinen juniori, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, ikäisekseen 
riittävä runko, sopiva luusto, riittävät kulmaukset, eturinnan tulee vielä kehittyä, hyvälaatuinen turkki, liikkuu 
hyvällä askeleella halutessaan, miellyttävä luonne. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia JUN ERI 3. Level 
bite, up to size but balanced, good bone, good neck and shoulders, rather long in body, correct hind angulations 
standing, masculine head, good topline, moves with enough drive. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia 
JUN EH 2. Balanced head, well developed nostrils, good eyes and earset, good bone and feet, mouth is correct 
but would prefer top teeth to be over more, moved to fore and aft, well presented. Kuopio KV 8.8. Darren 
Bowey, Australia JUN ERI 1 PU3. Good type of dog, quite strong, well balanced front and rear, could be slightly 
shorter in back, good shoulders, pleasing head, moves well with good attitude. 
Taipumuskokeet: Miehikkälä 12.9. Kati Huovila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: nuori sosiaali-
nen reipas uros. Haku ja laukaus hyväksytty: nuori Jukkis hakee innokkaasti, välillä maa- ja ilmavainulla 
vuorotellen, ei kuitenkaan kovin laajasti, haku hetkeksi supistuu laukauksesta, kutsusta kytkettäväksi. Jäljestys 
hyväksytty: alkumakaus varmistellen, mistä maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen aaltoillen ja pyörien, haisteli 
kania. Vesityö hyväksytty: uimaan, nouti riistapukin ja toi rantaan ohjaajalle. Tottelevaisuus hyväksytty: 
tottelevaisuus/yhteistyö toimivaa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Ailan ja Jukkiksen toiminta toimii, nuorelle koiralle 
varmuutta harjoitellen. 
 
JALABELLE ALMOND EYES 48243/08 s.26.7.2008 i. Lancelot vom Limbruck e. Northworth Unexpected Kiss 
kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola NUO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvän mallinen pää, hyvä 
kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvä eturinta, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, kohtalaisesti kulmautunut, 
hieman luisu lantio, liikkuu riittävällä askeleella, vatsakarvoitusta voisi olla enemmän. Alajärvi RN 31.7. Leila 



Kärkäs AVO H. Kookas, hyvät mittasuhteet omaava uros jolla hyvät pään linjat, kuono saisi olla paremmin 
täyttynyt, toinen silmä vuotaa hieman, otsapenger saisi olla selväpiirteisempi, hieman löysää kaulanahkaa, 
niukasti kulmautunut edestä ja hieman lyhyt kaula, hyvä eturinta ja vankka runko, riittävät takakulmaukset, 
yhdensuuntainen etu- ja takaliike, sivuliikkeessä tulisi olla enemmän voimaa ja ulottuvuutta, melko hyvä karvan 
laatu, hieman auringon polttamaa, hyvä käytös. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila AVO EH 3. Kaunis uros, hyvä 
pää jossa otsapenger voisi olla hieman selvempi, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, niukasti kulmautunut edestä, 
hyvä ylälinja, myös takakulmia voisi olla hieman enemmän, hyvälaatuinen karva, voisi liikkua tehokkaammin, 
miellyttävä käytös. 
 
JALABELLE BOHEMIAN RHAPSODY 14915/09 s.8.1.2009 i. Tudormist Poacher Pocket e. Moorleaf Quite A 
Beaty kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat JUN EH 3. 14 months, black and tan, bigger 
young male, very masculine in head, could be just a little bit dryer, nice expression, scissor bite, long neck, little 
narrow in chest, needs to grow in his ribs, nicely angulated, nice bone, moves well but not yet balanced, nice 
coat. Orivesi KR 12.6. Douglas Sidebottom, Australia NUO EH 1. Strong, compact, balanced outline, strong 
head, dark eyes, scissor bite, well sprung ribs, level topline, would like tighter elbows, feet turn slightly outward, 
would like better return of upper arm, very merry dog, movement hard to assess because he bounces. Kouvola 
KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia NUO ERI 2. 18 months old, big male but in standard, strong bones, typical 
masculine head and expression, could have little more neck, correct topline and tailset, good angulations, moves 
very well, good coat. Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia NUO EH 2. 1½ years, good type, good male 
expression, good ears, correct bite, I would like better angulation in shoulders, front feet are "east & west", 
correct croup, coat should be in better condition for show, enough movement. 
 
JALABELLE CHERRY JUBILEE 54557/09 s.10.11.2009 i. Se(n) & No & Dk Mva Line Sam Someone To Hug e. 
Northworth Unexpected Kiss kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5 Merja Järnstedt PEN 2 KP. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät pään linjat mutta 
silmät ja kirsu voisivat olla tummemmat, hyvä kaula ja etuosa, aavistuksen pitkä lanne, riittävän vankka luusto, 
liikkuu ja esiintyy iloisesti. Orivesi KR 12.6. Douglas Sidebottom, Australia JUN ERI 4. 9 months old puppy, 
compact, balanced head, would like tighter eyes, level topline, low set tail, balanced angulations, well sprung 
ribs, east-west in front. 
 
JENLIN KNIGHTSBRIDGE 20346/08 s.15.2.2008 i. Fi Mva Fi Jva Westerner Illusion Of Magic e. Jenlin Love 
Poem kasv. Merja Harjula 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 6.6. Torsten Lerstrand AVO 1 (a-6, b-10, c-8, d-11, e-3, f-5 = 43 pist). Startade bra, 
startade med markvittring, 1-sträckan par småa kontroller samt en störrre rundning på slutet av sträckan, 
markerade legan, vinkeln liten kontroll, 2-sträckan bra, markerade legan, sedan rundning av spåret innan den 
fann, 3-sträckan sedan med kontroller av spåret, fram till klöven som den stannade vid. Lapua 1.8. Tuula Svan 
AVO 0 (0 pist). 
 
JENLIN ROCK THE BALLET 33446/09 s.15.5.2009 i. C.I.E V-10 Westerner Dance In Time e. Jenlin Love 
Poem kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali PEN 1 KP ROP-pentu. Typique en formation, 
bonne tête, bons aplombs, bon temperament. Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat JUN EH 
4. 10 months, orange white, still a baby, lovely personality, needs time to grow in his body, very nice head, lovely 
expression, short body, good bone, correct tailset, needs training for ring and time will do the rest. Rauma KR 
15.5. Kirsti Louhi JUN EH 1. Hyvät rungon mittasuhteet omaava nuori mies jolla hyvä pää, oikea purenta, hyvin 
asettuneet korvat, tummat silmät, hyvä kaula ja ylälinja, rintakehän tulee vielä täyttyä, hieman lyhyt luisu lantio, 
kapea reisi, voisi olla kulmautunut takaa paremmin, avoimet takaliikkeet, melko hyvä karvan laatu, hyvä käytös. 
Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi JUN EH 2. Still very puppy-like looking, scissor bite, correct head, needs 
to fulfil, could have stronger bones, beautiful coat texture, slightly low tailset, hindquarters are showing strong 
muscle, medium angulations, could carry a stronger topline. Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta JUN 
ERI 2. 15 Monate alt, jugendliche im Typ, schöner Kopf, lappiger Behang, quadratische Fang,  Brustbein könnte 
etwas tiefer sein, Rücken gerade, musculöse Hinterhand, jugendliche Winkelungen, gutes Rutenspiel, 
Bewegung frei, freundliches Wesen, gute Karaktär. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JUN H. 
Strong head, kind dark eye, deep body, nice bone, would prefer better neck and shoulders and better bend of 
stifle. 
 
JENLIN SEA CAPTAIN 50161/09 s.14.8.2009 i. Nl Mva Vignoble Champenois de Quadragant e. Fin & Ee Mva 
Jenlin Phi Phi kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn PEN 2 KP. Mittasuhteiltaan oikea, kaunislinjainen pentu jolla 
hyvä pään pituus, otsapenger saa vielä kehittyä, kaunis kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut etuosa, 
ikäisekseen hyvä runko, hyvä takaosa, liikkuu sujuvasti sivulta, vielä hieman löysästi edestä, toivoisin 
pyöreämmät tassut, lupaava turkki ja hyvä luonne. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen PEN 1 KP VSP-pentu. 8 
kk, jäntevä, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen pentu, lupaava pää, vielä hieman erisuuntaiset linjat, hyvät huulet 
ja korvat, kaunis niska ja ylälinja, lupaava oikean laatuinen karvapeite, liikkuu hyvin takaa, vielä hyvin pentu-
maisesti edestakaisin, mukava cockerin luonne. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola JUN EH 1. Erittäin hyvän 
tyyppinen, vahva selvästi urosmainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, sopiva runko, 
takaosa voisi olla selvemmin kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara JUN 



ERI 1 PU3 VASERT. Mittasuhteiltaan oikea, keskivahva juniori, hyvä juniorin runko, etuosa saisi olla vähän 
voimakkaammin kulmautunut ja kaula liittyä kauniimmin ylälinjaan, erinomainen leveys eturinnassa, hyvin 
kulmautunut vielä lihaksiton takaosa, vielä pentukarvaa, erinomaiset silmät, ohimoiden tulee täyttyä, hyvä voima 
kuonossa, hyvät takaliikkeet, kantaa itsensä hyvin, hyvä säkäosa, mallikas lupaava juniori. Orivesi KR 12.6. 
Douglas Sidebottom, Australia JUN ERI 1 PU2 VASERT. 10 months old, compact, balanced outline, straight 
silky coat, excellent head, excellent dark eye, correct ear placement, level topline, well sprung ribs, balanced 
angulations, would like a little tighter in elbow, good drive. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila JUN ERI 1 PU3 
VASERT. Kaunis sopusuhtainen nuori uros jolla hyvän mallinen pää, kaunis ilme, erinomainen kaula, erittäin 
hyvä runko, eturinta voisi olla hieman selvempi, erittäin hyvä ylälinja ja takaosa, hyvä karva, liikkuu riittävän 
tehokkaasti, miellyttävä käytös. Kihniö RN 28.8. Markku Santamäki JUN ERI 1 PU1 SERT ROP RYP3. Erittäin 
hyvät mittasuhteet ja linjat, hyvä täyteläinen pää, pitkä kaula, hyvin kulmautuneet lavat ja olkavarret, riittävästi 
kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä pitkällä askeleella, hyvä turkki, käyttäytyy riittävän hyvin. Porvoo KR 12.9. 
Elsbeth Clerc, Sveitsi JUN ERI 1 PU4 VASERT. Elegant male, showing with attitude, nice chiselled head, 
correct ears, compact body, excellent angulation, well presented, sound mover. Hyvinkää ER 9.10. Pamela 
Halkett, Iso-Britannia JUN ERI 2. Good neck and shoulders, strong deep body, nice quarters, nice bone, would 
prefer better feet, moves soundly. Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen ja 
hyvän kokoinen uros, kaunis pää, oikea purenta, tummat silmät, sopiva kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät, 
eturinta saa vielä kehittyä, hyvä runko ja etukulmaukset, takana riittävät, kapea reisi, hyvä hännän kiinnitys, hyvä 
sivuaskel, edestä vielä löysä, hyvä karvan laatu, hyvä käytös. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania 
JUN EH 3. Good proportions in head and body, front legs are not parallel and hindlegs have a little bit open 
angulation, croup a little slopy, enough strong in movement. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN 
ERI 4. Well groomed and presented, well balanced, correct skull shape and expression, correct dentition, moved 
out with good drive from well placed hocks and tight feet. 
Taipumuskokeet: Ilmajoki 7.8. Kirsi Salokanto SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen 
mukava nuori uros tulee toimeen kaikkien kanssa. Haku ja laukaus hyväksytty: koira etenee metsässä 
verkkaisesti ajoittain vainuaan käyttäen, osan aikaa kuvio on melko suppea mutta koira esittää kuitenkin 
muutamia laajempia hyviä pistoja, laukauksesta jatkaa. Jäljestys hylätty: koira on epätietoinen tehtävästään, heti 
alkumerkkien jälkeen työskentely pysähtyy ojalle, josta hukka, osoitetaan jälki, haju ei tänään kiinnosta, koira 
seisoskelee, ei etene, aika täyttyy, kaadolle harjoitellen, kaato kiinnosti. Vesityö hyväksytty: hetken empimisen 
jälkeen uimaan, tuo pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus hyväksytty: koira on hyvin ohjaajansa hallinnassa. Yhteistyö 
ja yleisvaikutelma: koira ja ohjaaja muodostavat hyvän parin, ohjaajalle suuri plussa rauhallisuudesta. 
 
JENLIN SEVENTH SHADOW 47060/08 s.29.7.2008 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. Jenlin April Mist kasv. 
Merja Harjula 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta NUO EH 1. Vankkarunkoinen nuori uros, hyvä kallo, kuono-osa saisi 
olla hieman täyteläisempi, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat ja suora olkavarsi, hyvä rintakehä, hieman 
lyhyt lantio ja kapea reisi, hyvä luusto, seisoo hieman ranskalaisittain edestä, hyvä karvapeite ja liikkeet. Kurikka 
RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn NUO EH 2. Kookas, vahva nuori uros jolla hyvin voimakas urosmainen pää 
jossa hyvä profiili, mutta toivoisin pään jalommaksi ja kuivemmaksi, avonaiset luomet häiritsevät ilmettä, hyvä 
kaula, liikaa kaulanahkaa, vahva luusto ja runko, hieman pehmeä selkä, turhan pitkä lanneosa, tasapainoiset 
kulmaukset, sujuvat liikkeet, kaunis turkki ja hyvä luonne. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro NUO ERI 1. 
Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja koko, kaunis pää ja ilme, kaunis ylälinja, hyvä rintakehä ja takosa, hyvä-
laatuinen turkki, tehokkaat liikkeet. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara NUO EH 1. Erittäin maskuliininen, 
turhan pitkärunkoinen, sopivaluustoinen uros jolla erinomainen tilava rintakehä, eturaajojen luut eivät ole täysin 
suorat, sopivat etukulmaukset ja erinomainen eturinta, hyvin maskuliininen kauniin mallinen pää, erinomaiset 
huulet, laadukas karvapeite, hyvin kauniit etenevät sujuvat liikkeet. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila AVO ERI 1 
PU1 SERT ROP RYP2. Erittäin kaunis uros, hyvän mallinen pää, erittäin hyvä kaula, runko ja luusto, selkä saisi 
olla jäntevämpi, hyvät kulmaukset, hyvälaatuinen karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä luonne. Seinäjoki KV 
23.10. Eeva Rautala KÄY EH. Hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan hieman matalaraajainen uros, hyvä uros-
mainen pää, hyvä kaulan pituus mutta hieman kaulanahkaa, hyvä rintakehä, lanneosa voisi olla hieman tiiviimpi, 
hyvin kulmautunut takaa, hieman etuasentoinen lapa ja olkavarsi, raajat voisivat olla vähän pitemmät, liikkuu 
hyvin, hyvä karva, erinomainen luonne. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania KÄY EH. In movement 
closes front legs and is narrow in back, loin too long, good head proportions but too heavy head for body, front 
not broad enough. 
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 3.7. Jaana Heiskari SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: reipas 
cockeri-poika Kossu suhtautuu kaikkiin muihin luottavaisesti. Haku ja laukaus hyväksytty: haku laajaa, innokasta 
maa-ilmavainuista etenemistä, ohjaaja ohjaa koirapillillä, laukauksesta jatkaa ja haku tehostuu. Jäljestys hylätty: 
maa-ilmavainuista varmaa etenemistä, valitettavasti Kossu meni kaadolta ohi eikä palannut omatoimisesti 
pupulle, kaatokäyttäytyminen jää toteutumatta. Vesityö hyväksytty: tehokas vedestä nouto ja tuo riistakapulan 
suoraan ohjaajansa käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelee hienosti ohjaajaansa. Yhteistyö ja yleis-
vaikutelma: parin työskentelyä on mukava katsoa, toimii hienosti, jäljellä sattui vain ikävä työtapaturma joka 
aiheutti hylkäämisen. Ruovesi 24.7. Tero Mettälä SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen ja 
avoin koira jolle ryhmässä olo ei tuota vaikeuksia. Haku ja laukaus hyväksytty: tarkkaa ja rauhallista hakua häntä 
heiluen ja koko etumaaston maavainuisesti tarkistellen, laukauksesta hieman innostuu, tulee ensi käskystä luo ja 
antaa kytkeä itsensä. Jäljestys hyväksytty: rauhallinen ohjattu lähtö jonka jälkeen koira etenee kuin juna jäljen 
päällä maavainua käyttäen, kulmalla pieni tarkistuslenkki, kaadon nuuhkii ylpeänä. Vesityö hyväksytty: ensi 
kehotuksesta veteen mistä tuo pukin ohjaajan käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: koira tottelee hyvin. Yhteistyö 
ja yleisvaikutelma: hyvä ja varma pari. 



Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 2.5. Kari Muje AVO 1 (a-6, b-12, c-9, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Hyvin ohjattu ja 
merkattu lähtö, maavainulla matkaan, Kossu jäljestää reipasta vauhtia hieman jäljen molemmin puolin polveillen 
ja jälkitarkasti lähes koko matkan, joka osuudella yksi pidempi tarkistus josta aina nopea paluu, 1. kulma tarkasti 
merkaten, 2. kulma tarkasti mutta merkkaus unohtuu, Kossu käy tarkistamassa riistajälkeä, hoksaa makauksen 
ilmavainulla ja palaa merkkaamaan, kaato haltuun pysähtyen ja nuuhkien, erinomaista jälkivarmuutta riista-
rikkaassa maastossa ja koirakon yhteistyö toimii. Ilmajoki 6.6. Torsten Lerstrand VOI 2 (a-5, b-8, c-8, d-10, e-3, 
f-4 = 38 pist). Starten lungt och bra, startade med markvittring, 1-sträckan bra, vinkeln rundades, 2-sträckan 
störning av fågel som flög upp, sedan med kontroller fram till 2-vinkeln som var hoppet som klarades av med 
rundor, 3-sträckan bra, vinkeln rundades, 4-sträckan kom på spår av älg som den började följa, tapt, visades på 
rent spår som den med kontroller kommer fram till klöven, markerade 2. legan bra, 4. legan svagt, övriga över 
utan att markera. Ruovesi 20.6. Jari Salokanto VOI 0 (0 pist). Kauhava 11.7. Sanna Rantanen VOI 0 (0 pist). 
Maalahti 18.7. Toni Tunkkari VOI 0 (0 pist). Lapua 1.8. Tuula Svan VOI 1 (44 pist). Kurikka 8.8. Jari Salokanto 
VOI 2 (34 pist). Nurmo 15.8. Toni Tunkkari VOI 2 (32 pist). Ruovesi 22.8. Olavi Nurmiranta VOI 1 (42 pist). 
Kuortane 5.9. Jarmo Nummijärvi VOI 2 (35 pist). 
Metsästyskokeet: Ähtäri 19.9. Petri Karlsson AVO - (- pist). 
 
JENLIN STARGUEST Fi Mva Fin Jva 40142/99 s.25.10.1999 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva Benchmark 
Hot Stuff kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta VET ERI 1 ROP-VET. 10-vuotias, vankkarakenteinen erinomaisessa 
kunnossa esitetty veteraaniuros, vahva pää, miellyttävä ilme, hieman pyöristynyt kallo, hyvä kaula, oikea ylälinja, 
hyvin kulmautunut edestä, tilava runko, polvikulmaus saisi olla selvempi ja kinner matalampi, esiintyy iloisesti. 
Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila VET ERI 1 VSP-VET. Kaunispäinen uros, miellyttävä ilme, kaunis kaula, sopu-
suhtainen runko, kulmauksia voisi olla hieman enemmän, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro VET ERI 3. Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto ja sopiva koko, kaunis 
urosmainen pää, pehmeä ilme, hieman pehmeä selkä, hyvä runko, erinomainen eturinta, riittävät etukulmaukset, 
hyvät takakulmaukset, liikkuu pitkällä askeleella. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola VET ERI 1 PU2 SERT 
VSP-VET. Erinomainen tyyppi, erinomaisessa kunnossa esitetty lähes 11-vuotias veteraani, vahva urosmainen 
pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, hyvä vahva runko, riittävät kulmaukset, hieman korkea 
kinner, liikkuu hyvällä pitkällä askeleella. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara VET ERI 2 PU4. Maskuliininen, 
vähän pitkänomainen veteraani, hyvin kaunis kallo, alas kiinnittyneet korvat, selvästi näkyvät vilkkuluomet, hyvä 
eturinta, kyllin tilava rintakehä, sopivat takakulmaukset ja vähän kuivuneet lihakset, raajaluusto voisi olla astetta 
voimakkaampi, yhdensuuntaiset takaliikkeet, hyvä sivuaskel, kantaa itsensä edelleen hyvin kauniisti, ei 
parhaassa karvassa. Tuuri KR 13.6. Reia Leikola-Waldèn VET ERI 1 PU2 SERT FI MVA ROP-VET. 10-
vuotias arvokas herra jolla urosmainen kaunislinjainen pää, kaunis kaula, vahva luusto, tasapainoiset 
kulmaukset, hyvä runko, lanneosa voisi olla lyhyempi, liikkuu erittäin hyvin kauniilla askelmitalla, ikä ei näy 
liikkeissä, erinomaisessa kunnossa esitetty viehättävä veteraani. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila VET ERI 1 PU2 
ROP-VET. Kaunis veteraani jolla hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erinomainen runko, hyvä 
ylälinja ja raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kihniö RN 28.8. Markku Santamäki 
VET EH 1. Vahvarakenteinen 11-vuotias veteraani, vahva pää, tällä hetkellä avoimet silmäluomet, hyvä luusto ja 
runko, hyvin kulmautuneet raajat, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, runsas turkki. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala 
VET ERI 1 VSP-VET. Hyvän tyyppinen uros, hieman pitkärunkoinen, hyvä pää ja kaula, hyvä rintakehä, lanne-
osa pitkä, sopusuhtainen luusto ja kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin, hyvä luonne ja esiintyminen, ikäisekseen 
hyvässä kunnossa. 
Jäljestämiskokeet: Lapua 1.8. Tuula Svan VOI 1 (42 pist). Nurmo 15.8. Asko Kukkola VOI 2 (36 pist). 
 
JUSMIL ICE AND FIRE 17296/07 s.9.2.2007 i. A’Fransmanni des Pyramides De Cholula e. Volfrad Marry-Liiz’ly 
kasv. Sanna Fält 
Näyttelyt: Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva AVO ERI 2 PU3 VASERT. Correct breed type, strong bones, 
compact build, masculine head, expression could be bit softer, scissor bite, good neck, topline and tail carriage, 
very well developed forechest, correct angulations and movements. Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, 
Tanska AVO EH 4. 3 years old cocker male, masculine head, nice expression, a bit heavy in lips, nice neck, 
would like shoulder better laid back, well angulated behind, nice body, moves in right pattern but a little short in 
front, coat could be better, nice temperament. 
 
LADYSPLIT'S DEAGOL Fi Kva 51330/07 s.2.9.2007 i. Mallowdale Giddiup e. Whauplen Anniken kasv. Ulla 
Ruistola 
Metsästyskokeet: Laitila 12.9. Esko Tähtinen VOI - (- pist). Joroinen 24.10. Ari Grönstrand VOI 1 (111 pist). 
Raahe 13.11. Ari Grönstrand VOI - (- pist). Raahe 14.11. Pekka Eskola VOI 1 (112 pist). Pornainen 20.11. 
Pertti Kotiranta VOI 3 (77 pist). Maaninka 5.12. Janne Tirkkonen VOI 1 (108 pist). 
Metsästyskokeet-vesilintu: Ii 28.8. Jouni Klaaar VOI 2 (93 pist). Ii 29.8. Jyrki Vuopohja VOI 2 (86 pist). 
Joroinen 4.9. Hannu Väisänen VOI - (- pist). Joroinen 5.9. Jukka Paroinen VOI 1 (111 pist). 
 
LADYSPLIT'S DINODAS 51331/07 s.2.9.2007 i. Mallowdale Giddiup e. Whauplen Anniken kasv. Ulla Ruistola 
Metsästyskokeet: Pornainen 20.11. Arto Kurvinen AVO 2 (86 pist). Hämeenlinna 4.12. Heimo Ranta AVO 2 
(95 pist). 
 
LADYSPLIT'S DODERICK 51332/07 s.2.9.2007 i. Mallowdale Giddiup e. Whauplen Anniken kasv. Ulla Ruistola 
Metsästyskokeet-vesilintu: Salla 4.9. Juha Huttunen AVO - (- pist). 



 
LADYSPLIT'S DROGO 51334/07 s.2.9.2007 i. Mallowdale Giddiup e. Whauplen Anniken kasv. Ulla Ruistola 
Metsästyskokeet: Pornainen 20.11. Juha Tuomanen AVO 2 (91 pist). 
 
LEADING-LIGHT HAPPY-GO-LUCKY 13414/10 s.8.12.2009 i. Manchela Shiraz e. Leading-Light Like It Or Not 
kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JUN ERI. Strong head, dark eye, would prefer 
tighter eye, good neck and shoulders, strong body, would prefer better spring of rib, nice quarters, good coat 
condition. 
 
LEADING-LIGHT RIDE THE BULLET 26601/08 s.5.4.2008 i. C.I.B C.I.E Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus 
Footlights e. Leading-Light Tzunami kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro AVO EH. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, sopiva koko, 
hyvä pää, toivoisin pidemmän kaulan, vahva selkä, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, etuasentoiset lavat, 
hyvät takaraajat, löysät etuliikkeet, hyvät sivusta. Lestijärvi RN 15.5. Markku Santamäki AVO EH 3. Sopivan 
kokoinen, kaunisilmeinen pää, voimakkaasti kehittyneet otsaluut, hyvä kaula ja rintakehä, hyvä luusto ja käpälät, 
lantio-osan tulisi olla suorempi, lyhyt askel, vahva turkki, käyttäytyy hyvin. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola 
AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, linjakas, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hieman 
suora olkavarsi, hyvät rungon mittasuhteet, kohtalaisesti kulmautuneet raajat, liikkuu ok, miellyttävä luonne. 
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 7.8. Mervi Jakkila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen 
kaikkien kaveri, suhtautuu luottavaisesti ihmisiin ja muihin koiriin. Haku ja laukaus hylätty: tehokasta mutta 
suppeaa hakua, koira on innokas mutta haku tapahtuu ohjaajan ympärillä, laukauksesta ihmettelee, jatkaa. 
Jäljestys hyväksytty: jäljestyksessä sopiva vauhti ja tarkkaa menoa, kaato kiinnosti ja se omittiin ottamalla kani 
suuhun. Vesityö hyväksytty: ui halukkaasti ja nouti riistapukin mallikkaasti rannalle. Tottelevaisuus hyväksytty: 
hyvin tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: varman oloinen jäljestäjä joka kiinnittyy ehkä liikaa 
ohjaajaan. 
Jäljestämiskokeet: Uusikaarlepyy 8.8. Toni Tunkkari AVO 2 (35 pist). 
 
LEADING-LIGHT SMOOTH CRIMINAL 57319/09 s.11.10.2009 i. Manchela Shiraz e. Fi Mva JV-07 Leading-
Light I Say I Say I Say kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JUN ERI 4. Nice head and expression, would 
prefer better neck and shoulders, strong body, nice quarters, nice legs and feet, good coat and condition. 
Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN ERI. Well presented and groomed, good skull shape and 
expression, well balanced throughout, good bone and muscle, moved with drive from well placed hocks and tight 
feet. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 3. Vahva, erittäin hyvin kulmautunut uros, tiivis ja 
hyvärakenteinen, hyvä pää, hyvä lapakulmaus, täyteläinen eturinta, hyvä selkälinja, hyvä rintakehän syvyys ja 
tilavuus, erinomaiset takakulmaukset, kaunis turkki, vilkas ja iloinen. 
 
LEADING-LIGHT SPEED RACER 57321/09 s.11.10.2009 i. Manchela Shiraz e. Fi Mva JV-07 Leading-Light I 
Say I Say I Say kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu. 8 months old orange 
roan, well balanced head, tight dark eye, ample reach of neck, good spring of rib, well of the bone and 
substance, nicely rounded quarters, moves soundly when settled. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-
Britannia JUN EH. Nice dark eye, nice neck, would prefer better shoulders, good bone, would prefer better 
spring of ribs, moved happily. 
 
LEADING-LIGHT SPIRIT IN THE SKY JV-10 57320/09 s.11.10.2009 i. Manchela Shiraz e. Fi Mva JV-07 
Leading-Light I Say I Say I Say kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Rauma KR 15.5. Kirsti Louhi PEN 1 KP ROP-pentu. Hyvän tyyppinen, hyvät rungon mittasuhteet 
omaava pentu, hyvä luuston vahvuus, hyvä uroksen pää, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, hieman löysät 
luomet, hyvä ylälinja, kaunis niska, hieman lyhyt olkavarsi, hieman lyhyt lantio, liikkuu rodunomaisesti, hieman 
ahtaat etuliikkeet, takaliikkeet ok. Mynämäki KR 16.5. Manola Poggesi Arnetoli, Italia PEN 1 KP ROP-pentu. 
Masculine head, nice expression, at the moment too much skin, compact body, excellent bone, good feet, 
correct coat for age, moves quite freely, correct tail carriage, very promising. Närpiö RN 29.5. Elena 
Ruskovaara PEN 1 KP ROP-pentu. Erinomaisen mallinen, itsensä erinomaisesti kantava sopusuhtainen 
urospentu, hyvä tilavuus rintakehässä, hyvät vahvat raajat, vähän löysää kaulanalusnahkaa, pitkä otsapenger, 
erinomaiset silmät, etuosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut, erinomainen ylälinja ja tapa käyttää häntää, 
oikea askelpituus, hyvä voima takaliikkeessä. Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi PEN 2 KP. Very 
masculine, shown in beautiful condition, excellent head, scissor bite, correct eyes, colour and expression, proper 
shoulders, beautiful coat texture, correct hindquarters, proper tailset, could carry a stronger topline, well 
presented. Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta JUN ERI 1. Voimakas maskuliininen kokonaisuus, päässä hyvät 
mittasuhteet, kuono-osa saa täyttyä iän myötä, riittävä kaula joka saisi olla kuivempi, hyvä selkälinja, riittävästi 
kulmautunut edestä ja voimakkaasti takaa, hyvä luusto, luupaava runko, hyvä karva, reipas luonne, liikkuu 
hieman leveästi edestä, muuten hyvin. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila JUN EH 2. Kaunis uros, hyvä pää, ilme ja 
kaula, hyvin kehittynyt runko, suora edestä, vielä kapeahko edestä, hyvä ylälinja ja takaosa, erittäin hyvä karva, 
liike voisi olla hieman joustavampi, miellyttävä käytös, lupaava. Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, 
Tanska JUN EH 2. 10 months old cocker male in developing, masculine head, nice expression, scissor bite, nice 
neck, would like shoulders more laid back, well angulated behind, nice body for his age, nice feet and legs, 



moves in right pattern but he needs more training. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JUN ERI. 
Nice dark eye, rather plain in head, good neck and shoulders, nice bone, deep body, would prefer better spring 
of ribs, nice quarters, moved happily. Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN ERI 3. Erittäin hyvän tyyppinen, 
melko kookas uros, hyvä pään pituus ja linjat, oikea purenta, hyvät silmät, hyvä kaulalinja, samoin luusto ja 
käpälät, hyvä runko sopivin kulmauksin, vielä hieman ahtaat etuliikkeet, hyvä sivuaskel, hyvä käytös. Jyväskylä 
KV 14.11. Daniela Radu, Romania JUN ERI 2. Correct proportions in head and body, typical head, too much 
skin on neck, strong topline, good angulation, front chest is not broad enough. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, 
Iso-Britannia JUN EH. Good skull shape, excess folds, well balanced, moved with some drive but lacking 
enthusiasm. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 1 JV-10. Erittäin hyvin kehittynyt, tyylikäs 
nuori uros, pitkä suoralinjainen pää, hyvä lapakulmaus ja eturinta, hyvä rintakehän syvyys, hieman pitkä lanne-
osa, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, liikkuu hyvin. 
Taipumuskokeet: Elimäki 15.8. Marjatta Jaakkola SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rodun-
omaisen ystävällisesti ympäristöään tutkiva nuori uros. Haku ja laukaus hyväksytty: Benny lähti vauhdikkaasti 
hakuun, haki laajoin maaston kattavin kaarin, laukauksesta saa, jos mahdollista, lisää virtaa ja vauhdikas haku 
jatkuu, hyvä suoritus. Jäljestys hyväksytty: pääosin maavainua mutta myös ilmavainua käyttävä Benny jäljesti 
innolla, kulman tarkisti, ennen kaatoa laajoja kierroksia, sitten suoraan kanille. Vesityö hyväksytty: halukkaasti 
veteen josta riistapukki ohjaajalle käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevaisuus oli erinomaista. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: saumatonta, erinomaista yhteistyötä tekevä pari. 
 
LEADING-LIGHT SUPERNOVA 57322/09 s.11.10.2009 i. Manchela Shiraz e. Fi Mva JV-07 Leading-Light I Say 
I Say I Say kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JUN ERI. Nice dark eye, good neck and 
shoulders, nice legs and feet, strong body, would prefer better spring of ribs, nice quarters, moved well. 
 
LEADING-LIGHT THE RIGHT THING 53050/08 s.6.9.2008 i. Backhills Just For You e. Leading-Light Feuer Frei 
kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi NUO EH 1. 20 månader, unghane av mycket god typ, 
maskulint huvud och uttryck, något kort nosparti, bra skalle, saxbett, fina ögon och öron, tillräcklig hals, något 
framskjuten skuldra, knappt förbröst, något rund bröstkorg, tillräckliga vinklar bak, något välvd över länden, 
något lågt ansatt svans, knapp benstomme, parallella rörelser men borde ha mer drive, ganska bra päls och 
färg, något mycket vitt på bröstet. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia NUO EH. Nice head 
with soft expression, tight dark eye, ample neck, would like slightly better shoulder placement, a little straight in 
upper arm, deep well sprung ribs, loses his topline a little on the move and is a little proud of his tail, moved ok 
when settled. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska KÄY H. 2 years, nice masculine head and expression, 
correct bite, dark eyes, long low set ears, good length of neck, acceptable front, acceptable topline, too rounded 
in croup, too low set tail, well angulated behind, could move with longer steps specially behind, nice coat and 
condition, good temperament. 
Taipumuskokeet: Renko 7.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: ystävällinen, antaa 
vaivatta koskettaa itseään, muut koirat kiinnostavat. Haku ja laukaus hyväksytty: haku aluksi laajaa, Touko tutkii 
laukauksen pudottaman oksasaaliin, hetkeksi haku muuttuu suppeaksi kunnes taas laajentuu riittäväksi. 
Jäljestys hyväksytty: maavainulla ripeästi ja tarkasti, kaato tutkitaan huolella. Vesityö hyväksytty: uimaan innok-
kaasti, tuo riistapukin rannalle. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevainen koira joka uskoo ensimmäistä käskyä. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Touko ja Aija muodostavat erinomaisen työparin, yhteydenpito ohjaajaan toimii. 
Tottelevaisuuskokeet: Inkoo 5.9. Harri Laisi ALO 1 (184 pist). Espoo 11.9. Marita Packalén ALO 1 (183 pist) 
KP. Helsinki 18.9. Pirkko Bellaoui ALO 1 (165 pist) TK1. 
 
LEADING-LIGHT TUMBLING DICE 53052/08 s.6.9.2008 i. Backhills Just For You e. Leading-Light Feuer Frei 
kasv. Satu Laitinen 
Taipumuskokeet: Heinola 28.8. Marjatta Jaakkola SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen, 
ystävällinen ja sosiaalinen nuori uros. Haku ja laukaus hyväksytty: Kaapo eteni ohjaajan käskystä siksakkia 
ryhmän edessä ilma- sekä maavainua käyttäen, laukauksesta jatkaa, heti käskystä luo. Jäljestys hyväksytty: 
erittäin vauhdikas, jäljen päällä enimmäkseen maavainua käyttänyt jäljestäjä, kaato kiinnosti, hyvä suoritus. 
Vesityö hyväksytty: innokkaasti veteen, hyvä uimari, hyvä nouto. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvin hallinnassa 
oleva uros. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: sopivavauhtista hyvää yhteistyötä, ohjaaja voisi ehkä vähentää 
käskyttämistä. 
 
LEADING-LIGHT URBAN UZI 53889/06 s.21.8.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. Leading-Light Pretty Flower 
kasv. Satu Laitinen 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Ilkka Niemi AVO 1 (41 pist). 
Luonnetesti: Helsinki 18.4. Auli Kiminki ja Pirjo Ojala-Laine 80 pist (+105/-25). Toimintakyky -1, terävyys +1, 
puolustushalu +1, taisteluhalu -1, hermorakenne +1, temperamentti +1, kovuus +1, luoksepäästävyys +3, 
laukauspelottomuus +++.  
 
LEAVENWORTH SINGS AND PLAYS Ee VMva 19346/02 s.22.12.2001 i. Se(n) & No Mva Caperhill Missing 
Link e. Leavenworth Singing Silent kasv. Anja Puumala 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali VET ERI 1 PU4 ROP-VET. Typique, 8 ans, bonne 
tête, correct corps, bons aplombs, poil et temperament. Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki VET EH 1. 
Sopivan kokoinen, sukupuolileimaltaan selvä, täyteläinen hyvä pää, vahva hyvä kaula, näyttävä ylälinja, hyvä 



luusto, eturinnan tulisi olla voimakkaampi, kiertää eturaajojen käpäliä ulospäin, matalat käpälät, hyvä runko, 
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käyttäytyy luottavaisesti ja iloisesti, hyvä turkki, liikkuu lyhyellä askeleella 
edestä ja kapeasti, muuten hyvät liikkeet. Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska VET ERI 1 VSP-
VET. 9½ years old English cocker veteran male still going strong, nice head and expression, scissor bite, nice 
topline, a little open in shoulder, well angulated behind, nice body, sound happy mover, nice temperament. 
Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI 2. Good head, tight dark eye, adequate reach 
of neck, would prefer slightly more upper arm, well ribbed body, correct turn of stifle, very enthusiastic mover, 
just moving a little close behind. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VET ERI 1 PU2 ROP-
VET. Nice condition for the veteran, nice head, good neck, a bit out of shoulders, feet turn out, needs stronger 
pasterns, nice body, good topline, angulation ok. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia VET EH 1. Nice 
masculine head, good neck and shoulders, topline and hindquarters, very good hind movement, enough good 
front, don't like the shaving of the dog from the cheek. Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska VET 
ERI 1 PU2 VSP-VET. 8 years old, masculine head, typical expression, scissor bite, nice body, would like more 
forechest, typical movement, shows good energy and spirit, nice coat and temperament. Hyvinkää ER 9.10. 
Pamela Halkett, Iso-Britannia VET EH 1. Nice dark eye, good neck, good coat and condition, good bone, 
would prefer better balance. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia VET ERI 1 ROP-VET. Well 
presented, strong dog in good hard condition, good balance between front and rear, moved out well with 
enthusiasm with well placed hocks. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen VET ERI 1 ROP-VET. 
Hyvä koko, tiivis tanakka runko, pää voisi olla hieman pidempi, hyvä ryhti, hieman pysty lapa ja olkavarsi, leveä 
reisi, hyvät takakulmaukset, hyvälaatuinen karva joka turhan voimaperäisesti trimmattu, liikkuu edelleen 
vetreästi, hampaat kaipaavat puhdistamista. 
 
LECIBSIN MARCO POLO 26616/07 s.16.3.2007 i. Tudormist Poacher Pocket e. Lecibsin Magnet kasv. Jukka 
Kuusisto 
Näyttelyt: Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila KÄY EH 2. Mittasuhteiltaan hyvä uros, otsapenger saisi olla hieman 
selvempi ja kuono täyteläisempi, erinomainen kaula, niukasti kulmautunut edestä, sopusuhtainen runko, hyvä 
takaosa, korkeahko häntä, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola KÄY ERI 1 
PU3 VASERT. Kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, hyvä runko, erinomainen 
luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella, turhan korkea häntä liikkeessä. Sysmä RN 
17.4. Irina Poletaeva KÄY EH 3. Very good type, compact body, excellent bones, a bit too deep in skull, scissor 
bite, good neck, a bit soft topline, holding tail a bit too high, very well developed ribcage, very good angulated in 
front and behind, moves with quite short steps, needs better coat texture. Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker KÄY 
EH 1. 3-årig hane av goda proportioner i höjd-längd, utmärkt könspregeln, tillräckligt skalle, fina ögonbrynsbågar, 
korrekt bett, fina käkar, bra läppar, tillräckliga vinklar fram, välformat bröstkorg, kraftigt ländparti, bra rygg och 
kors, välvinklad bak, något hög i hasen, mycket mjuk pälskvalitet, rör sig med bra steg bak, något kort fram, 
trevligt temperament. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti KÄY ERI 3. Excellent movement, very happy, 
outgoing, nice head, good neck and shoulders, good topline and backend. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-
Jones, Iso-Britannia KÄY EH. Masculine head and plenty of work in it, needs more hair taken off on top of his 
head, enough reach of neck, well developed forechest, would prefer a little more length of upper arm, big ribs, 
good width of quarters, moved ok in front but a little close in back. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja 
KÄY ERI 1 PU2 VASERT. Good proportions, nice head and expression, excellent coat and pigmentation, good 
neck and shoulders, good body and angulations, excellent temperament and movement. Heinola KR 22.8. 
Alberto Cuccillato, Italia KÄY ERI 1 PU2 VASERT. 3 years, excellent type, good male expression, enough 
stop, dark eyes, good size, well angulated, excellent thorax, good coat, typical movement, good tail. Mäntyharju 
RN 28.8. Annaliisa Heikkinen KÄY EH 2. Hieman kookas, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pää, kaula voisi olla 
pidempi ja etuosa paremmin kulmautunut, tiivis runko, hyvät takakulmaukset, liikkuu löysästi edestä ja hieman 
ponnettomasti takaa, hyvä luonne. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska KÄY EH 1. 3 years, beautiful 
masculine head and expression, long low set ears, correct bite, beautiful eyes, good length of neck, quite good 
front, strong topline, well set tail, compact body, well angulated behind, he could move with a bit longer steps, 
coat could be in better show condition, very nice colour, good temperament. Jyväskylä KV 14.11. Daniela 
Radu, Romania KÄY ERI 1 PU3 VASERT. Correct proportions in head, body and neck, strong in body and 
bones, strong in movement, nice coat. 
 
LECIBSIN METEORITE 16245/01 s.19.12.2000 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Lecibsin Magnet kasv. 
Jukka Kuusisto 
Näyttelyt: Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro VET ERI 2. Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja sopiva 
koko, kaunis pää, hyvä ylälinja, vahva selkä, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, riittävät etukulmaukset, hyvät 
takakulmaukset, hieman pehmeä turkki, erinomaiset liikkeet. 
 
LECIBSIN MYSTIC 23478/04 s.15.4.2004 i. De Brightdale's But I'm Special e. Caperhill Mardi Sandra kasv. 
Jukka Kuusisto 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt KÄY EH 1. Sopusuhtainen, ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, erittäin hyvä runko, kaunis turkki, liikkuu ja 
esiintyy hyvin, miellyttävä luonne. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Jyrki Rasinpää VOI 0 (0 pist).  Ruovesi 22.8. Heikki Kulo VOI 1 (46 pist). 
Ruovesi 12.9. Jyrki Rasinpää VOI 1 (a-3, b-10, c-7, d-13, e-3, f-4 =40 pist). Otto rauhoitetaan alkumakaukselle 
jota nuuhkaistuaan lähdetään maavainuiseen jäljestykseen, ensimmäinen ja toinen osuus mennään tarkasti 
jälkeä pitkin tehden vain yhden tarkastuksen, kolmannella ja neljännellä osuudella useampia tarkastuslenkkejä, 



kolmannella osuudella Otto pysähtyy pitkäksi aikaa ja alkaa haukkumaan mutta lähtee lopulta useiden 
kehotusten jälkeen jatkamaan, ensimmäinen kulma/katko hyvin yhdellä rengastuksella, muut kulmat tarkasti, 
makauksista ensimmäinen, kolmas ja neljäs merkataan, toinen ylitetään pysähtymättä, kaadolle jäädään 
nuolemaan sorkkaa, hyvä suoritus osaksi vaikeakulkuisessa maastossa. Sastamala 10.10. Juhani Heikniemi 
VOI 2 (a-5, b-7, c-8, d-12, e-3, f-3 = 38 pist). Otolle osoitetaan alku ja lähdetään aluksi reipasvauhtiseen 
enimmäkseen maavainuiseen jälkityöhän, vauhti hieman hiipuu loppua kohti, työ on melko jälkitarkkaa, kuitenkin 
tarkistuspistoja jäljen sivuun tehdään jonkin verran, kulmat tarkasti, katkokulma kaartaen uudelle suoralle, 
makaukset merkkaa hyvin, paitsi viimeisen jota ei kummemmin noteeraa vaikka pysähtyy sen viereen, kaadolle 
jäljen suuntaisesti ja osoittaa sen pysähtymällä nuuskimaan, hienon suorituksen pilasi tänään poistuminen 
jäljeltä 3. suoran lopussa josta tuloksena hukka. 
 
LINE SAM A HUG FOR PIECE S21065/2008 s.25.1.2008 i. Se(n) & No & Dk Mva Line Sam Someone To Hug 
e. At Mva Line Sam Always On The Sunny Side kasv. Tord Lundborg, Ruotsi 
Näyttelyt: Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja AVO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP4. Excellent proportions, 
very nice head and expression, excellent neck and shoulders, very good body and angulations, good 
temperament, very good coat and movement. Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta AVO ERI 1 PU1 SERT VSP. 
Erinomainen tyyppi, hyvä pään pituus, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, kaunis kaula ja selkälinja, 
erinomainen eturinta, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, voimakas luusto, hyvä runko, hieman pitkä 
mutta vahva lanne, kaunis karva, erinomainen ja tyypillinen luonne, liikkuu hyvin. Raisio KR 15.8. Erwin 
Deutscher, Itävalta AVO ERI 1 PU2 SERT. Harmonischer kräftiger Typ, typischer Kopf, sehr gute Halslänge, 
lappiger Behang, Fang breit und tief, Topline korrekt, tiefes Brustbein, sehr gut Haarstruktur, feste Keulen, 
Winkelungen korrekte, in der Bewegung korrektes Rutenspiel, gutes Wesen. Tervakoski KV 29.8. Susie 
Svoldgaard, Tanska AVO ERI 2 PU4. 2½ years old cocker male, masculine head, typical expression, scissor 
bite, nice neck, well developed body, shoulders could be better laid back, well angulated behind, moves in right 
pattern with good spirit, good coat and temperament. Helsinki KR 5.9. Helle Dan Pålsson, Tanska AVO ERI 2 
PU2. Lovely type and size, masculine head, dark eyes, would prefer a little cleaner eyes and a little more stop, 
correct bite, lovely neck and shoulder and depth, a little long loin, strong excellent back part, moves a bit close 
behind but very stylish and happy, excellent coat that may not be more. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, 
Romania AVO ERI 1 PU4. Strong male in body and bones, head with good proportions, elegant neck, good 
topline, nice temperament, nice coat. 
 
LOCHRANZA MR FEDERER HeV-10 25816/08 s.25.6.2007 i. GB Sh Ch Lochranza For Your Eyes Only e. 
Lochranza Laughing Eyes kasv. Jean Gillepie ja Louise Wilding 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro AVO ERI 1 PU1 ROP RYP4. 2-vuotias, sopivan kokoinen, 
erittäin hyvää rotutyyppiä edustava, hiukan tuhdissa kunnossa oleva uros jolla erittäin kaunis ja meislattu pää, 
tummat silmät, oikea-asentoiset korvat, ei liioittelua huulissa, tyylikäs kaulan asento, hyvä ylälinja, oikean 
mallinen runko, hyvät etukulmaukset, toivoisin selkeämmin kulmautuneen polven ja reiden, tehokkaat ja sopu-
suhtaiset liikkeet, oikean laatuinen karvapeite, rodunomainen luonne. Rauma KR 15.5. Kirsti Louhi AVO ERI 1 
PU1 VSP. Melko neliömäinen, selvän sukupuolileiman omaava uros jolla hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula ja 
ylälinja, tummat silmät, hieman takaluisu kallo, hyvä rinnan syvyys, lyhyt olkavarsi, voisi liikkuu pidemmällä etu-
askeleella, hyvä karvapeite. Mynämäki KR 16.5. Manola Poggesi Arnetoli, Italia AVO ERI 1 PU2. Very 
masculine head, nice expression, excellent ears, elegant neck, compact and well balanced body, good muscles, 
correct bone and feet, correct coat, moves with long steps. Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström AVO ERI 1 
PU1 CACIB ROP. 3-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros jolla erinomaiset rungon mittasuhteet, 
hyvän mallinen pää, kallo voisi olla aavistuksen pidempi, kauniit silmät ja ilme, hyvä kaula joka liittyy oikein 
lapoihin, hyvä täyteläinen runko, hyvä luusto, raajat ja käpälät, erinomainen ylälinja, liikkuu hyvin, hyvä karva, 
iloinen cockeri-luonne. Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi AVO ERI PU3. Maskulin välbyggd hane av 
utmärkt typ, ganska bra huvud men nospartiet kunde vara litet mer utfyllt under ögonen, fina ögon och öron, 
knappt saxbett, mycket bra hals och överlinje, välformat bröstkorg, tillräcklig bröst, passande benstomme, 
välvinklad, utmärkt kors och svans, något instabil i hasen men rör sig annars parallelt och med bra drive, välskött 
päls av bra mängd, struktur och färg, typiskt temperament. Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska 
AVO ERI 1 PU1 ROP RYP1 BIS3. 3 years old English cocker male, masculine head, typical expression, scissor 
bite, lovely neck and shoulder line, strong body, nice forebreast, well angulated behind, nice tailset, sound happy 
mover, lovely coat and temperament. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia ERI 1 PU4. Very 
nice head and soft expression, correct neck and shoulder line, compact body, deep ribs, well turned quarters, 
moves soundly with drive. Vantaa RN 13.6. Juha Palosaari AVO ERI 1 PU1 VSP. Tasapainoinen miellyttävä 
kokonaisuus, hyvä pään profiili, sulava ylälinja, riittävät etukulmaukset, eturinta voisi olla voimakkaampi, muuten 
hyvä runko, erinomainen takaosa, kaunis turkki, joka suunnasta moitteettomat liikkeet, vapaa erinomainen 
etuaskel. Karjaa KR 11.7. Hannele Jokisilta AVO ERI 1 PU2. Erinomainen tyyppi, voimakas maskuliininen 
kokonaisuus, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, kaunis kaula ja selkälinja, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, hyvä eturinta, voimakas luusto, erinomainen voimakas runko, kaunis karva, hyvä luonne, hyvät sivu-
liikkeet, hieman leveä edestä. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia AVO ERI 1 PU1 ROP. Tervakoski KV 
29.8. Susie Svoldgaard, Tanska AVO ERI 1 PU1 CACIB ROP RYP1. Almost 3 years old, beautiful well shaped 
head, typical expression, lovely eyes, scissor bite, lovely neck and shoulder line, well angulated behind, well 
developed body, sound happy mover, nice coat and temperament. Helsinki KR 5.9. Helle Dan Pålsson, 
Tanska AVO ERI 1 PU1 ROP RYP4. Very typy and classic model, nice head that could be a touch more 
masculine, correct bite, lovely neck and outline, a little straight shoulders, lovely quarters, moves with a lot of 
style, very well behind, open in front, excellent coat and temperament. Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi 



AVO ERI 1 PU2. Well sized, nice chiselled head, good length of ear, correct topline, deep chest, excellent 
angulation, quality coat, moves with drive, active tail. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO 
ERI 3. Good dark eye but head rather plain, nice neck, strong deep body, nice bone, moved happily, good coat 
condition. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska AVO ERI 1 PU2 CACIB. Almost 3 years, very nice and well 
developed male, beautiful masculine head and expression, correct bite, dark eyes, well set long ears, good 
length of neck, good front, strong topline, well set tail, well angulated behind, moves with good drive and long 
steps, nice coat and condition, good temperament. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO ERI 1 
PU1 CACIB HEV-10 ROP. Well groomed and presented, typical skull shape and expression, correct dentition, 
good reach of neck, ideal balance between front and rear, moved out straight from well placed nocks, coat little 
excessive for me. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI. Tiivis, lyhytrunkoinen uros, joka 
voisi olla kokonaisuutena maskuliinisempi, varsinkin pää saisi olla pidempi ja voimakkaampi, kaunis ylälinja, 
hyvä ryhti, hyvä lapakulmaus, tarpeeksi syvä ja tilava rintakehä, takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat, 
kaunis turkki ja väri, esiintyy iloisesti. 
 
LOITSUTUULEN WARLOCK 39780/06 s.16.7.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Mva Fin Jva 
Fi Kva-J Jenlin Love Letter kasv. Riitta Helle 
Jäljestämiskokeet: Närpiö 19.9. Toni Tunkkari AVO 1 (45 pist). 
 
LOITSUTUULEN WIZARD 39782/06 s.16.7.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Mva Fin Jva Fi 
Kva-J Jenlin Love Letter kasv. Riitta Helle 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 2.5. Asko Kukkola VOI 2 (32 pist). Lappeenranta 13.5. Marko Saarni VOI 1 (43 
pist). Kouvola 16.5. Tuovi Henttu VOI 1 (45 pist). Savitaipale 13.6. Petri Pelkonen VOI 1 (44 pist). Kouvola 
25.7. Asko Kukkola VOI 0 (0 pist). Luumäki 1.8. Seppo Markelin VOI 1 (46 pist). Ylämaa 15.8. Markku Hassinen 
VOI 1 (40 pist). Luumäki 5.9. Rauno Koskinen VOI 2 (39 pist). 
Jäljestämiskokeet, vahingoittunut hirvieläin: Kouvola 31.8. Tommi Nieminen VAHI 0 (lähtö: erinomainen, 
jäljestämishalukkuus: hyvä, jäljestämisvarmuus: hylätty, työskentelyn etenevyys: tyydyttävä, kulmauksien, 
makauksien ja katkojen selvittämiskyky: hylätty, kaato: ei löytynyt). Ukko löysi jäljen heti ja aloittaa jäljestyksen 
tehden pieniä tarkastuksia koko matkan, ekan makuun ohitti, toisen merkkasi, normaalikulma pienellä 
tarkastuksella, katkokulmalla teeripoikue sekoittaa koiraa ja ohjaaja keskeyttää. 
 
MANACA’S TRICK OF THE TAIL SE31585/2010 s.9.4.2010 i. Se(n) Mva Fonesse Finlorian e. Se(n) Mva Se 
Jva Manaca's Unblushing Dream kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Palosaari PEN 1 KP VSP-pentu. Vankkarunkoinen, hyvin kehittynyt 7 kk 
vanha uros, vahva ja hyvän muotoinen pää, upea kaula ja niskalinja, erinomainen etu- ja takaosa, vankka 
pyöreä runko, hyvä askelpituus mutta ujostelee vielä eikä näytä aivan kaikkia parhaita puoliaan. 
 
MANACA’S YOUNG GIFTED N'BLACK 14634/10 s.20.11.2009 i. Se Mva Charbonnel Manacas Design e. Se & 
No Mva Se Jva NoV-05 Manaca's Main Attraction kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki PN 15.5. Merja Ylhäinen PEN 1. Vantaa PN 13.6. Marja Kosonen PEN 1 KP PU1-pentu 
ROP-pentu. Erinomaista tyyppiä oleva hyväraaminen urospentu, kaunisilmeinen pää, ikäisekseen erinomainen 
runko, hyvälaatuinen nyt hieman kihartuva karva, erittäin hyvät liikkeet, erinomainen luonne. Helsinki PN 20.6. 
Unto Timonen PEN 1 KP PU1-pentu ROP-pentu Karjaa KR 11.7. Hannele Jokisilta PEN 2 KP. 
Mukavaluonteinen pentu, hieman takaluisu kallo, erinomainen ilme, hyvä kaula ja selkälinja, riittävästi 
kulmautunut edestä ja takaa, sopiva luusto, tässä kehitysvaiheessa turhan matalaraajainen, hyvä runko, hyvät 
sivuliikkeet, hieman ahtaat takaa. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva PEN 1 KP ROP-pentu. Promising male 
puppy, correct type, size and bones, good head, a bit too open eyes, scissor bite, correct topline, merry tail, 
excellent forechest, correct angulations and movement. Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta PEN 1 KP 
ROP-pentu. 8 Monate alt, für das Alte sehr harmonisch, typischer Kopf, korrektes Auge, Behang lappig, sehr 
gute Knochenbau, sehr gute gemuskelt Hinterhand, Winkelungen korrekt, Rücken gerade, Haartextur sehr gut, 
sehr gutes Rutenspiel, Bewegung frei, gutes Wesen, viel versprechend. 
 
MANCHELA SHIRAZ 37477/08 s.28.3.2008 i. GB Sh Ch Lindridge Star Quest e. Manchela Chianti kasv. 
Michael Masters, Iso-Britannia 
Näyttelyt: Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska KÄY EH 2. 2½ years old English cocker male, nice 
head and expression, scissor bite, a little short in neck, the shoulder should be better laid back, nice angulation 
behind, a little light in bone, moves in the right pattern, nice temperament. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-
Jones, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Lovely head and expression, correct neck and shoulder placement, short and 
square in body, well turned quarters, moves soundly but needs a little more enthusiasm. Porvoo KR 12.9. 
Elsbeth Clerc, Sveitsi KÄY ERI 2. Excellent breed type, masculine head and expression, correct ears, desired 
topline, good bone, well angulated, enough compact, excellent coat, easy mover with active tail. Hyvinkää RN 
19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari KÄY ERI 2 PU4. Good size and proportions, lovely hair quality, typical 
head, a little short neckline, correct underline, topline a little loose, correct angulations. Hyvinkää ER 9.10. 
Pamela Halkett, Iso-Britannia KÄY EH 3. Good neck, would prefer better shoulders, deep body, nice quarters, 
good coat condition, moved happily. Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki KÄY ERI 3. Sopivan kokoinen, 
rungon mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs hyvä pää, hyvä luusto ja runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, 
hyvät liikkeet, köyristää hieman lanneosaansa liikkeessä, kaunis turkki, käyttäytyy hyvin. Jyväskylä KV 14.11. 
Daniela Radu, Romania KÄY ERI 2. Correct head, nice expression, neck could be longer, good body 
proportions, topline could be stronger, nice coat. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari KÄY ERI 1 PU 3 VASERT. 



Hyvät mittasuhteet ja yleisvaikutelma, hyvät pään linjat, hyvin kulmautunut etuosa ja kunnon eturinta ja runko, 
riittävästi kulmautunut takaosa, hieno häntä, liikkeet ok, kaunis turkki. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-
Britannia KÄY ERI 3. Typical skull shape and expression, good balance between front and rear, good condition 
throughout, moved out well and with enthusiasm. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY ERI 1. 
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pään pituus ja profiili, hyvä ryhti ja ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset, erittäin 
kaunis turkki, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, hyvässä kunnossa, liikkuu hyvin. 
 
MANDOLIC CHOCOLATE SOLDIER 12710/09 s.25.10.2008 i. Lancelot von Limbruck e. Allway's Black Bella 
kasv. Tarja Karjalainen 
Näyttelyt: Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska NUO ERI 2. 1½ years old English cocker male, still 
developing, typical head and expression, scissor bite, nice neck, the shoulder could be better laid back, well 
angulated behind, nice thigh, moves in the right pattern, nice temperament. 
Taipumuskokeet: Hausjärvi 7.8. Meerit Kuparinen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen 
ja sosiaalinen nuori uros, suhtautuu ystävällisen tarkkaavasti ympäristöönsä. Haku ja laukaus hylätty: liian 
suppeaa maa- ja ilmavainuista työskentelyä, laukauksesta pysähtyy ja tulee pyörimään jalkoihin, jatkaa 
työskentelyä mutta työskentely muuttuu entistä suppeammaksi. Jäljestys hyväksytty: maavainuista, reilusti 
aaltoilevaa jäljestystä, kulmasta yli mutta löysi itsenäisesti takaisin jäljelle, kaatoa nuuhki, hienosti tehty. Vesityö 
hyväksytty: halukkaasti uimaan, Manu käy tönimässä pukkia useasti, sille heitetään toinen pukki, tuo sen lopulta 
rantaan viime sekunneilla. Tottelevaisuus hyväksytty: Manu tottelee mutta vaatii useita käskyjä. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: mukavaa yhteistyötä koko kokeen ajan mutta Manu tarvitsee lisää harjoitusta hakumaastoissa. 
 
MANDOLIC RHAMNUS 34545/09 s.9.3.2009 i. Fi Mva Fi Jva Westerner Illusion Of Magic e. Mandolic Nigella 
kasv. Tarja Karjalainen 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala NUO EH 4. Hyvän tyyppinen uros, hyvän muotoinen pää, tummat 
silmät, kaunis kaula, hyvä rintakehä, hieman pitkä lanneosa, hyvä selkä ja hännän kiinnitys, sopusuhtainen 
luusto ja kulmaukset, liikkuu energisesti ja iloisesti, karva ok, hyvä luonne. 
 
MARGATE WHISTLING WILLY 30325/08 s.13.5.2008 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e. 
Margate Kettle Whistle kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kuusamo RN 8.5. Hannele Jokisilta NUO EH 1. Vahva maskuliininen kokonaisuus, erinomainen 
reipas luonne, hieman pyöreä kallo, hyvä kaula, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, voimakas hieman pitkä 
runko, ei aivan parhaassa karvassa tänään, pyöristyvä selkälinja liikkessä, liikkuu hieman leveästi edestä, 
muuten hyvin. Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, Romania AVO EH. Very athletic male with good proportions, 
typical male head with important nose, good bite, correct eyes, expressive eye lashes, strong neck, correct body, 
coat is too curled, very good movement, very compact, full of substance. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira 
Rodrigues, Portugali AVO EH 4. I'd like to see better expression, good neck, could have better front, long in 
body, good topline, tailset correct, I'd like the hocks to turn in less. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia AVO 
EH 3. Masculine head, very good bite, would prefer better trimming and coat preparation with more shine, should 
have more narrow skull, better shoulders and longer neck. 
Taipumuskokeet: Keminmaa 14.8. Mervi Jakkila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen ja 
erittäin ystävällinen pusukoira. Haku ja laukaus hyväksytty: aluksi liiankin innokasta ja laajaa hakua, mutta 
rauhoittuu riittävän laajaksi hauksi, käyttää pääosin maavainua, piti yhteyttä ohjaajaan hyvin. Jäljestys 
hyväksytty: varma, vauhdikas, innokas jäljestäjä, jäljellä havaittu pyy, kulmasta otti ilmavainulla reitin suoraan 
kaadolle jonka omi. Vesityö hyväksytty: ui halukkaasti ja nouti riistapukin ohjaajalle. Tottelevaisuus hyväksytty: 
hyvin tottelevainen spanieli. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: iloinen ja yhteistyökykyinen parivaljakko. 
 
MERAZURE PALEFACE 40015/10 s.22.5.2010 i. Ee JMva Northworth A Winning Card e. JV-06 Emba's Miss 
Querido kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Lohja PN 7.11. Kati Heiskanen BABY 1. Urosmainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, saisi olla 
aavistuksen tiiviimpi, kaunis pää joss lempeä ilme, lyhyt kaula, vankka runko, hyvin kiinnittynyt häntä, hyvä raaja-
luusto, tasapainoiset kulmaukset, leveät takaliikkeet, edestä löysät liikkeet, pentumaiset sivuliikkeet, selässä 
pehmeyttä, tarvitsee kehätottumusta. 
 
MER-GITTEN ANDREI 13300/07 s.18.11.2006 i. Ambassador of Merrily e. Midian's Lady Planet kasv. Mervi 
Lehto 
Näyttelyt: Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi AVO EH 3. Good size, nice temperament, soft expression, 
correct bite, could have a little fuller head, proper shoulders, excellent teeth, proper tailset, should move with a 
little more regularity. 
 
MERI-KYLLIN MEPPI 27043/09 s.24.4.2009 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Crawford Des Demona kasv. Kaija 
Uoti 
Näyttelyt: Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali JUN ERI 1. Nice head, good neck, little 
more angulated on the shoulder preferred, nice set of the tail, topline ok. 
 
MERYL BLACK RING-OUZEL 34666/09 s.28.3.2009 i. Priorsmeadow Spurt e. Timsgarry Bell kasv. Maria 
Müllersdorf, Ruotsi 
Metsästyskokeet: Hämeenlinna 2.10 Heimo Ranta AVO 1 (102 pist). Urjala 14.11. Tuomo Kotasaari AVO 2 
(98 pist). Pornainen 20.11. Pertti Kotiranta AVO 1 (118 pist). 



 
MERYL KICK-OFF Fin Jva Fin Kva 25950/04 s.18.2.2004 i. Mankenbrock Spirit e. Nancarrow Cinamon kasv. 
Maria Müllersdorf, Ruotsi 
Metsästyskokeet: Joroinen 24.10. Pekka Eskola VOI 3 (81 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Oulu 28.7. Piritta Pärssinen EVL 0 (144 pist). 
 
MERRY COCKTAILS BLISS 23355/10 s.30.4.2009 i. Merry Cocktails Reward e. Merry Cocktails Open Mind 
kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska JUN EH 1. 1 year old English cocker spaniel male 
who has come a long way for developing, nice masculine head, typical expression, scissor bite, nice neck and 
topline, well developed body and forebreast, well angulated behind, moves in the right pattern, could show a little 
more spirit and the [sana puuttuu] could be better, nice temperament. 
Taipumuskokeet: Renko 7.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Teuvo on ystävällinen 
ja luottavainen koira, se on kiinnostunut muista koirista. Haku ja laukaus hyväksytty: haku aluksi laajaa, ilma- ja 
maavainuista, vauhdikasta, Teuvo tarkistelee ampumakohdan puun alla. Jäljestys hyväksytty: maavainulla 
muutaman metrin tarkistuksin, kulmalla tarkistus ja kani nuuhkitaan. Vesityö hyväksytty: Teuvo harkitsee pitkään 
mutta lopulta rohkaistuu uimaan tuoden riistapukin rannalle. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevaisuus on 
moitteetonta. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Teuvo ja Riikka ovat toimiva työpari. 
 
MERRY COCKTAILS EBONY S61312/2009 s.21.9.2009 i. Glenbrows Never Say Never at Claramand e. 
Murbräckans Creme De La Creme kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat JUN EH 2. Black cocker male, I'd like him a bit more 
compact in outline, correct in bone and substance, head could be more refined and too lippy, line of muzzle and 
skull could be better, correct in front and rear angulation, well developed body and topline, in a nice general 
condition, could use tail better standing and on the move, sufficient side mover. 
 
MIDIAN’S LUCKY STAR Fi Jva 44908/04 s.11.7.2004 i. Shimmerian Jubilee Prince e. Midian’s Jewel Queen 
kasv. Katri Laitila 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 9.5. Sakari Kankaanpää VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-4 = 48 pist). Santtu 
lähti reipasta kävelyvauhtia, ensimmäisen osuuden alussa pieniä tarkistuslenkkejä ja loppuosuus suoraan 
kulmalle jossa tarkistuslenkki, toinen osuus suoraan kulmalle, kolmannen osuuden suoraan kulmalle, katkon 
selvitti aivan jälkiä pitkin, neljännellä osuudella pieniä tarkistuslenkkejä, merkkasi makaukset ja kulmaukset 
hyvin, omisti kaadon nuuhkimalla. 
 
MUSKETTIKOIRAN DON JUAN Fin Mva Fin Jva 14526/00 s.1.1.2000 i. C.I.B. Fin & Ee Mva BaltV-00 
Benchmark Kickshaw Knob Jr e. Fin Jva Muskettikoiran Amanda kasv. Pirjo Toivakainen 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Hannu Palonen VOI 1 (48 pist). Loppi 30.5. Virpi Solla VOI 1 (43 pist).  
Kouvola 4.7. Susanna Kallström VOI 1 (45 pist).  Loppi 1.8. Pasi Kemppainen VOI 1 (46 pist). Kouvola 8.8. 
Karla Sohlman VOI 0 (0 pist). 
 
MUSKETTIKOIRAN EL NINJO Fin Jva 34622/00 s.10.7.2000 i. C.I.B Fin & Ee & Lt & By Mva V-94 LtV-99 
Fools Alibaba e. Benchmark Vero Moda kasv. Pirjo Toivakainen 
Jäljestämiskokeet: Joensuu 22.8. Kari Muje VOI - (- pist). 
 
MUSKETTIKOIRAN LA DOLCE VITA 36736/04 s.15.6.2004 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj 
Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Muskettikoiran Isadora kasv. Pirjo Toivakainen 
Näyttelyt: Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja AVO ERI 2 PU3. Good proportions, very good head and 
expression, very good neck and shoulders, good body and angulations, correct coat, very good temperament 
and movement. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen AVO H. Hyvän tyyppinen, hyvän kokoinen uros joka 
saisi olla lyhyempi, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, kaula saisi olla pidempi, riittävät 
kulmaukset edessä ja takana, vankka runko, liikkuu hieman ahtaasti takaa, hyvä luonne. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 14.8. Taru Kalkkila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen reipas 
uros, suhtautuu hyvin ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus hyväksytty: reipasta, välillä laajahkoa hakua ilma-
vainua käyttäen, laukauksesta pysähtyy, jatkaa hakua tehden pitempiä pistoja, tulee luokse kutsuttaessa. 
Jäljestys hyväksytty: alkuun tarkkaa maavainuista jäljestystä, kulmalta jäljen sivussa kanille ja jää nuuhkimaan 
kania. Vesityö hyväksytty: käskystä veteen ja tuo riistapukin ohjaajalle. Tottelevaisuus hyväksytty: koira tottelee 
ohjaajaa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koiralla ja ohjaajalla hyvin onnistunut yhteistyö. 
 
MUSKETTIKOIRAN PETER PAN 35831/06 s.16.6.2006 i. Toalmark Cool N’Brown e. Fin Mva Muskettikoiran 
Fantasy Fanny kasv. Pirjo Toivakainen 
Näyttelyt: Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja KÄY EH 4. Correct proportions, nice expression, correct 
head, maybe a bit heavy for the rest of the body, correct neck, would prefer more laid back shoulders and longer 
upper arm, good body, correct coat and movement. 
 
MUSKETTIKOIRAN ROBIN HOOD 30780/07 s.30.4.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. Muskettikoiran 
Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen 
Taipumuskokeet: Kouvola 29.8. Marjatta Jaakkola SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: ystävälli-
sesti niin toisiin koiriin kuin ihmisiin suhtautuva koira. Haku ja laukaus hyväksytty: kovalla vauhdilla erittäin 



laajaan hakuun, ilmavainulla miltei liiankin laajasti, ohjaajalla oli kuitenkin koira hallussa ja haku saatiin sopivan 
laajaksi, laukauksesta ei välittänyt vaan jatkoi. Jäljestys hyväksytty: reippaasti, pääosin maavainulla aivan jäljen 
päällä suoritettu jälkityö, kulma tarkasti, kani kiinnosti, hyvä suoritus. Vesityö hyväksytty: empimättä veteen ja 
nouto ohjaajalle, hyvä uimari. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevaisuus hanskassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
hyvää eleetöntä yhteistyötä joka toimii. 
 
MUSKETTIKOIRAN ROCK'N ROLL 30779/07 s.30.4.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. 
Muskettikoiran Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro AVO EH 2. 3 vuotta, sopivan kokoinen, erinomaisilla mitta-
suhteilla, hieman pysty etuosastaan, oikeat pään mittasuhteet, ilmettä häiritsevän jyrkkä otsapenger ja 
holvautunut kallo-osa, hyvin matalalle kiinnittyneet korvat ja löysä leuanalusnahka, hyvä niskakaari, rodun-
omainen ylälinja ja oikea-asentoinen häntä, vielä hieman kapea edestä, riittävät takakulmaukset, lyhyehköt sivu-
liikkeet, ahtaat takaliikkeet, erittäin hyvä karvapeite, lempeä luonne. 
Tottelevaisuuskokeet: Tampere 5.9. Marja Ala-Nikkola ALO 3 (139 pist). Taipalsaari 19.9. Anne Nokelainen 
ALO 2 (145 pist). Imatra 26.9. Taru Torpström ALO 0 (95,50 pist). 
 
MUSKETTIKOIRAN SALAMA 32850/07 s.7.5.2007 i. Toalmark Cool N’Brown e. Muskettikoiran Number One 
kasv. Pirjo Toivakainen 
Taipumuskokeet: Renko 7.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen, suhtautu-
minen toisiin koiriin reipasta ja ihmisiin ystävällistä. Haku ja laukaus hyväksytty: suppeahko haku, kuitenkin 
irtautui, liikkui metsässä iloisesti, varsinaista hakua ei esiintynyt, ohjausta vaativa, ei pelännyt eikä reagoinut 
laukaukseen. Jäljestys hyväksytty: reipasvauhtista, varmaa jäljen päällä tapahtuvaa jäljestystä, kaatoa nuuhki ja 
nuoli. Vesityö hyväksytty: rauhallisesti veteen, luovutti pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvin 
tottelevainen. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: mukava pari jolla yhteistyö sujuu. 
 
MUSKETTIKOIRAN ZORRO 58663/08 s.28.10.2008 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Dk & Ee & Se(n) & No Mva EeV-
01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Muskettikoiran Pamela kasv. Pirjo Toivakainen 
Näyttelyt: Sysmä RN 17.4. Irina Poletaeva NUO H. Good type, excellent bones, too deep skull, a bit too open 
eyes, needs better expression, nose pigmentation could be better, good neck, soft back, merry tail, still needs 
better forechest, enough angulated, front feet a bit turned out, presentation and movement need to improve, 
excellent coat texture. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila NUO ERI 2. Hyvärakenteinen uros, hyvän mallinen pää, 
hyvä kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, hyvät kulmaukset, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä 
luonne. Orivesi KR 12.6. Douglas Sidebottom, Australia NUO EH 2. 17 months old, would like him to be a 
little more compact, balanced head, correct scissor bite, lovely ears, flat silky coat, well sprung ribs, would like 
better front angulations, moves with ease, could push from behind. Tuuri KR 13.6. Reia Leikola-Waldèn NUO 
ERI 1. Sopivan kokoinen nuori uros jolla hyvän mittainen pää, otsapenger saa vielä kehittyä ja kuono-osa 
täyttyä, hyvä kaula, hyvin kehittynyt eturinta, vahva luusto, ikäisekseen sopiva runko, riittävästi kulmautunut 
takaosa, hieman pitkä lanneosa, liikkuu sujuvasti, pyöristää hieman ylälinjaansa liikkeessä, hyvä askelmitta, 
ihana turkin laatu, hyvä luonne, toivoisin hieman enemmän raajakorkeutta. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, 
Espanja NUO EH 3. Correct proportions, correct head and expression, good neck, would prefer more laid back 
shoulders and longer upper arm, correct rear angulation and body but not the best topline, correct coat and 
movement, good temperament. 
 
NAMUSILLAN ANTTI SANTTI 36792/09 s.22.6.2009 i. Ladysplit's Dinodas e. Red Garlic's Hjortron kasv. Anu 
Knuutinen-Pöppönen ja Pasi Pöppönen 
Taipumuskokeet: Uurainen 1.8. Tero Mettälä SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen ja reipas 
koira joka tulee hienosti toimeen kaikkien kanssa. Haku ja laukaus hyväksytty: erittäin innokasta, omatoimista ja 
sopivan laajaa hakua koko etumaaston kattaen ja häntä heiluen, koira pitää hienosti kontaktia ohjaajaan, koira 
käyttää ilma- ja maavainua tehokkaasti, laukauksesta jatkaa, tulee ensi käskystä luo ja antaa kytkeä itsensä, 
eleetön ohjaaja antaa hyvin koiralle työrauhan. Jäljestys hyväksytty: rauhallinen ohjattu lähtö jonka aikana koira 
rauhoittuu jäljestämään, tarkkaa ja varmaa maavainuista jäljestystä jäljen päällä edeten, kaadon nuuhkii häntä 
heiluen, mallisuoritus. Vesityö hyväksytty: reippaasti veteen mistä tuo pukin ohjaajan käteen. Tottelevaisuus 
hyväksytty: koira tottelee ohjaajaa hienosti. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvä vauhdikas koira jonka suoritusta 
rauhallinen ohjaaja vielä korostaa. 
 
NAMUSILLAN HIILI UKKO 36789/09 s.22.6.2009 i. Ladysplit's Dinodas e. Red Garlic's Hjortron kasv. Anu 
Knuutinen-Pöppönen ja Pasi Pöppönen 
Metsästyskokeet: Hämeenlinna 2.10. Heimo Ranta AVO 2 (95 pist). Haapavesi 17.10. Tuomo Kotasaari AVO 
1 (110 pist). Ruovesi 31.10. Keith A Carter VOI 1 (120 pist). Urjala 14.11. Tuomo Kotasaari VOI 1 (114 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Ruokolahti 4.9. Heimo Ranta AVO 1 (103 pist). 
 
NAMUSILLAN KALJOLAINEN 36791/09 s.22.6.2009 i. Ladysplit's Dinodas e. Red Garlic's Hjortron kasv. Anu 
Knuutinen-Pöppönen ja Pasi Pöppönen 
Näyttelyt: Sysmä RN 17.4. Irina Poletaeva JUN H. Strong bones, long body, untypical head, scissor bite, good 
ears, roached back, long loin, enough forechest, enough angulated in front and behind, moves with short step, 
still needs a lot of time for final developing. Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki KÄY H.Sopivan kokoinen, 
vankkarakenteinen, pään tulisi olla jalompi, pyöreähköt silmät, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, laaja rintakehä, 
hieman pitkä lanneosa, matalat eturaajojen käpälät, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, hyvä turkki. 



Taipumuskokeet: Elimäki 15.8. Veli Nurminen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen ja 
rapsutettava uros, iloisesti häntää heiluttaen tutustuu koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus hyväksytty: sopivan 
laajuista, erinomaista hakua, vauhdikasta, hyvin ohjattavissa olevaa hakua, tottelee erinomaisesti pillillä ja käsin 
annettuja ohjeita, laukauksesta istuu, käskystä jatkaa. Jäljestys hyväksytty: varmaa, nopeaa, hyvävauhtista 
jäljestystä, kulma hyvin ja tarkasti, kantaa kanin tielle. Vesityö hyväksytty: hypyllä ja käskystä veteen, erin-
omaista työskentelyä. Tottelevaisuus hyväksytty: erinomainen ohjattavuus, tottelee hyvin pillillä ja käsin 
annettuja ohjeita. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: erinomaista työskentelyä kautta linjan, kaikki toimii 
saumattomasti, hyvä pari. 
Jäljestämiskokeet: Petäjävesi 23.5. Olavi Nurmiranta AVO 3 (29 pist). Multia 13.6. Hannu Suonto AVO 1 (44 
pist). Jämsä 8.7. Jyrki Rasinpää AVO 1 (47 pist). Niskala 18.7. Tuula Svan VOI 1 (48 pist). Kouvola 8.8. 
Susanna Kallström VOI 0 (0 pist). Ruovesi 22.8. Olavi Nurmiranta VOI 1 (48 pist). 
Metsästyskokeet: Ähtäri 19.9. Petri Karlsson AVO 1 (112 pist). Joroinen 23.10. Timo Taskinen AVO 1 (107 
pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Laukaa 6.6. Mauri Pehkonen ALO 1 KP (181 pist). Pieksämäki 17.6. Markku Mäntynen 
ALO 1 (163 pist). Jyväskylä 14.8. Markku Santamäki ALO 1 (191 pist) TK1. Laukaa 28.8. Marko Puranen AVO 
1 (167 pist). Jyväskylä 26.9. Kaisa Poutanen AVO 1 (180 pist). 
 
NIGHTLANE’S FABULOUS Fin & Ee Mva 38725/06 s.29.6.2006 i. Backhills Just For You e. Nightlane’s Hungry 
Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta VAL ERI 2 PU3. Linjakas erittäin hyvin liikkuva uros jolla oikeat 
rungon mittasuhteet, voimakas pää, otsapenger saisi olla hieman selvempi, kaunis ilme, vahva kaula, hieman 
pysty lapa ja olkavarsi, hyvä rintakehä, hieman lyhyt lantio, hyvät takakulmaukset, hyvä turkin laatu, liikkeessä 
korkea häntä. Pyhäselkä RN 27.3. Bo Skalin VAL ERI 1 PU3. Very nice champion, good head, with correct 
neck, little too much lips, stands very good on feet, correct shoulders, good croup, moves very well, correct 
attitude in ring, short and cobby, moves excellent. Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola VAL ERI 1 PU1 VSP. 
Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä luusto, hieman suora olka-
varsi, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen runko, liikkuu hyvällä askeleella. Sysmä RN 17.4. Irina Poletaeva 
VAL ERI 1 PU2. Correct breed type, typical head and expression, scissor bite, excellent head and topline, 
holding tail a bit high, excellent shape of ribcage, a bit out at elbows, very well angulated behind, typical 
movement, excellent coat texture. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila VAL ERI 1 PU1 VSP. Kaunispäinen uros, 
miellyttävä ilme, kaunis kaula, eturintaa voisi olla hieman enemmän, kyynärpäissä hieman löysyyttä, hyvä runko 
ja takaosa, erinomainen ylälinja ja karvapeite, miellyttävä käytös, liikkuu erittäin hyvin. Ylivieska KV 17.7. Marjo 
Jaakkola VAL ERI 4. Erinomainen tyyppi, selvästi urosmainen, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hieman etu-
asentoiset lavat, suora ylälinja, riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, kantaa itsensä hyvin liikkeessä. 
Teuva RN 21.8. Paavo Mattila VAL ERI 1. Hyvin kaunis uros, kaunis hyvän mallinen pää, miellyttävä ilme, 
erittäin hyvä kaula, runko ja luusto, eturintaa voisi olla hieman enemmän, hieman suora edestä, erinomainen 
ylälinja, kyynärpäissä aavistus löysyyttä, erittäin hyvä karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Mäntyharju RN 28.8. 
Annaliisa Heikkinen VAL ERI 1 PU2. Hyvän tyyppinen, hyvin liikkuva uros, hyvän mallinen pää, mutta hieman 
liikaa kaulanahkaa, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis runko jossa voisi olla hieman enemmän 
massaa, erinomainen turkin laatu, iloinen luonne. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari VAL 
ERI 1 PU2. Good moving, lovely hair quality, lovely head, correct neck line, correct body. Kouvola RN 13.11. 
Markku Santamäki VAL ERI 1 PU2. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyväilmeinen 
pää, suora ylälinja, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, erinomainen turkki, liikkuu muuten hyvin mutta kiertää 
eturaajojen käpäliä sisään päin, käyttäytyy ja esiintyy ryhdikkäästi. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, 
Romania VAL ERI. Too high on legs, elbows not near the body, head with good proportions, a little bit long in 
body, not enough strong topline. 
Jäljestämiskokeet: Tammela 30.5. Anne Viitanen AVO 0 (0 pist). Tammela 11.7. Jessica Järviniemi AVO 0 (0 
pist). 
 
NIGHTLANE’S PEACEMAKER Fi Jva 10963/04 s.6.12.2003 i. Fin Mva Iceking e. Fin Jva Nightlane’s Lonely 
Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta KÄY EH 1. Iloisesti esiintyvä, kauniisti liikkuva uros joka olisi 
edukseen hieman tiiviimmässä kunnossa, hyvä kallo, kuono-osa saisi olla hieman täyteläisempi, hyvä kaula, 
oikea ylälinja, hieman pystyt lavat ja suora olkavarsi, hyvä rintakehä, reisi saisi olla leveämpi, sopusuhtainen 
luusto, oikea turkin laatu. Pyhäselkä RN 27.3. Bo Skalin KÄY ERI 1 PU1 SERT ROP. Nice male, correct head 
with correct expression, good angulations in front and back, good strong body, short and cobby, moves very 
good, stands very good on feet, nice temperament. Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola AVO EH 1. Erittäin 
hyvän tyyppinen, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hieman suora olkavarsi, hyvä runko, 
kohtalaisesti kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella, hyvä luonne. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila KÄY 
ERI 2. Kaunis uros, kaunis pää ja ilme, otsapengertä voisi olla aavistuksen enemmän, erinomainen kaula, runko 
ja takaosa, aavistuksen suora edestä, erittäin hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. Ylivieska KV 17.7. 
Marjo Jaakkola AVO EH 1. Kauniisti itsensä kantava 6½-vuotias uros, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, 
eturinta voisi olla selvempi, hyvä luusto, hyvin kehittynyt runko, etuosa voisi olla selvemmin kulmautunut, riittävät 
kulmaukset takana, liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila KÄY ERI 1 
PU4. Kaunis uros jolla hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, hieman suora etuosa, sopusuhtainen 
runko, hyvä takaosa, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen AVO 
ERI 2. Hyvän tyyppinen hyvin liikkuva uros, otsapenger voisi olla hieman voimakkaampi, hyvä kaula ja rungon 
mittasuhteet, hieman etuasentoiset lavat, hyvä takaosa, vankka runko, hyvälaatuinen karva. Hyvinkää RN 19.9. 



Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari KÄY ERI 4. Good size and proportions, correct head type, correct topline and 
underline, little loose elbows, good moving. Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki KÄY ERI 2 PU4. Sopivan 
kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, urosmainen hyvä pää, hyvä ylälinja, hyvä rinnan syvyys, hyvä luusto ja 
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet, kaunis väritys ja hyvä turkki, voitaisiin esittää liikkeessä 
löysällä taluttimella. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Hannu Palonen VOI 2 (34 pist). Petäjävesi 23.5. Olavi Nurmiranta VOI 1 (45 
pist). Tammela 30.5. Anne Viitanen VOI 1 (44 pist). Tammela 11.7. Jessica Järviniemi VOI 0 (0 pist). Kouvola 
8.8. Pasi Kemppainen VOI 1 (43 pist). 
 
NIGHTLANE’S WILD FORTUNE 32167/09 s.20.5.2009 i. Bleper's Step By Step e. Nightlane’s Hungry Hunter 
kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin kehittynyt 
urospentu jolla oikeat mittasuhteet, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo, kaunis ilme, riittävä kaula, lavat 
voisivat olla viistommat, hyvä rintakehän syvyys, oikein kulmautunut takaa, hyvä luusto, kaunis turkki, yhden-
suuntaiset liikkeet. Pyhäselkä RN 27.3. Bo Skalin JUN ERI 2 PU4. Nice head, correct ears, correct shoulder, 
good proportions, little straight on angulations but moves very well, strong topline, good coat, square body. 
Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, selvästi urosmainen, hyvä pää ja ilme, 
aavistuksen syvä kallo, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, eturinnan tulee vielä täyttyä, vahva 
luusto, ikäisekseen riittävä runko, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä turkki, miellyttävä luonne, kantaa itsensä 
hyvin liikkeessä. Sysmä RN 17.4. Irina Poletaeva JUN EH 1. Very good type, excellent bones, compact built, a 
bit too deep skull, correct dentition and pigmentation, good neck and topline, still needs a better forechest, very 
well angulated behind, good mover, excellent coat texture. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila JUN ERI 2. Kaunis-
päinen nuori uros, hyvä kaula, hieman kevyt runko ja luusto, eturintaa voisi olla enemmän ja kulmauksia edessä 
enemmän, hyvä ylälinja ja takaosa, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Karjaa KR 11.7. 
Hannele Jokisilta JUN H. Maskuliininen kokonaisuus, turhan korkearaajainen ja vielä kovin litteä, matala rinta-
kehä, turhan pyöreä kallo, hyvä ilme, riittävä kaula, riittävästi kulmautunut edestä ja niukasti takaa, hyvä luusto, 
kaunis karva, hyvä luonne, liikkuu normaalisti. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola JUN EH 2. Selvästi uros-
mainen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, 
ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella. Teuva RN 21.8. Paavo 
Mattila JUN EH 3. Kaunis nuori uros, hyvä pää, joskin kallo hieman taakse laskeva, hyvä kaula, sopusuhtainen 
runko, eturintaa voisi olla enemmän, niukasti kulmautunut edestä, ylälinja voisi olla parempi, hyvä karvapeite, 
voisi liikkua vieläkin tehokkaammin, miellyttävä luonne. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen JUN EH 2. 
Hyvän tyyppinen, hieman kookas nuori uros, hyvät rungon mittasuhteet, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, hyvä kallo, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja eturinta voimakkaampi, tiivis runko, 
liikkuu hyvin takaa, edestä hieman ahtaasti, hyvä turkin laatu, hyvä luonne. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna 
Váchi-Balogh, Unkari JUN ERI 3. A little strong dog, lovely hair quality, typical head, correct pigment, good 
front and underline, elbows a little loose, correct angulation and moving. 
 
NOBLE TRAMPS BACARDI COLA 29465/00 s.24.5.2000 i. C.I.B Fin & Ee Mva Benchmark Hard Rock Cafe e. 
Karlux Lemon Squash kasv. Elisa Itälaakso 
Jäljestämiskokeet: Närpiö 13.6. Jarmo Nummijärvi VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-10, e-3, f-5 = 41 pist). Rauhallinen 
ohjattu lähtö, vanhan herran jäljestys varmaa ja kiireetöntä, juuri ja juuri jäljestysaika riitti, molempia vainuja 
käyttäen, makauksista merkataan 2. makaus, muut makaukset yli tai ohi merkkaamatta, kulmat suht tarkasti, 
samoin katko-kulma, ohjaajan työskentely osaavaa, kaato omistettiin jääden paikoilleen. 
 
NORTHWORTH A TRUE ASHGROVE Fin Mva 18348/99 s.17.3.1999 i. C.I.B Fin Mva EuJV-91 Raccoon’s 
Quite A Bomb e. Am Mva Ashgrove Captivating kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET EH 3. Nice type of cocker spaniel with 
nicely balanced head and tight dark eye, unfortunately a few misplaced teeth, correct reach of neck, short cobby 
body, moves soundly in front but a little close behind. 
 
NORTHWORTH A WINNING CARD Ee JMva 15395/09 s.28.11.2008 i. Lu Mva Sofus Wildcard e. Northworth 
Variety Dress kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen NUO EH 1. Hieman kookas, hyvän tyyppinen nuori uros, 
otsapenger saisi olla korostuneempi ja kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaisemmat, hyvä kallo, etosa saisi 
olla voimakkaammin kulmautunut, tiivis runko, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin takaa, kantaa häntäänsä 
hyvin, hieman ahtaat etuliikkeet, hyvä turkin laatu. 
 
NORTHWORTH FLASH FORWARD 59914/09 s.29.6.2009 i. Fi & Ru Mva EuV-06 Northworth Mad Situation e. 
Northworth Event Of Dakota kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara JUN EH 2. Paikoin pehmeässä pentuvillassa esitetty, sopiva-
luustoinen, kyllin kompakti uros, sopivasti runkoa tähän ikään, hyvät takakulmaukset, vähän korkeat kintereet, 
toivoisin enemmän kulmauksia eteen, sopivat huulet, ohimot saavat täyttyä ja ilme voisi olla leppoisampi, 
tarvitsee itseluottamusta, tarpeeksi ulottuva etuaskel, hyvä askelpituus takana, esitetään erinomaisesti. 
Mustasaari RN 7.8. Markku Santamäki JUN EH 1. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan neliötä 
lähentelevä, ilmeikäs pää, otsapenger voisi olla jyrkempi, hyvä ylälinja, riittävä luusto, rungon tulee vielä täyttyä, 
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä turkin laatu, käyttäytyy hyvin, saisi liikkua vauhdikkaammin ja häntä 
hieman korkeammalla. Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN H. Hyvän tyyppinen ja hyvän kokoinen uros joka 



tässä iässä antaa vielä hieman kapean vaikutelman, pää vielä kesken kehityksen, tällä hetkellä vielä kovin 
matala sivuprofiili päässä ja kuonossa, oikea purenta, tummat silmät, hyvä kaula, luusto ja käpälät, etukulmaus 
tulisi olla parempi, eturinta ja runko saavat vielä kehittyä, voimakas polvikulma, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu 
hyvällä askeleella mutta saisi esiintyä iloisemmin, karvapeite epäedullisessa kunnossa, hyvä käytös. 
 
NORTHWORTH JACKET OF JAEGER 20928/10 s.19.1.2010 i. Help's Cappucino e. Northworth New Target 
kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku PN 19.8. Esko Nummijärvi PEN 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. 
 
NORTHWORTH JACK OF ALL TRADES 29997/04 s.25.2.2004 i. Fin Mva Finemoon One And Only e. EuV-06 
Northworth Occult Taste kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 20.6. Jose Homem De Mello, Portugali AVO ERI 3 PU4. 6½ years old dog, good 
condition for the age, nice head, correct neck, deep chest, topline could be more level, nice rear angulation, 
moves well but could be more parallel in front, needs better trimming. Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, 
Alankomaat AVO EH 1. Male of good size, I'd prefer him more compact in outline, correct in bone and 
substance, well developed body, correct in head profile, typical ear, topline could be better, could use his tail 
better standing and on the move, I'd prefer a bit more stability in front in the move and standing, strong 
angulation behind, correct side mover, very well presented. 
 
NORTHWORTH JAGGY WOOD 40336/07 s.6.5.2007 i. Se(n) Mva Woodman Black Petrs e. Northworth 
Madam's Match kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen AVO ERI (laatuarvostelu, myöhästyi kehästä). Hienorunkoinen, 
hyväluustoinen, erinomaisen tiiviissä kunnossa, komea uroksen pää ja ilme, hienot korvat, hyvä huulilinja ja 
purenta, hyvä kaulan kiinnitys ja ylälinja, sopivasti eturintaa, vahvat käpälät ja takaosa, erinomainen karvan 
laatu, liikkuu oikealla cockerin askeleella ja asenteella säilyttäen ylälinjansa mallikelpoisesti. Hamina KV 23.5. 
Petra Junehall, Ruotsi AVO ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP RYP3. Härlig högklassig maskulin hane av utmärkt 
typ, storlek och proportioner, vackert välformat huvud, utmärkt nosparti, saxbett, fina ögon och öron, utmärkt 
hals och överlinje, välvinklad, välkroppad, utmärkt benstomme, härligt förbröst, utmärkt kors och svans, breda 
och välmusklade lår, välbalanserade rörelser med utmärkt drive, välskött päls av utmärkt mängd, struktur och 
färg, typiskt temperament. Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska AVO ERI 2 PU2. 3 years old 
English cocker male, nice masculine head, typical expression, scissor bite, nice neck and shoulder line, strong 
body with good spring of ribs, good forebreast, well angulated behind, moves in the right pattern with spirit, 
lovely coat, nice temperament. Raisio RN 13.6. Hans Rosenberg, Ruotsi AVO ERI 1 PU 1 VSP. Maskulin 
hane, utmärkt typ, tilltalande helhet, bra längd i sitt huvud, önskar något mer markerat stop, bra hals och front, 
välkroppad, bra förbröst, bra kors och bakställ, utmärkt päls, rör sig med trevligt steg och steglängd från sidan. 
 
NORTHWORTH JUGGERNAUT OF WAR 40334/07 s.6.5.2007 i. Se(n) Mva Woodman Black Petrs e. 
Northworth Madam's Match kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI. Nice strong head, well set ears, good front, good top-
line, would prefer better croup, well angulated hindquarters, moves well. Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen 
AVO ERI 1 PU2 VASERT. 2½-vuotias, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen uros jolla oikeat mittasuhteet, oikea-
linjainen uroksen pää, silmät saisivat olla tummemmat, hyvä purenta ja korvat, hyvät kulmaukset ja käpälät, 
vahva kaula ja lanne, iloinen liike, etuaskel saisi olla ulottuvampi, hyvä karvan laatu. Kerimäki RN 7.3. Elena 
Ruskovaara AVO ERI 2 PU4. Hyvin maskuliininen uros, hyvät mittasuhteet ja luusto, hyvän mallinen uroksen 
pää, tyypillinen ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, tarpeeksi kaulaa ja eturintaa, yhdensuuntaiset takaliikkeet, etu-
askel jää lyhyeksi, koira kärsii liukkaasta lattiasta, esitetään kauniisti, hyvä näyttelykunto. 
 
NORTHWORTH LABIATE DESIGN 53248/07 s.8.6.2007 i. Se(n) SeV-09 Mva Backhills New Design e. Jaturga 
vom Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Laitila RN 17.4. Leila Kärkäs AVO H. Hyvät mittasuhteet omaava uros jolla hieman kapea kallo ja 
turhan korkea otsapenger, etuosa kovin niukasti kulmautunut, vankka runko, hyvä takaosa, takaosa ja etuosa 
saisivat olla paremmin tasapainossa, lyhyt kaula, liikkuu hieman lyhyellä etuaskeleella, hyvä taka-askel, hyvä 
karvan laatu, iloinen luonne. 
 
NORTHWORTH LAST DEVIL Fin Mva 21770/99 s.24.3.1999 i. Northworth Hot Stepper e. Northworth Pin'nacle 
kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Laitila RN 17.4. Leila Kärkäs VET ERI 1 PU2 VSP-VET. Erinomaisessa kunnossa oleva 11-vuotias 
tiivis vankkarunkoinen uros, pää on jo kuivunut, erittäin hyvä rakenne, vahva luusto, liikkuu ikäisekseen hyvällä 
askeleella, hieman lyhyt kaula, runsas melko hyvälaatuinen karvapeite, pirteä erinomainen luonne. Sastamala 
RN 2.5. Merja Järnstedt VET ERI 1 PU1 VSP ROP-VET. Todella hyväkuntoinen 11-vuotias vanha herra, hyvä 
pää, kaula ja ylälinja, liikkuu ja esiintyy kauniisti. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara VET ERI 1 PU1 ROP 
ROP-VET. Erinomainen tyyppi, kauniit mittasuhteet, ikäisekseen erinomaisessa näyttelykunnossa, täyteläinen 
rungon malli, kohtuulliset kulmaukset, hyvin varma-asentoiset raajat, hyvä pää, kuono jo kuivunut, erinomainen 
ylälinja, kaunis säkä, liikkuu ja esiintyy erinomaisesti. Sauvo RN 12.6. Markku Santamäki VET ERI 1 PU2 
ROP-VET BIS2-VET. Kookas, rungon mittasuhteiltaan korkeuttaan hieman pidempi, hyvä pää ja kaula, oikea 
ylälinja, hyvä luusto ja raajat, hyvä runko, liikkuu 11-vuotiaaksi erinomaisesti, käyttäytyy ikänsä suomalla arvo-
vallalla. Raisio RN 13.6. Hans Rosenberg, Ruotsi VET ERI 1 PU2 VSP-VET. 11 årig herre i utmärkt allmän-
kondition och utstrålning, vackert långt huvud och uttryck, välkonstruerad fram och back, något tung över kropp 



och länd, rör sig inte riktigt som i ungdomens dagar. Forssa KR 3.7. Åke Sjöström, Ruotsi VET ERI 1 PU1 
VSP ROP-VET. Mycket vackert huvud med god könsprägel, verkar ömmigt i tandköttet, vacker halslinje, bra 
rygglinje, kunde vara något lättare, bra vinklad fram och bak, stabil benstomme, bra päls, fria rörelser, en väl 
bibehållen veteran. Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi VET ERI 1 PU4 ROP-VET. Shown in beautiful 
condition, excellent breed type, masculine head, well set ears, scissor bite, beautiful neck and shoulders, proper 
ribcage, excellent tailset and carriage, correct mover. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva VET ERI 1 ROP-VET. 
11½ years old, excellent condition for the age, rather tall but very well constructed, still excellent mover, 
excellent head, scissor bite. Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta VET ERI 1 PU4 VSP-VET. Erinomainen, erin-
omaisessa kunnossa esitetty veteraani, päässä hyvät linjat mutta jo hieman kuivunut, hyvä kaula ja selkälinja, 
riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, voimakas luusto, hieman korkearaajainen, erinomainen rungon malli, 
kaunis karva, joskin turhan pitkä, liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta 
VET ERI 1 VSP-VET. 11½ Jahre, quadratische Fang, sehr schöner Kopf, korrekte Auge, lappiger Behang, 
schöne Hals-Rückenlinie, tiefes Brustbein, feste Keulen, Winkelungen korrekt, Bewegung in sehr gute Kondition, 
sehr gute Karaktär. Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska VET ERI 2. 11½ years old, masculine 
cocker male, well shaped head, typical expression, nice topline, well angulated, well developed body, still sound 
and happy mover. 
 
NORTHWORTH O'RATATOULLE 20225/08 s.17.12.2007 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva MV-05 PMV-09 V-09 
Corralet Indian-Savage e. Northworth Variety Dress kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali AVO ERI 2. Très bon chien, belle tête, très bon 
corps, bon cou, bons aplombs, très bon poil, se mouve bien, bon temperament. Vaasa KV 18.4. Saija 
Juutilainen AVO EH 3. 2-vuotias jäntevä nuori uros jolla ikään riittävästi runkoa ja luustoa, urosmainen pää, 
hyvä purenta, silmät voisivat olla tummemmat, kovin suorat etukulmaukset ja eturinta saa vielä kehittyä, kauniit 
käpälät, hyvät takakulmaukset, kaunis karvan laatu, liikkuu iloisesti, edestä vielä kovin löysästi. Mynämäki KR 
16.5. Manola Poggesi Arnetoli, Italia AVO ERI. Masculine head, typical expression, correct set of ears, 
compact body, could have longer croup and a thicker tail, correct coat, moves freely. 
 
NORTHWORTH QUITE A DEAL 35006/08 s.8.4.2008 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Jaturga vom 
Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 PU2 SERT. Linjakas, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula 
ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, tasapainoisesti kulmautunut, hyvin kehittynyt runko, liikkuu hyvällä 
askeleella, hyvä turkki. Sysmä RN 17.4. Irina Poletaeva KÄY EH 2. Correct breed type, correct proportions and 
good bones, head could be more elegant, too open eyes disturb the expression, correct neck, topline and tail 
carriage, correct shape of ribcage, very well angulated and moves very well, typical coat texture. Tuuri KR 13.6. 
Reia Leikola-Waldèn KÄY ERI 1. Mittasuhteiltaan erinomainen, tyylikäs uros jolla vahva pitkä uroksen pää, 
hieman takaluisu kallo, hieman etuasentoinen lapa, riittävä eturinta, vahva luusto, riittävä runko, sopivasti 
kulmautunut takaosa, liikkuu yhdensuuntaisesti, saisi liikkua pidemmällä taka-askeleella, erinomainen turkin 
laatu, iloinen rodunomainen luonne. Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta KÄY H. Maskuliininen kokonaisuus, 
voimakas pää suhteessa vielä kehittymättömään runkoon, hyvä kallo, haluaisin selvemmät etukulmaukset, 
keskivahva luusto, rintakehä saisi olla pidempi ja runko täyteläisempi, hyvin voimakkaat takakulmaukset mutta 
kapeat reidet, kaunis karva, erinomainen luonne, taka-askel saisi olla pidempi mutta muuten liikkuu hyvin.  
Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska KÄY EH 2. 2½ years old cocker male, nice head and 
expression, scissor bite, nice neck, would like shoulders better laid back, would like better forechest, a little 
straight back, moves in right pattern but a bit loose and wide in front. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Hannu Suonto AVO 3 (29 pist). Ruovesi 22.8. Jari Salokanto AVO 1 (44 
pist). 
 
OLIPA’S ARTEMIS 35627/98 s.27.8.1998 i. Crawford Hot Chocolate e. Olipa's Manteli kasv. Liisa Pajala 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET EH 4. Pleasing expression but would 
prefer more strength in head, adequate reach of neck, a bit upright in shoulders, short deep body, good turn of 
stifle, in good condition for age, enthusiastic mover. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia VET EH 1. Right 
size, well balanced, correct front, not an easy mover behind, happy temperament, good pigmentation. Kuopio 
KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia VET EH 1. Masculine, balanced square shape, strong ribs, good bone and 
feet, good front action, prefer more drive and slightly shorter hocks, well presented and good coat. Eckerö KV 
26.9. Rony Doedijns, Alankomaat VET EH 1. Over 12 years old, still shown in correct condition for age, good 
size and proportions, topline shows the age, classic head wihch shows the age as well, sufficient front and rear 
angulation, very nice colour and condition, a bit heavy in body, movements could be more flowy and parallel, 
needs more balance from behind standing and on the move, nice temperament and presentation. 
 
OLIPA’S DREAM TEAM Fi Mva Fi Jva 46192/03 s.5.11.2003 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fin 
Mva Olipa's Illuusia kasv. Liisa Pajala 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI 2. Nice head, correct bite, good front, reach of neck 
and topline, good coat and presentation, well angulated hindquarters, moves and shows well. Ähtäri RN 7.3. 
Paavo Mattila AVO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP3. Erinomainen uros, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, 
runko ja luusto, hyvin kulmautunut, erinomainen ylälinja, eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvä karvapeite 
ja liikkeet, miellyttävä käytös. Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker AVO EH 3. 6-årig hane som ger ett något tungt 
intryck, välformat skalle, något kort i nospartiet, korrekt bett men mycket små framtänder, mycket löst skinn, 
vällagd skuldra men rak överarm, knappt i förbröstet, något flat i bröstkorgen och onödigt lång i länden, bra kors, 



mycket mycket småa testiklar, normalt vinklad bak men låren helt utan musklar, rör sig med bra resning och ett 
långt steg, trevligt temperament. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro AVO ERI 1 PU1 SERT FI MVA VSP. 
Erinomainen tyyppi, vahva luusto, sopiva koko, erinomaiset mittasuhteet, kaunis urosmainen pää, erinomainen 
ylälinja, hyvä eturinta ja runko, kaunis turkki, heiman ahtaat takaliikkeet, hyvät sivuliikkeet. Oulu KV 11.7. Paolo 
Dondina, Italia VAL ERI 2 PU4. Correct bite, large in size, good topline and hindquarters, would like more 
refined skull, moves with drive. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia VAL ERI 1 PU3 VACA. Sound, excellent 
head and expression, good pigment, good show condition, correct front standing, correct hind angulation and set 
of tail, moves with drive and enough front extension. Mustasaari RN 7.8. Markku Santamäki VAL ERI 1 PU1 
ROP RYP4. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, vahva hyvä pää, keskipitkä kaula ja 
oikea ylälinja, hyvä luusto ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä turkki joka hyvin laitettu, käyttäytyy ja 
liikkuu hyvin, oikein kannettu ja iloinen häntä. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila VAL ERI 2. Erittäin hyvä uros jolla 
hyvät mittasuhteet, hieman vahva kallo-osa, erinomainen kaula ja luusto, sopivat kulmaukset, hyvä ylälinja ja 
karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala VAL ERI 3. Erittäin hyvän 
tyyppinen uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvä kuono-osa, hieman takaluisu kallo, riittävä kaula, hyvä selkä, 
vankka luusto, hyvä rintakehä, hyvin kulmautuneet takaraajat, hieman suora edestä, liikkuu hyvin edestä, taka-
liikkeet hieman kapeat, askel silti tehokas, hyvä luonne. 
Jäljestämiskokeet: Kalajoki 16.5. Jouni Simonen VOI 2 (a-4, b-8, c-7, d-7, e-3, f-4 = 33 pist). Hyvä ohjattu 
lähtö, reipasta jäljen yli risteilevää jäljestystä, ensimmäinen osuus makaus kiertäen, pian makauksen jälkeen 
Frodo ajautuu jäljen sivuun eikä löydä enää jäljelle, tästä tuomitaan hukka, katkokulmalle hieman jäljen sivussa, 
se hieman oikaistaan ja lopun rengastaa, 2. osuus jäljen yli risteillen, makaus tarkasti merkaten, 2. kulma suora-
viivaisesti ja jäljestys jatkui hieman jäljen sivussa makaus kiertäen, 3. kulma oikaistaan sisäkautta, 4. makaus 
merkataan tarkasti ja jäljestys jatkui jäljen päällä aina sorkalle asti johon osoitetaan kiinnostusta, pienen koiran 
suuri työvoitto hankalissa olosuhteissa. Kruunupyy 23.5. Jyrki Rasinpää VOI 0 (0 pist). Frodo nuuhkaisee 
alkumakausta ja kusaisee, aloitetaan maavainuinen jäljestys, 1. osuus osaksi jäljen sivussa ja muutamia 
tarkastuslenkkejä tehden, 2. osuuden alussa laajat tarkastuslenkit aina hukkaan asti, palautetaan jäljelle, osuus 
loppuun lenkkejä tehden, 3. osuus osaksi hyvin jäljen päällä edeten, mutta aika tulee täyteen kulmalla ja tuomari 
keskeyttää kokeen, 1. kulma oikaistaan, 2. kulma/katko selvitetään rengastamalla, makauksista merkataan 1. ja 
3., toinen ohitetaan, hyvä jäljestäjä johon ohjaajan täytyisi luottaa enemmän. Kannus 6.6. Heikki Kulo VOI 1 (45 
pist). Kokkola 22.8. Juha Junkala VOI 0 (0 pist). Sievi 19.9. Jouni Simonen VOI 1 (48 pist). 
 
OLIPA’S GOLD SHIMMER 11230/08 s.17.12.2007 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Se(n) & No & Ee & Pohj Mva V-01 
V-02 V-03 EstV-01 Benchmark Oliver Twist e. Olipa's Bijou kasv. Liisa Pajala 
Taipumuskokeet: Ruovesi 4.9. Kaarina Pirilä SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Rymy on avoin ja 
reipas uros joka on kiinnostunut muista koirista ja suhtautuu ihmisiin ystävällisesti. Haku ja laukaus hyväksytty: 
Rymyn haku risteilee ryhmän etumaastossa riittävällä laajuudella, laukauksen jälkeen ihmettelee ampujaa ja 
kulkee ohjaajan läheisyydessä mutta innostuu erän loppua kohden ja haku laajenee, käyttää sekä maa- että 
ilmavainua, pitää yhteyttä ohjaajaan ja antaa kytkeä itsensä helposti. Jäljestys hyväksytty: Rymy lähtee ohjatun 
lähdön jälkeen määrätietoiseen jäljestykseen edeten molemmat osuudet sopivalla vauhdilla, kulma hiukan 
oikaisten, kaadon nuuhki. Vesityö hyväksytty: Rymy menee empien veteen ja uimaankin epäröiden, 
uskaltautuessaan uimaan noutaa pukin ja tuo rannalle. Tottelevaisuus hyväksytty: Rymy on kuuliainen koira. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rymy ja Kati ovat hyvä työpari joka viihtyy metsässä, potentiaalia löytyy 
taipumuksien mukaisiin harrastuksiin. 
 
OZZIE BLACK PETRS Se(n) & No Mva S61349/2008 s.21.4.2008 i. Claramand High Flyer e. Change On 
Changes Black Petrs kasv. Petr Studenik, Tsekki 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat VAL ERI 1 PU1 SERT FI MVA CACIB VSP. Black 
and tan male, correct size and proportions, lovely head profile and expression, typical earset and carriage, lovely 
topline and tailset, excellent body and bone, correct in front and rear angulation, well developed feet, easy side 
mover with sufficient reach and drive, tiptop condition, nice colour and markings, very well presented. 
 
PAISLEY’S CRYSTAL-CLEAR C.I.B Fin & Se(n) & Lv & Ee & Ru Mva Ee & Ru JMva EeJV-07 42344/06 
s.8.1.2006 i. Matchpoint’s Crocket e. Se(n) & No Mva JMV-03 Winline’s Out Of This World kasv. Ann Christin ja 
Lasse Nyman, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia VAL ERI 4. Well presented and enthusiastic dog, 
correct skull shape and kind eye, good balance between front and rear, well boned and hard muscle, moved with 
enthusiasm from well placed hocks. 
 
PAISLEY’S TIME WILL SHOW 59416/09 s.24.1.2008 i. Se(n) & No Mva Artmaster's Hole In One Jr e. Paisley's 
Time Is On My Side kasv. Ann Christin ja Lasse Nyman, Ruotsi 
Näyttelyt: Mynämäki KR 16.5. Manola Poggesi Arnetoli, Italia AVO ERI 2 PU3 SERT. Järvenpää KR 30.5. 
Susie Svoldgaard, Tanska AVO ERI 3 SERT. 2½ years old English cocker male, masculine head, nice 
expression, scissor bite, nice neck, could have a better laid back shoulder, well angulated behind, a little short in 
ribcage, nice legs and feet, moves in the right pattern, could do with a little more spirit. Raisio RN 13.6. Hans 
Rosenberg, Ruotsi AVO EH 2. Maskulin hane av utmärkt typ som för dagen inte vill visa sig, bra skalle och nos, 
bra hals, något framskjuten skuldra, bra överarm, proportionell i kropp, bra bakställ, rör sig med ett kort och 
oinspirerat steg. 
 



PEARL HARBOUR TAKE A CHANCE ON ME S63958/2008 s.7.8.2008 i. Se(n) & No Mva Casein's Calabria e. 
Pearl Harbour Blue Sapphire kasv. Suzanne Borg, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO ERI 2. Well presented in good condition, 
excellent skull shape and expression, clean reach of neck, well balanced between front and rear, moved well, 
could show little more enthusiasm, well placed hocks and tight feet. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-
Lehkonen AVO ERI 2. Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä pään pituus, tummat silmät, hieman pysty lapa ja olka-
varsi, hyvä ylälinja, lyhyt tiivis runko, hyvät takakulmaukset, erinomainen karva, liikkuu hyvin. 
 
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: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali AVO ERI 3. Très bon chien typique, correcte tête, 
bon coprs avec des bonnes mesures du corps, bons aplombs, bon poil et temperament. Tampere KV 21.3. T A 
Pillement-Heijden, Alankomaat AVO ERI 2 PU2 VASERT VACA. 3 years, blue roan, very nice dog, masculine 
head, just little throaty, nice expression, scissor bite, cobby, very nice ribs, good bone and substance, happy 
personality, lovely coat, moves well. Koski tl RN 2.5. Arja Koskelo AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, 
hyväpäinen hyvän kokoinen uros, etuasentoiset lavat, lyhyt olkavarsi, kulmausten tulisi olla selvemmät, lyhyt 
luisu lantio, hyvä karvan laatu, oikea lyhyt kinner, liikkuu kevyesti mutta melko lyhyellä askeleella, tänään turhan 
pulskassa kunnossa, miellyttävä luonne. Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström AVO EH 2. Reilun kokoinen uros 
jolla hyvä sukupuolileima, hyvät pään linjat, kaunis ilme, lyhyt kaula, turhan pysty lapa, erinomainen runko, pitkä 
lanne, lyhyt lantio, polvikulma saisi olla syvempi, erinomainen luusto, hyvät raajat ja käpälät, saisi liikkua 
paremmin takaa, edestä ok, ihastuttava luonne. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO 
EH. Nice head and expression, tight dark eye, adequate reach of neck, would prefer slightly better layback of 
shoulder, short deep body, just moving a bit close behind. Vantaa RN 13.6. Juha Palosaari AVO ERI 3 PU4. 
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, voimakas kallo mutta hyvät pään linjat, hieman etuasentoiset lavat 
katkaisevat ylälinjan, hyvä olkavarsi, eturinta ja runko, vahva suora selkä, hyvä takaosa, hyvä askelpituus mutta 
liikkuu edestä hieman korkealla ja leveällä askeleella, kokonaisuus miellyttävä. Forssa KR 3.7. Åke Sjöström, 
Ruotsi AVO ERI 2 PU4 VASERT. Välskuret huvud med bra karaktär, fin halslinje, bra över- och underlinje, god 
vinklar fram och bak, bra benstomme, bra päls, fria rörelser. Karjaa KR 11.7. Hannele Jokisilta AVO EH 3. 
Erinomainen tyyppi, päässä hyvät linjat, hieman pyöreä kallo, hyvä kaula ja selkälinja, riittävästi kulmautunut 
edestä ja takaa, vahva luusto, hyvä rungon malli mutta voisi olla lyhyempi, kaula voisi olla kuivempi, hyvä karva, 
erinomainen luonne, liikkuu kerien edestä ja hieman kapeasti takaa. Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta 
AVO ERI 2 PU4. Harmonisch im Typ, quadratischer Kopf, sehr schöne Hals-Rückenlinie, tiefes Brustbein, 
kräftige Keulen, sehr gute Knochensterke, Bewegung frei mit sehr gute Rutenspiel, freundliches Wesen. 
Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari AVO ERI 2. Good size and proportion, correct head, neck 
could be drier, correct body and angulation, lovely hair quality. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-
Britannia AVO EH 4. Would prefer better head and expression, good neck, nice feet, deep body, moved 
happily, excellent muscle condition. Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki AVO EH 1. Sopivan kokoinen, 
rungon mittasuhteiltaan oikea, muuten hyvä pää mutta avoimet silmäluomet, hyvä ylälinja, hyvä luusto ja raajat, 
hyvä turkki, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. 
 
PRETTY FLOWER’S FABULOUSLY ABSOLUTE 43335/10 s.19.6.2010 i. PMJV-09 Shavian Make Or Break e. 
Pretty Flower's Oh Me Oh My kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Helsink PN 28.11. Vesa Lehtonen BABY 2. Hyväilmeinen nuorukainen, riittävä kaula ja eturinta, 
vielä hieman pyöreä selkä, tasapainoisesti kulmautunut mutta polvikulmaa voisi olla hieman enemmän, melko 
alas kiinnittyneet korvat, liikkuu yhdensuuntaisesti ja tasapainoisella askeleella, iloinen luonne. 
 
PRETTY FLOWER’S ONLY BY MAGIC 14277/08 s.14.1.2008 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz e. Fin 
Mva Leading-Light Ants In My Pants kasv. Katariina Leivo 
Taipumuskokeet: Renko 7.8. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Osku on vilkas ja 
ystävällinen, muut koirat tuntuvat kiinnostavan Oskua. Haku ja laukaus hyväksytty: haku on sopivan laajaa ja 
reipasta, laukauksen aiheuttamat lehdet ja oksat Osku tutkii tarkaan jatkaen sitten työskentelyä. Jäljestys 
hyväksytty: Osku etenee maa- ja ilmavainulla varmasti ja vauhdikkaasti, kaato kiinnostaa, hyvä jäljestäjä. 
Vesityö hylätty: Osku tepastelee empien rannalla mutta ei rohkene veteen. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelee 
ohjaajaansa välittömästi. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: pari toimii toisiinsa luottaen. Sammatti 14.8. Johanna 
Söderholm SPA 1. 
 
PRETTY FLOWER’S RENEGADE MASTER 22214/09 s.26.2.2009 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard of Oz e. 
Pretty Flower's Super Model kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia JUN ERI 3. Very nice head and expression, 
tight dark eye, correct reach of neck, correct shoulder placement, short deep body, just would like a little more 
forechest, well muscled quarters, moved well when settled. 
 
PRETTY FLOWER’S SUPER TROUPER Fi Mva Fi Jva 47656/06 s.6.9.2006 i. Fin Mva Fin Jva Leading-Light 
Banga-Boomerang e. Leading-Light Amazon Princess kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat KÄY ERI 1. 3 years, black and white, very 
good size, nice masculine head, soft expression, scissor bite, rather long neck, good shoulders, could have 
longer upper arm, short body, topline could be better, nice coat, moves freely. Kangasniemi KR 13.5. Liam 
Moran, Irlanti KÄY ERI 1 PU4. Very nice dog, nice head, good neck and shoulders, very nice outline, good 



topline and backend, movese very well. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KÄY ERI 1 PU3 
SERT. Striking black and white, nicely balanced head, good expression, would prefer slightly tighter eye, correct 
reach of neck, enough forechest, short cobby body, well angulated, sound merry mover. Sauvo RN 12.6. 
Markku Santamäki KÄY ERI 1 PU1 SERT FI MVA ROP. Rungon mittasuhteiltaan hyvä, hyvät pään linjat, hyvä 
huulilinja, hieman avoimet luomet, hyvä eturinta ja runko, hyvä luusto, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä turkki, 
kaunis väritys, käyttäytyy iloisesti ja luottavaisesti, köyristelee hieman lanneosaansa liikkeissä. Hyvinkää ER 
9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia VAL EH. Nice dark eye, needs more work in head, carrying too much 
weight, short deep body, nice balanced dog. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska VAL EH 3. 4 years, well 
developed male, masculine head and expression, correct bite, long low set ears, good length of neck, good front, 
not quite straight in topline, he is a bit too rounded in croup, well angulated behind, moves with good drive but 
not quite parallel in front, nice coat and colour, good temperament. Jyväskylä 14.11. Daniela Radu, Romania 
VAL ERI 2. Typical head, nice proportions, good angulations, correct topline. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, 
Iso-Britannia VAL ERI. Well balanced throughout, typical skull shape and expression, correct dentition, moved 
with drive maintaining topline, well placed hocks. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 4. 
Hyvä koko, lyhyt tiivis runko, hyvä pään pituus, täyteläinen kuono, pitkä kaula, kaunis ylälinja, hyvä lapakulmaus, 
runko voisi olla hiukan tanakampi, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Ilkka Niemi VOI 0 (0 pist). Ruovesi 20.6. Heikki Kulo VOI 2 (32 pist). 
Luumäki 1.8. Kati Huovila VOI 1 (46 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Riihimäki 20.4. Hannele Pörsti AVO 2 (146 pist). Lahti 1.5. Harri Laisi AVO 1 (161 pist). 
Luonnetesti: Helsinki 28.8. Auli-Riitta Kiminki ja Pirjo Ojala-Laine 170 pist. 
 
PRETTY FLOWER’S UNUS SED LEO 45564/09 s.4.8.2009 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva 
Hu JMva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin Mva Leading-Light Ants In My Pants kasv. Katariina 
Leivo 
Näyttelyt: Helsinki PN 10.1. Juha Palosaari PEN 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Helsinki PN 28.3. Eeva Resko 
PEN 1 KP PU1-pentu ROP-pentu. Koski tl RN 2.5. Arja Koskelo PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin lupaava, 
erinomaista tyyppiä edustava oikean kokoinen urospentu, hyvin kaunis pää, hyvä kaula ja erinomainen ylälinja, 
vankka luusto, tasapainoiset kulmaukset, hyvälaatuinen karva, erinomaiset liikkeet, miellyttävä kokonaisuus, 
hieman liikaa valkoista rinnassa. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti JUN ERI 2. Nice head, good neck 
and shoulders, excellent bones, good topline, moves very well, slightly overweight. Helsinki KV 22.5. Rune 
Fagerström JUN ERI 1 PU3 SERT. Hyvin kehittynyt, 9 kk, hyvä sukupuolileima, hyvät rungon mittasuhteet, 
hyvän mallinen pää, kaunis ilme, kaula liittyy hyvin lapoihin, riittävä eturinta, hyvä tilava runko, pitkä lanneosa, 
hyvä lantio, hyvin kulmautunut takaa, sopiva luusto, hyvä matala kinner, edestä voisi liikkua pidemmällä 
askeleella, muutoin hyvin, hyvä karva, iloinen cockeri-luonne. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-
Britannia JUN ERI 1 VASERT. Very nice head and expression, well balanced throughout, correct reach of neck 
and shoulder placement, excellent bone quality, short deep body, just needs to develop a little more in forechest 
but has time for this, well rounded quarters, moved very well with drive. Vantaa RN 13.6. Juha Palosaari JUN 
ERI 1 PU3 VASERT. Tyylikäslinjainen, ryhdikäs, hyvät pään linjat, kaunis ylälinja, hieno häntä, erinomaisesti 
kehittynyt runko, joskin eturinta saa vielä kehittyä, riittävät etukulmaukset, erinomainen takaosa, kaunis turkki, 
hieman valkoista rinnassa, yhdensuuntaiset tehokkaat liikkeet, iloinen. Forssa KR 3.7. Åke Sjöström, Ruotsi 
JUN ERI 2. Huvud med bra linjer och gott uttryck, bra hals, bra över- och underlinje, goda vinklar fram och bak, 
starka ben och tassar, bra päls, gott steg. Karjaa KR 11.7. Hannele Jokisilta JUN ERI 1 PU4 VASERT. 
Erinomainen tyyppi, hyvä ilme, oikean mallinen pää jonka tulee vielä täyttyä, hyvä kaula ja selkälinja, riittävästi 
kulmautunut edestä ja takaa, sopiva luusto, oikean mallinen ikään sopiva runko, hyvä karva, erinomainen 
rodunomainen luonne, liikkuu hyvin. Helsinki KR 25.7. Harry Tast JUN ERI 2 PU4. Iloisesti esiintyvä jäntevä 
juniori, hyväilmeinen pää, laskeva kuonolinja, raajoissa hyvät kulmaukset ja riittävä korkeus, runsaat hapsut, 
liikkuu tehokkaasti. Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta JUN ERI 1 PU3 VASERT. Jugendlich im Typ, 
Fang quadratisch, typischer Kopf, sehr gute Halslänge, lappiger Behang, tiefes Brustbein, sehr gute Texture, 
Winkelungen sehr gut, festig Keulen, Bewegung frei, gutes Wesen. Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi 
JUN ERI 2. Quality black shown in good condition, typical head and expression, correct in front and rear, typical 
topline, slightly immature in movement, needs more time. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari 
JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Very elegant black, good size, elegant head and ears, correct neckline, good body 
and angulation, lovely moving. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JUN ERI 3. Good neck and 
shoulders, good bone, nice legs and feet, strong body, nice quarters, moves soundly front and back. Lahti KV 
30.10. Birte Scheel, Tanska JUN ERI 1 PU3 SERT. 14 months, nice well developed male, masculine head and 
expression, correct bite, dark eyes, good length of neck, a bit narrow in the front, good length and depth of body, 
well angulated behind, well set tail, moves with good drive, nice coat, well presented. Jyväskylä KV 14.11. 
Daniela Radu, Romania NUO ERI 1 PU2 SERT CACIB. Correct proportions in head and body, neck long 
enough, correct topline, chest broad enough, good angulations front and back, nice coat, strong in movement. 
Tampere RN 6.12. Juha Palosaari NUO ERI 1 PU2 SERT. Sulavalinjainen ja terverakenteinen uros, pään malli 
ok, kaunis niska- ja selkälinja sekä häntä, erinomainen runko, tasapainoiset riittävät kulmaukset sekä liikkeet, 
kaunis turkki. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN ERI 2. Very well trimmed and presented, good 
balance throughout, typical skull shape, expression and eye, good reach of neck, moved with enthusiasm and 
drive from well placed hocks and tight feet. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 4. Hyvä 
koko ja mittasuhteet, hyvin kehittynyt tarpeeksi vahva, pää saisi olla pidempi ja jalompi, kaunis ylälinja, hyvät 
raajojen kulmaukset, erinomainen karva, melko iso valkea merkki kaulan alla, reipas ja iloinen käytös. 
 



PRETTY FLOWER’S YOU BET I CAN 42120/10 s.16.6.2010 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard of Oz e. Pretty 
Flower's Hot Gossip kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Helsinki PN 28.11. Vesa Lehtonen BABY 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Hyvät mittasuhteet omaava 
ja tasapainoinen nuorukainen, hyvä pää ja ilme, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula ja 
ylälinja, riittävä eturinta ikäisekseen, hieman niukasti kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa, liikkuu 
ryhdikkäästi mutta pyrkii kulkemaan hieman vinossa. 
 
PRETTY FLOWER’S YOU ROCK MY WORLD 42119/10 s.16.6.2010 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard of Oz 
e. Pretty Flower's Hot Gossip kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Helsinki PN 28.11. Vesa Lehtonen BABY 3. Hyvin iloinen nuorukainen, hyvä pää, joskin melko 
voimakas otsapenger, riittävä kaula, hieman etuasentoinen lapa ja pysty olkavarsi, riittävästi kulmautunut takaa, 
hyvä runko, runsas pentukarva saa ylälinjan vaikuttamaan pyöreältä, liikkuu yhdensuuntaisesti mutta saisi 
kantaa itsensä ryhdikkäämmin. 
 
PRETTY SABLES MASTERLY MARK 48812/09 s.28.7.2009 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. EeJV-04 
Pretty Sables Guardian Angel kasv. Anne Ståhl 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola PEN 3. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylä-
linja, vielä kapea edestä, sopiva luusto, riittävä runko, hyvät kulmaukset, hieman korkea kinner, liikkuu ok. 
 
PUTTIFAR EARTH WIND AND FIRE Se(n) Mva Se Jva S41795/2005 s.15.5.2005 i. Se(n) & No Mva Se Jva 
SeV-03 Manaca's On The Road e. Puttifar Pandora Goes Fast kasv. Ewa Wikermo-Rajala ja Juha Rajala 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta VAL ERI 4. Nice masculine head, correct bite, excellent front and 
topline but carrying a bit too much weight, coat in good condition, well angulated hindquarters, moves well. 
 
PUTTIFAR HAPPY GO LUCKY Se Mva JV-09 S64434/2008 s.22.9.2008 i. PMV-07 NoV-07 Travis Miles Of 
Smiles e. C.I.E Se(n) & No Mva Secor Can Patty Diphusa kasv. Ewa Wikermo-Rajala ja Juha Rajala 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 29.5. Leila Kärkäs NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. Erittäin kauniisti liikkuva tasa-
painoinen uros, hyvä raajarakenne ja luusto, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä kaula ja ylälinja, hieman takaluisu 
kallo, hyvä kuono, kauniit silmät, erinomainen karvapeite, miellyttävä käytös. Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, 
Romania NUO ERI 1 PU2 SERT. Strong and elegant young male with typical head, good bite, very compact 
body, very strong bones and good angulations, very good quality of the coat. Kemi KR 24.7. Matti Tuominen 
AVO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP4. Hyvän kokoinen, erinomaista tyyppiä oleva, miellyttäväpäinen ja -ilmeinen 
uros, kaunis kaula, hyvä runko, iloinen käytös, erinomainen hännän asento, karvapeite ok, hyvin kulmautunut, 
liikkuu hyvin. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia AVO ERI 1 PU1 SERT CACIB VSP. Correct size, good 
bone, pretty head, short back, good depth of chest, correct front and feet standing, happy temperament, moving 
with drive. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia AVO ERI 1 PU2 VASERT VACA. Square compact 
cocker with well developed ribs, good bone and feet, holds good topline and covers the ground well, strong loin, 
well presented in very good coat, a tiny concern: he has a balanced head but I would prefer just a little bit more 
for male. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia AVO ERI 1 PU1 SERT CACIB ROP. Lovely dog, good size, 
good compact body, matching angulations in front and rear, firm topline, good tailset, lovely head and expression 
with dark eye, easygoing movement with happy attitude. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia VAL ERI 
2 PU4 VASERT. Powerful dog in good condition, well balanced throughout, strong bone and muscle, typical skull 
shape and expression, moved effortlessly with powerful drive from well placed hocks and tight feet. Helsinki KV 
12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 3. Hyvä koko ja mittasuhteet, tiivis ja tanakka runko, pää saisi olla 
pidempi, pitkä kaula, kaunis ylälinja, hyvä lapakulmaus ja eturinta, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, erin-
omaiset takakulmaukset, kaunis turkki, erittäin hyvin kunnostettu. 
 
RACCOON’S HOLD ME TENDER 49604/05 s.14.9.2005 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road 
Jack e. Raccoon’s Blue Recall kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta KÄY EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman lyhytlinjainen, iloisesti 
esiintyvä uros, yhdensuuntaiset pään linjat, miellyttävä ilme, kaunis kaula, suora selkälinja, niukka eturinta, hyvä 
rintakehä, riittävästi kulmautuneet raajat, runsas hieman pehmeä karvapeite, yhdensuuntaiset liikkeet. Kurikka 
RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn KÄY EH 2. Vahva kookas uros jolla oikeat pään linjat, hyvä kaula, vahva luusto 
ja runko, voisi olla kauttaaltaan kuivempi ja lanneosastaan lyhyempi, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu 
riittävällä askelmitalla mutta saisi olla jäntevämpi ja tiiviimpi, runsas melko hyvän laatuinen turkki, hyvä luonne. 
Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen KÄY H. 4½-vuotias oikealinjainen uros joka hyvässä tiiviissä kunnossa ja 
luonteeltaan reipas cockeri, urosmainen pää, hieman pyöreä kallo, avoimet silmäluomet, hyvä purenta ja huulet, 
kaula voisi olla kuivempi ja tyylikkäämpi, tarvitsee paremmat etukulmaukset ja eturinnan, hyvät takakulmaukset 
mutta heikot kintereet, varsin hyvä karvan laatu, liikkuu takakorkeana hyvällä askelpituudella mutta hyvin 
löysästi. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala KÄY EH. Hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, hyvät mittasuhteet, pää 
voisi olla hieman voimakkaampi kuono-osaltaan, riittävä kaula ja runko, luusto ok, voisi olla hieman paremmin 
kulmautunut edestä, etuliikkeet ok, takaa hieman ahdas, iloinen reipas esiintyjä. 
 
RACCOON’S KISSING THING 25973/10 s.21.3.2010 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. Raccoon’s Hugs 
And Kisses kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio 
Näyttelyt: Lohja PN 7.11. Kati Heiskanen PEN 1 KP PU1-pentu VSP-pentu. Vankka tiivis urospentu, iloinen 
olemus, kaunis urosmainen pää, lempeä ilme, hyvät korvat, lyhyehkö vahva kaula, hyvä ylälinja ja hännän 



kiinnitys, vankka runko, hieman tuhdissa kunnossa, hyvä vahva raajaluusto, käpälät hyvät, tasapainoiset 
kulmaukset, hyvät takaliikkeet ja etuliikkeet, tarmokkaat sivuliikkeet, hyvä karvan laatu. 
 
RACCOON’S REALLY SPECIAL Fin Jva 23461/02 s.13.3.2002 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon Unlimited e. 
Raccoon’s Jippijippijii kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio 
Näyttelyt: Sysmä RN 17.4. Irina Poletaeva VET EH 1. Correct breed type, excellent bones, unfortunately 
shown not in good physical condition, masculine head, excellent pigmentation, scissor bite, good neck, soft 
back, excellent forechest, very well angulated in front and behind, needs better movement, typical coat texture. 
Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia VET ERI 2. 8½ years old, good proportions, good head but a little bit too 
much stop, good body structure for the age, good angulation, in movement could move with longer steps. 
Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia VET ERI 1 VSP-VET. 8½ years, good type, correct bite, still shown 
in good general condition, well angulated, good coat for age, enough movement. Hyvinkää ER 9.10. Pamela 
Halkett, Iso-Britannia VET EH 2. Nice head, good neck, good legs and feet, moved happily, would prefer coat 
in better condition, would like better shoulders. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska VET ERI 2. Nearly 9 
years, still in good condition, nice masculine head and expression, good length of neck, good front, compact 
body, straight topline, well set tail, well angulated behind, moves well for age, with good drive, nice coat and 
colour, good temperament. 
Jäljestämiskokeet: Heinola 9.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-10, c-8, d-8, e-3, f-5 = 40 pist). Koira tutkii alku-
makauksen ja lähti pääosin maavainuiseen jäljestykseen, vauhti oli reipasta, kaikki osuudet osittain jäljen päällä, 
osittain kierrellen jälkiuran kummallakin puolella, kulmat isohkoilla rengastuksilla ja 2. kulma, katkokulma, 
selvitettiin kierroksella, kaikki makaukset koira kiersi, kaadolle sivusta, nuuhki ja jäi kaadolle, reipas ja innokas 
jäljestyssuoritus, jäljestysvarmuus ja -tarkkuus paranevat kun vauhtia saadaan jonkin verran pois. Orimattila 
30.5. Pasi Kemppainen VOI 1 (a-6, b-11, c-10, d-10, e-3, f-5 = 45 pist). Innokas ripeävauhtinen jäljestäjä 
ohjataan hyvin matkaan, sitten edetään pääosin maavainua käyttäen jälkiuran päällä tai sen lähituntumassa 
kaadolle saakka, matkan aikana vain kaksi suurehkoa tarkistusta sorkkauralle 1. kulman tuntumassa, 1. kulma 
jolla katko selviää veren lopusta oikealta puolelta rengastus aloittaen, 2. kulma suurella takalenkillä, 3. kulma 
jäljen mukaisesti, makuista osoittaa kaksi nopeasti pysähtyen, yhden nuuhkaisee vauhdista, yhden ohittaa, 
kaadolle epäröimättä sitä nuuhkimaan jääden, erinomainen jälkipari. Orimattila 8.8. Petri Pelkonen VOI 2 (35 
pist). 
 
RACCOON’S REAL SURPRISE 11228/08 s.27.11.2007 i. Finemoon Fair Warning e. Raccoon’s Jippijippijii 
kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio 
Näyttelyt: Raisio RN 13.6. Hans Rosenberg, Ruotsi AVO EH 3. Maskulin hane av mycket god typ, önskar 
något mer längd i hans huvud, bra uttryck, bra hals och front, önskar mer djup i bröstkorgen, bra benstomme och 
tassar, bra bakparti, rör sig med något kort steg, bra steg fram, önskar honom mer utstrålning. 
 
RACCOON’S SUNNY SHIMMER 35768/09 s.4.6.2009 i. Strawberry Line's Bounty e. Raccoon’s Blue Recall 
kasv. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio 
Taipumuskokeet: Elimäki 15.8. Marjatta Jaakkola SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: nuori 
sosiaalinen koira joka innokkaasti kohtaa toiset koirat ja ystävällisesti tutustuu ihmisiin. Haku ja laukaus 
hyväksytty: vauhdikasta, iloista ilma- ja maavainuista hakua maaston kattavasti, hienosti ohjaajan kanssa 
yhteistyössä, aivan erinomainen suoritus jota oli ilo katsella. Jäljestys hyväksytty: Bingo lähti nuoruuden innolla 
jäljelle aivan pientä siksakkia jäljen päällä tehden, kulman varmisti, kanin nuoli ja otti suuhun, hyvä jäljestys. 
Vesityö hyväksytty: reippaasti veteen, haki riistapukin ja toi ohjaajalle. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevaisuus 
oli erinomaista. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: eleetöntä ja toimivaa yhteistyötä jota oli mieluisaa seurata. 
 
RACCOON’S VICTORIOUS STEP Fin & Ru & Lv Mva 27332/04 s.10.4.2004 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Ee & 
Se(n) & No & Pohj Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Northworth American Raccoon kasv. 
Ritva-Liisa ja Jaana Rankio 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro VAL ERI 1 PU3. Koko 40 cm, 6 vuotta, sopivan kokoinen, 
aavistuksen pitkänomaiselta vaikuttava ja lihavassa kunnossa esitetty uros, erinomaiset pään linjat, hyvät silmät, 
hieman löysyyttä huulissa ja kaulanahassa, rodunomainen ylälinja, lyhyehkö lantio ja alas kiinnittynyt häntä, 
oikean mallinen mutta lihavuudesta kärsivä runko, erinomaiset kulmaukset edessä ja takaa, oikealaatuinen 
karvapeite, rodunomainen luonne. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila VAL ERI 2. Erittäin hyvä uros, hyvä pää, 
otsapengertä voisi olla hieman enemmän, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, ylälinja ja luusto, kulmauksia voisi 
olla hieman enemmän, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä luonne. 
 
RANCECRAIG SCOTTISH GENT C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva PMJV-05 LvV-06 48141/04 
s.3.8.2004 i. Es Mva Los Ombues Vip At Bencleuch e. Rancecraig Gaiety Girl kasv. Elizabeth Craig, Iso-
Britannia 
Näyttelyt: Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti VAL ERI 2. Very nice dog, nice head, good shoulders, 
nice outline, good backend, moves very well. Jämsä KR 6.6. Irina Poletaeva VAL ERI 1 PU1 VSP. Excellent 
type, strong bones, masculine head, typical expression, correct dentition, excellent neck, topline and tail, 
excellent forechest and shape of ribcage, very well angulated. Kotka KV 19.6. Beata Petkevica, Latvia VAL 
ERI 1 PU1 VSP. Adult attractive male with correct bones, masculine head, enough length of ears, dark eyes, 
medium size, a little bit deep in stop, medium neck, good spring of ribs, correct topline, correct placement of tail, 
enough length of upper arm, good angulations behind, nice coat and colour, correct movements. Lammi RN 
17.7. Irina Poletaeva VAL ERI 1 PU1 ROP. Excellent type, size, bones and proportions, masculine head, a bit 



too open eyes, scissor bite, compact strong body with excellent topline, merry tail, excellent angulations and 
movement. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala VAL ERI 4. Hyvän tyyppinen uros, liikkuessa hieman matala, 
hyvä kuono-osa, kallon etuosa hieman pyöristynyt, riittävä kaula, hyvä selkä ja rintakehä, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, hyvä luusto, voisi liikkua hieman vapaammin takaa, edestä ok, kaunis ja hyvin hoidettu karva, 
erinomainen luonne. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania VAL ERI 4. Nice head and expression, 
correct proportions in head, body and neck, front legs are not parallel, good topline. 
 
RASSEL'S SUPREME COMMANDER 11327/10 s.4.12.2009 i. Rassel's On And On e. Rassel's Feel Good 
kasv. Kirsi ja Hannele Helenius 
Näyttelyt: Helsinki PN 15.5. Merja Ylhäinen PEN 2. 
 
RAVASGANG'S ELDORADO 39002/01 s.5.9.2001 i. JV-00 Cardamine Royal Legend e. Fin Mva Emmaboda 
Trendy Renpearl kasv. Eila West 
Näyttelyt: Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro VET ERI 1 PU3 VASERT VSP-VET. Erinomainen tyyppi, 
vahva luusto, sopiva koko, kaunis pää, tummat silmät, vahva selkä, erinomainen runko, hyvät etu- ja takaliikkeet, 
tehokkaat liikkeet. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala VET EH 2. Hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, kuono-osa 
saisi olla täyteläisempi ja silmät hieman suuremmat, otsapenger liian loiva, melko hyvä kaula, hyvä selkä, rinta-
kehä hieman lyhyt, hyvä luusto ja takakulmat, edestä riittävät, liikkuu erittäin hyvin, karva ei parhaassa näyttely-
kampauksessa, ikäisekseen hyvässä kunnossa, hyvä luonne. 
 
RED GARLIC'S FLYGANDE JAKOB 42168/05 s.4.4.2005 i. Se Kva Red Garlic's Babe e. Ormewood Kali kasv. 
Agneta Andersson, Ruotsi 
Metsästyskokeet: Rovaniemi 2.10. Pertti Sinkkonen AVO - (- pist). Raahe 13.11. Hannu Väisänen AVO 2 (90 
pist). Raahe 14.11. Pekka Eskola AVO 1 (115 pist). 
 
SAGVAN SCHÖNEZ BaltV-09 19016/07 s.21.6.2006 i. Cz JMva Doubtless Black Petrs e. It & Kr & Sr Mva Slo 
& Cz JMva H.R.H Hillary Scnönez kasv. Zoja Schönigerova, Tsekki 
Näyttelyt: Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, Romania AVO ERI 2 PU4. Very elegant and compact general 
appearance, correct head, proudly out in value, muscled neck, long enough to be elegant, profound chest, good 
ribcage, strong back, good tailset, also very strong bones and movement, a little bit curled ear coat. 
 
SHAIKAROS DARK ANGEL 14305/07 s.3.1.2007 i. C.I.B Fin & Lv & Lt Mva Shavian Cosa Nostra e. Fin Mva 
Shaikaros Angel Heart kasv. Minna Myllyniemi 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta AVO EH 3. Kookas, vankkaluustoinen uros, pään linjat saisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, syvä kallo, miellyttävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, erittäin hyvin 
kulmautunut takaosa, hyvä karvan laatu, laajat tan-merkit, liikkuu kovin lyhyellä askeleella edestä. Vaasa KV 
18.4. Saija Juutilainen AVO H. 3-vuotias, voimakasluustoinen hyvärunkoinen uros joka voisi olla hieman 
tyylikkäämpi, raskas pää suhteessa runkooon, hyvä ilme ja purenta, vahva kaula, eturinta saisi olal selvempi ja 
etukulmaus parempi verrattuna voimakkaasti kulmautuneeseen takaosaan, matalat kintereet, kaunis väritys ja 
karvapeite, hyvä luonne, liikkuu raskaasti ja löysästi, tarvitsee paremman ulottuvuuden ja vakaammat liikkeet. 
Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola AVO ERI 1 PU4. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää ja ilme, kaunis kaula 
ja ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, sopiva luusto, vankka runko, tasapainoisesti kulmautunut, aavistuksen pitkä 
lanneosa, liikkuu hyvällä askeleella. Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs KÄY EH 1. Hieman pitkärunkoinen, vankka-
tekoinen uros jolla laineikkuuteen taipuvainen karva, vahva uroksen pää, hieman takaluisu kallo ja korkea otsa, 
hyvä kuono, tummissa silmissä hieman pyöreyttä, tasapainoinen raajarakenne ja hyvä luusto, kaunis ylälinja, 
hyvä takaliike mutta kovin lyhyt etuaskel, iloinen reipas käytös. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala KÄY ERI 1. 
Voimakasrakenteinen näyttävä uros, maskuliininen pää, hieman takaluisu kallo, pitkä kaula, voisi olla vähän 
kuivempi, vankka runko, hyvä selkä, voimakkaasti kulmautunut edestä ja takaa, hieman leveät takaliikkeet, 
löysät etuliikkeet, hyvä karva ja väri, hyvä luonne, hieman liioitellut huulet. 
 
SHAVIAN DARK DIAMOND 43142/06 s.7.7.2006 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva Hu JMva 
RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali AVO ERI 4. Typique, bonne structure, bons 
aplombs, bon poil, se mouve bien. Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat AVO EH 4. 3 years, 
black, good size, very short dog, nice head, soft expression, scissor bite, needs better angulation in front, lacks 
forechest, level back, would like to see better croup, nice personality, merry, moves freely but needs more stride. 
Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti AVO ERI 1 PU2 SERT. Very nice dog, very happy, nice head, good 
neck and shoulders, verynice outline, moves excellently with good drive. Mynämäki KR 16.5. Manola Poggesi 
Arnetoli, Italia AVO ERI 3 PU4 VASERT. Masculine head, nice expression, ears could be set lower, solid 
compact body, excellent croup, good bone and feet, correct coat, moves freely. Kellokoski ER 5.6. Sarah 
Amos-Jones, Iso-Britannia AVO ERI 2. Lovely head and expression, correct reach of neck into well placed 
shoulders, well sprung ribs, good bone and substance, well turned stifles, moves soundly with drive. Lammi RN 
17.7. Irina Poletaeva AVO EH 4. Very good type, good bones, strong head, scissor bite, good neck and topline, 
merry tail, needs better forechest and front angulations, rather close at hocks, should have more drive in 
movement, excellent temperament. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia AVO ERI 2 PU4. Well balanced dog, 
masculine head, correct front and feet, good hindquarters, well muscled, easy mover, plenty of breed 
temperament. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia AVO ERI 2 PU3. Square well developed black with 
good bone, feet and coat, strong loin, well developed quarters, good fore and aft movement, holds good topline, 



prefer a little more front reach, good eyes and expression. Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta AVO ERI 
3. Kräftiger Knochenbau, quadratische Fang, typischer Kopf, tiefes Brustbein, Vorne etwas eng, sehr schöne 
Hals-Rückenlinie, sehr schönes Haarkleid, feste Keulen, Bewegung frei mit gut Rutenspiel, gutes Wesen. 
Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 1 PU4. 4 years old, good proportions, small head compared to 
the body, but good expression, good body structure correct topline, good angulations and movement. Hyvinkää 
ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO ERI 1 PU4 VASERT. Nice balanced dog, good neck, good legs 
and feet, strong deep body, well developed quarters, moves soundly, would prefer a better head and expression. 
Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska AVO ERI 2. 4 years, masculine male, lovely head and expression, 
correct low set long ears, good length of neck, straight front legs, correct compact body, strong topline, well 
angulated behind, well set tail, moves with good drive, nice coat and colour, good temperament. Helsinki KV 
11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO ERI. Well presented, correct skull shape and expression, good balance 
between front and rear, carrying a little more weight than I prefer, moved out well from well placed hocks. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 4.7. Paul Vuori AVO 0 (0 pist). 
 
SHAVIAN HERE AND THERE 11463/09 s.10.12.2008 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva Hu 
JMva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Trionfo d'Amore kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN ERI 3. Nice strong head, correct bite, good front, topline and 
reach of neck, well angulated hindquarters, moves and shows well. Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila JUN ERI 1 
PU3. Erittäin kaunis nuori uros jolla hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula ja runko, hyvä luusto, 
eturintaa voisi olla hieman enemmän, erittäin hyvä takaosa, erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. 
Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen JUN EH 1. 16 kk, hyvin urosmainen nuori juniori, sopivasti runkoa ja luustoa, 
voimakas pää, hyvät huulet ja purenta, varsin hyvä ilme, oikein asettuneet korvat, vahva kaula jossa voisi olla 
hieman tyyliä, hyvät käpälät ja takaosa, etuosa voisi kulmautua paremmin, kaunis väri, erinomainen karvan 
laatu, hyvä takapotku, etuaskel jää vielä lyhyeksi, mukava luonne. Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker JUN EH 1. 
16 månader, maskulin pojke av utmärkta proportioner i höjd-längd, välskuret huvud med lagom stop, något lösa 
ögonlock, korrekt bett, fina läppar, tillräcklig underkäke, ännu mycket löst halsskinn, normalt vinklad runt om, 
lovande förbröst, välformat bröstkorg, får annu allt i genom muskla upp sig, lagom benstomme, fin has och 
tassar, rör sig med bra steg bak, något kort fram, ännu lös i armbågar, trevligt temperament. Kuusamo RN 8.5. 
Hannele Jokisilta JUN ERI 1 PU1 SERT ROP. Voimakas maskuliininen kokonaisuus, hieman takaluisu kallo, 
ilme voisi olla lempeämpi, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, 
voimakas runko, lanne voisi olla hieman lyhyempi, kaunis karva, hyvä luonne, liikkuu hyvin. Seinäjoki KV 23.10. 
Eeva Rautala NUO ERI 1 PU3 VASERT CACIB. Voimakasrakenteinen, erittäin hyvän tyyppinen uros, masku-
liininen pää, hieman takaluisu kallo, silmät voisivat olla hieman suuremmat, hyvä kuono, erinomainen kaula, erin-
omainen selkä ja hännän kiinnitys, vankka runko, leveä lanneosa, hyvä eturinta, hyvin kulmautunut vahva luusto, 
hyvä karva, erinomaiset liikkeet, hyvä luonne ja esiintyminen. 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 7.8. Tiina Karlström SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: tasapainoinen 
ja rento nuorukainen joka tulee hyvin toimeen sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Haku ja laukaus hylätty: ravaten 
etenevä suppea hakukuvio, liikuskelee rennosti mutta ei käytä hajuaistiaan, häntä rennosti ylhäällä mutta ei heilu 
riistavietistä kertoen, laukauksesta jatkaa. Jäljestys hyväksytty: rauhallisen suoraviivaisesti etenevä jäljestystyö 
alusta loppuun saakka, fasaani on selvästi positiivinen tuttavuus. Vesityö hyväksytty: hyvin kaunis 
vesityösuoritus, halukkaasti veteen ja riistapukki noudetaan suoraviivaisesti ohjaajalle käteen. Tottelevaisuus 
hyväksytty: halukkaasti ohjaajaansa totteleva koira, hakuosuuden kaunis luoksetulosuoritus jäi erityisesti 
tuomarin mieleen. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hieman lisää yhteisiä mukavia maastolenkkejä, niin koiran 
hakutyöskentelykin todennäköisesti paranee. Pyhäntä 28.8. Jaana Heiskari SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen 
hyväksytty: Kelmi on iloinen hössöttäjä ja suhtautuu iloisen luottavaisesti häntää heiluttaen muihin osallistujiin. 
Haku ja laukaus hyväksytty: sopivaa maa- ja ilmavainuista etenemistä, laukausta ihmettelee mutta jatkaa hienoa 
etenemistä. Jäljestys hyväksytty: jäljestää siksak-kuviolla maavainua käyttäen, kaato kiinnosti, päivän hienoin 
jäljestys. Vesityö hyväksytty: ui halukkaasti ja noutaa riistapukin. Tottelevaisuus hyväksytty: Kelmi tottelee 
hienosti Sallaa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: parin yhteistyö toimii upeasti ja josko kokeilisitte ihan oikeaa mejä-
koetta. 
 
SHAVIAN MAKE OR BREAK PMJV-09 11465/09 s.10.12.2008 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv 
Mva Hu JMva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Trionfo d'Amore kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN ERI 4. Good head with correct bite, front and topline, slightly 
on the big side, strong hindquarters, moves and is presented well. Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, 
Portugali JUN ERI 1. Très bon chien, correcte tête, bon corps, très bons aplombs, bon poil et temperament. 
Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta JUN ERI 1 PU1 SERT VSP. Tyypiltään erinomainen linjakas uros jolla erittäin 
hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen uroksen pää, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä, 
oikein kulmautuneet hyväluustoiset raajat, erittäin kaunis hyvin hoidettu turkki, rodunomaiset liikkeet. Kellokoski 
ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia NUO ERI 1. Very nice head and expression, correct reach of neck 
into well placed shoulders, good length of upper arm, short deep body, firm level topline, well made hindquarters, 
moved soundly when settled but watch the hair inside the front legs as constricting movement. Lammi RN 17.7. 
Irina Poletaeva NUO ERI 1. Very good type, excellent bones, excellent head and expression, scissor bite, 
rather long loin, merry tail, excellent forechest, breastbone could be a bit longer, correctly angulated, moves with 
good drive, still needs time for final developing, excellent coat and temperament. Helsinki KR 25.7. Harry Tast 
NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. Voimakasrakenteinen, tasapainoinen, hyväluustoinen nuori uros, hyvin tyypillinen 
ilme ja häntä, kallon ja kuonon linjat eivät yhdensuuntaiset, pitkät hyvin kulmautuneet takaraajat joista lähtee 
hyvä työntö liikkeeseen, hyvä karvan laatu. 



 
SHEERCLEVER DISTANT DREAMER 21429/09 s.28.12.2008 i. Bergerac of Merrily e. Jyndel As Good As It 
Gets kasv. Tuija Christensen, Tanska 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN ERI 1 PU2 SERT. Nice head, correct dentation, front and 
topline, correct size, good hindquarters, moves well. Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat 
JUN ERI 2. 14 months, black, excellent young male, excellent masculine head, soft expression, correct in neck 
and shoulders, nice forechest, good ribs, level topline, nicely balanced on move with very happy temperament, 
lovely coat condition. Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro JUN EH 2. 15 kk, hieman itseään kasaan vetävä 
mutta liikkeissä mittasuhteitaan hyvin esittävä junioriuros, oikeailmeinen pää, hieman pitkä kuono-osa verrattuna 
pyöreähköön kalloon, tumamt silmät, oikea-asentoiset korvat, oikea-asentoien kaula, aavistuksen liikaa kaulan-
alusnahkaa, hyvä ylälinja, sopiva hännän kiinnitys, oikea rintakehän malli, hyvä raajaluusto ja kulmaukset, 
ikäisekseen sopiva eturinta, oikealaatuinen karvapeite, esittää liikkeet edukseen, muuten vielä hieman levoton.  
Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti JUN ERI. Nice happy dog, excellent coat, very nice outline, good 
neck and shoulders, nice topline, moves well. Joensuu KV 30.5. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi NUO ERI 1 
PU3 VACA. 17 months, good size in proportion, excellent type, beautiful masculine head, dark eyes, good bite, 
well set ears, a bit short in neck and straight in shoulder, sufficiently short, excellent body, good croup, good 
angulations in back, good coat being black, a bit shallow on the move, carrying himself nicely in the move. 
Jämsä KR 6.6. Irina Poletaeva JUN EH 1. Correct breed type, excellent bones and body proportions, rather 
strong skull, correct dentition, good neck and topline, merry tail, front angulation could be better, correct shape of 
ribcage, very well angulated behind, should have better movement, typical coat texture. Orivesi KR 12.6. 
Douglas Sidebottom, Australia JUN ERI 2 PU3. 17 months, compact, balanced head, dark eyes, correct 
scissor bite, level topline, balanced angulation, silky coat, true coming and going, would like  little rise of skull. 
Rovaniemi KV 20.6. Jose Homem De Mello, Portugali NUO ERI 1. Nice head and expression, well set ears, 
nice strong chest, correct topline, sufficient rear angulation, moves well. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, 
Espanja NUO ERI 1. Good proportions, nice head and expression, good neck, shoulders and angulations, very 
good boat and body, good temperament and movement. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia NUO ERI 1. 
Nice head, correct bite, size, topline and set of tail, good bone, correct front action. Kuopio KV 7.8. Frank 
Whyte, Iso-Britannia NUO EH 2. Square and compact black with well developed rib, good head and 
expression, very cockery in his attitude, well presented in good condition, very good front action. Kuopio KV 8.8. 
Darren Bowey, Australia NUO ERI 1 PU2 VASERT VACA. Lovely dog of good size, nice short body, good 
angulations in front and rear, strong topline, good tailset, pleasing head and expression, moves soundly, good 
temperament. Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia NUO ERI 1 PU3 VASERT. 19 months, good proportions, 
correct head with square muzzle, correct eye shape, correct topline and tailset, very good angulations, should 
move with more drive. Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia NUO ERI 1 PU3. 19 months, good type, 
lovely male expression, nice ears, elegant neck, well angulated shoulders, good thorax, short loin, good coat, 
well angulated behind, good movement with lovely action of tail. Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi NUO 
ERI 1. Well made black, nicely presented, masculine head and expression, correct topline, solid neck and 
shoulder, compact, sound mover, quality coat. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala NUO ERI 2. Erittäin hyvän 
tyyppinen ja kokoinen, elegantti pää, hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko, sopusuhtainen luusto, hyvin 
kulmautunut, karva ok, liikkuu hyvällä askeleella, erinomainen luonne ja esiintyminen. Jyväskylä KV 14.11. 
Daniela Radu, Romania NUO ERI 2. Strong male, head with good proportions, stop not enough pronounced, 
long neck, topline not enough straight, tail in good position, front enough broad. 
 
SHEERCLEVER STAR DREAMER 54630/09 s.1.8.2009 i. Bergerac of Merrily e. C.I.B Pohj & Dk & Se & No & 
De & De(VDH) & Lv & Lu Mva Sheerclever Game Of Love kasv. Tuija Christensen, Tanska 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola PEN 1 KP ROP-pentu. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, 
erinomainen kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta, sopiva luusto, erinomainen runko, tasa-
painoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, erinomainen turkki, erinomainen hännän kanto. Pyhäjärvi RN 
24.4. Lena Danker PEN 1 KP VSP-pentu. 8 månader, snygg hane av utmärkta proportioner i höjd-längd, fint 
könspregeln, tillräcklig skalle, utmärkt nosparti, korrekt bett, något tunn underkäke, vällagda skuldra men rak 
överarm, utmärkt bröstkorg för åldern, bra rygg och kors, ännu tunn i länden, välvinklad bak, utmärkta tassar, rör 
sig med härligt attityd och god steglängd när han konsentrerar sig, härligt temperament. Sastamala RN 2.5. 
Merja Järnstedt JUN EH 1. Sopusuhtainen, hyvän kokoinen, hyvä pää, kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja 
kulmaukset, erinomainen turkin laatu, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, 
Irlanti JUN ERI 4. Nice head, good neck and shoulders, very well boned, nice topline, needs to settle a little on 
the move. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia JUN EH. Appealing expression, would like 
stronger muzzle, broken lower incisor, adequate reach of neck, would like slightly better shoulder placement, 
short deep body, well turned stifles but lacks strength in hindquarters and hocks causing him to move close 
behind. Jämsä KR 6.6. Irina Poletaeva JUN EH 2. Correct breed type, excellent bones, should have stronger 
underjaw, typical expression, correct dentition, good topline and tail carriage, a bit short breastbone, a bit long 
loin, should have stronger hindquarters, movement needs to improve, typical coat texture. Ristiina KR 31.7. 
Jose M Doval, Espanja JUN ERI 2. Good proportions, very nice head and expression, good neck, correct 
shoulders and angulations, very good coat and body, excellent temperament, correct movement. Heinola KR 
22.8. Alberto Cuccillato, Italia JUN ERI 1. 1 year, excellent type, lovely male expression, correct bite, good 
stop, good earset, large brisket, good thorax, short loin, very well angulated, typical movement. Mäntyharju RN 
28.8. Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1 PU3 VASERT. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori uros, hyvät 
mittasuhteet rungossa, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, kaula voisi olla pidempi, 



hyvin kulmautunut etuosa, tiivis vankka runko, riittävät takakulmaukset, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvin takaa ja 
kantaa häntänsä hyvin, hieman epävakaat etuliikkeet, hyvä luonne. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 14.8. Taru Kalkkila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen nuori uros, 
suhtautuu hyvin ihmisiin ja toisiin koiriin, rapsutuksia haluava. Haku ja laukaus hylätty: suppeaa hakua ohjaajan 
kehotuksista huolimatta, laukauksesta pysähtyy ja tulee luokse kutsuttaessa. Jäljestys hyväksytty: rauhallista 
jäljestystä maavainua käyttäen lähes koko ajan, tulee kaadolle ja jää nuuhkimaan sitä. Vesityö hylätty: koira ei 
suostu hakemaan riistapukkia. Tottelevaisuus hylätty: yleinen tottelevaisuus rakoilee tänään vesityössä. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koiralla ja ohjaajalla hyvä yhteistyö, tänään se vain rakoili haussa sekä noudossa, 
liekö helteinen päivä väsyttänyt koiraa, lisää treeniä. 
 
SHIMMERIAN BET ON BLACK 55239/09 s.14.10.2009 i. Usemade Deep Secret e. Shimmerian Emerald kasv. 
Mervi Vesala 
Näyttelyt: Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia PEN 1. Big in size, a shade long in body, correct front, would 
prefer shorter muzzle, needs good ring training, moves with drive. Kemi KR 24.7. Matti Tuominen JUN H. 
Keskikokoa kookkaampi uros joka hankalassa kehitysvaiheessa, riittävä raajaluusto, hyvä hännän asento, karva-
peite ei tänään parhaimmillaan, köyristää selkälinjaansa liikkeessä, kuono-osa saa vielä täyttyä, vaatimaton etu-
rinta, tarvitsee paljon kehäharjoitusta ja aikaa. Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta JUN EH 1. Kookas, vielä 
kapearunkoinen nuori uros, hyvä kallo, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, kauniit tummat silmät, hyvä 
kaula, vielä kapea rintakehä, lyhyt tiivis lanneosa, lyhyt lantio, hyvät takakulmaukset ja raajaluusto, hieman 
villava karvan laatu, vielä kapeat mutta yhdensuuntaiset liikkeet. 
 
SHIMMERIAN GOLDEN BOY Fi Mva 17768/07 s.16.1.2007 i. Se(n) & No Mva Usemade Oops I Did It Again e. 
Shimmerian Jewel of Mine kasv. Mervi Vesala 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta VAL ERI 3. Nice head, correct bite, well set ears, good reach of 
neck, correct topline and hindquarters, good coat, moves well. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen VAL ERI 2 
PU4. 3½-vuotias, hyvin miellyttävä punainen uros, erinomainen rungon muoto ja tilavuus, kaunisilmeinen 
uroksen pää, hyvät huulet ja purenta, kaulassa voisi olla ripaus tyyliä, tarvitsee paremmaat etukulmaukset ja 
etuosan, kaunis takaosa ja käpälät, liikkuu lyhyellä askeleella mutta yhdensuuntaisesti ja iloisesti, upea karvan 
laatu ja väri. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL ERI 1 PU4. Nice head and ears, the 
nekc is correct, the front a bit narrow but ok, nice body, good topline, nice tailset, very good angulation on rear, 
good coat. Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta VAL EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hieman pitkärunkoinen 
uros, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula, suora selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä rintakehä, 
pitkähkö lanneosa, niukka polvikulmaus, hyvä matala kinner, hyvä karvan laatu, liikkuu edestä ja takaa kapeasti 
ja askel saisi olla pidempi, hieman vaisu esiintyminen. 
 
SHIMMERIAN OH’ HE’S OSCAR 49208/05 s.25.9.2005 i. Se(n) & No Mva Usemade Oops I Did It Again e. 
Shimmerian Jewel of Mine kasv. Mervi Vesala 
Näyttelyt: Kajaani RN 12.6. Jens Martin Hansen, Tanska AVO H. A very strong compact dog who seems to 
be a bit long, masculine head, could be filled out a bit more in nose, sufficient neck, shoulder should be laid back 
more, good topline, a bit straight in the angulation, compact body, carries a bit to much weight, moves with short 
step in front, tripping behind, coat could be in better condition, nice temperament. 
 
SHIMMERIAN VENI VIDI VICI Fi & Lv Mva 41231/06 s.4.7.2006 i. Se(n) & No Mva Travis Able And Willing e. 
Shimmerian Emerald kasv. Mervi Vesala 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI. Nice masculine head, strong good front, would prefer 
better reach of neck, good topline, set of tail and hindquarters, moves and shows well. Kuusamo RN 8.5. 
Hannele Jokisilta AVO ERI 1 PU2 VASERT. Maskuliininen kokonaisuus, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja 
ilme pehmeämpi, riittävä kaula ja etukulmaukset, hyvä luusto, voimakas hyvä runko, sopivat kulmaukset, kaunis 
karva ja väri, hyvät sivuliikkeet. Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, Romania AVO ERI 3. A very strong 
constitution with an important correct head, good bite, strong neck, could be a little bit longer, very strong back, 
well developed chest, very good proportions, legs with very good angulation, good quality of the coat.  Orivesi 
KR 12.6. Douglas Sidebottom, Australia AVO ERI 1 PU1 SERT FI MVA ROP. Very good breed type, excellent 
head, eye, bite and ear placement, level topline, well sprung ribs, excellent round bone, would like more 
angulations in front, moves with great drive, very nice dog. Tuuri KR 13.6. Reia Leikola-Waldèn VAL ERI 1 
PU1 VSP. Mittasuhteiltaan oikea, vahva valiouros jolla oikealinjainen hyvän mittainen pää, kuono-osa voisi olla 
hieman täyteläisempi, erinomainen kaula, tasapainoiset kulmaukset, riittävä runko, täyteläinen eturinta, hyvä 
leveä lantio, liikkuu yhdensuuntaisesti ja sujuvasti, taka-askel voisi olla hieman pidempi, seisoo hyvin raajoillaan, 
kaunis turkki, erinomainen luonne. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola VAL ERI 3 PU4. Erinomainen tyyppi, 
selvästi urosmainen, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, riittävä eturinta, hieman suora olkavarsi, hyvä 
vahva luusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. 
 
SHOW-ME AMOUR'S GLAMOUR 34341/09 s.20.11.2008 i. Hu Mva Athina's Choice Product Sweet Dream 
Choice e. Kossuthfalvi Sejla kasv. Adrienne Szilagyi, Unkari 
Näyttelyt: Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia NUO HYL. 21 months, only one testicle. 
Taipumuskokeet: Uurainen 1.8. Risto Janné SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen hännän 
heiluttaja, tyypillinen cockeri, ystävällinen suhtautuminen koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus hyväksytty: hyvin 
laajaa vauhdikasta hakua, innosta riittäisi toisillekin jakaa, lähinnä ilmavainuinen työskentely, yhteistyö toimii 
vauhdista huolimatta, laukaus ei hidastanut, jollakin lailla pitäisi vähän jarruttaa. Jäljestys hyväksytty: pääasiassa 



maavainulla vauhdikkaasti, melko tarkasti, paitsi kulmalla yksi palautus, suoraan kaadolle nuuskimaan. Vesityö 
hylätty: aika täyttyi, avustaen nouti kaksi pukkia. Tottelevaisuus hyväksytty: kyllä Raku tottelee. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Raku antaa kyllä hieman liiankin railakkaan kuvan, pillin käyttö voisi olla avuksi. 
  
SLUMBERLAND CRACKER JACK 35161/07 s.6.4.2007 i. Flyers Say Hey e. C.I.B Fin & Ee & Se(n) & Ru Mva 
Ee VMva RkfV-06 Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen 
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila AVO H. Vahvarunkoinen uros, otsapenger voisi olla hieman 
selvempi, hyvä kaula, selässä pehmeyttä, hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaa, hyvälaatuinen karva, esiintyy 
epävarmasti pöydällä, liikkuu kohtuullisen hyvin, luonne pitäisi olla tasapainoisempi. 
 
SLUMBERLAND DOUPLE O SEVEN Fi Mva Lv & Ee JMva RkfV-09 24312/08 s.26.3.2008 i. C.I.B Fin & Se(n) 
& Lv & Ee & Ru Mva Ee & Ru JMva EeJV-07 Paisley's Crystal-Clear e. C.I.B Fin & Se(n) & Ee & Ru Mva Ee 
VMva RkfV-06 Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen 
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila KÄY H. Kevytrunkoinen uros, hyvänlainen pää, ilme saisi olla 
pehmeämpi, kaunis kaula, eturintaa pitäisi olla enemmän, hyvä ylälinja ja takaosa, hyvälaatuinen karva, saisi 
liikkua tasapainoisemmin, hyvä luonne. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen AVO EH 3. Hyvä koko ja 
mittasuhteet, kuonon ja kallon ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, etuasentoiset lavat, tiivis 
vankka runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin takaa, edestä leveästi, hyvälaatuinen turkki, saisi olla 
ryhdikkäämpi liikkeessä. Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PU1 SERT FI MVA VSP. Sopivan 
kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää, kaunis huulilinja, hieman korostuneet otsaluut, oikea ylälinja, 
hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, hyvä väritys, runsaat tan-merkit, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, hyvä turkki. 
Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia VAL ERI. Well presented dog, typical skull shape and expression, 
correct dentition, well boned and hard muscle, moved out with fair drive from well placed hocks. 
 
SNEDBO'S COSMOS 31572/07 s.14.05.2007 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid e. Bluebell kasv. Katja 
Södergård 
Näyttelyt: Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara AVO H. Erittäin neliömäinen, rintakehältään sopiva, hiukan 
kevytraajainen uros joka ei karvaltaan näyttelykunnossa, täyteläiset huulet, erinomaiset silmät, hyvä pään malli, 
raajojen kulmausten pitäisi olla voimakkaammat, korkea-asentoinen häntä liikkeessä, liikkuu töksähtelevällä 
lyhyeksi jäävällä askeleella, askeleista puuttuu voima. 
 
SOFTLOVE DOLCE VITA 27133/09 s.18.3.2009 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva MV-05 PMV-09 V-09 Corralet 
Indian-Savage e. Northworth Reality Show kasv. Lise-Lott Nyman 
Näyttelyt: Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia JUN EH 1. Correct bite, not in very good show condition. 
 
SOFTLOVE HYPNOTIC POISON 27113/09 s.22.3.2009 i. Northworth Talk In Waves e. Softlove Little My kasv. 
Lise-Lott Nyman 
Näyttelyt: Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska JUN EH 2. One year old English cocker male, still 
developing, masculine head, nice expression and scissor bite, nice neck, shoulder could be a bit better laid back, 
nice angulation behind, the body still needs to develop, moves in the right pattern, nice temperament. 
 
SOFUS FOOTLIGHTS C.I.B C.I.E Fi & Lt Mva JV-07 V-07 59576/07 s.1.11.2006 i. Quettadene Footsteps e. 
Sofus Tarantella kasv. Gunilla Lindquist, Ruotsi 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP. Nice head, correct bite, excellent 
pigmentation, good front and topline, well angulated hindquarters, moves well. 
 
SPECK LINE DANCE WITH ME 50131/07 s.10.6.2007 i. Fi Mva Fin Jva Westerner Illusion Of Magic e. Fin Mva 
Fin & No Jva Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki 
Luonnetesti: Ilmajoki 14.11. Tarja Matsuoi ja Katri Leikola 205 pist (+205/-0). Toimintakyky +2, terävyys +3, 
puolustushalu +3, taisteluhalu +2, hermorakenne +1, temperamentti +3, kovuus +3, luoksepäästävyys +3, 
laukauspelottomuus +++. 
 
SPECK LINE DON'T FORGET ME 50132/07 s.10.6.2007 i. Fi Mva Fi Jva Westerner Illusion Of Magic e. Fin 
Mva Fin & No Jva Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki 
Jäljestämiskokeet: Alajärvi 8.9. Jyrki Rasinpää AVO 2 (39 pist). 
 
SPECK LINE FALLAN MAINIO 62103/08 s.17.10.2008 i. Ladysplit's Connor e. Speck Line Be My Sunshine 
kasv. Maarit Mäki 
Näyttelyt: Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki NUO EH 2. Sopivan kokoinen, hyvä urosleima, neliömäinen 
runko, voimakas urosmainen pää, kupolimainen kallo-osa, löysää leuanalusnahkaa, vahva näyttävä kaula, hyvä 
luusto, hyvä eturinta ja laaja rintakehä, vahva hyvä lyhyt lanneosa, lantio-osa saisi olla suorempi ja pidempi 
jolloin reisikin olisi leveämpi, hyvä karvapeite, käyttäytyy luottavaisesti, tasapainoiset liikkeet, hyvät käpälät. 
 
SPECK LINE FINLANDIA 62105/08 s.17.10.2008 i. Ladysplit's Connor e. Speck Line Be My Sunshine kasv. 
Maarit Mäki 
Näyttelyt: Teuva RN 21.8. Paavo Mattila NUO EH 1. Mittasuhteiltaan hyvä uros, hyvä pää, kaunis kaula, erin-
omainen runko ja luusto, erittäin hyvä runko, samoin ylälinja ja raajat, korkealla kannettu häntä häiritsee, hyvä 
karva, liikkuu hyvin kun malttaa, miellyttävä luonne. 



Jäljestämiskokeet: Lapua 1.8. Jyrki Rasinpää AVO 0 (0 pist). 
 
SPECK LINE HALINALLE 33633/09 s.22.3.2009 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark Corazon e. 
Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki 
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 2. Normaalisti kehittynyt, hieman hoikka 
uros, hyvä pään pituus, kauniit silmät, kuonon ja kallon ylälinjat eivät aivan yhdensuuntaiset, hyvä lapakulmaus, 
hieman kevyt luusto, hyvät takakulmaukset, kaunis ylälinja, erinomainen turkki, vilkas ja iloinen. 
 
SPECK LINE HERRA HEMULI 33634/09 s.22.3.2009 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark 
Corazon e. Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki 
Taipumuskokeet: Ruovesi 24.7. Tero Mettälä SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: mukava ja avoin 
koira jolle ei tuota hankaluuksia olla vieraiden ihmisten ja koirien kanssa. Haku ja laukaus hyväksytty: innokasta 
ja sopivan laajaa hakua etumaastossa risteillen, koira käyttää pääosin maavainua työskennellessään, 
laukauksesta jatkaa, tulee ensi käskystä luo ja antaa kytkeä itsensä. Jäljestys hyväksytty: rauhallinen ohjattu 
lähtö jonka jälkeen tarkkaa maavainuista jäljestystä siksak-kuvioin edeten, kulmalla pari tarkistuslenkkiä ja pissa-
tauko jonka jälkeen jatkaa, kaadon nuuhkii. Vesityö hyväksytty: useiden kehotusten jälkeen veteen mistä tuo 
pukin ohjaajan käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: koira tottelee ohjaajaa hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
hyvä rauhallinen pari joka pärjää metsässä ongelmitta. 
 
SPECK LINE HILPEÄ HYRRÄ 33635/09 s.22.3.2009 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark Corazon 
e. Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki 
Näyttelyt: Kerimäki RN 7.3. Elena Ruskovaara JUN EH 1. Vauhdikas ja reipas, sopivaluustoinen juniori, otsa-
penger saisi olla vähän selvempi, kuonon tulee täyttyä, lyhyehkö kaula, tarpeeksi voimakkaat raajojen 
kulmaukset, vähän sidottu taka-askel, malttamaton esiintyjä, hyvä karvan laatu. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila 
JUN H. Hieman kevytpiirteinen uros, kapeahko pää, otsapenger voisi olla hieman selvempi, hyvä kaula, 
kevyehkö runko ja luusto, hyvä karvapeite, kyynärpäissä hieman löysyyttä, hyvä takaosa, liikkuu sivusta hyvin, 
hyvälaatuinen karva, miellyttävä luonne. 
Taipumuskokeet: Rautjärvi 24.7. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Kaapo on 
riehakas, tutustuu mielellään. Haku ja laukaus hyväksytty: haku aluksi suppeahkoa, pääosin riittävää, Kaapo 
työskentelee maavainulla, yhteistyö ohjaajan kanssa toimii, laukausta Kaapo säpsähtää mutta jatkaa, myyrät 
olivat koitua Kaapon kohtaloksi. Jäljestys hyväksytty: Kaapo jäljestää maavainulla varmasti ja vauhdikkaasti, 
kaato tutkitaan tarkkaan, Kaapo on loistava jäljestäjä. Vesityö hylätty: Kaapo empii rannalla mutta ei rohkene 
lähteä uimaan. Tottelevaisuus hyväksytty: Kaapo tottelee ohjaajaansa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: toimiva 
työpari. 
 
SPECK LINE RINTA ROTTINGILLA 12518/10 s.2.12.2009 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. Windendavour's 
Endless Emotion kasv. Maarit Mäki 
Näyttelyt: Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola PEN 2. 5 kk, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hieman etuasentoiset 
lavat, oikea ylälinja, eturinnan tulee kehittyä, luusto voisi olla voimakkaampi, riittävä runko, tasapainoisesti 
kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN H. Hyvän 
tyyppinen ja kokoinen mutta vielä kovin kapea junioriuros, hyvä pään pituus, linjat saisivat olla yhtenäisemmät, 
loiva otsapenger, päähän saa tulla lisää syvyyttä ja voimakkuutta, oikea purenta, tummat silmät, lyhyt kaula, 
sopiva luusto, hyvät käpälät, vielä kovin kehittymätön eturinta ja runko, hyvä hännän kiinnitys, sopivat 
kulmaukset, vielä kapea liikerata, hyvä sivuaskel, voisi esiintyä iloisemmin. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 4.9. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Ruu tutustuu 
innokkaasti. Haku ja laukaus hyväksytty: Haku on suppeahkoa pikku-Ruulle haastavassa maastossa, se etenee 
maa- ja ilmanvainua käyttäen pitäen hyvin yhteyttä ohjaajaansa, laukaus innostaa Ruun jatkamaan. Jäljestys 
hyväksytty: maavainulla vauhdikkaasti matkaan, Ruu tekee tarkistuslenkkejä jäljen sivulla, kulma hyvin, kaato 
nuuhkitaan. Vesityö hylätty: Ruu empii rannalla mutta ei suostu uimaan. Tottelevaisuus hyväksytty: Ruu tottelee 
hyvin antaen kytkeä itsensä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: yhteistyö sujuu Ruun ja Annikan välillä hyvin, 
rauhallista ja eleetöntä yhteistyötä. 
 
SPECTROLITE’S BE MY GUEST 43317/06 s.4.8.2006 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. Fin Mva Fi Jva 
Backhills Ice Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 6.6. Torsten Lerstrand AVO 1 (a-5, b-10, c-10, d-12, e-3, f-5 = 45 pist). Startade 
lungt och bra, startade med markvittring, 1-sträckan par småa kontroller, markerade legan, vinkeln rundades, 2-
sträckan par rundningar, markerade legan sedan rundades vinkeln par gånger, 3-sträckan bra, fram till klöven 
som den stannade vid. Nurmo 15.8. Asko Kukkola VOI 0 (0 pist). 
 
SPECTROLITE’S KING IS BACK 48629/08 s.16.8.2008 i. Se(n) Mva SeV-09 Backhills New Design e. Fin Mva 
Fi Jva  Backhills Ice Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää 
Näyttelyt: Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila NUO ERI 2 PU4. Kaunispäinen uros jolla miellyttävä ilme, kaunis 
kaula, hieman suora edestä, hyvä runko, voisi olla aavistuksen pidempi, hyvä ylälinja ja takaosa, erittäin hyvä 
karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn NUO ERI 1 PU1 SERT VSP. 
Mittasuhteiltaan erinomainen uros jolla kaunisilmeinen pää oikeilla mittasuhteilla, hyvä kaula ja ylälinja, sopva 
luusto, riittävästi kulmautunut etuosa, eturinta saa vielä täyttyä, hyvä runko ja takaosa, hieman pyöreä lantio, 
liikkuu sujuvasti riittävällä askelmitalla, kaunis turkki, hyvä luonne, liioittelematon perus-cockeri. Seinäjoki ER 
16.5. Marjo Jaakkola NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, selvästi urosmainen, vahva selvästi urosmainen pää, 



sopiva kaula, hyvä ylälinja, riittävä eturinta, eturaajat voisivat olla suoremmat, riittävästi kulmautunut, liikkuu 
hyvällä askeleella, hyvä turkki. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia NUO ERI 3. Appealing 
head and expression, correct reach of neck, adequate forechest, short deep ribs, good turn of stifle, moved well 
with drive. 
 
STAWASKOGENS GOOFY 52100/07 s.19.3.2007 i. Saxaphone Robinson e. Fin Kva Stawaskogens Axa kasv. 
Mette ja Peter Franek, Ruotsi 
Näyttelyt: Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki AVO T. Sopivan kokoinen, vankkarakenteinen, sukupuoli-
leimaltaan selvä, ilmeikäs pää, tummat silmät, sopusuhtainen luusto ja hyvin kulmautuneet raajat, laaja 
rintakehä, käyttäytyy luottavaisesti, esittää "sirkustemppuja", vahva turkki, rinnassa paljon valkoista, liikkuu 
vauhdikkaasti, edestä kierteiset raajat liikkeessä. 
Metsästyskokeet: Laitila 12.9. Esko Tähtinen AVO 3 (82 pist). Joroinen 23.10. Tiina Karlström AVO 1 (100 
pist). Joroinen 24.10. Timo Taskinen VOI 2 (94 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 4.9. Raimo Martikainen AVO 2 (87 pist). Joroinen 5.9. Tiina Karlström 
AVO 2 (87 pist). 
 
SWEETIE-PIE GENTLEMAN 25680/07 s.17.1.2007 i. Tudormist Poacher Pocket e. Sweetie-Pie Black Pepper 
kasv. Marja-Liisa Kotiranta 
Luonnetesti: Tervo 4.9. Jorma Kerkkä ja Lea Kilpeläinen 182 pist (+182/-0). Toimintakyky +1, terävyys +3, 
puolustushalu +1, taisteluhalu +3, hermorakenne +1, temperamentti +3, kovuus +1, luoksepäästävyys +3, 
laukauspelottomuus +++. 
 
SWEETIE-PIE JUST JAZZ 45785/08 s.12.5.2008 i. Tudormist Poacher Pocket e. Sweetie-Pie Athena kasv. 
Marja-Liisa Kotiranta 
Taipumuskokeet: Heinola 28.8. Marjatta Jaakkola SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallisen 
ystävällisesti ihmisiin ja koiriin tutustuva uros. Haku ja laukaus hyväksytty: "pikkunättiä", ohjaajaan tukeutuvaa 
hakua, ohjaajan edessä siksakaten, laukauksesta haku supistuu mutta laajenee riittävästi erän lopulla, heti 
käskystä luokse. Jäljestys hyväksytty: pääosin maavainuinen jäljestys, pientä epävarmuutta mutta ohjaajan 
sopivasti kannustaessa lintu löytyi, nuuhkaisi sitä, ei ollut erityisen kiinnostunut. Vesityö hyväksytty: halukkaasti 
veteen ja tuo riistapukin ohjaajalle. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
yhteistyö ohjaajaan tukeutuvaa mutta toimii. 
Tottelevaisuuskokeet: Hyvinkää 1.6. Hannele Pörsti ALO 2 (141 pist). Heinola 6.6. Ossi Harjula ALO 1 (163 
pist). Janakkala 7.11. Markku Santamäki AVO 3 (132,50 pist). 
 
SWEETIE-PIE KING'S LEGEND 57741/08 s.8.10.2008 i. Strawberry Line's Bounty e. Sweetie-Pie Daydream 
kasv. Marja-Liisa Kotiranta 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt NUO EH 1. Sopivan kokoinen, hyvän tyyppinen nuori uros jolla 
hyvät pään linjat, silmäluomet voisivat olla tiiviimmät, riittävä luusto, hyvä etuosa, pitkähkö lanne, liikkeessä taka-
raajojen askel voisi olla hieman pidempi, hyvä turkin laatu, miellyttävä luonne. 
 
TRAVELLERS BAY BRIAN 53054/08 s.4.7.2008 i. Strawberry Line's Bounty e. Travellers Bay Katherine kasv. 
Virve Andelin-Ahonen 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat NUO ERI 1. 22 months, orange white, 
quality young male, nice masculine head, lovely expression, very good scissor bite, excellent neck and shoulder, 
for the colour excellent bone and substance, very nice coat, lovely temperament, needs some training for ring.  
Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola NUO ERI 2. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hieman etu-
asentoiset lavat, hyvä ylälinja, eturinnan tulee vielä täyttyä, sopiva luusto, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä 
hännän kanto, kaunis turkki. Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki NUO EH 1. Vahvarakenteinen, sukupuoli-
leimaltaan selvä, pää saisi kauttaaltaan olla jalompi, vahva kaula, laaja rintakehä, hyvä vahva luusto, vahvat 
käpälät, kiertää eturaajoja ulospäin, vahva lanneosa, hyvät takaraajojen kulmaukset, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. 
Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti NUO ERI 1. Very happy dog, nice head, good neck and shoulders, 
good backend, moves very well. Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström NUO EH 1. 22 kk, erittäin hyvä tyyppi ja 
koko, hyvä kuono-osa, kulmakaaret saisivat olla paremmin merkityt, hyvä kallon syvyys, hyvä kaula, pysty olka-
varsi, vielä turhan löysä etuosa, litteät käpälät, hyvä runko, pitkä lanneosa, sopivat takakulmaukset, hyvä luusto, 
ei parhaassa karvassa tänään, vaatii lisää aikaa ja itsevarmuutta. 
 
TRAVIS CONNECTING PEOPLE Fin Mva 34961/99 s.12.3.1999 i. No Mva Travis Vital Spark e. Travis 
Paranoid & Sunburnt kasv. Kari Haave, Ruotsi 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat VET ERI 1 VSP-VET. 11 years old black, 
shown in very good condition, good size, very nice cobby dog, masculine in head, nice neck and shoulder, very 
much bone and substance, good coat condition, very happy on the move. Hamina KV 23.5. Petra Junehall, 
Ruotsi VET EH 1. 11 år veteran i bra kondition, maskulint huvud med bra nosparti, men uttrycket störs av 
överdrivet halsskinn, saxbett, fina ögon och öron, mycket bra hals och överlinje, knappt förbröst men tillräcklig 
bröstkorg, knappa benstomme, tillräckliga vinklar, mycket bra kors och svans, parallella rörelser men borde ha 
mer drive, något matt i pälsen, typiskt temperament. 
 
TRIPLET ASTERIX Fi Mva 42149/03 s.29.7.2003 i. Leavenworth A Kind Of Magic e. C.I.B Fin & Ee Mva Triplet 
Nugget kasv. Heli Härkälä 



Näyttelyt: Sysmä RN 17.4. Irina Poletaeva KÄY ERI 1 PU1 SERT FI MVA VSP. Correct breed type, compact 
body, strong bones, typical head and expression, scissor bite, correct topline, underline and angulations, typical 
movement, slightly wavy coat, should have a bit more temperament. 
 
TRIPLET BLACK MIRAGE Fi Mva 26500/08 s.10.3.2008 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva Hu 
JMva AKSg RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin & Ee Mva Ee JMva Fi Jva Triplet Lapis Lazuli kasv. 
Heli Härkälä 
Näyttelyt: Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska AVO EH. 2½ years old English cocker male, 
masculine head, kind expression, scissor bite, a little short in neck, the shoulder could be better laid back, good 
spring of ribs, well angulated behind, a little low tailset, moves in the right pattern, the gait is a bit short, nice coat 
and temperament. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia AVO ERI 3. Well balanced head, 
appealing expression, correct reach of neck, short deep ribs, short in loin, well turned quarters, sound merry 
mover. Forssa KR 3.7. Åke Sjöström, Ruotsi AVO ERI 1 PU3 SERT. Huvud med bra linjer och karaktär, fin 
halslinje, stark rygg och bra kors, välvinklad fram och bak, bra päls, starka ben och tassar, fria rörelser. Karjaa 
KR 11.7. Hannele Jokisilta AVO ERI 2 PU3 SERT. Erinomainen tyyppi, hyvä ilme, hieman takaluisu kallo, hyvä 
kaula ja selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, sopiva luusto, hyvä rungon malli mutta voisi olla 
hieman syvempi, hyvä karva, erinomainen luonne, liikkuu hyvin. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-
Britannia VAL ERI 3. Nice head and expression, good neck, would prefer better shoulders, balanced body, 
good quarters, good coat and condition, moved well. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia VAL ERI. 
Powerful dog, well groomed and presented, strong bone and hard muscle, correct skull shape and dentition, 
moved straight with great enthusiasm. 
Taipumuskokeet: Sammatti 14.8. Jarkko Wiklund SPA 1. 
 
TRIPLET BLACK PRINCE 26502/08 s.10.3.2008 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva Hu JMva 
AKSg RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin & Ee Mva Ee JMva Fi Jva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli 
Härkälä 
Näyttelyt: Kouvola 6.3. Eeva Resko NUO EH 1. Kookas ja vankka uros, hyvä pää ja ilme, erittäin hyvä ylälinja, 
erittäin hyvin kulmautunut edestä, erinomainen eturinta mutta vielä turhan kapea etuosa, erinomainen takaosa, 
liikkuu suhteellisen hyvin silloin kun haluaa, etuliikkeissä sanomista, hyvä karvan laatu, tarvitsee lisää kehä-
harjoitusta. Kerimäki RN 7.3. Elena Ruskovaara NUO ERI 1 PU1 SERT ROP. Maskuliininen, vahvaluustoinen, 
vahvarakenteinen uros, hyvä karvan laatu vaikkei ole täydessä turkissa, mukava iloinen ilme, vahva uroksen 
pää, kaunis kaula ja varma-asentoiset raajat, vielä aika pentumainen, liikkuu takaa hyvin, hyvä ylälinja ja häntä, 
etuaskel saisi olla ulottuvampi. Sauvo RN 12.6. Markku Santamäki AVO T. Sopivan kokoinen, rungon mitta-
suhteiltaan oikea, täyteläinen hyvä pää, pitkä kaula, hyvä rintakehä ja raajat, vahva turkki, ujostelee käsittelyä, 
sen johdosta palkintosija. Vantaa RN 13.6. Juha Palosaari AVO ERI 2 PU2 SERT. Ääriviivoiltaan miellyttävä, 
hieman poskiluita, hyvä pään profiili, kaunis kaula ja ylälinja, hieman kapea edestä, hyvin kulmautunut etu- ja 
takaosa, liikkuu pitkällä maatavoittavalla askeleella ryhdikkäästi. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja AVO 
ERI 3. Good proportions, nice head and expression, good neck, would prefer more laid back shoulders, good 
body and angulations, very good coat and temperament, correct movement. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa 
Heikkinen AVO ERI 1 PU1 SERT ROP RYP3. Erinomainen tyyppi, hyvä koko ja mittasuhteet, kuonon ja kallon 
ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, erinomainen etuosa, tiivis vankka runko, hyvä takaosa, 
kaunis karvapeite, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
TRIPLET CELTIC FEET 20090/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. Heli 
Härkälä 
Näyttelyt: Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali KÄY ERI 1 PU3 VASERT VACA. Good 
head, correct neck, narrow front, could have better shoulders, nice body, good topline, nice tail, good rear, needs 
to have more drive and happiness on move. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia KÄY EH 1. Too feminine 
head, good bones, rather narrow chest, not an ideal movement in the front. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola 
KÄY EH 1. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvin kehittynyt runko, 
hieman suora olkavarsi, voisi seistä paremmin eturaajoillaan, hieman kapea edestä, liikkuu ok mutta etuaskel 
saisi olla ulottuvampi, miellyttävä luonne. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia KÄY EH 1. Up to size but 
balanced, plenty of bone, rather large in skull, honest dog although his front is not ideal especially when moving. 
Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia KÄY ERI 1 PU4. Good head, size, bone, legs and feet, good 
topline and rear angulation, strong loin, holds good shape and profile in movement, good front action, presented 
in good coat. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia KÄY EH 2. Large dog but good type, well balanced, 
good topline and tailset, in good coat, not moving his best today. Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta KÄY ERI 
1 PU2 SERT. Vankkarakenteinen uros jolla erittäin hyvät mittasuhteet, hieman pyöristynyt kallo-osa, hyvä 
kuono-osa ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, oikein kulmautuneet vahvaluustoiset raajat, hyvä tilava runko, runsas 
oikean laatuinen karvapeite, yhdensuuntaiset mutta hieman sidotut liikkeet. 
 
TRIPLET CULLINAN I Fi Mva 20095/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. 
Heli Härkälä 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat KÄY ERI 2. 4 years old red, big dog but 
balanced, nice masculine head, dark eyes, soft expression, scissor bite, good neck and shoulders, nice 
forechest, for the size he needs more rib and could be more cobby, correct topline, nice coat, moves well. 
Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti AVO ERI 2. Nice dog, good head and shoulders, good depth of 
chest, very well boned, good backend, moves well. Mynämäki KR 16.5. Manola Poggesi Arnetoli, Italia AVO 



ERI 4. Very masculine head, good proportions, correct ears, compact solid body, correct muscles, good bone 
and feet, correct coat, moves freely, a little close behind. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva AVO ERI 1 PU2 
SERT FI MVA. Correct breed type, excellent bones, compact build, typical head and expression, scissor bite, 
excellent topline, very well angulated, moves with enough drive, should have more temperament especially in 
movement. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia VAL ERI 1 PU2. 
 
TRIPLET GULLIVER Fi Mva 27185/03 s.2.4.2003 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill's Bonfire e. Fin & Ee 
Mva Triplet Roulette kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki KÄY EH 1. Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoisen vaiku-
telman jättävä, hyvät pään mittasuhteet, vahva täyteläinen kuono-osa, hyvä pitkä kaula, erinomainen eturinta ja 
pitkät viistot olkavarret, lavat voisivat olla viistommat ja taka-asentoisemmat, hyvä vahva luusto, hyvä rintakehän 
muoto ja syvyys, hieman pitkä lanneosa, oikea-asentoinen lantio, hyvät takaraajojen kulmaukset, käyttäytyy 
luottavaisesti, voisi olla iloisempi, hyvät liikkeet, vahva runsas turkki. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila KÄY ERI 
1 PU3 VASERT. Kaunis sopusuhtainen uros, hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, erittäin hyvä runko ja 
luusto, hyvin kulmautunut, erittäin hyvä ylälinja, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Hamina 
KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi AVO ERI 3. 6 år, maskulin hane av utmärtk typ, välformat huvud, mycket bra 
nosparti, saxbett, något runda men mörka ögon, mycket bra hals och överlinje, något knappt vinklad fram, 
tillräcklig bak, mycket bra förbröst och bröstkorg, utmärkt benstomme, mycket bra kors och svans, parallella 
rörelser men kunde ta ut steget litet bättre, bra päls och färg, typiskt temperament. Närpiö RN 29.5. Elena 
Ruskovaara KÄY ERI 1 PU2 SERT FI MVA. Erittäin maskuliininen, vahva ja vähän pitkärunkoinen uros, hyvä 
lihaskunto, hyvin maskuliininen puhdaslinjainen pää, lempeä ilme, hyvät huulet, erinomainen eturinta ja rungon 
syvyys, hyvin kaunis luonnollinen ryhti, terve etenevä askellus, kaunis esiintyminen, esitetään edukseen ja 
koottuna. 
 
TRIPLET QUARTZ Fi & Ee Mva Fi Jva 42509/07 s.8.5.2007 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon 
Second Sight e. Ie Mva V-06 Baysway Love Affair kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta KÄY ERI 1. Nice head, correct bite, good front and topline, well 
angulated hindquarters, moves and shows well. Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PU2 VASERT. 
Mittasuhteiltaan hyvä uros jolla hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja 
takaosa, hyvän laatuinen karva, liikkuu hyvin ja miellyttävä luonne. Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi 
KÄY ERI 1 PU4 VASERT. Tilltalande maskulin hane av utmärkt typ, storlek och proportioner, välformat huvud 
med bra nosparti, saxbett, fina ögon och öron, mycket bra hals och överlinje, utmärkt förbröst och bröstkorg, 
passande benstomme, välvinklad, mycket bra kors och svans, fina ben och tassar, härliga effektiva rörelser, 
välskött päls av utmärkt struktur, mängd och färg, typiskt temperament. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva KÄY 
ERI 2. Very good type, excellent bones, enough compact, good head and expression, scissor bite, good neck 
and topline, excellent forechest, bit long loin, moves with good drive, excellent temperament. Mäntsälä KR 18.7. 
Orietta Zilli, Italia KÄY ERI 3. Mikkeli RN 7.8. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PU1 SERT FI MVA ROP. Kaunis uros 
jolla hyvä pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen runko, erinomainen ylälinja, hyvät raajat, hyvä suora 
karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Ilkkka Niemi VOI 0 (0 pist). Espoo 13.6. Ilkka Niemi VOI 0 (0 pist). Salo 
25.7. Paul Vuori VOI 1 (44 pist). Siuntio 1.8. Pekka Tuomi VOI 1 (45 pist). Kouvola 8.8. Susanna Kallström VOI 
1 (45 pist). 
 
TRIPLET STARDUST 16458/09 s.13.1.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Baysway My Loleta kasv. Heli 
Härkälä 
Taipumuskokeet: Sammatti 14.8. Jarkko Wiklund SPA 1. 
 
TRIPLET STARRY SKY 16459/09 s.13.1.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Baysway My Loleta kasv. Heli 
Härkälä 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari NUO ERI 1. A little nervous, good size and 
proportions, gold dog, correct topline and underline, good moving. 
Taipumuskokeet: Sammatti 14.8. Johanna Söderholm SPA 1. 
 
TRIPLET WAG THE DOG Fin & Ee Mva Fi Jva 17345/05 s.17.11.2004 i. No Mva NoV-03 V-04 Travis Master 
Mine e. Fin Mva Fin Jva Ee VMva Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia KÄY EH 2. Good neck, nicely balanced dog, 
would prefer more width of chest, strong body, would like better head and expression, nice dark eye. Helsinki 
KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Well constructed strong dog, well boned and in hard muscle, 
correct skull shape and expression, good reach of strong neck, hard topline, moved straight and with 
enthusiasm. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 8.8. Karla Sohlman VOI 0 (0 pist). 
 
TRIPLET WIZARD OF ID 17348/05 s.17.11.2004 i. No Mva NoV-03 V-04 Travis Master Mine e. Fin Mva Fin Jva 
Ee VMva Triplet Topaz kasv. Heli Härkälä 
Taipumuskokeet: Sammatti 14.8. Johanna Söderholm SPA 0. 
 
TWO PINE’S DEAR BOSS 53141/09 s.12.8.2009 i. Two Pine's Ulugh Beg e. Two Pine’s Visible Vow kasv. Kati 
Salo 



Näyttelyt: Helsinki PN 28.3. Eeva Resko PEN 2 KP PU2-pentu. Laitila RN 17.4. Leila Kärkäs PEN 1. 
Erinomaiset mittasuhteet omaava pentu jolla vielä kovin kevyt ja kapea pää, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä 
raajarakenne, liikkuu hyvällä askelpituudella, osittain vielä pentukarvassa, selässä jo oikean laatuista karvaa, 
iloinen käytös. Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta JUN EH 4. Jugendlicher Typ, quadratische Fang, 
wenig Brustbein, gute Halslänge, lappiger Behang, sehr gute Haartextur, Rücken gerade, Knochen könnte etwas 
kräftiger sein, Ellbogen etwas loose, wenig Bemusklung in der Hinterhand, Bewegung korrekt mit leichten 
Ellbogenspiel, gutes Wesen. 
 
TWO PINE’S EDWARD 54762/09 s.25.8.2009 i. Gallinagos Still Lovin' You e. Two Pine's Raison d'Etre kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola PEN 2. 8 kk, iloinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, eturinnan 
tulee vielä kehittyä, luusto voisi olla voimakkaampi, rungon tulee täyttyä, kohtalaisesti kulmautunut, hieman luisu 
lantio, liikkuu ok halutessaan. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila JUN H. Kevytrakenteinen nuori uros, kuono-osa 
voisi olla vahvempi, hyvä kaula, jäntevä runko, vahva selkä, luisu lantio, hyvä luusto, niukat kulmaukset, hyvä-
laatuinen niukka karva, saisi liikkua joustavammin, miellyttävä luonne. Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN H. 
Hyvän tyyppinen ja kokoinen junioriuros, hyvän mallinen ja pituinen pää, melko yhtenäiset linjat, oikea purenta, 
tummat silmät, hyvin kiinnittyneet korvat, sopiva kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät, eturinta ja runko saavat 
vielä kehittyä, vielä hieman pyöreä lanneosa, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu melko hyvin, edestä vielä leveä, hyvä 
käytös. 
 
TWO PINE’S ELLIOT 54761/09 s.25.8.2009 i. Gallinagos Still Lovin' You e. Two Pine's Raison d'Etre kasv. Kati 
Salo 
Näyttelyt: Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs JUN EH 1. Hyvät mittasuhteet omaava, erittäin kauniisti liikkuva uros 
jolla hieman korkeaotsainen pää, kuono saisi olla hieman pidempi, vuotavat silmänurkat häiritsevät ilmettä, hyvä 
kaula ja ylälinja, rintakehä vielä kesken kehityksen, tasapainoiset riittävät kulmaukset, oikean laatuinen karva-
peite, riittävä hapsutus, miellyttävä käytös, esiintyy ja esitetään hyvin. Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN 
EH. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, hyvä pään malli mutta pään linjat turhan eriävät, oikea purenta, 
tummat silmät, hyvä kaula, samoin luusto ja käpälät, eturinta saa vielä kehittyä, hyvä runko, sopivat kulmaukset, 
liikkuu hyvin, hyvä käytös. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania JUH H. Excellent presentation, 
muzzle is too narrow, bite very close, croup too long, croup sloping down, forechest not enough broad, front legs 
are not parallel, hind angulations not good, good colour, nice coat. 
 
TWO PINE’S GYROJET 25781/10 s.6.3.2010 i. Fi Mva Dreamfilla's Bannana e. Two Pine’s Unukalhai kasv. Kati 
Salo 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso PEN 2. Hyvän tyyppinen, hyväkuntoinen urospentu, hyvä pään 
pituus mutta vielä eriävät pään linjat, oikea purenta, tummat silmät, hyvin kiinnittyneet korvat, sopiva kaulan 
pituus, hyvä luusto ja käpälät, kulmaukset saavat vielä voimistua, varsinkin takana, vielä pyöreä lanneosa, taka-
liikkeet vielä voimattomat, hyvä käytös mutta tarvitsee kehäkoulutusta. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari PEN 
3. Hyvät mittasuhteet ja rungon ääriviivat, hieman lyhyt ja takaluisu kallo, hyvä kuono-osa, hyvä ylälinja, niukka 
eturinta, muuten hyvin kehittynyt runko, etu- ja takaosa tasapainossa, joskin kulmaukset voisivat olla 
voimakkaammat, hyvä askelpituus, joskaan ei vielä täysin yhdensuuntainen liike. 
 
TWO PINE’S NOMAN’S LEGACY 41218/06 s.30.5.2006 i. Flyers Tan Legacy e. Two Pine’s Gold Mist kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt AVO ERI 2 PU3 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen, sopu-
suhtainen uros jolla hyvä ilmeikäs pää, hyvä kaula, selkä ja takaosa, riittävä luusto, hieman suorat olkavarret, 
erittäin hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
Tottelevaisuuskokeet: Lempäälä 6.5. Marja Ala-Nikkola ALO - (28 pist). 
 
TWO PINE’S NORTHERN SOUL 41219/06 s.30.5.2006 i. Flyers Tan Legacy e. Two Pine’s Gold Mist kasv. Kati 
Salo 
Jäljestämiskokeet: Kihniö 13.6. Jari Salokanto VOI 0 (0 pist). 
 
TWO PINE’S PEACOCK BLUES 46234/06 s.4.9.2006 i. Fin Mva Two Pine’s Joe Cocker e. Lecibsin Serenade 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn KÄY EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, kookas uros jolla 
miellyttävä pään profiili, kallo-osa voisi olla hienostuneempi ja kuono-osa täyteläisempi, hyvä kaula ja luusto, 
tasapainoisesti kulmautunut, pyöristää hieman ylälinjaansa, liikkuu iloisesti riittävällä askelmitalla, turkki ei 
tänään parhaassa kunnossa, hyvä luonne, perus-cockeri. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Jari Salokanto AVO 0 (0 pist). 
Metsästyskokeet: Ähtäri 19.9. Petri Karlsson AVO 0 (59 pist). Ilmajoki 10.10. Mauri Koivuporras AVO 3 (74 
pist). Virrat 7.11. Jouni Lamminmäki AVO 3 (a-15, b-12, c-15, d-5, e-8, f-8, g-9 = 72 pist). Kuru 13.11. Jouni 
Lamminmäki AVO 0 (59 pist). 
 
TWO PINE’S TORNA A SORRENTO 52384/07 s.26.6.2007 i. C.I.B Fin & Lv & Ee & It Mva LvV-02 Francini's 
Encanto Latino e. Two Pine's Empire Earth kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta AVO H. Pienehkö tiivisrunkoinen uros jonka sukupuolileima saisi olla 
selvempi, hieman lyhyt pää, hyvä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hieman lyhyt ja suora olkavarsi, riittävä rintakehä, 



reisi saisi olla leveämpi, hyvä matala kinner, kokoon nähden hyvä luusto, hyvä turkin laatu, runsaasti valkoista 
kaulassa ja rinnassa, saisi liikkua pidemmällä askeleella etenkin takaa. 
 
TWO PINE’S ULUGH BEG 13199/08 s.1.11.2007 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva Hu JMva 
RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Khamseen kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen tiivisrunkoinen uros, hyvä 
kuono-osa, hieman takaluisu kallo, riittävä kaula, pystyt lavat, laskeva ylälinja, hyvä rintakehä, riittävät taka-
kulmaukset, hyvä luusto, kaunis karvapeite, yhdensuuntaiset liikkeet mutta askel saisi olla pidempi. Pyhäjärvi 
RN 24.4. Lena Danker AVO ERI 2 PU2 VASERT. 2-årig snygg kille av utmärkta proportioner, visar sig med 
härlig resning, välformat skalle, härliga ögon, korrekt bett, något rak i skuldren, vällagd överarm, välformat bröst-
korg, kraftigt ländparti, välmusklad, bra rygg och kors, lagom benstomme, utmärkt pälskvalitet, rör sig med 
tillräckligt steg, trevligt attityd. Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs AVO ERI 1 PU2 SERT. Erinomaiset mittasuhteet 
ja tyyppi, pää voisi olla urosmaisempi, hieman lyhyt ja takaluisu kallo, kauniit silmät ja hyvä kuono, hyvä kaula ja 
ylälinja seistessä, liikkeessä painuu hieman, erinomainen rakenne ja luusto sekä runko, liikkuu erittäin hyvin, 
erinomainen karva ja miellyttävä käytös. 
 
TWO PINE’S YUP YELL 54292/08 s.5.9.2008 i. Gallinagos Still Lovin' You e. Two Pine's Empire Earth kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia NUO EH 4. Well balanced head with soft 
expression, couple of the outer incisors are not as close placed as they should, correct reach of neck with well 
placed shoulders, short deep body, strong quarters, moves ok but looses his topline a little on the move, well 
presented. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 PU3 SERT. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, 
hieman takaluisu kallo, erinomainen kaula ja ylälinja seistessä, hyvin kehittynyt eturinta, erinomainen kompakti 
runko, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä matala kinner, liikkuu hyvällä askeleella, liikkeessä säkä voisi olla 
selvempi. Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs NUO EH 1. Tyypiltään erinomainen mutta saisi esiintyä reippaammin, 
kovin vaisu käytös, ylälinja painuu ja häntä jää alas, erinomainen rakenne ja luusto, hyvä eturinta ja rintakehä, 
kaunis ylälinja seistessä, hieman korostuneet otsaluut ja takaluisu kallo, hyvät silmät, hyvä yhdensuuntainen etu- 
ja takaliike, hyvä karva. 
 
TÄHTIMETSÄ AMADEUS Fin Jva 12664/02 s.9.12.2001 i. Lynwater Forecaster e. Fin Jva Damirazin Bikku-
Bimu kasv. Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Janakkala 16.5. Mari Mamia VOI 0 (0 pist). 
Metsästyskokeet: Laitila 12.9. Heimo Ranta AVO 2 (95 pist). 
 
TÄHTIMETSÄ CARUSO 42906/04 s.16.8.2004 i. Westerner Wedding Singer e. Fin Jva Damirazin Bikku-Bimu 
kasv. Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Tammela 22.8. Karla Sohlman VOI 0 (0 pist). Hämeenlinna 5.9. Jari Salokanto VOI 2 (30 
pist). 
 
TÄHTIMETSÄ CHARLIE Fin Jva 42904/04 s.16.8.2004 i. Westerner Wedding Singer e. Fin Jva Damirazin 
Bikku-Bimu kasv. Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska VAL ERI 1 SERT. 6 years old cocker male, 
masculine head, nice expression, scissor bite, nice neck and shoulder line, good body, well angulated behind, 
nice happy mover, nice temperament. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala KÄY EH 4. Hyvän tyyppinen uros, 
hieman matalaraajainen liikkeessä, elegantti pää, riittävä kuonon voimakkuus, hyvä  kaula ja rintakehä, riittävät 
takakulmat ja luusto, hieman pysty olkavarsi, liikkuu hyvin, erinomainen luonne, etuaskel voisi olla hieman 
pidempi. 
Jäljestämiskokeet: Heinola 9.5. Jarno Hynninen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 = 45 pist). Tutki alku-
makauksen, ohjattu alku, maavainuinen työskentely alkoi, vauhti sopiva ja tasainen koko matkan, 1. ja 2. osuus 
jäljen päällä, 1 tarkastuspisto, 3. osuudella isompi tarkastuslenkki lopussa, kehoituksella työskentely jatkui, 
muuten tarkasti, samoin 4. osuus, makauksilla 1. ja 4. nuuhkaisten ja pienellä pysähdyksellä, 2. ja 3. 
nuuhkaisten yli, 1. kulma (katkokulma) tarkasti ja nopeasti jäljentekijän jälkiä apuna käyttäen, 2. ja 3. kulma 
rengastaen, kaadolle suoraan, nuuhki kaadon ja jäi kaadolle, sopivavauhtinen jäljestys tarkalta jälkikoiralta 
hyvässä yhteistyössä (äänetöntä) ohjaajan kanssa. Kouvola 16.5. Hannu Palonen VOI 1 (48 pist). Kouvola 
25.7. Petri Pelkonen VOI 1 (48 pist). Kouvola 8.8. Pasi Kemppainen VOI - (- pist). Tammela 22.8. Karla 
Sohlman VOI 1 (48 pist). Hämeenlinna 5.9. Pasi Kemppainen VOI 2 (36 pist). Ruovesi 12.9. Alf Lindblom VOI 1 
(a-6, b-12, c-10, d-11, 3-3, f-5 = 47 pist). Hyvin ohjattu innokas lähtö, Tahvo etenee reippaasti, jälkitarkasti, 
muutama pisto silloin tällöin jäljen sivulle, kulmien taustat tarkistetaan ennen seuraavalle osuudelle menoa, 
katkoksella jatko napataan ilmavainulla ja osittain jäljentekijöiden jälkiä hyväksi käyttäen, yksi makaus ohitetaan, 
kahta merkataan hyvin pysähtymällä ja yhtä melkein pysähtymällä, kaadolla pysähtyy ja sitä tutkitaan, erin-
omainen koiran ja ohjaajan yhteistyö, tänään pisteitä pudottaa makausten merkkaus ja osittain turhat 
tarkastukset. 
 
TÄHTIMETSÄ DONALD 51300/05 s.5.11.2005 i. Westerner Wedding Singer e. Tähtimetsän Anastasia kasv. 
Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen KÄY H. 5-vuotias, hyvärunkoinen, iloinen, mittasuhteiltaan 
miellyttävä uros jonka yleiskuvaa tänään häiritsee löysyy ja pulleus, päässä saisi olla enemmän pituutta ja silmät 



ovat syvälle asettuneet, hyvät korvat ja purenta, köyristää lanneosaa liikkeessä, varsin hyvä karvan laatu, 
reippaat liikkeet, voisi olla jäntevämpi. 
Jäljestämiskokeet: Nilsiä 16.5. Heikki Ryynänen AVO - (0 pist). Ohjattu rauhallinen lähtö, etenee jäljen päällä 
mutta sitten jäljestys muuttuu puurtavaksi päättyen paluujälkihukkaan, sama toistui palautuksen jälkeen pian 
uudelleen, jolloin ohjaaja keskeytti kokeen. 
 
TÄHTIMETSÄ ERNESTI 32049/07 s.29.4.2007 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Tähtimetsä Carina kasv. Taru 
Kalkkila 
Näyttelyt: Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva AVO EH 3. Very good type, excellent bone, good head and 
expression, scissor bite, bit long loin, should have better croup and tail carriage, enough forechest, enough 
angulated, correct side movement, excellent temperament. 
Luonnetesti: Helsinki 9.10. Auli-Riitta Kiiminki ja Pirjo Ojala-Laine 73 pist (+129/-56). Toimintakyky -2, terävyys 
+3, puolustushalu +1, taisteluhalu -1, hermorakenne +1, temperamentti +3, kovuus -2, luoksepäästävyys +3, 
laukauspelottomuus +++. 
 
TÄHTIMETSÄ FELIX 46819/08 s.6.8.2008 i. Fin Jva Tähtimetsä Amadeus e. Olipa's Catwalk kasv. Taru Kalkkila 
Taipumuskokeet: Renko 7.8. Anitta Kauppila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: hieman riehakas, 
suhtautuminen muihin koiriin: hyvin avoimesti, ihmisiin: ystävällistä. Haku ja laukaus hyväksytty: laajuus: 
riittävällä etäisyydellä, into: rauhallista hakua, ilmavainuista ja itsenäistä työskentelyä, ei juurikaan reagoinut 
laukaukseen. Jäljestys hyväksytty: sopivalla vauhdilla etenevää, tarkkaa, jäljen päällä, kaato kiinnosti, nuuhki. 
Vesityö hylätty: ei suostu uimaan. Tottelevaisuus hyväksytty: uintiosuudella oli hiukan tottelemattomuutta, 
ohjaaja joutui korottamaan käskyääntä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvin yhteistyökykyinen ja rauhallinen pari, 
tänään vain taisi "pojalla" olla tytöt mielessä eikä omistaja saanut kontaktia koiraan. 
 
TÄHTIMETSÄ FERNANDO 46818/08 s.6.8.2008 i. Fin Jva Tähtimetsä Amadeus e. Olipa's Catwalk kasv. Taru 
Kalkkila 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola NUO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, riittävä 
kaula, eturinnan tulee vielä kehittyä, riittävä runko, hyvä luusto, kohtalaisesti kulmautuneet raajat, saisi kantaa 
itsensä paremmin liikkeessä. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva AVO EH. Very good type, strong bones, good 
head, scissor bite, needs better nose pigmentation, a bit too open around eyes, good neck, a level topline, good 
forechest, presentation, movement and temperament needs to improve. 
 
TÄHTIMETSÄ FREDDIE 46820/08 s.6.8.2008 i. Fin Jva Tähtimetsä Amadeus e. Olipa's Catwalk kasv. Taru 
Kalkkila 
Taipumuskokeet: Heinola 28.8. Veli Nurminen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen kaveri, 
iloisesti ihmisiin ja toisiin koiriin suhtautuva. Haku ja laukaus hyväksytty: sopivan laajuista hakua, innokasta 
maavainuista, hyvin ohjattavissa, laukauksesta jatkaa, vilkaisee ampujaa. Jäljestys hyväksytty: hyvää 
maavainuista jäljestystä, varmaa jälkityöskentelyä, kulmassa kaarros, ottaa linnun suuhun. Vesityö hyväksytty: 
hyvä uimari, tuo pukin käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevaisuus hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: kaikki 
osa-alueet toimivat, koiran ja ohjaajan välillä hyvä kontakti. 
Jäljestämiskokeet: Heinola 15.8. Tuovi Henttu AVO 0 (0 pist). 
 
TÄHTIMETSÄ GORGY 23214/09 s.14.5.2009 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-04 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. 
Tähtimetsä Desiree kasv. Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, selvästi urosmainen, hyvä 
pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinnan tulee vielä kehittyä, vahva luusto, ikäisekseen hyvä runko, hieman 
pitkä lanneosa, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä turkki, liikkuu hyvin, hieman korkea häntä liikkeessä. Lammi 
RN 17.7. Irina Poletaeva NUO EH 4. Rather tall, excellent bones, strong skull, correct bite, good neck, bit soft 
back, bit long loin, merry tail, still needs better forechest, breastbone could be bit longer, enough angulated, 
presentation and movement needs to improve. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia NUO EH 4. 
Masculine blue dog of good size, good bone and feet, balanced head with good expression, I would prefer more 
spring in rib and drive from rear, he needs to work better with his handler, presented in very good coat condition. 
Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska NUO EH 1. 17 months old cocker male, still developing, 
masculine head, scissor bite, nice neck, a little throaty, shoulders could be better laid back, a little long in loin, 
moves in right pattern but still slightly loose, nice coat. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia NUO 
EH 1. Good neck, would prefer better shoulders, nice bone, strong body, would prefer better spring of ribs, 
moved happily. Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki NUO ERI 1 PU3 VASERT. Vahvarakenteinen, 
kauttaaltaan hyvin rakentunut, hyvä pää, vielä hieman avonaiset luomet, löysää kaulanahkaa, erinomainen 
runko, hyvät kulmaukset, runsas turkki, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. 
 
TÄHTIMETSÄ GRANDY 23212/09 s.14.5.2009 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-04 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. 
Tähtimetsä Desiree kasv. Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali JUN ERI 3. Très typique, correcte tête, bon corps, 
poil très bon, bons aplombs. 
 
TÄHTIMETSÄ GUNNAR 23215/09 s.14.5.2009 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-04 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. 
Tähtimetsä Desiree kasv. Taru Kalkkila 



Näyttelyt: Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila JUN EH 3. Kaunis nuori uros jolla hyvän mallinen pää, kaunis kaula, 
vielä hieman kapea runko, hyvä ylälinja ja raajat, sopivat takakulmaukset, hieman niukat edestä, hyvä karva, 
liikkuu sivusta hyvin, hieman kapeasti edestä, miellyttävä luonne. Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola JUN EH 
2. Erittäin hyvän tyyppinen, selvästi urosmainen, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvä 
eturinta, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, yksi ylähammas alapurennassa, 
kaunis turkki, liikkuu hyvällä askeleella. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti JUN EH. Nice dog, nice 
head, good bones, good topline, moves very well. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala NUO ERI 3. Erittäin hyvän 
tyyppinen ja kokoinen uros, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen rintakehä, hieman luisu lantio, hyvä luusto 
ja takakulmat, edestä riittävät, hyvä karva, liikkuu vetävällä askeleella ja hyvin, erinomainen luonne. Jyväskylä 
KV 14.11. Daniela Radu, Romania NUO EH 4. Crossing with front legs in movement, good head proportions, a 
little bit too high on legs, loin long enough, back angulations open, neck a little bit short. 
 
USEMADE DEEP SECRET 27039/08 s.15.5.2007 i. Usemade Love For Sale e. No & Se(n) Mva Usemade On 
High Heels kasv. Ulla-Stina Eriksson, Ruotsi 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI 3. Nice head with correct bite, good front and topline, 
well angulated hindquarters, moves, shows and is presented well. Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, Romania 
AVO ERI 1 PU3 VASERT. A very elegant and typical general appearance, very athletic male dog, good 
proportions between head and body height and length, very good chest, typical ribcage and short loin, very good 
quality of the coat, good movement. Rovaniemi KV 20.6. Jose Homem De Mello, Portugali AVO ERI 1 PU1 
SERT CACIB ROP. Nice head with good proportions, well set ears, nice front, correct ribcage, nice rear 
angulations, correct tailset, moves with drive. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali AVO 
ERI 1. Nice type, a little bit feminine, I'd like to see more masculine expression of the face, nice earset, neck ok, 
good front, very good topline, nice tailset, nice angulation on the rear, nice coat. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, 
Italia AVO ERI 2 PU2 VACA. Happy temperament, correct movement, could do better with better trimming, 
correct body shape, would prefer more narrow skull, well presented. 
 
VAGNMAKARENS DUKAT 50012/09 s.1.8.2009 i. Kiltonbeck Warlord e. Tragaron Elm kasv. Hans-Erik 
Sjöblom, Ruotsi 
Metsästyskokeet: Laitila 12.9. Esko Tähtinen NUO 1 (92 pist). Joroinen 23.10. Ari Grönstrand NUO 1 (104 
pist). 
 
VIKATIKIN CHA CHA CHA 45430/08 s.5.7.2008 i. C.I.B Fin & Se(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of Black 
Mirage e. Margate Miss Stitch kasv. Tuula Ensala 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila KÄY H. Hyvän tyyppinen uros joka saisi olla linjakkaampi, 
kaunisilmeinen pää jossa otsapenger saisi olla selvempi, kaunis kaula, eturinta saisi olla selvempi, hyvä runko, 
kulmaukset saisivat olla paremmat, kohtalaisen hyvä karva, saisi liikkua tehokkaammin ja edestä paremmin, 
hyvä luonne. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 13.5. Aila Pekkarinen AVO 0 (0 pist). Ylämaa 15.8. Markku Hassinen AVO 0 
(0 pist). 
 
VITAHOTELLETS ARAGON C.I.B Fin & Ru & Ee & Lv & Lt Mva EeV-06 37666/02 s.3.3.2002 i. Se Mva 
Lynwater Blackcap e. Vitahotellets Karusell kasv. Anders Carlsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro VET ERI 1 PU2 VSP-VET. 8 vuotta, erinomaista tyyppiä 
oleva sopusuhtainen uros jolla riittävä sukupuolileima ja hyvin jalot ääriviivat, kaunis pää ja ilme, aavistuksen 
holvautunut kallon etuosa, jalo kaula, seistessä kaunis ylälinja joka liikkeessä köyristyy hieman lanneosasta, 
hyvin kannettu häntä, oikean mallinen eturinta, hyvät kulmaukset ilman liioittelua, oikealaatuinen karvapeite, 
eloisa luonne, moitteettomat liikkeet. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska VET ERI 1 PU4 VSP-VET. 8½ 
years old, very  nice masculine male, beautiful head and expression, long low set ears, good length of neck, 
good front, correct compact body, strong topline, well angulated behind, well set tail, moves excellently, still in 
very good condition for age, nice coat and colour. 
 
VITO BLACK PETRS 59058/09 s.8.6.2009 i. Claramand High Flyer e. Sr Mva Cz JMva Honey Black Petrs kasv. 
Petr Studenik, Tsekki 
Näyttelyt: Laitila RN 17.4. Leila Kärkäs JUN EH 1. Erittäin lupaava nuori herra, liikkessä runko vielä rullaa ja 
edestä kovin kapea mutta erinomaiset mittasuhteet ja rakenne, kauniit silmät ja hyvä kuono, kallo vielä kesken 
kehityksen ja pään linjat erisuuntaiset, lavat voisivat olla viistommat, liikkuu hyvin, karvapeite vaihtumassa eikä 
siis tällä hetkellä parhaimmillaan, miellyttävä käytös. Koski tl RN 2.5. Arja Koskelo JUN H. Erittäin hyvän 
tyyppinen, melko kookas uros jolla hieman pienet silmät ja takaluisu kallo, erinomainen kaula ja ylälinja, 
sopusuhtaiset kulmaukset, turkki ei ole tänään näyttelykunnossa (pentukarva vielä lähtemättä), erinomaiset 
maatavoittavat liikkeet ja hyvä ryhti. Mynämäki KR 16.5. Manola Poggesi Arnetoli, Italia JUN ERI 1. 
Masculine head, correct scissor bite, very nice expression, correct stop, well set ears, balanced in body, chest 
well developed for age, correct coat, moves freely, much  temperament. Forssa KR 3.7. Åke Sjöström, Ruotsi 
JUN ERI 1. Maskulint huvud, välvd hjässa, kort halslinje, bra rygg och kors, fin överlinje, goda vinklar fram och 
bak, bra päls, passande benstomme, bra steg. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia JUN ERI 2 VASERT. 
Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta JUN EH 2. Voimakas maskuliininen kokonaisuus, takaluisu kallo, kuono 
saa täyttyä iän myötä, hyvä kaula joka saisi olla kuivempi, hyvä selkälinja, voimakas luusto, riittävästi 
kulmautunut edestä ja takaa, voimakas runko, hieman pitkä lanne, ei parhaassa karvassa tänään, saisi esiintyä 
hieman reippaammin, hyvät sivuliikkeet, hieman leveä edestä, muuten liikkuu hyvin. Raisio KR 15.8. Erwin 



Deutscher, Itävalta JUN ERI 3. Harmonischer Typ aber an der oberen Grenze, schöner Kopf, quadratischer 
Fang, lappiger Behang, sehr gute Halslänge, tiefes Brustbein, sehr gute Haartextur, leicht wellig, sehr gut 
bemuskelt, Bewegung mit korrekte Rutenspiel, gutes Wesen. Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska 
JUN EH 1. 1 year old cocker male still developing, masculine head, scissor bite, nice neck, well angulated front 
and behind, a little long in loin, a little French in front, moves in right pattern, needs more security, nice 
temperament. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala KÄY ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, tiivis uros, pään linjat 
saisivat olla yhdensuuntaisemmat, silmät suuremmat, hyvä kuono ja pigmentti, otsapenger voisi olla selvempi, 
hyvä kaula ja selkä, hyvä rintakehä, eturinta saa vielä kehittyä, vahva luusto, hyvät kulmaukset, liikkuu erittäin 
hyvin, hyvä luonne. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari KÄY EH 2. Kookas, voimakastekoinen uros, pään linjat 
voisivat olla puhtaammat, etu- ja takakulmaukset ok, kokonaiskuva hieman pitkärunkoinen ja kokoon nähden 
eturinnan pitäisi olla parempi, melko villavat koristekarvat, liikkuu melko hyvin. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 24.7. Kirsi Salokanto SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: ystävällinen, 
rauhallinen mukava kaveri. Haku ja laukaus hyväksytty: sopivan laajaa työtä, koira lähtee rauhalliseen ja 
varmaan hakuun käyttäen hyvin vainuaan, laukausta ihmettelee ja kuvio suppenee hetkeksi mutta laajenee jopa 
laajaksi erän loppuosassa. Jäljestys hyväksytty: ensimmäinen osuus hieman epävarmasti pyörien mutta koko 
aika kuitenkin edeten, kulmalla suunta sekoaa ja koira lähtee pitkälle paluujäljelle, hukka, kulmalta otetaan uusi 
yritys ja siitä tullaan suoraan määrätietoisesti kaadolle joka kiinnosti. Vesityö hylätty: koira pulahtaa veteen ja ui 
vain noin metrin ympyrän, ei lähde kauemmas. Tottelevaisuus hyväksytty: koira on hyvin ohjaajansa hallinnassa. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: paria on mukava seurata, maasto-osuudet edetään yhteisymmärryksessä, vesityö 
kaipaa vielä pientä hiomista. Marttila 24.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Vito on 
vilkas nuori uros joka tutustuu mielellään kaikkiin, leikkisä. Haku ja laukaus hyväksytty: Vito lähtee riemulla 
sopivan laajuiseen hakuun, se työskentelee ilma- ja maavainulla maaston kattavasti edeten välillä pistoin, 
laukausta se säpsähtää mutta jatkaa työskentelyä. Jäljestys hyväksytty: maavainua käyttäen pienin tarkistuksin 
Vito jäljestää vauhdikkaasti, kulma tarkasti ja kani nuuhkitaan tarkasti. Vesityö hyväksytty: Vito tutkii 
rantapenkereen tarkkaan, lopulta se suostuu hakemaan riistapukin ja tuomaan sen rantaan. Tottelevaisuus 
hyväksytty: Vito tottelee välittömästi antaen kytkeä itseään. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvää ja luottavaista 
yhteistyötä. 
 
WESTERNER CISCO KID 35224/08 s.18.10.2006 i. Se(n) Mva Westerner Aquarious e. Westerner Twin Peak 
kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt AVO H. Hyvin sopusuhtainen, hyvärakenteinen mutta turhan 
pieni uros, hyvät pään linjat ja kauniit silmät, hieman löysää kaulanahkaa, hyvä turkki, liikkuu erittäin hyvin, 
hieman puutteellinen sukupuolileima, miellyttävä luonne. 
 
WESTERNER DANCE IN TIME C.I.E V-10 13771/08 s.24.3.2006 i. Se(n) Mva Westerner Timekeeper e. 
Bomway Over The Moon kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 1 PU1 V-10 ROP. Erittäin komea, tasa-
painoinen ja hyvärakenteinen uros, pitkä täyteläinen pää, tummat silmät, pitkä kaula, kaunis ylälinja, hyvä lapa-
kulmaus ja täyteläinen eturinta, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, erinomainen takakulmaus, vahva takaosa, 
kaunis turkki, liikkuu iloisesti. 
 
WESTERNER FAIR REWARD 48858/09 s.5.11.2008 i. Northworth A Monster Man e. Westerner Fairytale kasv. 
Inger Ivarsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN EH. Good head but slightly long in muzzle, good front and 
reach of neck, a bit out on the elbows, correct topline but a bit too long in loin, strong hindquarters, moves well. 
Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker JUN EH 2. 18 månader, maskulin hane som ger ett något kort intryck, grovt 
huvud, lagom stop, vackra ögon, korrekt bett, mycket lösa läppar, normalt vinklad runt om, ännu tunn i förbröstet, 
bröstkorgen bör ännu fyllas ut, nu mycket lös i armbågar, bra kors, lagom benstomme, korrekt pälskvalitet 
kommande, bör allt i genom ännu musklas upp, rör sig med tillräckligt steg från sidan, mycket smal fram och 
bak. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 PU3 VASERT. Erinomainen tyyppi, vahva selvästi 
urosmainen pää, miellyttävä ilme, hyvä kaula, säkä voisi olla selvempi, hyvin kehittynyt runko, hyvä eturinta, 
vahva luusto, erinomainen takaosa, liikkuu hyvällä askeleella mutta voisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin 
liikkeessä, hyvä luonne. Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta NUO ERI 1 PU3 VASERT. Vankkarakenteinen 
nuori uros jolla hyvät rungon mittasuhteet, hyvä urosmainen pää, kaunis ilme, hyvä kaula, hieman pystyt lavat ja 
suora olkavarsi, erinomainen rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, vahva luusto, oikea karvan laatu, liikkuu hyvin. 
 
WESTERNER ILLUSION OF MAGIC Fi Mva Fi Jva 42354/06 s.9.9.2005 i. Se(n) Mva Westerner Hi-Flyer e. 
Westerner Beautiful Mind kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi 
Taipumuskokeet: Marttila 24.8. Johanna Söderholm SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Robin on 
touhukas ja utelias miekkonen jonka suhtautuminen koiriin ja ihmisiin on positiivista. Haku ja laukaus hyväksytty: 
melko suppea-alaista ja ohjaajaan tukeutuvaa työskentelyä joka kuitenkin laajenee loppua kohden riittävälle 10-
15 metrin laajuudelle, laukauksesta pysähtyy mutta jatkaa sitten työskentelyä. Jäljestys hyväksytty: 
maavainuisesti ja hieman varovaisesti liikkeelle, Robin kuitenkin lähtee hienosti ja vauhdilla jäljestämään, 
kulmalla seuraa kymmenisen metriä riistapolkua mutta muistaa sitten tehtävänsä ja palaa itsenäisesti jäljelle, 
tulee suoraviivaisesti kanille joka kiinnostaa. Vesityö hyväksytty: vieras ranta arveluttaa Robinia niin paljon, että 
koiraa epäilyttää uimaan lähtö, 5 minuutin kohdalla se rohkaistuu kuitenkin ja se päättää noutaa pukin rantaan. 
Tottelevaisuus hyväksytty: koira on ohjaajan hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: positiivista ja rauhallista 
yhteistyötä, hieno jälkisuoritus koiralta. 



 
WESTERNER LIGHT THE SKY 22263/10 s.16.1.2010 i. Diamonhill's Super Trouper e. Westerner Fire Lights 
kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Kihniö RN 28.8. Markku Santamäki PEN 1. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan neliötä 
lähentelevä, kohtalaisen hyvä pää, otsapenger saisi olla jyrkempi, pisimmät silmäripset mitä ikinä, pitkä kaula, 
vahva luusto, tasapainoiset liikkeet, selkä saisi olla jäntevämpi, turkki ei vielä valmis, hyvin kulmautuneet raajat. 
Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen, melko kookas ja hieman pitkärunkoinen 
junioriuros, ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvä pään pituus, melko yhtenäiset linjat, loiva otsapenger, oikea 
purenta, hyvät silmät, hyvä kaulalinja, luusto ja käpälät, hyvin kehittynyt eturinta ja runko hyvin kulmauksin, hyvä 
hännän kiinnitys, hyvä sivuaskel, takaa vielä hieman kapea, hyvä käytös. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-
Britannia JUN H. In sufficient grooming, kind expression, excess of throat, long in coupling, on moving lacked 
drive and close behind. 
 
WESTERNER TAKE OFF 48865/09 s.13.3.2009 i. Bomway Over The Border e. Westerner Take A Raincheck 
kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN EH. Good head, well set ears, a bit weak in front, correct 
topline and hindquarters, I would prefer more substance, good front movement but close behind. 
 
WILDTHING 59108/08 s.21.11.2008 i. Cockhill Wild Bonfire e. Fin Mva Shimmerian Ebony Star kasv. Satu 
Hirvonen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN EH. Nice head with well set ears, would prefer stronger 
front, good topline but a bit long on the legs, would prefer better set tail, moves well. Ähtäri RN 7.3. Paavo 
Mattila JUN EH 2. Kaunis uros, hyvä pää, kaunis kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvä ylälinja, erittäin hyvät 
raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin mutta saisi esiintyä iloisemmin, lupaava. Pyhäjärvi RN 24.4. Lena 
Danker JUN EH 3. 17 månader, maskulin snygg hane av utmärkta proportioner i höjd-längd, huvudet får allt i 
genom bli elegantare, korrekta öron, vackra ögon, välformat nosparti, korrekt bett, tillräcklig underkäke, fina 
läppar, ännu mycket löst halsskinn, något brannt i skulder och på grund av detta kort nacke, välformat bröstkorg, 
mycket kraftigt ländparti, bra rygg och kors, välvinklad bak, korrekt pälskvalitet på kommande, får ännu muskla 
upp sig, rör sig med kort steg och något mjuk i ryggen, parallell fram och bak. Lestijärvi RN 15.5. Markku 
Santamäki JUN EH 1. Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman jättävä, hyvä ilmeikäs pää, pitkä 
kaula, hyvä luusto ja raajat, vahva turkki, käyttäytyy luottavaisesti. 
 
WITCH-HUNT'S EDDIE VEDDER 15906/09 s.14.12.2008 i. Searover Mickey Mouse e. Stawaskogens Aska 
kasv. Veronica ja Tom Lauritzsen, Ruotsi 
Näyttelyt: Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki KÄY T. Sopivan kokoinen, vankkarakenteinen, voimakas 
pää, pyöreät silmät, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, hyvä rinnan syvyys, laaja rintakehä ja eturinta, liikkuu 
edestä leveästi, tulisi olla suoraviivaisemmat ja suoremmat raajat, hyvä turkki, käyttäytyy iloisesti ja 
luottavaisesti. 
Taipumuskokeet: Elimäki 15.8. Veli Nurminen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen ja 
ystävällinen, iloisesti koiriin ja ihmisiin suhtautuva uros. Haku ja laukaus hyväksytty: suppeahkoa, juuri ja juuri 
riittävää hakua, käyttää maa- ja ilmavainua, tottelee hyvin mutta haku saisi olla laajempaa, laukauksesta tulee 
ohjaajan luo ja suppea haku jatkuu. Jäljestys hyväksytty: jäljen sivulla siksak-kuviota käyttävä koira, vauhdikas 
varma jäljestys, kulma tarkasti, kaato nuuhkien. Vesityö hyväksytty: käskyllä veteen, tuo pukin käteen, hyvä 
uimari. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: kaikki toimii mutta haku saisi 
olla laajempaa, ikä tuo koiralle itsevarmuutta lisää ja haku laajenee. 
Metsästyskokeet: Joroinen 23.10. Timo Taskinen AVO 2 (95 pist). Joroinen 24.10. Tiina Karlström AVO 1 
(107 pist). Pornainen 20.11. Arto Kurvinen AVO 3 (80 pist). Hämeenlinna 4.12. Heimo Ranta AVO 1 (112 pist). 
Lammi 5.12. Pertti Sinkkonen VOI 2 (98 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 5.9. Hannu Väisänen AVO 0 (45 pist). 
MH-luonnekuvaus: Punkalaidun 11.7. Marina Bast ja Carina Timberg. 
 
WOOD-NYMPH SANDMAN 13478/09 s.11.1.2009 i. Red Garlic's Flytande Jakob e. Wood-Nymph Bisse kasv.  
Metsästyskokeet: Joroinen 23.10. Pekka Eskola AVO 1 (102 pist). Joroinen 24.10. Ari Grönstrand VOI - (- 
pist). Hämeenlinna 4.12. Pertti Sinkkonen VOI 1 (102 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 4.9. Jukka Paroinen AVO 1 (109 pist). 
 
 
 
NARTUT 
 
A ONE'S NIL SATIS NISI  OPTIMUM 26838/08 s.27.4.2007 i. De & Dk & Se(n) & VDH Mva PMV-03 KBHV-04 
SeV-05 Midnight Train vom Rauhen Holz. e. Se & Dk Mva SeV-05 A One's Eleonora kasv. Ann Swärd, Ruotsi 
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs AVO H. Hyvät mittasuhteet omaava narttu jonka kuono saisi olla 
paremmin täyttynyt ja huulia enemmän, silmissä hieman pyöreyttä, hyvä runko, kovin etuasentoiset pystyt lavat 
ja olkavarret, liikkeessä etuosa painuu, hyvät takakulmat mutta reisi saisi olla leveämpi, liikkuu hyvällä askel-
pituudella mutta löysä edestä, hyvä karvan laatu, käytös ok. 
 



A ONE’S TEODORA C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 47558/03 s.25.9.2003 i. GB Sh 
Ch Lennoxgrove Sadly Sober e. Se Mva MV-03 Blue Satin Forever A One kasv. Ann Swärd, Ruotsi 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia VAL ERI 2 PN3. Very sound elegant bitch, well 
angulated in front and rear, balanced outline, lovely neck into good shoulders, well ribbed body, moves soundly, 
excellent coat condition. 
 
AAMUNKOITON CHERIE 17648/09 s.21.2.2009 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva PMJV-05 LvV-
06 Rancecraig Scottish Gent e. Muskettikoiran Princess kasv. Jaana Kaltio 
Näyttelyt: Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, Romania JUN EH 2. Good general appearance with very good 
head, good bite, expressive eyes, for the moment a little bit too much skin on the neck, neck could be a little bit 
longer to put the beautiful head forward, profound chest, a little bit open shoulder angle, correct body, hock 
angles should be better, good colour. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali JUN ERI 1. 
Could have better face, a bit snipy at the moment, skull correct, I'd like better shape of the eye, little bit short in 
upper arm, nice body, good topline, correct tail, moves ok. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia NUO EH 2. Not 
a good front in the movement, not enough neck, shaven on the internal neck, correct body length, dark eyes, 
could have more parallel lines between skull and muzzle. 
 
ABRAKADABRA 58505/09 s.19.10.2009 i. C.I.B Fi & No & Ee Mva Great Escape I'm With Stupid e. Triplet 
Ultimate Trick kasv. Tiina Mäkelä 
Näyttelyt: Kemi KR 24.7. Matti Tuominen JUN ERI 2. Erinomaista tyyppiä oleva juniorinarttu jolla kaunis pää ja 
ilme, iloinen käytös, sopiva raajaluusto, eturinta saisi olla täyteläisempi, hieman ulkokierteiset eturaajaat, tasa-
painoisesti kulmautunut, hännän asento ok, rintakehä voisi olla pidempi, liikkuu hyvin sivusta, esitetään hyvin. 
 
AFRODITE 30291/09 s.6.4.2009 i. Athos Black Petrs e. Rassel's Heartbreaker kasv.  
Näyttelyt: Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta NUO ERI 2. Kräftige Hündin, typischer Kopf, 
quadratische Fang, tiefes Brustbein, sehr schöne Hals-Rückenlinie, lappiger Behang, musculöse Oberschenkel, 
Winkelungen korrekt, Bewegung frei mit guten Rutenspiel, freundliches Wesen. 
 
AH-TIB'S FIFTH ELEMENT 53442/07 s.19.4.2007 i. Cronbury Cracker e. Whaupley Ulrica kasv. 
Metsästyskokeet: Joroinen 23.10. Ari Grönstrand AVO 1 (103 pist). Joroinen 24.10. Tiina Karlström AVO 1 
(101 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 4.9. Tiina Karlström AVO 3 (72 pist). Joroinen 5.9. Raimo Martikainen 
AVO 0 (57 pist). 
 
AH-TIB'S FOUR FEET ABOVE 59633/07 s.19.4.2007 i. Cronbury Cracker e. Whaupley Ulrica kasv. 
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 20.6. Heikki Ryynänen VOI 1 (a-6, b-9, c-10, d-8, e-3, f-4 = 40 pist). Lähtö-
makauksen huolella tutkittuaan innolla liikkeelle, etenee pientä siksakkia jäljen päällä katkokulmalle joka selviää 
kahdella renkaalla ja sitten jäljentekijän jälkeä verityksen alkuun, kulmat taittuvat vauhdilla ja makaukset ovat 
samanarvoisia jäljen kanssa eli eivät hidasta etenemistä ja jäävät merkkaamatta, löytää kaadon jota jää 
nuuskimaan. Pyhäntä 15.8. Eino Jämsä VOI 3 (29 pist). 
Metsästyskokeet: Raahe 13.11. Hannu Väisänen AVO 2 (88 pist). Raahe 14.11. Hannu Väisänen AVOI 3 (73 
pist). 
 
AJCOS ALLTIME 61733/08 s.2.12.2008 i. Tudormist Poacher Pocket e. Claremark Adorable Moaner kasv. 
Reija Niemelä 
Näyttelyt: Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn JUN EH 1. Hyvin kehittynyt mittasuhteiltaan oikea narttu jolla 
miellyttävä pää, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa, 
hieman turhan luisu lantio joka näkyy myös liikkeessä, riittävä askelmitta, takakorkea liikkuessaan, erinomainen 
turkin laatu, jännittää vielä kehässä. 
 
ALLWAY'S BANANA SPLIT 48646/08 s.25.8.2008 i. Blue Satin Keep O'Blue Shadow e. Fi Mva EeJV-07 
Allway's Sunny Smile kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta NUO H. Sievä hyvän tyyppinen narttu joka antaa hieman neliö-
mäisen vaikutelman, pää saisi olla hieman pidempi ja jalompi, hyvä kaula, niukat mutta tasapainoiset 
kulmaukset, hyvä rintakehä, kokoon nähden sopiva luusto, oikea karvan laatu, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, 
hieman ujo esiintyminen. 
 
ALLWAY'S DREAM A WHILE 27542/09 s.6.4.2009 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. C.I.B Fin & Se(n) & Ee 
Mva Allway's Shakira kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro JUN ERI 1. Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja sopiva 
koko, kaunis narttumainen pää, pehmeä ilme, hieman pehmeä selkä, erinomainen eturinta, ikäisekseen hyvä 
rintakehä, riittävät etukulmaukset, hyvät takaa, kaunis turkin laatu, kauniit liikkeet. Lestijärvi RN 15.5. Markku 
Santamäki JUN EH 2. Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman jättävä, hyvä pää ja kaula, lavat 
voisivat olla viistommat, hyvä runko, lanneosa voisi olla lyhyempi, hyvät takaraajojen kulmaukset, liikkuu ja 
esiintyy hyvin. Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta JUN ERI 1. Hyvin kehittynyt, tyypiltään erinomainen nuori 
narttu, hyvä narttumainen pää, kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, erinomainen runko, hiukan 
niukka polvikulma, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin, oikea iloinen luonne. 



Taipumuskokeet: Pyhäntä 28.8. Jaana Heiskari SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen hännän 
heiluttaja Viivi sopeutuu hienosti koira- ja ihmisjoukkoon. Haku ja laukaus hyväksytty: haku on sopivan laajaa, 
innokasta maa- ja ilmavainuista etenemistä, laukauksesta jatkaa mukavaa etenemistä. Jäljestys hyväksytty: 
hienoa varmaa maavainuista etenemistä lähes jäljen päällä, kaato kiinnosti ja nappasi fasaanin suuhunsa, hieno 
jäljestys. Vesityö hyväksytty: hetken mietittyään Viivi vapautti ohjaajansa jännityksestä, nouti riistapukin. 
Tottelevaisuus hyväksytty: tosi tottelevainen cockerineito Viivi. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: parin yhteistyö on 
saumatonta ja tosi kivaa katseltavaa, jälkityöskentely on kanssa hienoa katsottavaa. 
 
ALLWAY'S FANTASIA 18205/10 s.8.1.2010 i. Westerner Cisco Kid e. Fi Mva EeJV-07 Allway's Sunny Smile 
kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen juniorinarttu, hyvän 
mallinen pää jossa riittävän yhtenäiset linjat, oikea purenta, tummat silmät, sopiva kaulan pituus, hyvä luusto ja 
käpälät, hyvin kehittynyt runko sopivin kulmauksin, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu melko hyvin, turkki ei ole 
parhaassa näyttelykunnossa, hyvä iloinen käytös. 
 
ALLWAY'S HASTY TAN 35290/01 s.27.7.2001 i. Isbahan's Colour Of Dream e. Allway's Rainfall kasv. Satu 
Utriainen 
Näyttelyt: Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola VET EH 2. 9-vuotias hieman matalaraajaisen vaikutelman antava 
veteraani, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt runko, riittävät kulmaukset, liikkuu ok. 
 
ALLWAY'S LINNEA BOREALIS 43282/05 s.5.8.2005 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Allway's Wiuhtis 
kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI. Nice head, correct bite, bit heavy around the 
shoulders, correct topline and hindquarters, would prefer a bit less weight, moves well. 
 
ALLWAY'S PEGGY SUE 22859/08 s.5.2.2008 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. C.I.B Fin & Se(n) 
& Ee Mva Allway's Shakira kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI. Nice head, correct bite, front and topline, well 
angulated hindquarters, a bit big for a female, moves well. 
 
ALLWAY'S POCAHONTAS Fi Mva 22860/08 s.5.2.2008 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. C.I.B 
Fin & Se(n) & Ee Mva Allway's Shakira kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta KÄY ERI 1. Nice head with correct bite, front and topline, well 
angulated hindquarters, moves and shows well. Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen KÄY ERI 1 PN1 SERT 
VSP. 2-vuotias, kaunislinjainen nuori narttu jolla erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileima, narttumainen pää ja 
ilme, erinomainen ylälinja ja kaulan kiinnitys, hyvin kulmautunut, hyvät käpälät, erinomainen karvan laatu, hienot 
iloiset cockerin liikkeet. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 1 PN3 SERT FI MVA. Erittäin hyvä 
tyyppi, vahva luusto, oikean muotoinen pää, vahva selkä, leveä eturinta, tilava rintakehä, riittävät etu- ja hyvät 
takakulmaukset, hyvä turkin laatu, hyvät liikkeet. Lestijärvi RN 15.5. Markku Santamäki KÄY EH 3. Kookas, 
mittasuhteilta korkeuttaan pidempi, hyvä pää ja kaula, lavat saisivat olla viistommat, hyvä rintakehä, hyvät 
takaraajojen kulmaukset, hyvä turkki ja liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti. Kajaani RN 12.6. Jens Martin 
Hansen, Tanska VAL ERI 1 PN4. Well built, well going quality bitch, at the upper limit of the size, beautiful head, 
typical expression, correct bite, beautiful neck and shoulder, good topline and hindquarters, well developed body 
with good spring of ribs, moves with the good long step and the drive, beautiful coat, nice temperament. 
Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta VAL ERI 2. Kookas, tiivisrunkoinen narttu jolla hyvä pitkä pää, hyvä kaula, 
pystyt lavat, niukka eturinta, hyvä rinnan syvyys, hieman niukasti kulmautunut takaa, hyvä luusto ja karvapeite, 
riittävä askelpituus mutta takapotku saisi olla tehokkaampi. 
 
ALLWAY'S PROUD MARY 22858/08 s.5.2.2008 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. C.I.B Fin & 
Se(n) & Ee Mva Allway's Shakira kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta NUO EH 1. Nice head, correct bite, good front and topline, 
excellent hindquarters, very nervous on the table. Polvijärvi RN 13.3. Saija Juutilainen AVO ERI 1 PN1 SERT 
VSP. 2-vuotias miellyttävä nuori narttu, kaunislinjainen ja reipasluonteinen, narttumainen pää ja ilme, ylälinjat 
voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta ja korvat, jäntevä ylälinja, hyvät kulmaukset ja käpälät, ihana 
askelpituus jossa cockerin luonnetta, etuliikkeet saavat tiivistyä, erinomainen karvan laatu. Vaasa KV 18.4. Saija 
Juutilainen AVO ERI 1 PN1 CACIB VSP. 2-vuotias kaunislinjainen nuori narttu jolla oikea olemus, narttumainen 
pää ja ilme, riittävän yhdensuuntaiset pään linjat, kaunis ylälinja, hyvä tiivis etuosa, vahva takaosa, oikea karvan 
laatu, liikkuu hienolla luonteella ja askelpituudella säilyttäen ylälinjansa mallikelpoisesti, hosuvat etuliikkeet. 
Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker AVO ERI 1 PN1 ROP. 2-årig tik av trevlig storlek, typ och proportioner, 
feminint huvud, vackra ögon, önskar tydligare ögonbrynsbågar, korrekt bett, mycket löst halsskinn, normalt 
vinklad runt om, tillräckligt förbröst, välformat bröstkorg, bra rygg och kors, utmärkt muskulatur, lagom 
benstomme, fin has, något mjuk i pälsen, rör sig balancerad med bra steglängd, något lös i armbågarna, trevligt 
temperament. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro AVO ERI 1 PN1 ROP RYP1 BIS1. Erinomainen tyyppi, 
vahva luusto, sopiva koko, kaunis narttumainen pää, kaunis ylälinja, vahva selkä, erinomainen eturinta, hyvä 
rintakehä, hyvät kulmaukset edestä ja takaa, hyvä turkin laatu, vapaat liikkeet. Lestijärvi RN 15.5. Markku 
Santamäki AVO ERI 1 PN1 ROP RYP3. Sopivan kokoinen, erinomaiset mittasuhteet, ilmeikäs pää, kaunis 
ylälinja myös liikkeessä, hyvä luusto ja raajat, erinomainen eturinta, kaunis väritys, iloinen hännän heiluttaja.  
Rovaniemi RN 29.5. Leila Kärkäs AVO EH 3. Hyvät mittasuhteet omaava narttu, kovin kapea kallo ja kuono, 



melko korkea otsapenger, konvin erisuuntaiset pään ylälinjat, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, tasapainoinen 
hyvä raajarakenne, kaunis kaula ja hyvä ylälinja, liikkuu hyvin, hyvä karvan laatu, takaraajojen alaosaan jätetty 
turhan paljon karvaa. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO ERI 1 PN1 ROP BIS1. Very nice type of 
bitch, good head and expression, dark eye, excellent neck, shoulders and return of upper arm, well ribbed body, 
short and deep, excellent hindquarters, good topline, correct set-on of tail, sound mover. Kajaani RN 12.6. Jens 
Martin Hansen, Tanska AVO ERI 2 PN3. Over medium size, excellent type, feminine head, typical expression, 
correct bite, beautiful neck and topline, good hindquarters, well bodied with good forechest, moves with the good 
long step, nice coat, nice temperament. Muhos RN 13.6. Soile Bister AVO ERI 1 PN1 ROP. Kookkaan-
puoleinen, kaunislinjainen, hyväluustoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää, ilme voisi olla parempi ja 
kaulanahka tiiviimpi, hyvä runko ja kulmaukset, erinomainen karva, varsin hyvät liikkeet sivusta, hieman 
veivaavat edestä, erinomainen luonne. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia AVO ERI 1 PN1 VSP. Nice type 
with beautiful head and expression, correct earset, correct topline, good front, correct set of tail, moves well, 
shaven under the neck and top of the ears. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola AVO ERI 1 PN1 CACIB ROP. 
Erinomainen tyyppi, kauniisti itsensä liikkeessä kantava feminiininen narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen 
kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, sopiva luusto, liikkuu hyvällä askeleella. Kuopio KV 7.8. Frank 
Whyte, Iso-Britannia AVO ERI 2. Feminine square bitch of good size, bone legs and feet, well sprung ribs and 
strong loins, good tailset, good drive and outgoing temperament. Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta AVO ERI 
1 PN1 ROP RYP2. Tyypiltään erinomainen, iloisesti esiintyvä tasapainoinen narttu, kaunis pää, narttumainen 
ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvin kulmautuneet ja hyväluustoiset raajat, tilava runko, kaunis karvapeite, 
erinomaiset liikkeet, oikea spanieliluonne. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO ERI 4. Good 
head and expression with good dark eye, good neck and shoulders, good legs and feet, strong deep body, good 
quarters, would prefer slightly more compact, good coat and condition. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala AVO 
ERI 3. Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu, feminiininen pää, pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, pitkä 
kaula, hyvä runko, hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä, liikkuu erittäin hyvin, kaipaa vielä lisää itse-
luottamusta. 
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 3.7. Jaana Heiskari SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Meeri on 
iloinen cockerspanieli ja häntää heiluttaen suhtautuu muihin kanssakavereihin. Haku ja laukaus hyväksytty: 
sopivaa paikoitellen laajahkoahkin etenemistä, ilma- ja maavainua käyttävä Meeri, laukauksesta pysähtyy ja 
jatkaa reipasta etenemistä. Jäljestys hyväksytty: varmaa tehokasta maa-ilmavainuista etenemistä jäljellä ja pupu 
löytyi ja se kiinnosti. Vesityö hylätty: valitettavasti vesi ei houkutellut Meeriä. Tottelevaisuus hyväksytty: Meeri on 
tottelevainen cockerityttö. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: parin yhteistyötä on mukava seurata ja toimii hienosti, 
uinti-innostuksen myötä pääsee pari hyvään lopputulokseen. 
 
ALLWAY'S RED DELICIOUS Fi Mva 44815/07 s.30.7.2007 i. Leavenworth Saint N' Sinner e. Caperhill Miss 
Bliss kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 PN1 SERT FI MVA ROP. Tyypiltään erinomainen kaunis-
linjainen narttu jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvä pään pituus, hieman takaluisu kallo, miellyttävä ilme, erin-
omainen kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautuneet vankkaluustoiset raajat, hyvä runko, kaunis turkki, yhden-
suuntaiset liikkeet, kaunis narttumainen kokonaisuus. 
 
ALLWAY'S SAMBALAYA 41484/09 s.12.6.2009 i. JV-08 Manaca's Needs No Introduction e. Caperhill 
Macarena kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Lestijärvi RN 15.5. Markku Santamäki JUN ERI 1 PN3 VASERT. Sopivan kokoinen, ilmeikäs pää, 
hyvä kaula ja niskalinja, hyvä runko ja raajat, liikkuu iloisesti ja reippaasti, voisi olla jäntevämpi, hyvä turkki. 
Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola JUN ERI 1 VASERT. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja 
ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta, sopiva luusto, hyvä runko joka voisi olla aavistuksen tiiviimmässä 
kunnossa, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, erinomainen luonne. Seinäjoki KV 23.10. Eeva 
Rautala KÄY EH. Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, feminiininen pää, liikaa kaulanahkaa, hyvä kaula ja selkä, 
riittävä rintakehä, esitetään liian pulskassa kunnossa, hyvä luusto, voisi olla hieman paremmin kulmautunut, 
melko hyvät liikkeet mutta ylipaino häiritsee, hyvä luonne. 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 7.8. Juha Karlström SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallisen 
iloinen koira joka on kiinnostunut toisista koirista, vieraita ihmisiä lähestyy rauhallisesti. Haku ja laukaus 
hyväksytty: sopivan laajaa, jossa into rauhallista, pääosin ilmavainuista ja pitää sopivasti kontaktia, laukaukseta 
pysähtyy ja jatkaa. Jäljestys hyväksytty: maa- ja ilmavainuinen suoritus jossa rauhoitettu lähtö, rauhallinen 
suoritus jossa kaadon löytäminen teetätti töitä. Vesityö hyväksytty: veteen halukkaasti, tuo riistapukin ohjaajalle 
käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvin hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: snorklaava jäljestäjä joka 
nauttii ohjaajan kanssa yhteistyöstä. 
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 15.8. Helena Huhmarniemi AVO 1 (43 pist). 
 
ALLWAY'S SAMBA NIGHT 41485/09 s.12.6.2009 i. JV-08 Manaca's Needs No Introduction e. Caperhill 
Macarena kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Kajaani RN 12.6. Jens Martin Hansen, Tanska JUN EH 4. 1 year old well sized bitch, feminine 
head, typical expression, correct bite, good neck, shoulder should be more laid back, should have longer upper 
arm, good topline, good hindquarters, good body, moves with the hackney movement in frnot, ok behind, good 
coat, happy temperament. Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta JUN ERI 2. Sievä nuori narttu jolla hyvät mitta-
suhteet, hieman takaluisu kallo ja lyhyehkö kuono-osa, hyvä kaula ja eturinta, ikäisekseen riittävä rintakehä, 
hyvät takakulmaukset, hyvä luusto ja karvapeite, liikkuu sivulta erittäin hyvin pitkällä askeleella, edestä vielä 
hieman kapeasti ja epävakaasti, iloinen luonne. 



 
ALLWAY'S SHAKIRA C.I.B Fin & Ee & Se(n) Mva 31839/02 s.12.6.2002 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Ee & Se(n) & 
No & Pohj Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Allway’s Rainfall kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta VET ERI 1 PN2 ROP-VET BIS1-VET. Erinomaisesti liikkuva, 
iloinen 8-vuotias veteraani, hyvä kallo, hieman kevyt kuono-osa, tyylikäs kaula, eriomainen eturinta, erittäin hyvin 
kulmautuneet raajat, tilava runko, hyvä karva, iloisesti heiluva häntä. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-
Britannia VET ERI. Nice head and expression, good neck, strong body, good legs and feet, moved happily. 
 
ALLWAY’S SUNNY SMILE Fi Mva EeJV-07 39577/06 s.5.6.2006 i. Toalmark Alabaster Boy e. C.I.B Fin & Ee & 
Se(n)  Mva Allway’s Shakira kasv. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola VAL ERI 2 PN3. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä 
kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, sopiva luusto, takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat, liikkuu 
hyvällä askeleella. Kemi KR 24.7. Matti Tuominen VAL ERI 1 PN1 VSP. Erinomaista tyyppiä oleva kaunis-
päinen ja kaunisilmeinen narttu jolla erinomainen runko, hyvä luusto, hyvä karvapeite, hyvin kulmautunut, hyvät 
liikkeet, hyvä kaula- ja ylälinja, esitetään hyvin. Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta VAL ERI 1 PN3. Tyypiltään 
erinomainen, tilavarunkoinen narttu jolla oikea pään malli, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, hieman 
suora olkavarsi, polvi- ja kinnerkulmaus voisi olla hieman selvempi, kaunis turkki, yhdensuuntaiset vaivattomat 
liikkeet. 
 
ALLWAY’S TWIST AND GO Fin & Ee Mva 50907/06 s.25.8.2006 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & 
Pohj Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Caperhill Macarena kasv. Satu Utriainen 
Luonnetesti: Haukipudas 26.9. Reijo Hynynen ja Jari Keinänen -14 pist (+62/-76). Toimintakyky -1, terävyys 
+1, puolustushalu +1, taisteluhalu -1, hermorakenne -1, temperamentti +2, kovuus -2, luoksepäästävyys +2a, 
laukauspelottomuus ++. 
 
ASVINA BLACK PEPPER 43857/06 s.2.8.2006 i. C.I.B Fin & Ee Mva Gold Point Unique Joy e. Triplet 
Pocahontas kasv. Minna Salo 
Luonnetesti: Karkkila 7.8. Bengt Söderholm ja Tarja Matsuoi 174 pist. 
 
ASVINA EAGER TO TRUST 11691/09 s.21.12.2008 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Triplet 
Pocahontas kasv. Minna Salo 
Näyttelyt: Valkeala RN 6.3. Eeva Resko JUN EH 4. Hyvän tyyppinen narttu, hieman takaluisu kallo-osa, hyvä 
ilme, hyvä kaula, hyvin kulmautunut etuosa ja hyvä eturinta, hyvä ylälinja, hieman lyhyt rintakehä, voisi olla 
aavistuksen leveämpi reisi, liikkuu pitkällä askeleella, hieman meloen edestä, miellyttävä luonne. Järvenpää KR 
30.5. Susie Svoldgaard, Tanska JUN H. 1½ year old English cocker bitch, still developing, a little tiny all over, 
feminine head, kind expression, bite regarding to the attest, nice neck, shoulder could be better laid back, well 
angulated behind, forebreast and body should be better developed, moves in right pattern, nice temperament. 
Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN EH. Feminine little bitch, would prefer her a bit shorter, she 
has nice front, would prefer a little more bone, she has a tooth missing, dark eye, sweet expression, happy 
temperament. 
 
ATTENBOROUGH AGILE LADY 50884/06 s.1.9.2006 i. C.I.B Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj Mva EeV-01 
V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Fin Ava Attenborough Amusing kasv. Johanna Söderholm 
Näyttelyt: Laitila RN 17.4. Leila Kärkäs KÄY EH 2. Hieman pitkä- ja kapearunkoinen narttu jolla melko hyvä 
pää, aavistuksen kapea kuono, niukasti kulmautunut edestä ja etuosa painuu liikkeessä, eturinta saisi olla 
voimakkaampi, hyvä takaosa, liikkuu hyvällä askelpituudella, karvapeite ei parhaimmillaan, miellyttävä käytös. 
Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker KÄY EH 1. 3½-årig feminin tik som ger ett något lång intryck, feminint huvud, 
underbara ögon, korrekt bett, fina käkar, utmärkta läppar, något brannt skuldra, rak överarm, något flat bröst-
korg, onödigt lång i länden, bra kors, något öppna vinklar bak, något mjuk i pälsen, rör sig med härligt attityd, bra 
steg bak, något steel fram. 
Jäljestämiskokeet: Loimaa 23.5. Satu Savolainen-Pulli AVO 1 (44 pist). Marttila 6.6. Hannu Suonto AVO 2 (39 
pist). Salo 25.7. Juhani Heikniemi AVO 1 (40 pist). Laitila 26.9. Tuija Sällylä VOI 1 (a-5, b-11, c-9, d-11, e-3, f-5 
= 44 pist). Debbielle osoitetaan lähtö josta se lähtee itsenäiseen jäljestykseen käyttäen maa- sekä ilmavainua, 
jäljestyksen ensimmäisellä osuudella jäljen päällä riistan jälkien tarkastuslenkit, jatkoi kuitenkin jäljestystä, muilla 
osuuksilla vain muutamia riistantarkistuspyörähdyksiä jäljen tuntumassa, ensimmäisellä kulmalla pieni tarkastus 
jäljen suunnasta, katkokulmalla ensin saappaanjälkiä mutta lopulta katkolla olleen ojan takia vielä rengastukset 
ja jälki löytyi, kolmas kulma tarkasti, makauksista merkitsee yhden pysähtyen, muut vierestä ohi, kaadolle tuli 
suoraan ja jäi sitä nuuskimaan. 
Tottelevaisuuskokeet: Masku 26.4. Ilkka Stén ALO 3 (134,50 pist). Turku 11.9. Ralf Björklund ALO 3 (112 
pist). 
 
ATTENBOROUGH ALMOST AN ANGEL 47879/07 s.14.7.2007 i. Athos Black Petrs e. Attenborough Angelface 
kasv. Johanna Söderholm 
Tottelevaisuuskokeet: Masku 27.4. Ilkka Stén AVO 1 (166 pist). 
 
ATTENBOROUGH AMOROSA 19061/07 s.29.1.2007 i. C.I.B Fin & Se(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of Black 
Mirage e. Fin Mva Norvale Tiramisu kasv. Johanna Söderholm 
Tottelevaisuuskokeet: Masku 25.8. Ralf Björklund ALO 0 (93 pist). 



 
ATTENBOROUGH ANGEL IN BLACK 47878/07 s.14.7.2007 i. Athos Black Petrs e. Attenborough Angelface 
kasv. Johanna Söderholm 
Näyttelyt: Laitila RN 17.4. Leila Kärkäs AVO H. Hyvän tyyppinen narttu jonka rintakehän tulisi olla syvempi, 
hieman lyhyt ja pyöreä kallo, kuono saisi olla voimakkaampi, hyvät silmät, melko tasapainoiset kulmaukset, 
joskin lavat saisivat olla viistommat, kantaa itsensä liikkeessä hyvin ja liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman 
luisu lantio, niukassa karvassa, karva hieman pehmeälaatuista, hyvä käytös. 
 
ATTENBOROUGH ANGEL IN RED 47877/07 s.14.7.2007 i. Athos Black Petrs e. Attenborough Angelface kasv. 
Johanna Söderholm 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt AVO HYL. Sopusuhtainen, vankka, erittäin hyvärakenteinen 
narttu jolla ilmeikäs pää, hieman lyhyt kuono, osittain alapurenta, melko hyvä turkin laatu, liikkuu erittäin hyvin, 
esitetään kauniisti, purennan vuoksi hylätty. 
 
ATTENBOROUGH APRIL DONATION 31322/06 s.4.4.2006 i. Fin Mva Fin Jva Sirkiss Donatello e. 
Attenborough Affecting kasv. Johanna Söderholm 
Jäljestämiskokeet: Sauvo 15.8. Juhani Heikniemi VOI 0 (40 pist). 
 
BACKHILLS HARMONY AND PEACE Se(n) Mva Se Jva S26293/2002 s.1.4.2002 i. C.I.E De & Dk & Se(n) & 
De(VDH) Mva PMV-03 KBHV-04 SeV-05 Midnight Train vom Rauhen Holz e. Backhills Tribute to Amaretto kasv. 
Karin Staaf, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat VET ERI 1 ROP-VET. 8 years old, sturdy veteran 
bitch, correct in bone and substance, nice head profile, nice eye, typical earset and expression, maybe could be 
a shade more compact in outline, typical in front and rear angulation, well developed body, could be a bit firmer 
in topline, sufficient on the move, lovely temperament and presentation, nice coat quality and general condition. 
 
BACKHILLS ONE OF A KIND 16518/07 s.5.6.2006 i. At & Es & Ch & Se & VDH Mva Corralet Tango e. 
Backhills Isabella Rossellini kasv. Karin Staaf, Ruotsi 
Näyttelyt: Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia KÄY ERI 1. 4 years old, good proportions, good head and 
feminine expression, correct topline, good angulations, moves with enough drive. Kouvola RN 13.11. Markku 
Santamäki KÄY EH 3. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteet oikeat, narttumainen hyvä pää, hyvä ylälinja, 
vaivattomat liikkeet, riittävä luusto, hyvä turkki, käyttäytyy iloisesti. 
 
BAYSWAY FINLANDIA 20213/06 s.10.10.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway Elegant Lady kasv. 
William McEntee, Irlanti 
Jäljestämiskokeet: Espoo 3.10. Pasi Kemppainen AVO 0 (0 pist). 
 
BAYSWAY THELMA ROSE Fi Jva 32864/08 s.4.7.2007 i. Baysway Lucky Dime e. Lochdene Silver Belle kasv. 
William McEntee, Irlanti 
Jäljestämiskokeet: Siuntio 4.5. Anne Viitanen VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-13, e-3, f-5 = 47 pist). Telma nuuhkii 
alkumakauksen huolellisesti ja lähtee hyvin ohjatusti maavainuiseen jäljestykseen, 1. ja 2. osuuden Telma 
jäljestää aaltoillen molemmin puolin jälkeä, 3. osuuden kallio meinaa tuottaa hieman ongelmia mutta muutamalla 
kehoituksella niistä selvitään, 4. osuus pienellä tarkastuslenkillä, makauksista 3 merkataan hyvin ja 4. nopeasti 
nuuhkaisten, 1. kulma jossa katko yhdellä isolla lenkillä veretyksen alkuun, 2. kulma joka kalliolla myös isolla 
lenkillä, 3. kulma lievästi oikaisten, kaadolle tulee suoraan, nuuhkii ja jää luokse, varma jäljestäjä jonka kulma-
työskentelyssä olisi vielä parannettavaa. Kouvola 16.5. Ilkka Niemi VOI 1 (46 pist). Espoo 9.6. Alf Lindblom VOI 
2 (39 pist). Ruovesi 20.6. Heikki Kulo VOI 1 (49 pist). Lohja 4.7. Jarno Hynninen VOI 1 (45 pist). Salo 25.7. 
Paul Vuori VOI 2 (31 pist). Askola 5.9. Markku Huttunen VOI 1 (44 pist). Ruovesi 12.9. Alf Lindblom VOI 1 (a-6, 
b-12, c-10, d-14, e-3, f-5 = 50 pist). Rauhallinen ja hyvä ohjattu lähtö, Thelma työskentelee jälkitarkasti koko 
matkan, kulmat tarkasti, katkos jäljentekijöitten jälkiä avuksi käyttäen, kaikki makaukset merkataan hyvin pysäh-
tymättä, kaadon tutkii innokkaasti, erinomainen ja hiljainen koiran ja ohjaajan yhteistyö. Espoo 3.10. Pasi 
Kemppainen VOI 1 (43 pist). 
 
BEAUTY QUEEN'S AFFRETTATO 59982/08 s.23.11.2008 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e. 
Pretty Sables Image Of Beauty kasv. Sanna Kaukua 
Näyttelyt: Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska NUO EH 2. 1½ years old English cocker bitch, still 
developing, nice but a bit heavy head, a little too much skin on the throat, scissor bite, shoulder could be better 
laid back, well angulated behind, nice body for her age, lovely thigh, moves in the right pattern, lovely coat 
quality, nice temperament. 
 
BELL’MANO GUANTANAMERA 41115/04 s.22.7.2004 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj Mva 
EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Bell’Mano Taste Of Honey kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila AVO ERI 3. Hyvin rakentunut narttu jolla hyvän mallinen pää, 
kaunis ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja, reisi voisi olla leveämpi, hyvä 
karva, ei aivan parhaimmillaan, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia AVO 
ERI. Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 2. 6 years, excellent type, lovely head, excellent dark 
eyes, correct bite, front feet 'east and west', good thorax, enough angulated, good coat, good movement. 
Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari AVO ERI 4. Good size and proportions, correct teeth, lot 



of skin on her neck, correct topline, loose underline, French legs in front. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, 
Iso-Britannia AVO EH. Good dark eye, needs more work in head, nice neck, strong deep body, good coat and 
condition, loses topline on the move. Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki AVO ERI 4. Sopivan kokoinen, 
mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää, hyvä luusto ja raajat, hyvä rintakehän syvyys, viehättävä väritys, 
vaivattomat liikkeet,käyttäytyy hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Loppi 1.8. Kari Muje AVO 0 (0 pist). 
 
BELL’MANO LOVE ME DO 31176/03 s.22.5.2003 i. Bell’Mano Silver Magic e. Bell’Mano She Loves You kasv. 
Erna Toivanen 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila AVO EH. Tukevassa kunnossa esitetty narttu, hyvä pää ja kaula, 
hyvä runko, ylälinja ja takaosa, sopivat takakulmaukset, hieman niukasti edestä kulmautunut, eturintaa voisi olla 
enemmän, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä luonne ja sopivan hyvä karva. 
Jäljestämiskokeet: Lohja 4.7. Jarno Hynninen VOI 0 (0 pist). Hämeenlinna 25.7. Pasi Kemppainen VOI 2 (36 
pist). Loppi 1.8. Kari Muje VOI 0 (0 pist). Sauvo 15.8. Juhani Heikniemi VOI 1 (45 pist). Hämeenlinna 29.8. 
Taina Ketola VOI 3 (25 pist). 
 
BELL’MANO SHE LOVES YOU 42052/99 s.9.11.1999 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva Se Jva Bell’Mano 
Misty Forest kasv. Erna Toivanen 
Näyttelyt: Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia VET ERI 2. 10 years, excellent type, still in good 
condition, lovely expression, just a little fat, good movement. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia 
VET EH. Nice neck and shoulders, nicely balanced, not in the best of coat, moved happily. Kouvola RN 13.11. 
Markku Santamäki VET EH 2. Hyvässä näyttelykunnossa esitetty iloinen 11-vuotias veteraani, hieman avoimet 
luomet, vielä hyvä turkin laatu, tiiviit käpälät, erinomainen hännän heiluttaja. 
Jäljestämiskokeet: Marttila 6.6. Virpi Solla VOI 0 (0 pist). 
 
BENCHMARK A LOVE LIKE THIS 46263/05 s.24.8.2005 i. Toalmark Alabaster Boy e. Benchmark Pure Diva 
kasv. Mariann ja Anett Korpi  
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO ERI 4. Nice type of bitch, well made, well 
angulated, well boned, carrying a little too much weight, otherwise good condition, moves soundly. Vantaa RN 
13.6. Juha Palosaari AVO EH 3. Vankkarunkoinen narttu, hyvä kallo-osa, kuono voisi olla täyteläisempi, 
niukasti kulmautunut etuosa, pyöreä runko, polvikulmaukset voisivat olla paremmat, liikkuu jämäkästi, toivoisin 
hieman lisää tyylikkyyttä. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila AVO EH 3. Hyvin rakentunut narttu jolla hyvä pää ja 
kaula, sopusuhtainen runko ja luusto, hyvä ylälinja, sopivat kulmaukset, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, 
vaisu luonne, pitäisi esiintyä iloisemmin. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen AVO EH 1. Hyvän 
tyyppinen, sopusuhtainen narttu, kuono-osa saisi olla vahvempi ja kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntai-
semmat, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vankka runko, liikkeessä hieman matalaraajaiselta 
vaikuttava, liikkuu edestä löysästi ja takaa hyvin, hyvä turkki. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Alf Lindblom AVO 1 (47 pist). Ruovesi 20.6. Jyrki Rasinpää AVO 1 (49 pist). 
Kouvola 8.8. Leena Kähkönen VOI 1 (43 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Helsinki 18.9. Pirkko Bellaoui ALO - (- pist). 
 
BENCHMARK ACE OF HEARTS C.I.B C.I.E Fin & No & Ee & Lt Mva BaltV-09 17190/06 s.12.2.2006 i. 
Backhills I Am What I Am e. JV-04 Finemoon Hungry For Love kasv. Mariann ja Anett Korpi  
Näyttelyt: Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola VAL ERI 1 PN1 ROP BIS3. Erinomainen tyyppi, feminiininen, 
kauttaaltaan tasapainoinen, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, riittävä luusto, hyvin kehittynyt runko, tasa-
painoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella. Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström KÄY ERI 1 PN3. 4-
vuotias, erittäin hyvän tyyppinen ja hyvän kokoinen narttu, hyvät rungon mittasuhteet, kaunis profiili seistessä, 
oikeat pään linjat, upea ilme, hieman pysty lapa, syvä rintakehä, hyvä lanne ja lantio, sopiva luusto, liikkuu hyvin, 
miellyttävä luonne. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia VAL ERI 4. Well made bitch, square in outline, 
enough neck into good front assembly, short deep body, good hindquarters. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva 
VAL ERI 1 PN1 VSP. Excellent type, very feminine, strong bones, beautiful head, scissor bite, excellent neck 
and topline, merry tail, excellent forechest along ribcage, excellent angulations and movement. Helsinki KR 5.9. 
Helle Dan Pålsson, Tanska VAL ERI 1 PN1 VSP. Very typy, short and compact, excellent size, feminine head 
with dark eyes, good bite, enough neck, well placed shoulder, a little straight upper arm, very short and compact 
body, excellent quarters, moves sound behind, a little short in front, excellent coat and temperament. Kouvola 
RN 13.11. Markku Santamäki VAL ERI 2 PN3. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, 
ilmeikäs pää, kaunis ylälinja, riittävä luusto ja rinnan syvyys, olkavarret voisivat olla viistommat, kaunis hyvin 
laitettu turkki, hyvä käytös ja liikkeet. 
 
BENCHMARK CARANDOTTA Fin & Lv & Ee Mva 38844/04 s.14.7.2004 i. C.I.B Fin & Ee Mva Benchmark 
Hard Rock Cafe e. C.I.B & Fin & Ee Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi  
Näyttelyt: Valkeala RN 6.3. Eeva Resko VAL EH 1. Hyvän tyyppinen narttu, kallo-osa voisi olla jalompi ja 
silmät hieman suuremmat, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja erinomainen eturinta, mutta hieman kapea 
etuosa, vankka runko joka voisi olla hieman tiiviimpi, hieman jyrkkä lantio, vahva takaosa, saisi liikkua pidem-
mällä askeleella. Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat VAL ERI 1. 3 years, orange roan, 
excellent size, nice feminine head, would like to see better pigmentation, scissor bite, good neck and shoulders, 
very good ribs, nice bone and substance, good coat, nice balanced mover, very friendly. Kellokoski ER 5.6. 
Kim Gain, Iso-Britannia VAL ERI. Soundly made bitch producing sound movement, well angulated front and 



rear, short deep body, to be critical I'd like a little more bone but nevertheless an excellent bitch. Seinäjoki KV 
23.10. Eeva Rautala VAL EH 4. Pienikokoinen, hyvän tyyppinen narttu, feminiininen pää, toivoisin suuremmat 
silmät ja paremman pigmentin, riittävä kaula, hyvä selkälinja sekä eturinta ja rintakehä, sopusuhatinen luusto ja 
kulmaukset, hieman matalaraajainen kokonaisuus, liikkuu ryhdikkäästi melko hyvällä tehokkuudella, hyvä luonne 
ja esiintyminen. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska VAL ERI 4. 6 years, very nice feminine head and 
expression, dark eyes, low set ears, correct bite, good front, good length of neck, compact body, straight topline, 
well set tail, well angulated behind, moves with good drive but little wide in front, nice coat and colour, well 
presented. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania VAL ERI 1 PN2 VACA. Good in movement, elegant 
female, good angulation, correct proportions in head and body. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia 
VAL ERI. Sweet feminine bitch in good condition, ideal skull shape and expression, good balance between front 
and rear, moved without effort from well placed hocks and tight feet. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-
Lehkonen VAL ERI. Hyvä koko, tasapainoinen ja narttumainen, sopiva luuston vahvuus, sopivasti massaa 
rungossa, hyvä pään pituus ja profiili, kaunis ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset, erittäin kaunis liioittelematon 
turkki, hyvässä kunnossa. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Tuovi Henttu AVO 0 (0 pist). Kouvola 8.8. Leena Kähkönen AVO 2 (32 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Hyvinkää 23.5. Marita Packalén VOI 1 (267 pist). Helsinki 16.6. Hannele Pörsti VOI 0 
(183 pist). Helsinki 18.9. Pirkko Bellaoui VOI 3 (204 pist). 
 
BENCHMARK CHILL'N THRILL 31843/07 s.8.5.2007 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. C.I.B Fin & Ee 
Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi  
Näyttelyt: Valkeala RN 6.3. Eeva Resko AVO EH 1. Hyvän tyyppinen narttu, kuono-osa voisi olla aavistuksen 
syvempi, kaunis ilme, erinomainen eturinta, hieman pysty lapa mutta riittävä olkavarsi, hieman kapea edestä, 
vankka runko, hieman lyhyt rintakehä, hieman lyhyt lantio, normaalit takakulmat, vaivaton liikkuja. Kerimäki RN 
7.3. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PN4. Hyvä sukupuolileima ja mittasuhteet, täyteläinen runko, sopiva etuosa, 
hyvät takakulmaukset ja ylälinja, raajat voisivat olla voimakkaammat luustoltaan ja kuono vähän täyteläisempi, 
kauniit silmät, reipas hyvä liikkuja, vähän kapea takaa, hyvä sivusta katsottuna. Pertunmaa RN 10.4. Paavo 
Mattila AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Sopusuhtainen narttu jolla hyvä pää ja kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, 
sopivat kulmaukset, erittäin hyvä ylälinja, hyvä karvapeite, voisi liikkua vielä tehokkaammin, miellyttävä käytös. 
 
BENCHMARK DAZZLING BLUE 31486/07 s.9.5.2007 i. Mistily's Commander Blue e. JV-04 Finemoon Hungry 
For Love kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen AVO EH. 3-vuotias hyvärunkoinen narttu jolla riittävästi raaja-
luustoa, voisi olla hieman tiiviimpi erityisesti liikkuessaan, sievä nartun pää ja ilme, hyvä purenta, huulet ja 
korvat, hieman pystyasentoinen etuosa ja eturinta saa vielä kehittyä, voimakas takaosa, matala kinner, karva-
peite saisi olla silkkisempi, hyvä hapsutus, liikkuu hyvin mutta voisi olla iloisempi ja säilyttää ylälinjansa 
paremmin. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro AVO ERI 2 PN4 VASERT. Erinomainen tyyppi, riittävä 
luusto ja sopiva koko, erinomaiset mittasuhteet, kaunis narttumainen pää, pehmeä ilme, vahva selkä, erin-
omainen runko, vahva takaosa, hyvä turkki, kauniit liikkeet. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola AVO ERI 1 PN2 
SERT. Erinomainen tyyppi, erittäin feminiininen, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva runko, luusto 
voisi olla voimakkaampi, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, kaunis hännän kanto. 
Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO ERI. Well made good type of bitch, balanced, has good 
angulations in front and rear, excellent ribs with good depth, sound. Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, 
Romania AVO ERI 2 PN3. Beautiful female with good proportions, very feminine appearance without losing 
substance, correct head with good bite, strong neck, very compact and strong body, very good angulations at 
the hocks, good quality of the coat and very nice movement. Kajaani RN 12.6. Jens Martin Hansen, Tanska 
AVO ERI 1 PN2 VASERT. Well balanced quality bitch, excellent type, feminine head, correct bite, good neck 
and topline, good quarters, well developed body with a good spring of ribs, sound heavy mover, nice coat, nice 
temperament. Muhos RN 13.6. Soile Bister AVO ERI 2 PN2 SERT. Hyväluustoinen, aavistuksen matalaraajai-
nen feminiininen narttu jolla erinomainen runko, hyvä pään pituus, kuono voisi olla hieman täyttyneempi, 
toivoisin viistommat lavat, muutoin erinomaiset kulmaukset, hyväasentoinen häntä, kaunis karva, liikkuu varsin 
hyvin, erinomainen luonne. 
 
BENCHMARK EXPLORER'S DREAM 14185/08 s.13.1.2008 i. C.I.E V-10 Westerner Dance In Time e. Fin Mva 
Benchmark Visual World kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja AVO ERI 1. Correct proportions, nice head and 
expression, very good neck and shoulders, correct body and angulations, good coat, temperament and 
movement. Mikkeli RN 7.8. Paavo Mattila KÄY ERI 3. Mittasuhteiltaan hyvä kaunis narttu, otsapenger voisi olla 
hieman selvempi, kaunis ilme ja kaula, sopusuhtainen runko, eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvä runko, 
hyvä karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
BENCHMARK FLOWER GIRL Ee Mva Ee JMva EeJV-09 23146/08 s.8.4.2008 i. Pilula's Caal Me Midnight 
Chrysler e. C.I.B Fin & Ee Mva Benchmark Charlotte kasv. Mariann ja Anett Korpi  
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila KÄY EH 3. Kaunispäinen narttu, miellyttävä ilme, hyvä kaula, etu-
rinta voisi olla hieman voimakkaampi, hyvä runko, pyöristää hieman lanneosaansa liikkeessä, hyvä karvapeite, 
liikkuu hyvin, luusto voisi olla hieman vankempi, kokonaisuus voisi olla hieman vankempi, miellyttävä käytös. 
 
BENCHMARK GREDANINA 44003/08 s.24.7.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva PMJV-05 
LvV-06 Rancegraig Scottish Gent e. Benchmark A Love Like This kasv. Mariann ja Anett Korpi  



Näyttelyt: Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia AVO ERI 2. Well balanced body, pretty head, narrow skull, 
good reach of neck, correct set of ears, needs good ring training, not an easy mover. Kuopio KV 7.8. Frank 
Whyte, Iso-Britannia AVO ERI 3. Balanced, feminine head and expression, good bone and feet, good depth 
and spring of ribs, well developed quarters, in good coat and condition, covers ground well. Kuopio KV 8.8. 
Darren Bowey, Australia AVO ERI 2. Good quality bitch, beautiful head and expression, nice compact body 
shape, firm topline, good front angulation, would prefer more angulation in the hindquarters. Helsinki KV 11.12. 
Bill Bunce, Iso-Britannia AVO ERI. Well groomed bitch in good condition, good balance between front and 
rear, correct skull and expression, moved with drive when she settled. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-
Lehkonen AVO ERI 4. Hyvä koko ja mittasuhteet, tanakka lyhyt runko, hieman suippeneva kuono, lyhyehkö 
kaula, täyteläinen rintakehä, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä selkälinja, erittäin hyvä turkki, vilkas ja iloinen 
käytös. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 14.8. Harry Vilkman SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: vilkas, hyvä ja 
tulee toimeen muiden kanssa. Haku ja laukaus hylätty: ei lähde etsimään riistaa, irtoaa mutta ei tällä kertaa 
käytä vainua, tekee pistoja ja palaa ohjaajan luo. Jäljestys hyväksytty: reipas hyvä etenevä jäljestys, melko 
tarkkaa kaadolle asti, kaato kiinnostaa. Vesityö hyväksytty: ui, noutaa ja luovuttaa pukin. Tottelevaisuus 
hyväksytty: hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: reipasta yhteistyötä. 
 
BENCHMARK GREVINNA 44004/08 s.24.7.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva PMJV-05 
LvV-06 Rancegraig Scottish Gent e. Benchmark A Love Like This kasv. Mariann ja Anett Korpi  
Taipumuskokeet: Ruovesi 4.9. Kaarina Pirilä SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Kati ei juuri välitä 
muista koirista mutta mielistelee ihmisiä ja haluaa olla rapsuteltavana. Haku ja laukaus hylätty: Kati etenee 
metsässä kävelyvauhtia, haku on hyvin suppeaa, välillä mättäät tutkitaan perusteellisesti, laukauksen jälkeen 
jatkaa, Kati käyttää sekä maa- että ilmavainua ja antaa kytkeä heti ensi kutsusta, metsän hajut kiinnostavat Katia 
vaikka tänään haku ei ole riittävän laajaa mutta pienellä treenillä ja itseluottamuksen kasvaessa Katin hakukin 
luultavasti laajenee. Jäljestys hyväksytty: Kati ohjataan jäljelle ja reipas jäljestys alkaa, hiukan ennen kulmaa 
Kati lähtee määrätietoisesti jälkeä takaisin pain ja tuomitaan hukka, osoitetaan puhdas jälki, kulma pienellä 
tarkistuslenkillä, toinen osuus melko tarkasti jäljen päällä, kaadon nuuhki ja nuoli, Katissa on potentiaalia 
jälkikoiraksi. Vesityö hyväksytty: aluksi varovasti veteen, ui suoraan pukille ja tuo sen ohjaajan käteen. 
Tottelevaisuus hyväksytty: Kati on hyvin ohjaajansa hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Katissa on 
taipumuksia metsäisiin harrastuksiin, haussa tarvittaisiin pientä "sysäystä" siihen mitä pitäisi tehdä, niin suoritus 
paranisi. 
 
BENCHMARK HAPPY ENDING 61996/08 s.13.12.2008 i. C.I.E V-10 Westerner Dance In Time e. C.I.B C.I.E 
Fin & Dk & Lv & Lt Mva LtV-09 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Kerimäki RN 7.3. Elena Ruskovaara JUN EH 1. Erittäin narttumainen, hyvät mittasuhteet, toivoisin 
tähän ikään jo täyteläisemmän rungon ja enemmän eturintaa, voimakkaat takakulmat, varsin hyvä kaula, hyvä 
kallo, kuonon tulee täyttyä, kapeasta rungosta johtuen liikkeet vähän ahtaat ja etuaskel sidottu, hyvä karva, ylä-
linja ja häntä, kaunis sivukuva mutta on vielä kovin yksiulotteista. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila JUN ERI 1. 
Mittasuhteiltaan hyvä nuori narttu jolla kaunisilmeinen pää, kaunis kaula, vielä kapeahko rintakehä, erinomainen 
ylälinja ja takaosa, erittäin hyvälaatuinen karva, hyvät sivuliikkeet, vielä hieman kapeat edestä, miellyttävä 
käytös. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia NUO EH 4. Elegant in outline, good angulation in front and 
rear, flows from neck into level topline, on examination I found her very narrow all the way through which 
reflected on her movement, well presented. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia NUO EH 2. Pretty head, dark 
eyes, good pigmentation, very narrow forechest, not enough depth of chest, long in loins, not a correct front 
action. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia NUO EH 3. Good size and type, feminine balanced outline, 
good rear angulation, legs and feet, good coat condition, promising youngster, just lacks spring of rib and 
maturity. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia NUO ERI 2. Good quality bitch, feminine, lovely head and 
expression, nice body shape, good angulations, firm topline, good tailset, not moving her best today but could do 
better. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania NUO EH 2. In movement close in front legs and narrow in 
back, narrow front, good head proportions, a little bit high on legs, not strong topline. 
 
BENCHMARK HELLO LUCIA 61997/08 s.13.12.2006 i. C.I.E V-10 Westerner Dance In Time e. C.I.B C.I.E Fin 
& Lv & Lt Mva LtV-09 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Valkeala RN 6.3. Eeva Resko JUN ERI 1 PN1 SERT ROP. Erittäin hyvän tyyppinen, erinomaiset 
mittasuhteet omaava narttu, hyvä ilme, voisi olla aavistuksen enemmän otsapengertä, hieman pysty lapa mutta 
hyvä olkavarsi ja eturinta, erittäin hyvä luusto, vankka ja tiivis runko, aavistuksen lyhyt rintakehä, hieman jyrkkä 
lantio, erinomainen vahva takaosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin. Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, 
Alankomaat JUN ERI 3. 1 year old orange roan, lovely young bitch, shows quality, feminine head, lovely 
expression, scissor bite, nice neck and shoulder, needs to develop in body, lovely bone, very good coat, steady 
mover, nice temperament. Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila JUN ERI 1 PN3. Kaunis nuori narttu, hyvän 
mallinen pää ja kaunis ilme, erinomainen kaula, hyvin kehittynyt runko, erittäin hyvin kulmautunut takaa, hyvä 
ylälinja, hyvän laatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen NUO ERI 1 
PN4 SERT. Kaunislinjainen nuori narttu, hyvin kaunis nartun pää ja ilme, erinomaiset pään linjat, hyvä purenta, 
huulet ja korvat, ikäisekseen erinomainen runko ja hyvin kulmautunut tiivis etuosa, vahvat käpälät, hyvä takaosa, 
kaunis kaulan kiinnitys ja ylälinja, vahva lanne, erinomainen karvan laatu, liikkuu edestä hieman hosuen, hyvin 
takaa ja sivusta, oikea askelpituus, hyvä luonne. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia NUO ERI 2. 
Feminine balanced head, square, compact and holds good topline, good bone and feet, presented in excellent 
condition. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia NUO ERI 1 SERT. Lovely quality bitch, good body shape, 



moderate angulations in front and rear, well balanced, nice firm topline, good tailset, moves soundly, good 
attitude. Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia NUO ERI 1 PN2 VASERT. 20 months, good proportions, 
feminine head with enough strong muzzle, correct eye shape, correct topline and tailset, very good angulations, 
moves very well. Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia NUO ERI 1 PN2 SERT. 20 months, excellent type, 
correct bite, I would like more stop, good dark eyes, good neck and shoulders, well angulated, good coat, lovely 
movement. Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat NUO ERI 1. Very nice cocker bitch, correct in bone 
and substance, lovely head profile, nice eye and expression, well developed body, correct topline, croup and 
tailset, sufficient forechest, correct front and rear angulation, easy mover with sufficient reach and drive, nice 
temperament and presentation. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala NUO ERI 1. Hyvän tyyppinen nuori narttu, 
feminiininen pää, riittävät huulet, hyvä kaula, rintakehän tulee vielä kehittyä, hyvät takakulmaukset, saisi olla 
hieman paremmin kulmautunut edestä, liikkuu erittäin hyvin, hyvä luonne. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, 
Tanska NUO ERI 1. 21 months, nice feminine head and expression, correct bite, long low set ears, nice neck, 
correct front, straight topline, compact body, well angulated behind, moves with good drive, nice coat and colour, 
good temperament. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 1. Hyvä koko, hyvin kehittynyt ja 
vahva, pitkä suoralinjainen pää, hyvä lapakulmaus ja täyteläinen eturinta, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, 
aavistuksen laskeva selkälinja, leveä reisi, hyvät takakulmaukset, ihanteellinen karvapeite, hyvässä kunnossa, 
liikkuu reippaasti. 
Taipumuskokeet: Kouvola 15.7. Veli Nurminen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen 
tutustuja, asiallisesti koiriin ja ihmisiin suhtautuva koira. Haku ja laukaus hyväksytty: laajuus sopivaa, etu-
maaston kattavaa, innokasta ja ohjattavissa olevaa hakua, jälkitarkkaa työtä, hyvää yhteistyötä ja hyvä 
tottelevaisuus, laukauksesta säpsähtää ja tarkastaa laukauksen suunnan. Jäljestys hyväksytty: ilmavainuinen 
jäljestys, varmaa jälkityötä, kulmassa kaarros ja kaato kiinnostaa, nuuhkii. Vesityö hyväksytty: hyvä uimari, tuo 
riistapukin käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvä tottelevaisuus, hyvin ohjattavissa oleva koira. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: hyvä toimiva pari, tulee hyvä metsästyskoira pienen hiomisen jälkeen. 
Tottelevaisuuskokeet: Inkoo 4.9. Harri Laisi ALO 1 (186,50 pist). Helsinki 18.9. Pirkko Bellaoui AVO 0 (93,50 
pist). 
 
BENCHMARK HERMIONE 61998/08 s.13.12.2008 i. C.I.E V-10 Westerner Dance In Time e. C.I.B C.I.E Fin & 
Dk & Lv & Lt Mva LtV-09 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt JUN EH 2. Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet, ilmeikäs pää, 
hieman takaluisu kallo, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, 
hyvä turkki, hieman kapea edestä ja takaa, kauniit sivuliikkeet. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia 
JUN ERI. Square balanced bitch, pretty feminine head, nice neck and shoulders, good rear angulation, even 
topline, a little narrow in front, she moves soundly, good spring of rib, good muscle condition. Heinola KR 22.8. 
Alberto Cuccillato, Italia NUO ERI 2 PN2 VASERT. 20 months, good type, correct bite, I would like more 
important head and larger brisket, well angulated, good thorax and loin, good coat, good movement. 
 
BENCHMARK IBIZA HIPPIE JV-10 16269/10 s.8.1.2010 i. Manchela Shiraz e. Pilula's Caal Me American Diva 
kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia PEN 1 KP ROP-pentu. 7½ months, good proportions, lovely 
head with feminine expression, excellent body structure for the age, correct tailset, correct angulations, good 
movement for the age. Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia PEN 1 KP ROP-pentu. 7 months, good type, 
lovely expression, good size for a bitch, well angulated, coat is still puppy coat, lovely movement, very promising. 
Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska PEN 1 KP ROP-pentu. Almost 8 months, still developing, 
lovely feminine head, typical expression, scissor bite, nice neck and shoulder line, well angulated in front and 
behind, well developed body, nice legs and feet, moves well, nice temperament. Helsinki KR 5.9. Helle Dan 
Pålsson, Tanska PEN 1 KP ROP-pentu. Sweet and compact, of good size, lovely head with excellent 
expression, good bite, a little throaty, good neck, little straight shoulder, well placed upper arm, short and 
compact, excellent quarters, moves soundly with good reach, lovely temperament. Eckerö KV 26.9. Rony 
Doedijns, Alankomaat PEN 1 KP ROP-pentu. Very beautiful puppy, 8 months, very compact in silhouette, nice 
head with nice lines in muzzle and skull, lovely earset and carriage, nicely made in front and feet, excellent body 
and topline for age, correct rear angulation, lovely colour and condition, needs to improve on the move, lovely 
temperament and presentation. Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen ja 
kokoinen juniorinarttu, kaunis pää jossa hyvät linjat, oikea purenta, tummat silmät, hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja 
käpälät, hyvin kehittynyt eturinta ja runko, hyvät kulmaukset, kapea reisi, hyvä hännän kiinnitys, hyvä sivuaskel, 
takaa hieman ahdas, hyvä käytös. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska JUN EH 2. 10 months, well developed 
bitch, sweet feminine head and expression, dark eyes, correct bite, good length of neck, good front, correct 
compact body, strong topline, well set tail, well angulated behind, could use better drive in movement, could be a 
little more outgoing in temperament, nice coat and condition. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN 
ERI 3. Sweet natured youngster in excellent condition, developing well in bone and muscle, moved with 
enthusiasm from well placed hocks. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 1 JV-10 PN3 
VASERT. Erittäin viehättävä tasapainoinen ja hyvärakenteinen nuori narttu, kaunis suoralinjainen pää, erin-
omainen ryhti ja ylälinja, täyteläinen runko, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä luusto, tiivis narttumainen kokonai-
suus. 
 
BENCHMARK JASMINE NOIR 17037/10 s.11.1.2010 i. Nl Mva Vignoble Champenois de Quadragant e. C.I.B 
C.I.E Fin & Dk & Lv & Lt Mva LtV-09 Cockergold Cool Blue Night kasv. Mariann ja Anett Korpi 



Näyttelyt: Vantaa PN 13.6. Marja Kosonen PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Reipas, iloisesti esiintyvä, 
ihastuttava narttupentu, kaunisilmeinen pää, ikäisekseen erinomainen runko, oikean laatuinen karva tulossa, 
reippaat liikkeet. Kihniö RN 28.8. Markku Santamäki PEN 1. Vielä kehitysvaiheessa oleva pentu, ilmeikäs pää, 
kuono-osa voisi olla vankempi, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, 
käyttäytyy iloisesti ja luottavaisesti, turkki ei vielä valmis, tasapainoiset liikkeet. 
 
BENCHMARK MERCI MICHELLE C.I.B Fin & Ee Mva JV-01 V-01 39533/00 s.20.9.2000 i. C.I.B Fin & Ee Mva 
BaltV-00 Benchmark Kickshaw Knob Jr e. Fin Mva Benchmark Michelle Melody kasv. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat VET ERI 1 PN4 ROP-VET. 9½ years old, 
nice size, lovely temperament, nice feminine head, soft expression, good bite, in very good condition, cobby, lots 
of substance, well angulated, lovely feet, good coat, merry, very good mover. Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs VET 
ERI 1 PN3 ROP-VET. Iloinen, hyvässä kunnossa oleva kohta 10-vuotias tasapainoinen narttu, hyvät pään linjat 
ja vahvuus, miellyttävä ilme, olkavarsi voisi olla viistompi, muuten hyvät kulmaukset, hyvä runko, liikkuu iloisesti, 
heittää etukäpäliään hieman ulospäin, melko hyvän laatuinen karvapeite. Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström 
VET ERI 1 ROP-VET. 10-vuotias, erinomainen tyyppi ja koko, liikkuu hyvin vaivattomasti kehää ympäri, kaunis 
hyvän mallinen pää, kaunis ilme, hyvä kaula ja eturinta, tilava rintakehä, hyvä lantio ja lanne, erinomaiset 
sivuliikkeet, ihana luonne, hieman pehmyt karva. Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi VET EH 2. 9½ årig 
veteran is bra kondition, feminint huvud, något kort nosparti, saxbett, bra ögon och öron, något kort hals, 
tillräcklig förbröst, något rund bröstkorg, knappa vinklar, passande benstomme, mycket bra kors coh svans, stark 
rygg, rör sig inte helt i balans, ganska bra päls, typiskt temperament. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, 
Iso-Britannia VET ERI 3. Lovely head and expression, tight dark eye, correct reach of neck, well placed 
shoulders, short cobby body, lovely width of quarters, moved very well, lovely type. Vantaa RN 13.6. Juha 
Palosaari VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Hyvät mittasuhteet, miellyttävät ääriviivat, kaunis pää, kaunis kaula ja 
ylälinja, hyvä etu- ja takaosa, erinomainen runko ja sutjakassa kunnossa 10-vuotiaaksi, liikkuu hyvin sivulta. 
Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska VET ERI 2. 10 years old cocker bitch, still going strong, 
feminine head, nice expression, nice neck and shoulder line, strong body, well angulated behind, still sound and 
happy mover. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia VET ERI. Good head and expression, very 
good coat and condition, good legs and geet, just losing her topline on the move. 
 
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: Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta VAL ERI 2 PN2. Erinomainen tyyppi, hyvä nartun pää, tänään 
hieman pulskassa kunnossa, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, sopiva luusto, voimakas runko, ei aivan 
parhaassa karvassa tänään, erinomainen luonne, liikkuu hyvin. 
 
BIRCHFIRE ICING SILK 23006/07 s.13.3.2007 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Fin Mva Birchfire Happy 
Girl kasv. Oili ja Kari Mattila 
Jäljestämiskokeet: Tammela 22.8. Anne Viitanen AVO 1 (46 pist). 
 
BLEPER'S PELAGEJA Rus & Fi Mva Rus JMva PKR.VIII-20918 s.8.7.2007 i. Beach Boy vom Rauhen Holz e. 
Pl Mva Whistle Bleper's kasv. Tatiana Kasjan, Puola 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali VAL ERI 1 PN1 SERT FI MVA CACIB VSP. Très 
typique en tête et corps, bons aplombs, se mouve bien, bon poil et temperament. 
 
BLEPER'S TATTOO 22123/07 s.21.6.2006 i. Phil Maris Marchello e. C.I.B Pl Mva Pl JMva Bleper's Eteri kasv. 
Tatiana Kasjan, Puola 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt KÄY ERI 1 PN4. Sopusuhtainen kaunispäinen narttu, hyvä 
kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, rintakehä voisi olla aavistuksen täyteläisempi, kauniit vetävät sivu-
liikkeet, hieman kapet etuliikkeet, erinomainen turkki. Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström KÄY EH 2. Hyvän 
kokoinen, erinomainen pitkä pää, kaunis ilme, hyvä kaula, eturinta saisi olla selvempi ja rintakehä voimak-
kaampi, pitkä lanneosa, sopiva luusto, hyvä karva, miellyttävä luonne, kapeat etuliikkeet, sivuilta liikkuu hyvin. 
Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari AVO ERI 2. Good size, proportions and moving, typical 
head, lovely neckline, correct topline, correct underline, must have more hair for show. 
 
BLEPER'S YABBA-DABBA-DOO Se & Lv & By Mva JV-08 LvV-10 37604/08 s.16.1.2008 i. C.I.B Pl Mva Pl 
JMva Bleper's Andron e. Pl Mva Pl JMva Fifty-Fifty Bleper's kasv. Tatiana Kasjan, Puola 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta AVO ERI 1 PN2 VASERT. Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erittäin 
hyvä tasapainoinen narttu, hyvät pään lnjat, kaunis ilme, erinomainen kaula, lavat ja ylälinja, hyvä eturinta ja 
rintakehä, hyvin kulmautunut takaosa, matala kinner, hyvä karvapeite, hyvät sivuliikkeet, hieman leveät takaa.  
Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs AVO ERI 1 PN1 SERT CACIB ROP. Ihastuttava kokonaisuus, kaunislinjainen tasa-
painoinen tiivis narttu jolla erinomainen rakenne, kaunisilmeinen hyvä pää, liikkuu edestä hieman leveästi, 
muuten tasapainoinen askellus, erinomainen karva, hyvä käytös. Koski tl RN 2.5. Arja Koskelo VAL ERI 1 PN1 
ROP RYP2. Erinomainen tyyppi, kauttaaltaan hyvin korkealuokkainen, terverakenteinen, hyvämittasuhteinen, 
kaunispäinen ja tehokkaasti liikkuva narttu, upea ylälinja, tasapainonen kokonaisuus, hyvin korkealuokkainen.  
Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti VAL ERI 2. Nice bitch, nice head, good reach of neck, nice 
shoulder, very nice outline, moves excellently. Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström VAL ERI 1 PN1 CACIB 
VSP. 2-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu jolla kauniit ääriviivat, hyvin kaunis pää jossa oikeat 
linjat ja ilme, kaula liittyy hyvin lapoihin, sopiva eturinta, hyvä tilava rintakehä, hieman pitkä mutta vahva lanne, 



hyvä lantio ja luusto, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia VAL ERI 1 
PN2. Very nicely made bitch, elegant in outline, correct angulation in front and rear, correct legs and feet, level 
topline held on the move, lovely coat and condition. Kotka KV 19.6. Beata Petkevica, Latvia VAL ERI 1 PN1 
CACIB ROP RYP4. 2 years old, very feminine female with good bone, feminine head, enough stop, nice eyes 
and ears, correct length of neck, nice topline, good withers, excellent spring of ribs, good croup, correct 
placement of tail, excellent work of tail, good drive from behind, good coat and colour. Vesilahti RN 7.8. 
Hannele Jokisilta VAL ERI 1 PN1 ROP. Erinomainen kaunis narttumainen kokoinaisuus, hyvä pää ja ilme, 
kaunis kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, riittävä eturinta, hyvä luusto, kaunis 
karva, voimakas runko, reipas luonne, liikkuu erittäin hyvin. Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta VAL ERI 
1 PN1 ROP RYP1. Harmonischer Typ, schöner Kopf, quadratische Fang, lappiger Behang, harmonische Hals-
Rückenlinie, tiefes Brustbein, feste Keulen, vorzügliche Textur, harmonische Bewegung mit Schub, sehr gute 
Rutenspiel, sehr gute Charakter. Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska VAL ERI 1 PN1 CACIB VSP. 
2½ years old champion bitch, feminine head, typical expression, scissor bite, nice neck and topline, strong body, 
nice chest, well angulated behind, nice tailset, sound happy mover, lovely coat, nice temperament. Helsinki KR 
5.9. Helle Dan Pålsson, Tanska VAL ERI 2. Strong but feminine, with a little longer line, feminine head, nice 
expression and bite, lovely neck and outline, well developed body, a little long loin, good quarters, moves with 
good reach but bow-legged behind and a little open in front, lovely coat and temperament. Hyvinkää ER 9.10. 
Pamela Halkett, Iso-Britannia VAL ERI 2. Nice head and expression, good neck, would prefer better shoulders, 
strong deep body, nice quarters with plenty of width, excellent coat and condition. Helsinki KV 11.12. Bill 
Bunce, Iso-Britannia VAL ERI 2. Feminine bitch in excellent condition, correct skull shape and expression, 
good reach of clean neck, good balance between front and rear, moves out well maintaining topline, enthusiastic 
throughout. 
 
BOLTON'S MOCHA MINT S15640/2007 s.28.12.2006 i. Se(n) & No Mva Artmaster's Hole In One Jr e. Bolton's 
Columbine kasv. Boel Edholm 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 29.5. Leila Kärkäs AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Erinomainen, kaunislinjainen 
kokonaisuus, erinomainen tehokas liike, joskin hieman kapea edestä, pään linjat saisivat olla yhdensuuntai-
semmat, riittävä otsapenger, kauniit silmät, hyvä kuono, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, 
tasapainoinen raajarakenne, hyvä luusto, iloinen luonne, hyvä karva. Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, 
Romania AVO ERI 3 PN4. Very sportive, athletic general appearance, correct head, correct proportions 
between nose and skull crane, expressive eyes, matches well with the colour of the coat, topline a little bit too 
rounded at the croup, very good ribcage, good quality and colour of the coat, very good movement. Kemi KR 
24.7. Matti Tuominen AVO ERI 3. Erinomaista tyyppiä oleva, miellyttäväpäinen ja miellyttäväilmeinen narttu 
jolla erinomainen käytös, hyvä runko ja kaula, kapea etuosa mutta myös hieman kapeat liikkeet, liikkuu erin-
omaisesti sivusta, tasapainoisesti kulmautunut, esitetään hyvin. 
 
BONNIE 51048/08 s.3.8.2008 i. Fi Mva Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Tiias Heart Of Hearts kasv.  
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila NUO H. Hyvän tyyppinen nuori narttu, kaunisilmeinen pää, hyvä 
kaula, hieman suora edestä, hyvä runko, hyvälaatuinen karvapeite, saisi liikkua tasapainoisemmin, hyvä luonne. 
 
BONNINGDALE HEAD HELD HIGH 23431/10 s.22.2.2010 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Convoy's Forest 
Flower kasv. Vendela Pento 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN. Nice head, good neck, would prefer better 
shoulders, good body, nice quarters, moved very happily. 
 
BONNINGDALE SEND ME EMAIL 58044/08 s.21.10.2008 i. C.I.B Fi & No & Ee Mva Great Escape I'm With 
Stupid e. Convoy's Forest Flower kasv. Vendela Pento 
Näyttelyt: Kihniö RN 28.8. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PN1 SERT VSP. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan 
oikea, hyvä pää ja kaula, hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, runko voisi vielä kehittyä, riittävä 
turkki, käyttäytyy kuten juoksuaikainen narttu ikään. 
 
BONNINGDALE SORRY I'M LATE 58043/08 s.21.10.2008 i. C.I.B Fi & No & Ee Mva Great Escape I'm With 
Stupid e. Convoy's Forest Flower kasv. Vendela Pento 
Näyttelyt: Laitila RN 17.4. Leila Kärkäs NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, iloinen nuori narttu jonka pää 
vielä kevyt, vankka runko ja hyvä eturinta mutta liikkeessä kovin kapea edestä ja takaa, hyvä kaula ja ylälinja, 
hieman luisu lantio, hyvät etukulmat, melko voimakkaasti kulmautunut takaa, hyvä sivuliike, erinomainen karvan 
laatu. Kihniö RN 28.8. Markku Santamäki NUO EH 1. Tyylikäs, rungon mittasuhteiltaan oikea, kohtalaisen 
hyvä pää, kuonon tulisi olla täyteläisempi ja alaleuan voimakkaampi, näyttävä ylälinja, riittävä luusto, hyvät 
raajojen kulmaukset, käyttäytyy hyvin, liikkuu hyvin nopeatempoisesti ja lyhyellä askeleella. 
 
BOOGIE’S AVA GARDNER 32339/06 s.4.5.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva PMJV-05 
LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Fin Mva Goldbird’s Avalance kasv. Anita Härkönen 
Näyttelyt: Joensuu KV 30.5. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi AVO ERI 1 PN2 CACIB. 4 years old, nice size and 
good proportions, excellent type, ultra feminine head with good expression and dark eyes, good bite and well set 
ears, good neck, shoulder and forechest, good body, slightly steep in croup, good angles behind, good feet, 
moves with her elbows out in front, excellent length of step in side. Kajaani RN 12.6. Jens Martin Hansen, 
Tanska AVO ERI 3. Well sized bitch, excellent type, feminine head, good proportions, correct bite, good neck 
and topline, well angulated all over, good body, good forechest, moves very well, good coat, nice temperament. 



 
BREEZE GLORIOUS 35448/10 s.6.5.2010 i. Jusmil Ice And Fire e. Breeze Jewel For You kasv. Pirjo Lehtonen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN 3. Nice head and good dark eye, good neck 
and shoulders, short body, moved well. 
 
BREEZE GOLDEN GIRL 35446/10 s.6.5.2010 i. Jusmil Ice And Fire e. Breeze Jewel For You kasv. Pirjo 
Lehtonen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN 2 KP. Nice head and expression, good neck 
and shoulders, lovely bone and feet, strong deep body, moved well. 
 
BREEZE GRACE KELLY 35445/10 s.6.5.2010 i. Jusmil Ice And Fire e. Breeze Jewel For You kasv. Pirjo 
Lehtonen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN. Good dark eye, nice neck, needs to develop 
in body, happy mover. Helsinki PN 28.11. Vesa Lehtonen BABY 4. Hyvin iloinen ja reipas neitokainen, hyvä 
pää ja ilme, riittävä kaula, hieman niukasti kulmautunut edestä, rintakehän tulee vielä syvetä ja eturinnan täyttyä, 
jyrkkä lantio jonka vuoksi takaraajat jäävät rungon alle niin seistessä kuin liikkuessa, sopiva luusto. 
 
BREEZE PERFUME OF ROSE 16586/02 s.16.1.2002 i. Crawford Grand Slam e. Breeze Now Sonja-Maria kasv. 
Pirjo Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI. Pleasing head and expression, 
good reach of neck, carrying a little excess weight over shoulders, short deep body, good turn of stifle, just 
loosing her topline a little bit, moved well. 
 
BREEZE RAVISH TO ALL 42231/04 s.13.8.2004 i. C.I.B Fin & Lv & Ee Mva LvV-10 Francini’s 
Pensierostupendo e. Fin Mva Breeze Sugarbite kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia KÄY EH. Feminine bitch, soundly made, a little light in 
bone and straight in stifle, in good condition, moves soundly. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Ilkka Niemi AVO 2 (31 pist). Espoo 13.6. Jukka Kuparinen AVO 0 (0 pist). 
MH-luonnekuvaus: Punkalaidun 9.7. Marina Bast ja Kai Tarkka. 
 
BREEZE SUN 'N' FUN Fin & No Jva 18112/05 s.6.2.2005 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini's Rubacuori e. Breeze 
Half-Penny kasv. Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 2.5. Ilkka Niemi VOI 2 (38 pist). Savitaipale 13.6. Markku Huttunen VOI 2 (32 
pist). Kouvola 4.7. Paul Vuori VOI 0 (0 pist). Kouvola 25.7. Petri Pelkonen VOI 1 (50 pist). Loppi 1.8. Ilkka 
Niemi VOI 1 (47 pist). Kouvola 8.8. Pasi Kemppainen VOI 1 (46 pist). Tammela 22.8. Karla Sohlman VOI 1 (45 
pist). Askola 5.9. Markku Huttunen VOI 2 (35 pist). Ruovesi 12.9. Alf Lindblom VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, 
f-5 = 48 pist). Rauhallinen hyvin ohjattu lähtö, Sanni lähtee innokkaasti jäljestämään ja etenee reippaasti ja jälki-
tarkasti, ensimmäinen kulma tarkasti, kolmas pienen tarkistuslenkin avulla, katkos selvitettiin rengastuksin jäljen-
tekijöitten jälkiä pitkin, makauksista merkkasi kahta hyvin pysähtymällä, yhden nuuhkaisi hidastaen ja yhden 
miltei pysähtyen, kaadolla pysähtyy ja sitä tutkittiin tarkkaan, erinomainen ohjaajan ja koiran yhteistyö, tänään 
pisteitä verottaa makausten merkkaus. 
 
BREEZE TAHOMA DOLL 43505/08 s.30.6.2008 i. Bleper's Step By Step e. Fin Mva Breeze Tiramisu kasv. Pirjo 
ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska NUO EH 1. 2 years old English cocker bitch, still 
developing, feminine head, nice expression, scissor bite, enough neck, the shoulder could be better laid back, 
well angulated behind, a little light in bone, moves in the right pattern, nice coat and temperament. 
 
BREEZE TENNESEE TANGO 43506/08 s.30.6.2008 i. Bleper's Step By Step e. Fin Mva Breeze Tiramisu kasv. 
Pirjo ja Kirsi Lehtonen 
Näyttelyt: Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva AVO ERI 2 PN4. Correct breed type, excellent size and bones, very 
feminine, typical head, soft expression, scissor bite, excellent neck, topline and tail carriage, excellent forechest, 
enough long ribcage, very well angulated, moves with good drive, excellent temperament. Helsinki KR 5.9. 
Helle Dan Pålsson, Tanska AVO ERI 3 PN3 SERT. Nice type and size, lovely colour, feminine head, lovely 
expression, a little short foreface, good neck, straight shoulder, long and well placed upper arm, nice forechest, 
compact and strong body, lovely quarters, moves happily with good drive, open in front, excellent coat and 
temperament. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO EH. Good head and expression with nice 
dark eye, good neck, nice legs and feet, strong body, would prefer better balance, losing topline on the move. 
Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska AVO ERI 2. 2½ years, very nice feminine head and expression, correct 
bite, dark eyes, well set ears, good length of neck, good front, strong topline, compact body, well set tail, well 
angulated behind, moves with good drive, a bit wide in front, nice coat colour and condition, good temperament. 
Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO ERI 4. Sweet bitch so keen to please her handler, well 
groomed and presented, very feminine, ideal skull shape and expression, moved with easy drive from well 
placed hocks. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO EH. Hieman lyhytlinjainen, tiivis ja matala-
raajainen, kuono saisi olla pidempi, kaunis ilme, lyhyehkö kaula, täyteläinen eturinta, syvä ja tilava rintakehä, 
hyvät takakulmaukset, erinomainen turkki. 
 



BRITTANY 33429/03 s.3.7.2003 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Dk & Ee & Se(n) & No Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 
Benchmark Oliver Twist e. Teacon Shooting Star kasv.  
Jäljestämiskokeet: Orimattila 30.5. Petri Pelkonen AVO 2 (a-5, b-9, c-8, d-9, e-3, f-3 = 37 pist). Alkumakaus 
tutkitaan hyvin, koira aloitti erittäin määrätietoisen maavainuisen jälkitarkan työskentelyn, koira eteni reipasta 
vauhtia tehden koko jäljen ajan pieniä tarkistuksia molemmin puolin jälkeä, kolmannella osuudella yksi näistä 
tarkistuksista ajoi koiran paluujäljelle josta hukka, makauksista toinen ohitettiin, toinen nuuhkaistiin pikaisesti, 1. 
kulma vauhdilla yli, sieltä rengastaen uudellen osuudelle, toinen tarkasti, kaadon otti ilmasta jota hetki etsittiin, 
koira oli kiinnostunut kaadosta, tänään reipas vauhti aiheutti pienen lipsahduksen muuten hyvässä 
suorituksessa. Orimattila 8.8. Ilkka Niemi AVO 2 (33 pist). 
 
CARRIER ALL-PURPOSE 12571/03 s.23.12.2002 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Ee & Se(n) & No & Pohj Mva EeV-
01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Carrier Water Lily kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat KÄY EH 3. 6 years old orange white, nice 
type, good size, feminine head, could have some better pigmentation, scissor bite, prefer better shoulders, nice 
ribs, level topline, good bone, good coat, moves freely and happy. Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta KÄY H. 
Sopivan kokoinen, erittäin narttumainen kokonaisuus, hieman nouseva kuonon selkä ja kuonon tulisi olla 
täyteläisempi, riittävä kaula, toivoisin selvemmät kulmaukset eteen ja taakse, riittävä luusto, runko tulisi olla 
täyteläisempi, hyvä karvan laatu, erinomainen luonne, liikkuu hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Loppi 1.8. Ilkka Niemi VOI 3 (27 pist). 
 
CARRIER ELECTRIC BLUE Fi Mva 24335/05 s.6.4.2005 i. Fin Mva Finemoon Special Flirt e. Carrier Piece Of 
Cake kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta KÄY ERI 1 PN3 SERT. Erittäin narttumainen kokonaisuus, erin-
omainen tyyppi, hyvä nartun pää joka voisi olla täyteläisempi, kaunis kaula ja selkälinja, riittävästi kulmautunut 
edestä ja takaa, sopiva luusto, riittävä runko, kaunis karva, hyvä luonne, liikkuu hieman kapeasti takaa, muuten 
hyvin. Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta KÄY ERI 1 PN2 SERT FI MVA. Sehr gutes Gesambild, 
schöner Kopf, quadratischer Fang, tiefes Brustbein, Behang gut getragen, sehr gute Halslänge und Top-linie, 
fast Oberschenkel Winkelungen korrekt, Bewegung mit Schub und gute Rutenspiel, freundliches Wesen. 
Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia KÄY ERI 2. 5 years old, good proportions, feminine head and 
expression, strong muzzle, correct topline, very good angulations, in movement could be better in front, good 
temperament. Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia KÄY ERI 1. 5 years, good type, I would like better 
muzzle and lips, very well angulated in shoulders, excellent thorax, good topline, good coat, good movement. 
 
CARRIER PERFECT MATCH Fin & Lv & Lt Mva 10646/00 s.27.11.1999 i. Fieldstone Trapper McMurphy e. 
Carrier Water Song kasv. Ritva ja Tiina Rantanen 
Näyttelyt: Laitila RN 17.4. Leila Kärkäs VET ERI 1 PN2 ROP-VET BIS3-VET. 10½-vuotias iloisesti esiintyvä 
veteraani, kallossa havaittavissa kuivumista, hyvä kaula, voimakkaasti kulmautunut takaosa, hyvät etukulmat, 
erinomainen eturinta, liikkuu vielä erittäin hyvällä askeleella, karvapeite osittain erinomaista ja osittain ei niin 
hyvää. Koski tl RN 2.5. Arja Koskelo VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Erinomainen tyyppi, hyvin kaunispäinen, 
kauttaaltaan tasapainoinen, erittäin kaunislinjainen ja terveesti rakentunut, hyvin korkealuokkainen narttu jolla 
erinomaiset tehokkaat ja maatavoittavat liikkeet, valitettavasti turkki ei enää ole parhaimmillaan. Mynämäki KR 
16.5. Manola Poggesi Arnetoli, Italia VET ERI 2. Good general impression, typical head, correct ears, compact 
solid body, good bone and feet, correct coat, moves freely. Forssa KR 3.7. Åke Sjöström, Ruotsi VET ERI 1 
PN2 VSP-VET. Huvud med bra linjer men kunde vara lite torrare i kind och läppar, har något tunga ögonlock, 
bra halslinjer, fin överlinje och underlinje, bra vinklar fram och bak, ganska mycket päls, något grånad pä öronen, 
passande benstomme, bra steg. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Vesilahti RN 
7.8. Hannele Jokisilta VET ERI 1 PN4 ROP-VET. Erinomainen, erinomaisessa kunnossa oleva veteraani, 
voimakas pää, kaunis kaula ja selkälinja, hyvä eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, voimakkaasti takaa, vahva 
luusto, voimakas hyvä runko, hyvä karva, erinomainen esiintyjä, reippaat sivuliikkeet, erinomaiset takaa. Raisio 
KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta VET ERI 1 ROP-VET. 11 Jahre alt, in sehr guter Kondition, typischer Kopf, 
quadratischer Fang, korrekte Behang, schöne Top-linie, Haartextur für das Alte sehr gut, Brustbein tief, feste 
Oberschenke, Winkelungen sehr gut, frei Bewegung mit sehr gute Rutenspiel, gutes Wesen. Tervakoski KV 
29.8. Susie Svoldgaard, Tanska VET ERI 1 PN2 ROP-VET. 11 years old cocker bitch still going strong, nice 
feminine head, typical expression, scissor bite, lovely neck, nice short body, well angulated behind, still sound 
and happy mover, nice temperament. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala VET ERI 2. Voimakasrakenteinen, 
erittäin hyvän tyyppinen narttu, pää voisi olla hieman kuivempi, hyvä kaula ja selkä, erinomainen rintakehä ja 
eturinta, vankka luusto, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari VET 
ERI 1 ROP-VET. Erinomainen tyyppi ja ääriviivat, 11 vuoden ikä toki näkyy, hyvä pään malli, huulet hieman 
turvonneet, hyvä ylälinja ja rakenne sekä runko, liikkuu edelleen sulavasti ja määrätietoisesti. 
 
CENWEILERS DIVA DIOR 38297/08 s.30.5.2008 i. Fin Mva Coastline Heavy Metal e. Keetan Revelations kasv. 
Sirpa Kaattari 
Näyttelyt: Rovaniemi RN 29.5. Leila Kärkäs NUO H. Iloinen narttu jolla hyvät pään linjat, otsapenger saisi olla 
voimakkaampi, hieman roikkuvat alaluomet häiritsevät, olkavarren tulisi olla viistompi ja kyynärpäiden tiiviimmin 
rungossa, eturintaa saisi olla enemmän, sopiva rintakehä, hieman luisu lantio, hyvät takaraajat, saisi liikkua 
vapaammin ja tehokkaammalla askeleella, oikea karvan laatu, voisi olla paremmin viimeistelty. Kemi KR 24.7. 
Matti Tuominen AVO EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, hyväluustoinen narttu, hyvä runko joka voisi olla tiiviim-



mässä kunnossa, luisu lantio, pää ja ilme ok, voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, karvapeite ok, 
köyristää lanneosaansa turhan paljon liikkeessä. 
 
CHA-CHA-CHA BLEPER'S 25515/09 s.14.11.2008 i. De Mva Eisbär vom Schloss Hellenstein e. Pl Mva Whistle 
Bleper's kasv. Tatiana Kasjan, Puola 
Näyttelyt: Koski tl RN 5. Arja Koskelo KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin kaunispäinen feminiininen 
narttu jolla lyhyt kaula ja melko etuasentoiset lavat, tänään turhan pulskassa kunnossa, erittäin hyvät kulmaukset 
ja kaunis matala kinner, liikkeissä putoaa edestä, antaa hieman matalaraajaisen yleisvaikutelman. Kellokoski 
ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Well made bitch, in good coat and condition, correct angulations in 
front and rear, big-ribbed deep body, pretty head and expression, has a level bite but nevertheless 'excellent', 
moves soundly. Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta KÄY ERI 2. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, riittävä 
kaula joka voisi olla kuivempi, hyvä eturinta, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, hyvä rungon 
malli, hyvä karva, erinomainen luonne, liikkuu hyvin. Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta KÄY ERI 2. 
Harmonischer Körperbau, typischer Kopf mit korrekten Fang, tiefes Brustbein, schöne Top-linie, sehr gute 
Texture, feste Keulen, Bewegung frei mit guten Rutenspiel, freundliches Wesen. 
 
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: Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia KÄY EH 2. Feminine head with good eyes, good size 
and all over shape, very good temperament, I would prefer hock to be more down and a little more width in the 
rear, square with well sprung ribs but I would prefer a little more bone, well presented. 
 
CLAREMARK BACK TO THE HILLS C.I.B Fi & Si & Lt & Hr Mva Rom JMva LtV-08 44086/06 s.19.8.2006 i. 
C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ro & Ru & Hr Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 
Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski 
Näyttelyt: Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva VAL ERI 2. Excellent type, unfortunately not shown in the best 
physical condition, typical head and expression, scissor bite, soft back, excellent forechest, excellent angulation, 
should be bit stronger at hocks, moves with enough drive.  
 
CLAREMARK BLUE ORCHID 44092/06 s.19.08.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ro & Ru & Hr Mva PMJV-05 
LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa Kangaskoski 
Näyttelyt: Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn AVO EH 3. Mittasuhteiltaan erinomainen pikkunarttu jolla 
miellyttävä pää, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä kaula, tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, 
luisu lantio, liikkuu voimattomasti takaa, takaraajat rungon alla, hyvin edestä, seistessään kaunis siluetti, hyvä 
turkki. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen AVO EH. 3-vuotias hyvärunkoinen narttu joka voisi olla tiiviimmässä 
kunnossa kantaakseen itsensä paremmin, narttumainen pää ja ilme, hyvä pää ja korvat, etuosa saisi olla 
paremmin kulmautunut, riittävä eturinta, matalat kintereet, riittävä karvan laatu, liikkuu iloisesti mutta kovin 
leveästi ja lyhyesti ja takana voisi olla enemmän voimaa, voisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä. Orivesi KR 
12.6. Douglas Sidebottom, Australia AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. Very feminine bitch, balanced head, 
excellent dark eye, scissor bite, well sprung ribs, level topline, would like more angulations and a bit more of her. 
Kotka KV 19.6. Beata Petkevica, Latvia AVO EH 2. 3½ years, very feminine, correct bones, very feminine 
head, a little bit weak in muzzle, medium size, dark eyes, correct shape and placement of ears but don't have 
enough length, medium neck, very wide at chest, placement of front legs not parallel, upper arm should be 
longer, excellent spring of ribs, correct placement of tail, very angulated behind, placement of hind legs should 
be more parallel, excellent coat and excellent colour, movement should be more powerful and free. Oulu KV 
11.7. Paolo Dondina, Italia AVO EH. Not the best of coat, not parallel lines in the skull and the muzzle, good 
body shape, narrow behind, moves well. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia AVO ERI 2. Kuopio KV 6.8. 
Paolo Dondina, Italia AVO ERI 3. Short back, well barrel chest, correct topline, feminine head, right size, not a 
correct front action. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia AVO ERI 4. Good head and expression, 
compact, square and well sprung rib, I would prefer a little more width in rear action, presented in very good coat 
condition. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia AVO EH. Good type of bitch, well angulated front and rear, 
nice compact body, nice head, but could be more squared on the muzzle, carrying a good coat, not moving her 
best today. Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi AVO ERI 2 PN2 SERT. Quality bitch, very nice chiselled 
head, correct ears, well made front and rear, quality coat slightly short, sound mover, very friendly. Jyväskylä 
KV 14.11. Daniela Radu, Romania AVO ERI 3. Correct proportions in head, body and neck, good angulations, 
good movement. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO EH. Feminine bitch, well presented, correct 
skull shape and sweet expression, lacking in muscle, moves quite well, close behind. 
 
CLAREMARK CINNAMON GIRL 43498/08 s.16.7.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ro & Ru & Hr Mva PMJV-
05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. BaltJV-03 LvV-06 Rancecraig Clare Of The Moon kasv. Elisa 
Kangaskoski 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN ERI. Nice feminine head, good front and topline, good reach 
of neck, well angulated hindquarters, moves well. Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, Romania NUO ERI 1. 
Very feminine appearance, with very good proportions of the head, correct neck, a little bit quadratic in shape. 
Rovaniemi KV 20.6. Jose Homem De Mello, Portugali NUO EH 1. Very feminine head, still immature, good 
reach of neck, nice front, chest could be deeper, ribcage could be more powerful, sufficient rear angulation, in 
movement she is little bit close. 
 



CLAREMARK GHETTO GEM 39856/09 s.5.6.2009 i. Alen Ashen Romantic Blue e. Claremark Blue Orchid 
kasv. Elisa Kangaskoski 
Näyttelyt: Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki JUN EH 3. Sopivan kokoinen, vielä kevyt pää, kuono-osan 
tulee voimistua, riittävä luusto, matalat käpälät, hyvät eturaajojen kulmaukset, laaja rintakehä, hieman luisu 
lantio-osa, voisi olla hieman hoikemmassa kunnossa, vahva turkki joka ei nyt parhaimmillaan, käyttäytyy ja 
liikkuu hyvin. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN EH. Nice type of bitch, carrying a little bit too 
much weight which makes her a bit stuffy in neck, drops her topline on the move, good angulation in front and 
back, well presented, grading 'very good' because of today's condition. Kotka KV 19.6. Beata Petkevica, Latvia 
JUN EH 2. 1 year old, dark eyes, enough length of head, correct placement and shape of ears but should be 
longer, good forechest, medium neck, correct placement of shoulders but she is too short on the legs, upper arm 
should be longer, excellent spring of ribs, correct angulations behind, nice coat and colour, topline in movement 
should be stronger. 
 
CLAREMARK GUBELIN 39855/09 s.5.6.2009 i. Alen Ashen Romantic Blue e. Claremark Blue Orchid kasv. 
Elisa Kangaskoski 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen PEN 1 KP ROP-pentu. 8 kk, oikealuonteinen ja -linjainen 
narttu, mukavasti runkoa, kaunisilmeinen oikealinjainen pää, hyvä purenta ja korvat, hyvä eturinta, luonnollisesti 
pentumaisen löysä, hienosti heiluva häntä, upea karvan laatu. Sysmä RN 17.4. Irina Poletaeva JUN ERI 2 
PN3. Very promising young bitch, correct breed type, excellent bones, very well developed for the age with 
excellent forechest and ribcage, head a bit too deep in skull, typical expression, scissor bite, excellent topline, 
merry tail, excellent front angulations, a bit over angulated behind, excellent temperament, correct coat texture. 
Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker JUN ERI 1 PN2 SERT. 10 månader, superfeminin med utmärkta proportioner i 
höjd-längd, mycket snygg helhet, välskuret huvud, härliga ögon och uttryck, korrekt bett, utmärkta käkar och 
läppar, utmärkt vinklad runt om, härlig topline, för åldern tillräcklig bröstkorg, bra rygg, utmärkt länd, bra kors, 
lagom benstomme, fina tassar, lovande pälskvalitet, rör sig med bra steglängd, parallel fram och bak, härlig 
attityd.  Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti JUN ERI 1. Very nice bitch, nice head, nice presentation, 
good neck and shoulders, very nice outline, very good coat, very good movement. Kellokoski ER 5.6. Kim 
Gain, Iso-Britannia JUN ERI 2. Very nice bitch, balanced outline, well angulated in front and back, good 
forechest and depth, sound mover, if some hair on the hocks would be taken away that would improve the 
movement, good coat condition, happy temperament. Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, Romania JUN ERI 1 
PN1 SERT VSP. Typical general appearance, full of energy, with a very feminine head without losing character, 
very expressive eyes, elegant ears, correct neck and very compact body, very strong bones and angulations, 
very good movement. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania JUN ERI 1 PN4 SERT. Good in 
movement, typical head, correct body, correct topline and angulation, nice coat. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, 
Iso-Britannia NUO ERI 1. Sweet bitch, well presented and groomed, good balance between front and rear, 
typical skull shape and expression, well boned and muscled, moved straight and true with enthusiasm. 
 
COASTLINE I'M JUST A GIRL 36852/06 s.8.7.2006 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini's Rubacuori e. Fin Mva 
Coastline Hippie Girl kasv. Taina Lehtonen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta KÄY ERI 4. Nice head, correct bite, good front, a bit short neck, 
correct topline, size and hindquarters, moves well. Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn KÄY ERI 1 PN3 
SERT. Mittasuhteiltaan oikea, tanakka narttu jolla miellyttäväilmeinen pää, kallo-osa voisi olla hieman 
hienostuneempi, hyvä profiili, riittävä kaula, hyvä ylälinja, hieman suora olkavarsi, tilava runko, hyvä takaosa, 
liikkuu sujuvasti, voisi olla enemmän edukseen hoikempana, kaunis turkki, hyvä luonne. Kruunupyy RN 8.5. 
Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 2. Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja sopiva koko, vahva selkä, erinomainen 
runko, vahva takaosa, riittävät etukulmaukset ja hyvät takakulmaukset, liikkeet saisivat olla tehokkaammat. 
Lestijärvi RN Markku Santamäki KÄY EH 4. Sopivan kokoinen, mittasuhteilta neliötä lähentelevä, täyteläinen 
hyvä pää, kaula voisi olla pidempi, vahva runko ja luusto, kohtalaisen hyvin ja tasapainoisesti kulmautuneet 
raajat, lyhyt lantio, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara KÄY EH 2. Hyvät 
mittasuhteet omaava voimakasrunkoinen narttu jolla sopiva raajaluusto, erinomainen eturinta mutta pystyt lavat 
ja lyhyeksi jäävä kaula, keskivoimakkaat takakulmaukset, vähän vaaleat silmät, hyvät huulet, kyllin holvautunut 
kallo, vähän pehmeä karva, liikkuu hyvin takaa, etuaskel jää lyhyeksi ja koira antaa vähän etumatalan 
vaikutelman liikkuessaan. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia KÄY ERI 4. Sound moving bitch, good 
angulation in front and rear, short coupled body with big ribs and good depth, level topline, in good coat and 
condition but could do with losing a bit of weight. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali KÄY 
EH 2. Nice head, a bit short neck, very straight shoulders, topline ok, a bit heavy in body, correct tail, angulation 
in rear ok, movement not always correct. Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs KÄY ERI 1 PN3 VASERT. Hyvät mitta-
suhteet, oikeat pään linjat ja hyvä pään vahvuus, hieman lyhyt kuono, hyvät silmät, hieman lyhyt kaula, hyvä 
selkälinja ja kauniisti kannettu häntä, olkavarsi voisi olla viistompi, muuten hyvät kulmaukset, erinomainen 
eturinta ja vankka runko, erittäin hyvät liikkeet, hyvä karva ja miellyttävä luonne. Seinäjoki KV 23.10. Eeva 
Rautala KÄY EH. Hyvä tyyppi ja koko, feminiininen pää, toivoisin hieman pitemmän ja täyteläisemmän kuono-
osan, kaula saisi olla pitempi, hyvä selkä, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, liikkuu melko 
hyvin, hyvä luonne. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Very feminine bitch so keen to 
please, good overall condition, well boned, well balanced throughout, moves with enthusiastic drive. 
 
COASTLINE JANIS JOPLIN 57524/09 s.14.10.2009 i. Gb Sh Ch Bitcon Lets Dance e. Fin Mva Coastline Hippie 
Girl kasv. Taina Lehtonen 



Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia PEN 2 KP. Very pretty blue roan, tight dark 
eyes, would prefer a little more depth of muzzle, adequate reach of neck, well placed shoulders, good spring of 
rib for age, firm level topline, moved well but watch the feathering of inside the legs which makes her look close 
behind which is she is not. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN EH 4. Immature bitch, developing 
bone and muscle, well balanced but needs to tighten, moves well, although slightly close behind. 
 
COASTLINE KISS AND TELL 57528/09 s.14.10.2009 i. Gb Sh Ch Kyna Huckleberry Finn e. Fin Mva Coastline 
Hippie Girl kasv. Taina Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia PEN 4. Well balanced head, good 
expression, correct reach of neck, forechest developed nicely, good bone and substance, well angulated 
quarters, moved soundly, just needs time for coat and training for movement. 
 
COASTLINE KISS FROM A ROSE 57529/09 s.14.10.2009 i. Gb Sh Ch Kyna Huckleberry Finn e. Fin Mva 
Coastline Hippie Girl kasv. Taina Lehtonen 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen juniorinarttu joka 
tässä vaiheessa vielä kauttaaltaan kovin kapea, hyvä pään pituus, eriävät linjat, pää saa kauttaaltaan vielä 
voimistua, oikea purenta, hyvä kaula, sopiva luusto, hyvät käpälät, eturinta ja runko saavat vielä kehittyä, hyvät 
kulmaukset, kapea reisi, liikkuu melko hyvin, saisi esiintyä iloisemmin, muuten hyvä käytös. 
 
COCKERGOLD COOL BLUE NIGHT C.I.B C.I.E Fin & Dk & Lt & Lv Mva LtV-09 25447/06 s.30.10.2005 i. Dk 
Mva DkkV-06 Cockergold Cool N’Vital e. Dan-L’s Sadly Not kasv. Lotte Kristensen, Tanska 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia VAL ERI 3. Well made bitch, substantially made, good 
angulations in front and rear, big ribs, level topline, wide quarters, lacks a little enthusiasm on the move, 
nevertheless a nice bitch. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja VAL ERI 1 PN4. Good proportions, correct 
head and expression, very good neck and shoulders, good body and angulations, correct coat and movement. 
Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia VAL ERI. Enthusiastic bitch in good condition, good skull shape 
and expression, correct reach of clean neck, well balanced throughout, moved with drive. Helsinki KV 12.12. 
Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 4. Hyvä koko, lyhyt tiivis runko, valeraskauden takia vatsanahka roikkuu 
ja se saa näyttämään raskaalta, hyvä pää, lyhyehkö kaula, erinomaiset raajojen kulmaukset, kaunis ylälinja, erin-
omainen turkki. 
 
COCKERGOLD FAME FOR LIFE C.I.B Pohj & Dk & Se(n) & No & Lu Mva SeV-09 KBHV-09 DkV-09 DKKV-
09 DKK01726/2007 s.5.12.2006 i. Am Mva Ashgrove Brisbane e. Se(n) Mva Carillo Cover Design kasv. Lotte 
Kristensen, Tanska 
Näyttelyt: Forssa KR 3.7. Åke Sjöström, Ruotsi VAL ERI 1 PN1 SERT ROP RYP3. Vackert feminint huvud, 
flott halslinje med bra hållning, stark rygg och bra kors, fin underlinje, goda vinklar fram och bak, stabil 
benstomme, en aning mycket päls, utmärkta rörelser. Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi VAL ERI 1 PN1 
ROP. Very stylish, shown in beautiful condition, feminine head, clean neck and shoulders, proper ribcage, 
excellent front, correct cat feet, proper tailset, moves ok, well presented. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira 
Rodrigues, Portugali VAL ERI 3 PN3 VASERT. Nice type, good head, very nice neck, correct front and topline, 
nice body, tail ok, a little bit too much angulation on the rear, excellent coat. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, 
Italia VAL ERI 1 PN3. Very nice body shape, typical head and expression, unfortunately shaved, good earset, 
correct front in standing, good parallel chest, moves well. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola VAL ERI 1 PN2. 
Erinomainen tyyppi, erittäin feminiininen linjakas narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, aavistuksen 
etuasentoiset lavat, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvin, kantaa itsensä hyvin liikkeessä, miellyttävä 
luonne. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia VAL ERI 3. Square, compact, firm topline, good bone and 
feet, I would prefer shorter nails, covers the ground well but I would prefer more drive, good topline and good 
breed type. 
 
COCKHILL COME AND GET ME 46311/08 s.30.6.2008 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Cockhill With 
Love kasv. Jorma Leinonen 
Näyttelyt: Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta AVO H. Kovin hermostuneesti esiintyvä narttu joka saisi olla 
hoikemmassa kunnossa, hyvä pään pituus ja ilme, lyhyt paksu kaula, etuasentoiset lavat, suora olkavarsi, tilava 
rintakehä, oikein kulmautunut takaa, turhan pehmeät ranteet, hyvä karvan laatu, hieman voimaton liikunta. 
 
COCKHILL VALUABLE JOY 51680/04 s.24.9.2004 i. Fin Mva Maxi Mates Lord Essex e. Cockhill Made In 
Heaven kasv. Jorma Leinonen 
Jäljestämiskokeet: Muhos 23.5. Jukka Välitalo VOI 0 (0 pist). Hyvin ohjattu lähtö, aloittaa touhukkaan maa-
vainuisen jäljestyksen joka säilyy hyvänä lähes koko matkan, 1. osuuden lopulla laajoja tarkistuslenkkejä ja 
kulma pitkäksi, josta hukka, toisella kulmalla taas laajoja lenkkejä mutta selvittää, 4. osuuden loppupuolella jää 
samalle alueelle tarkistelemaan, josta hukka, hukat ja ajanylitys aiheuttavat kokeen keskeytyksen ennen kaatoa, 
makuista merkkasi kaksi ensimmäistä hyvin, kaksi seuraavaa hutiloiden, katkokulma hyvin yhdellä lenkillä, 
kehityskykyinen koira joka vaatii suunnanmuutosharjoittelua. 
 
CRAB APPLE’S APPLE FIZZ Fi Jva 19860/05 s.25.2.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain't No Saint e. Fin Jva 
Raccoon’s Hip Hip Hurraa kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki KÄY ERI 1. Vankkarakenteinen, sopivan kokoinen, 
täyteläinen hyvä pää, hyvä runko ja raajat, hyvät hapsukarvat, käyttäytyy ja esitetään hyvin. 



Metsästyskokeet: Pornainen 20.11. Juha Tuomanen AVO 3 (83 pist). Lammi 5.12. Heimo Ranta AVO 3 (74 
pist). 
 
CRAB APPLE’S BROWNSUGAR GIRL 38650/08 s.16.5.2008 i. Fi Mva Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Fi 
Jva Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro NUO ERI 1 PN4. 22 kk, erinomaista rotutyyppiä, hyvin 
feminiininen sopusuhtainen narttu, keskikokoa pienempi, kokoa vastaava raajaluusto, lempeäilmeinen pää jonka 
tulisi olla kuivempi ja linjakkaampi, hieman korostunut otsapenger, hyvä kaula ja ylälinja, oikea-asentoinen 
häntä, oikean mallinen runko, hyvät kulmaukset, tehokkaat sivuliikkeet, suoralinjaiset edestä ja takaa, rodun-
omainen luonne, oikealaatuinen luonnollinen karvapeite. 
Jäljestämiskokeet: Pyhtää 18.7. Esa Pekkarinen AVO 1 (46 pist). 
 
CRAB APPLE’S CAPPUCCINO 38651/08 s.16.5.2008 i. Fi Mva Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Fi Jva 
Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila NUO ERI 1 PN2 SERT. Erittäin hyvä nuori narttu, kaunis pää ja 
ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, hyväasentoiset raajat, sopivat takakulmaukset, hyvä karva ja liikkeet, 
miellyttävä käytös. Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska KÄY EH 2. 2 years old English cocker 
bitch, feminine head, kind expression, scissor bite, nice neck, the shoulder could be better laid back, nice 
angulation behind, moves in the right pattern, when she moves she is a bit high behind, nice temperament. 
Tottelevaisuuskokeet: Orimattila 1.8. Anne Nokelainen ALO 0 (51 pist). 
 
CRAB APPLE’S WHITE CHOCOLATE 38653/08 s.16.5.2008 i. Fi Mva Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Fin 
Jva Crab Apple's Apple Fizz kasv. Johanna Kääriäinen 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro KÄY ERI 1. 2-vuotias erinomaista rotutyyppiä edustava, 
sopusuhtainen ja linjakas narttu, lempeäilmeinen pää jossa hieman takaluisu kallo ja hieman korostunut otsa, 
toivoisin kauttaaltaan kuivemman ja linjakkaamman pään, ryhdikäs kaula, rodunomainen ylälinja, oikea-
asentoinen häntä, hyvä eturinta ja kulmaukset, aavistuksen liian leveä rintakehä, hyvät takakulmaukset, erin-
omaiset liikkeet, laadultaan erinomainen ja luonnollinen karvapeite, hyvä luonne, tulisi liikkua ryhdikkäämmin. 
Puumala RN 2.5. Paavo Mattila KÄY ERI 2. Kaunis narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, hieman 
suora etuosa, erittäin hyvä runko ja takaosa, erinomainen karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Alf Lindblom AVO 0 (0 pist). Iitti 6.6. Jarno Hynninen AVO 0 (0 pist). 
Kouvola 4.7. Paul Vuori AVO 1 (47 pist). Pyhtää 18.7. Esa Pekkarinen VOI 2 (36 pist). Kouvola 8.8. Susanna 
Kallström VOI 0 (0 pist). 
Luonnetesti: Orimattila 9.10. Irene Puputti ja Sami Heikkilä 0 pist. Keskeytetty, syy: toimintakyky. 
 
CUCCIOLANDIA EPIFANIA 11222/08 s.19.12.2007 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. 
Cucciolandia Princess Story kasv. Heli Lindholm 
Taipumuskokeet: Renko 7.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: vilkas, ystävällinen, 
kontaktivalmis nuori narttu. Haku ja laukaus hyväksytty: iloista, reipasta, ajoittain turhankin laajaa hakua, 
laukauksesta säpsähtää mutta jatkaa hyvällä innolla. Jäljestys hyväksytty: Bertta etenee ilma- ja maavainulla 
jäljen molemmin puolin aaltoillen, kaaato tutkitaan varovaisesti, hyvä reipas jäljestäjä. Vesityö hyväksytty: 
käskystä uimaan, tuo riistapukin ohjaajalle. Tottelevaisuus hyväksytty: Bertta on vaivatta ohjaajan hallinnassa. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: reippaasti yhdessä toimiva työpari. 
 
CUCCIOLANDIA GIADA 53633/06 s.1.11.2006 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. 
Cucciolandia Princess Story kasv. Heli Lindholm 
Näyttelyt: Sauvo RN 12.6. Markku Santamäki AVO EH 1. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan hieman 
korkeuttaan pidempi, hyvä pää ja kaula, riittävä luusto, hyvä rinnan syvyys ja kohtalaisen hyvä rinta, takaraajojen 
kulmaukset saisivat olla voimakkaammat, hyvä turkki, käyttäytyy luottavaisesti, liikkuu reippaasti. Raisio RN 
13.6. Hans Rosenberg, Ruotsi AVO H. Feminin tik, sött uttryck i ett kort huvud, bra hals, öppna frambens-
vinklar, något tunnformad bröstkorg som saknar djup, brant kors, rör sig med korta trippande steg, utmärkt 
positivt temperament. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva AVO EH 4. Very good type, compactly built, feminine 
head, showing third eyelid, scissor bite, withers could be developed better, bit long loin, good tail, needs better 
forechest, front angulations and front movement, ribcage could be longer, enough angulated behind, correct side 
movement, lovely temperament. 
 
DAMIRAZIN BIKKU-BIMU Fin Jva 29194/99 s.21.5.1999 i. C.I.B Fin & Ee & Lt & By Mva V-94 LtV-99 Fools 
Alibaba e. De Brightdale's Break My Heart kasv. Eija Tuominen 
Jäljestämiskokeet: Heinola 9.5. Heikki Pirhonen VOI 3 (a-4, b-3, c-4, d-7, e-3, f-3 = 24 pist). Hyvin ohjattu 
lähtö, Dami tutkii huolella alkumakauksen ja aloittaa hyvin etenevän jäljestyksen, ensimmäinen osuus lähes jälki-
tarkasti, ensimmäinen kulma joka oli katkokulma laajoin tarkistuksin ja toistuvasti jälken oikealle puolen josta ei 
omatoimisesti palaa, osoitetaan verityksen alku ja toiselle osuudelle, osuus lähes jälkitarkasti aina toiselle 
kulmalle jonka selvittää pienellä suunnantarkistuksella, kolmas osuus edelleen hyvin parilla tarkistuslenkillä 
kulmalle josta yli ja sen jälkeen paluujäljelle, josta hukka, neljäs osuus taas laajoin tarkisteluin kaadolle, kaato 
kiinnosti ja jäi vierelle, makauksista lähtömakauksen lisäksi osoitti ensimmäisen ja viimeisen, hyvän alun jälkeen 
hieman motivaatio laski loppua kohden. 
 



DAN-L’S ALL KISS’S TO DEMAKIN Fi Mva 32619/07 s.30.10.2006 i. Dk & De & Se(n) & VDH Mva KBHV-98 
KBHV-99 SeV-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 21.2. Saija Juutilainen KÄY EH 3. 3-vuotias narttu jolla erinomainen rungon muoto ja 
eturinta, pitkä narttumainen pää jossa hyvät linjat, hieman avoimet silmäluomet, hyvä purenta ja korvat, lavat 
voisivat olla viistommat ja kyynärpäät tiiviimmät, hyvä karvan laatu, liikkuu reippaasti, takaa kinner voisi ojentua 
paremmin. Kemi KR 24.7. Matti Tuominen KÄY ERI 1 PN2 SERT FI MVA. Erinomaista tyyppiä oleva, sopivan-
kokoinen narttu jonka kuono-osa voisi olla täyteläisempi, erinomainen runko ja karvapeite, erinomainen käytös, 
kaunis kaula ja ylälinja, hyvä hännän asento, hyvä karvapeite, erinomainen eturinta, sopivasti kulmautunut, 
liikkuu hyvin. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja KÄY ERI 2. Correct proportions, correct head and 
expression, very good neck, correct shoulders, would prefer a longer upper arm, good body and rear angulation, 
good coat and movement. 
 
DAZZLINGTAILS ADORABLE JOY 32281/09 s.16.5.2009 i. C.I.E V-10 Westerner Dance In Time e. 
Benchmark Chill'n Thrill kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Lappeenranta KR Maret Kärdi, Viro JUN ERI 2. 10 kk, erinomaista tyyppiä, ikäisekseen sopivasti 
kehittynyt, sopusuhtainen, sivulinjoiltaan hiukan litteätekoinen rungoltaan, täytettä kaipaava eturinta, erinomaiset 
pään linjat, hyvä ilme, jalo kaula, rodunomainen ylälinja, toivoisin tiiviimmän lanneosan, riittävä raajaluusto, erin-
omaiset kulmaukset, liikkuu vielä hyvin kapeasti edestä ja takaa, oikealaatuinen silkkinen karvapeite, hyvin 
levoton esiintyminen. Helsinki KR 25.7. Harry Tast JUN EH 1. Iloisesti esiintyvä, seistessä tasapainoinen ja 
tyylikäs kokonaisuus, kaunis narttumainen ilme, pään linjat eivät yhdensuuntaiset, oikea karvan laatu, liikkeessä 
vielä pentumainen, tasapaino löytyy lopuksi. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja JUN EH 4. A bit long in 
body, correct head and expression, correct neck and shoulders, she needs more maturity, nice temperament, a 
bit erratic on the movement. 
 
DAZZLINGTAILS AIN'T SHE PRETTY 32282/09 s.16.5.2009 i. C.I.E Westerner Dance In Time e. Benchmark 
Chill'n Thrill kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Lappeenranta KR Maret Kärdi, Viro JUN EH 3. 10 kk, erittäin hyvää rotutyyppiä edustava, aavis-
tuksen takakorkean vaikutelman antava juniorinarttu jolla sopivat mittasuhteet, hyvä ilme, kallo saisi olla 
tasaisempi ja säkä korostuneempi, aavistuksen matala kaulan kiinnitys ja löysähköt kyynärpäät, riittävän 
kaareutunut rintakehä ja hyvät kulmaukset, hiukan epätasapainoiset liikkeet, oikealaatuinen karvapeite, hyvä 
luonne. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia JUN ERI 3. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen JUN EH 
2. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori narttu, kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta, kuonon ja kallon 
ylälinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, tiivis runko, liikkuu 
ahtaasti takaa, hieman löysästi edestä, hyvälaatuinen turkki ja luonne. Helsinki KR 5.9. Helle Dan Pålsson, 
Tanska JUN EH 1. Strong junior, up to size but still feminine, a little long but well shaped head, good expression 
and bite, good neck, a clean shoulder, enough forechest and depth, a little long in back, nicely angulated behind, 
moves happily, a little close behind, needs to settle in her topline, excellent coat and temperament. 
Taipumuskokeet: Kouvola 29.8. Veli Nurminen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen 
tutustuja, asiallinen ja iloinen suhtautuja. Haku ja laukaus hyväksytty: aluksi sopivan laajuista reipasta hakua, 
laukauksesta vähän supistui, laukauksesta hypähtää, jatkaa samanlaisella kuviolla. Jäljestys hyväksytty: nopeaa 
jäljestystä pieniä kaarroksia tehden kanille jota nuolee. Vesityö hyväksytty: käskystä veteen, tuo pukin rantaan. 
Tottelevaisuus hyväksytty: hyvin totteleva koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: kaikki osa-alueet toimivat, hyvin 
ohjattavissa oleva koira. 
 
DAZZLINGTAILS ANYDAY ANYWAY 32280/09 s.16.5.2009 i. C.I.E V-10 Westerner Dance In Time e. 
Benchmark Chill'n Thrill kasv. Mari Hotti 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen JUN EH 3. 9 kk, tasapainoisesti kehittynyt hyvärunkoinen 
juniori, kokoon riittävä luusto, kaunisilmeinen narttumainen pää, hyvä purenta ja korvat, runko saa vielä tiivistyä, 
hieno karvan laatu, iloinen luonne, vielä ylälinja löysä liikkeessä, seistessä upea juniori. Korpilahti RN 28.3. 
Marjo Jaakkola JUN EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, 
sopiva luusto, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hieman kapea edestä, kohtalaisesti kulmautunut, liikkkuu 
hyvällä askeleella, ansaitsisi kunniapalkinnon. Lappeenranta KR Maret Kärdi, Viro JUN ERI 1 PN2 SERT. 10 
kk, erinomaista tyyppiä, ikäisekseen sopivasti kehittynyt, eturinnan leveyttä vielä kaipaava juniorinarttu, erin-
omaiset mittasuhteet, raajaluusto ja kulmaukset, ilmeikäs pää jossa riittävän yhdensuuntaiset ylälinjat, oikea-
asentoiset korvat, hyvät silmät, tyylikäs vielä ohuehko kaula, erinomainen ylälinja, oikea rungon malli, oikea-
laatuiinen luonnollinen karvapeite, tasapainoiset sivuliikkeet, aavistuksen kapeat edestä ja takaa katsottuna, 
erinomainen luonne. Joensuu KV 30.5. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi JUN EH 1. 12 months, very good type, 
feminine head and expression but must be more filled behind the eyes, good bite, well set ears, good neck, a bit 
[sana puuttuu] shoulder, sufficient forechest, good body, good angulation behind, has short steps in the move.  
Kajaani RN 12.6. Jens Martin Hansen, Tanska JUN EH 3. 12 months old bitch who needs to develop a lot, 
feminine head, typical expression, correct bite, good neck, the shoulder should be more laid back, good topline, 
sufficient hindquarters, the body must deepen, moves very well for her age, nice coat and temperament. Ristiina 
KR 31.7. Jose M Doval, Espanja JUN EH 2. Correct proportions, nice head and expression, good neck, correct 
shoulders and angulations, little soft in topline, a little rounded croup, both things are more evident in and 
affecting the movement. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia JUN EH 2. Beautiful head and expression, not 
enough depth of chest, rather long in loins, correct back, not very correct hindquarters, good front and feet, not 
correct topline when moving. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia JUN EH 2. Head of good depth and 



balance, good neck and lay of shoulder, good length of rib but would prefer more spring of rib, good topline and 
rear angulation but prefer more strength in quarters, good size, needs more maturity. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 14.8. Taru Kalkkila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen, vilkas 
nuori narttu, suhtautuu hyvin ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus hyväksytty: riittävän laajaa ja reipasta 
hakua maa- ja ilmavainua käyttäen, laukauksesta pysähtyy ja jatkaa hakua, tulee luokse kutsuttaessa. Jäljestys 
hyväksytty: rauhallista epäröivää jäljestystä tukeutuen ohjaajaan, vaati tukea, tulee epäröiden kaadolle ja jää 
siihen nuuhkimaan kania. Vesityö hylätty: koira menee veteen, ei ui, ei tuo riistapukkia. Tottelevaisuus 
hyväksytty: tänään koira ei totellut ohjaajaa eikä tuonut riistapukkia. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koiralla ja 
ohjaajalla hyvä yhteistyö, tänään se vain rakoili uinnin ja noudon suhteen. 
 
DELICHON CIRRUS 54299/06 s.14.11.2006 i. C.I.B Fin & Lv & Ee Mva LvV-10 Francini’s Pensierostupendo e. 
Delichon Brambleberry kasv. Kati Härkönen 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Tuovi Henttu VOI 0 (0 pist). Loppi 30.5. Virpi Solla VOI 3 (27 pist). 
 
DELICHON CLOUDBERRY 54300/06 s.14.11.2006 i. C.I.B Fin & Lv & Ee Mva LvV-10 Francini’s 
Pensierostupendo e. Delichon Brambleberry kasv. Kati Härkönen 
Näyttelyt: Raisio RN 13.6. Hans Rosenberg, Ruotsi KÄY EH 1. Feminin tik, mycket god typ, bra längd i 
huvudet, bra uttryck, bra hals och kropp, tunnformad bröstkorg med kort bröstben, brant kors, bra ben och 
tassar, rör sig med kort steg bak, tillräcklig steglängd fram, inte i full päls. Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, 
Alankomaat KÄY ERI 1. Bitch of correct size and proportions, correct in bone and substance, nice head profile, 
correct in muzzle and skull, lovely neck, could be a bit firmer in topline, correct croup and tailset, well ribbed up 
in body, correct in front and rear angulation, lovely colour and condition, sufficient on the move, nice 
temperament and presentation. 
 
DEMAKIN BOREASANIMA 29828/08 s.26.3.2008 i. Asquanne Ghenghis e. Cockhill Young And Proud kasv. 
Tiina Nykänen 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen NUO EH 1. 2-vuotias, hyvärunkoinen ja oikealinjainen nuori 
narttu jolla sopivasti raajaluustoa, pehmeäilmeinen pää, hyvä purenta ja korvat, kaunis kaula, etukulmaukset 
saisivat olla paremmat, eturinta kesken kehityksen, löysät etuliikkeet, pyöristää lanneosaa liikkeessä, taka-askel 
saisi olla vetävämpi, hyvä karvan laatu, kokonaisuus saisi olla narttumaisempi. Polvijärvi RN 13.3. Saija 
Juutilainen NUO EH 1. 23 kk, kaunislinjainen nuori narttu jolla erinomainen runko ja joka on hyvässä 
lihaskunnossa, hyvä pään pituus, hieman pyöreät silmät, hyvä huulilinja, purenta ja korvat, hyvin kulmautunut, 
hyvät käpälät, erinomainen karvan laatu, liikkuu iloisesti ja yhdensuuntaisesti mutta askelpituus saisi olla 
parempi. Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker AVO H. 2-årig tik som tyvärr krummar ryggen både i stående och 
gående, något krovt skalle, vackra ögon, önskar tydligare ögonbrynsbågar, mycket krovt nosparti, löst hängande 
skinn, korrekt bett, mycket brant skuldra och överarm, välformat bröstkorg, onödigt lång in länden, något öppna 
vinklar bak, tillräcklig benstomme, något mjuk päls, rör sig mycket underställd, utan rekved, mycket trång bak, 
trevligt temperament. Joensuu KV 30.5. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi AVO EH 3. 4 years, good size, good 
proportions, very good type, clean cut head, slightly light eyes, good bite, well set ears, good neck, straight in 
shoulder, ok forechest, good body, good croup and angles behind, slightly high in hocks, would prefer her tan to 
be better on legs, moves narrow behind with very short step on side. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia AVO 
EH. Nice head but level bite, good bones, very short chest, body looks too long because of that, straight in 
shoulders. 
 
DEMAKIN SOLE THOUGHT 20443/09 s.21.2.2009 i. Cockhill Valiant Prince e. Fi Mva Dan-L's All Kiss's to 
Demakin kasv. Tiina Nykänen 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen JUN EH. 1-vuotias, hyvärunkoinen juniori jolla oikeat linjat, 
narttumainen hyvän pituinen pää, hyvä purenta ja korvat, ilme voisi olla pehmeämpi, vahva kaula, lavat voisivat 
olla viistommat, eturinta erinomainen, lupaava karvapeite, liikkuu sujuvasti sopivalla pituudella, hieman löysästi 
edestä. 
 
DEVIL'S LEGACY BEAUTY AND SWEETIE 18861/10 s.4.2.2010 i. Backhills Scandinavian Style e. Fi Mva 
Carrier Electric Blue kasv. Erika Savakko 
Näyttelyt: Turku PN 19.8. Esko Nummijärvi PEN 1 KP PN1-pentu ROP-pentu RYP3-pentu. Tampere RN 
6.12. Juha Palosaari JUN EH 3. Ääriviivat ja mittasuhteet ok, melko hyvät pään linjat, hieman kookkaat pyöreät 
silmät häiritsevät ilmettä, hyvä kaula, selkälinja sekä häntä, hyvä takaosa, rungon pitää vielä syvetä ja eturinnan 
kehittyä, saisi liikkua vapautuneemmin, asettuessaan miellyttävät ääriviivat. 
 
DEVIL'S LEGACY BETTY BOOP 21848/10 s.28.2.2010 i. Lt Mva Isabeau Black Petrs e. Fin Mva Carrier 
Snowstar kasv. Erika Savakko 
Näyttelyt: Hyvinkää PN 8.8. Rune Fagerström PEN 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. 5 kk, erittäin hyvän 
tyyppinen ja hyvän kokoinen pentu, hyvät rungon mittasuhteet, täyteläinen pää joka voisi olla aavistuksen 
pidempi malliltaan, kulmakaarien tulee vielä vankistua, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä tilava runko, hyvä lanne 
ja lantio, sopiva luusto, liikkuu hyvin, kiva luonne. Turku PN 19.8. Esko Nummijärvi PEN 1 KP PN2-pentu. 
Tampere RN 6.12. Juha Palosaari JUN ERI 2. Hyvät mittasuhteet, miellyttävä pään malli, ilme voisi olla 
lempeämpi, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko ja eturinta, riittävät kulmaukset, iloinen hännän heiluttaja, liike 
tässä vaiheessa takaa kapea ja edestä leveä, hyvä sivuaskel, muutamasta puutteesta huolimatta hyvä 
kokonaisuus. 



 
DEVIL'S LEGACY BLACK VELVET 21849/10 s.28.2.2010 i. Lt Mva Isabeau Black Petrs e. Fin Mva Carrier 
Snowstar kasv. Erika Savakko 
Näyttelyt: Turku PN 19.8. Esko Nummijärvi PEN 2 KP PN3-pentu. 
 
EBEN'S SINGIN' IN THE RAIN 19435/09 s.22.2.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Great Escape Swings With 
Jazz kasv. Eva Bensky 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt JUN EH 1. Hyvin sopusuhtainen, hyvärakenteinen, kaunis-
päinen nuori narttu, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, hyvälaatuinen turkki, liikkuu erittäin kauniisti.  Kellokoski 
ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN ERI. Feminine bitch, nice expression, correct neck and shoulders, good 
topline and rear angulation, correct set-on and carriage of tail, drops her topline a little on the move, good coat, 
well presented. 
Taipumuskokeet: Kouvola 15.7. Veli Nurminen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen, 
vauhdikkaasti tutustumislenkin tehden, asiallisesti koiriin ja ihmisiin suhtautuva koira. Haku ja laukaus 
hyväksytty: sopivan laajuista reipasta hakua, innokas ja hyvin ohjattavissa oleva koira, hyvää yhteistyötä, 
kutsusta heti luokse, laukauksesta pysähtyy hetkeksi. Jäljestys hyväksytty: nopeaa, hyvävauhtista ja varmaa 
jäljestystä, kulma tarkasti, kaato kiinnostaa, jälkikoira-ainesta. Vesityö hyväksytty: hyvä uimari, tuo pukin käteen. 
Tottelevaisuus hyväksytty: hyvä tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvä ja hyvin ohjattavissa oleva 
innokas koira, kaikki osa-alueet toimivat hyvin. 
 
ELMERS GOLDMINE PRECIOUS HEART 12250/06 s.11.1.2006 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Travellers Bay 
Cheerful kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Tuuri KR 13.6. Reia Leikola-Waldèn AVO ERI 1 PN2 VASERT. Vankka narttu jolla viehättävä pää ja 
ilme, riittävä kaula, hyvä luusto, tasapainoiset kulmaukset, täyteläinen eturinta, hyvä runko, hyvä leveä lantio, 
liikkuu tehokkaasti hyvällä askelmitalla, hyvä luonne, turkki tänään hieman kuivan oloinen, esiintyy iloisesti. 
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 7.8. Mervi Jakkila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen 
oman arvonsa tunteva narttu, suhtautuu rauhallisesti ja luottavaisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus 
hyväksytty: sopivaa noin 10-12 metrin etäisyydellä ohjaajasta, rauhallista etenemistä käyttäen maa- ja 
ilmavainua, laukauksesta innostuu. Jäljestys hyväksytty: varovainen lähtö, mutta varmistettuaan etenee 
itsevarmasti jäljellä, löytää kaadon ja nuuhkii. Vesityö hyväksytty: ui pyynnöstä ja noutaa riistapukin käteen. 
Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: kiitettävää yhteistyötä ohjaajan ja 
koiran välillä. 
 
ELMERS GOLDMINE PROUD NANETTE 12251/06 s.11.1.2006 i. Emba’s Mr Shining Romeo e. Travellers Bay 
Cheerful kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat AVO EH 3. 4 years, blue roan tan, rather 
big, very solid bitch, good head, rather long in muzzle, nice earset, soft expression, good neck and shoulders, 
little long in loin, strong body, well angulated, could be in better coat condition, happy personality, moves well. 
Tuuri KR 13.6. Reia Leikola-Waldèn AVO EH 2. 4-vuotias, sopivan vahvuinen narttu, oikean mittainen pää, 
kuono-osa saisi olla täyteläisempi, kauniit tummat silmät, riittävä kaula, täyteläinen eturinta, sopiva luusto, hyvä 
runko, lanneosa saisi olla lyhyempi, riittävästi kulmautunut takaosa, liikkuu melko leveästi takaa ja edestä 
riittävällä askelmitalla, turkki ei parhaimmassa kunnossa ja hieman turhan kihara, hyvä luonne. 
Tottelevaisuuskokeet: Pori 24.1. Ilkka Stén AVO 1 (170 pist) TK2. 
 
ELMERS GOLDMINE Q'SWEET LITTLE 28484/06 s.13.5.2006 i. Fin Jva Elmers Goldmine Karate-Kid e. 
Emmaboda Miracle kasv. Helena Partanen 
Näyttelyt: Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, sukupuoli-
leima voisi olla selvempi, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, hyvin kehittynyt runko, tasapainoiset kulmaukset, 
etuaskel saisi olla ulottuvampi, muuten liikkuu hyvin. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara AVO ERI 1 PN3 
SERT. Mittasuhteiltaan kompakti, tarpeeksi narttumainen kokonaisuus, hyvät silmät, kallo voisi kauniimmin 
holvautunut, tarpeeksi voimaa kuonossa, varma-asentoiset raajat, tarpeeksi kulmauksia edessä, tilava runko, 
sopivat takakulmaukset, erinomainen ylälinja liikkeessä, keskipitkä tasapainoinen sivuliike, erinomainen 
esiintyminen. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila AVO EH. Kaunislinjainen narttu, hyvä ilme, kaunis kaula, erittäin 
hyvä ylälinja, hieman suora edestä, hyvin kulmautunut takaa, vahva runko, hyvä karva, voisi liikkua 
joustavammin, miellyttävä luonne. 
 
ELMERS GOLDMINE ZAMANTHA LIGHT 49867/08 s.18.9.2008 i. Elmers Goldmine Tip Top Man e. Elmers 
Goldmine Precious Heart kasv. Helena Partanen  
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat NUO EH. Brown roan tan, good size, very 
fine feminine head, would like to see better stop, good pigmentation for the colour, scissor bite, could have better 
neck and shoulders, good ribs, would prefer her little more cobby, needs to settle on topline, could have better 
angulations behind, moves ok, lovely personality. 
 
ELMERS GOLDMINE ZEENA OF HOPE 49865/08 s.18.9.2008 i. Elmers Goldmine Tip Top Man e. Elmers 
Goldmine Precious Heart kasv. Helena Partanen  
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat NUO EH. Brown roan tan, good size, could 
jusst be little more elegant in head but soft expression, scissor bite, little throaty, could be better in shoulders, 
nice ribs, good topline, could be in better coat, nice bone and substance, friendly, moves ok. Tuuri KR 13.6. 



Reia Leikola-Waldèn NUO EH 3. Mittasuhteiltaan oikea sopivan vahvuinen narttu jolla oikeat pään linjat, kuono-
osa voisi olla aavistuksen pidempi ja täyteläisempi, riittävä kaula, täyteläinen eturinta, sopiva luusto, ikäisekseen 
hyvin kehittynyt runko, riittävästi kulmautunut takaosa, liikkuu yhdensuuntaisesti, vielä takakorkea liikkeessä ja 
taka-askel voisi olla pidempi, tänään niukka hyvälaatuinen turkki, hyvä luonne. 
Tottelevaisuuskokeet: Nokia 22.5. Ilkka Stén ALO 1 (169 pist). Pori 23.5. Markku Santamäki ALO 1 (168 pist). 
Tampere 12.9. Jaana Tala ALO 2 (142 pist). Ikaalinen 19.9. Juha Kurtti ALO 2 (153 pist). Lempäälä 1.10. Riitta 
Räsänen ALO 1 (170 pist) TK1. 
 
ELMERS GOLDMINE ZELINA QUEEN 49866/08 (S10849/2009) s.18.9.2008 i. Elmers Goldmine Tip Top Man 
e. Elmers Goldmine Precious Heart kasv. Helena Partanen  
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali NUO EH 4. Typique, mais présente son dos un 
peu ensellé, un peu rouge à voir à l'oiel, bons aplombs, poil et temperament. 
 
EMBA’S MISS POWERFUL BEATA 13052/10 s.20.11.2009 i. Manaca's It's In His Kiss e. Emba's Miss Kajsa 
kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi 
Näyttelyt: Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola PEN 1. 5 kk, feminiininen, hyvän mallinen pää, hyvä kaula ja ylä-
linja, riittävä eturinta, sopiva luusto, hieman pitkä lanneosa, kohtalaisesti kulmautuneet raajat, hieman epä-
tasainen väritys, liikkuu hyvällä askeleella. Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi PEN 1 KP VSP-pentu. Proper 
breed type, 7 months, light, correct head, scissor bite, well set ears, dark eyes, strong pigment, slightly straight in 
front, excellent ribcage for the age, slightly long loins, proper hindquarters, nice temperament, proud mover. 
Teuva RN 21.8. Paavo Mattila JUN H. Hyvä nuori narttu, otsapenger saisi olla selvempi, hieman liikaa taakse 
laskeva kallolinja, kaunis kaula, hyvä runko, lyhyehkö lantio, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin, miellyttävä 
luonne. 
 
EMBA’S MISS QUERIDO JV-06 14731/06 s.19.9.2005 i. Emba's Mr Oboy Chocolate e. Vignett's Moon Spirit 
kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro AVO ERI 3. 3-vuotias, erittäin hyvää rotutyyppiä edustava 
sopusuhtainen keskikokoinen narttu jolla yleisvaikutelmaa häiritsee villava ja muotoiltu karvapeite, erinomainen 
ryhti ja kulmaukset, kaunislinjainen hyvin meislattu pää, tummat silmät, rodunomainen ylälinja ja hyvin kannettu 
häntä, aavistuksen voimakas rintakehä, erinomaiset liikkeet ja erinomainen luonne. 
 
EMBA’S MISS ROSA MUNDA Fin Mva 40138/04 s.7.5.2002 i. S Mva Westerner Still Of The Night e. Raccoon’s 
Piiiip Upsis kasv. Mats ja Pia Berggren, Ruotsi 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia VAL EH. Heavier type of bitch, not in her best condition, 
she would benefit from more muscletone, has good angulation, good ribs and depth, moving a little closely 
behind. 
 
EMMABODA ESPRESSO Fi Mva 34255/06 s.8.6.2006 i. Lecibsin Corncob e. Emmaboda Catwalk kasv. Aga 
Kilponen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta VAL ERI 1 PN3 VACA. Nice head with correct bite, correct front, 
good reach of neck, good coat and topline, well set tail, well angulated hindquarters, moves and shows well. 
 
EMMABODA FREELANCE 14758/09 s.11.1.2009 i. Lecibsin Corncob e. Emmaboda Catwalk kasv. Aga 
Kilponen 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta JUN EH 1. Sievä nuori narttu joka tänään esiintyy hieman vaisusti 
eikä halua näyttää liikkeitään, kaunisilmeinen nartun pää, hyvä kaula ja ylälinja, hieman niukasti kulmautunut, 
hyvä rintakehän syvyys, hieman lyhyt lantio, sopiva luusto, hyvä karvapeite, hyvä askelpituus kun suostuu 
liikkumaan. Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila JUN EH 1. Kaunis nuori narttu, hyvä pää jossa otsapenger voisi olla 
hieman selvempi, hyvä ilme, kaunis kaula, hieman niukasti kulmautunut edestä, eturintaa voisi olla enemmän, 
hyvin kehittynyt runko, takakulmiakin voisi olla enemmän, niukka hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä 
käytös. Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat JUN ERI 2. 13 months, excellent red bitch, 
lovely feminine head, soft expression, scissor bite, good neck and shoulders, nice ribs for the age, good bone, 
nice coat, lovely movement, merry  personality. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen JUN EH 2. Ikäisekseen hyvä-
runkoinen nuori narttu jolla riittävästi luustoa ja oikeat linjat, narttumainen pää, hyvä ilme, korvat, purenta ja 
huulet, vahva kaula ja ylälinja, etuosa saa vielä kehittyä, hyvät kulmaukset ja käpälät, erinomainen karvan laatu 
ja hapsutus, liikkuu oikealla luonteella erinomaisella askelpituudella säilyttäen ylälinjansa kauniisti, vielä löysät 
etuliikkeet. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro JUN EH 3. Erittäin hyvä tyyppi, sopiva koko ja luusto, 
narttumainen pää, vahva selkä, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, lavat hieman edessä, kaunis turkki, löysät 
etuliikkeet, hyvät sivusta. Lestijärvi RN 15.5. Markku Santamäki JUN EH 4. Sopivan kokoinen, ilmeikäs pää, 
hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja runko, jättää hieman pitkärunkoisen vaikutelman, lanneosa saisi olla 
lyheympi ja lantio-osa suorempi, reippaat liikkeet, riittävä karva. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, 
Portugali NUO ERI 1. Little light in bone, nice head, good neck, front correct, nice body, good topline, correct 
tailset, correct angulation on rear, movement ok. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia NUO EH 1. Shaved ears, 
front and under the neck, right size, good coat quality, head should have more stop, well presented. Ylivieska 
KV 17.7. Marjo Jaakkola NUO EH 2. Kauniisti itsensä liikkeessä kantava erittäin feminiininen narttu, hyvä pää 
ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, eturinnan tulee vielä täyttyä, kohtalaisesti kulmautunut, hapsutusta 
voisi olla enemmän, liikkuu hyvällä askeleella. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala NUO ERI 2. Hyvä tyyppi, 
feminiininen pää, hieman niukka otsapenger, hyvä kaula ja selkä, rungon kehitys vielä hieman kesken, hyvä 



luusto ja takakulmaukset, kinner voisi olla hieman matalampi, olkavarsi vähän pysty, liikkuu erittäin hyvin, hyvä 
luonne. 
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 3.7. Jaana Heiskari SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloisesti 
häntää heiluttava Frida suhtautuu luottavaisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus hylätty: sopivan laajaa 
innokasta hakua mutta laukauksesta pysähtyy ja haku hyytyy, maavainuinen jäljestäminen loppuu laukaukseen. 
Jäljestys hyväksytty: varmaa maavainuista etenemistä ja kaato kiinnosti. Vesityö hylätty: valitettavasti vesi ei 
tänään Fridaa houkutellut. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelee hienosti ohjaajaansa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
parin yhteistyö sujuu hienosti huumorilla höystettynä, totutteleminen laukaukseen ja veteen tuo hyväksytyn 
lopputuloksen. Uusikaarlepyy 7.8. Mervi Jakkila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: nuori iloinen 
narttu joka suhtautuu iloisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus hylätty: tänään kuumuus lamautti Fridan 
ja ohjaaja keskeytti tämän osuuden kokeesta, ammuttiin, ei pelännyt laukausta. Jäljestys hyväksytty: varmaa 
rauhallista jäljestystä, löytää kanin, nuuhkii. Vesityö hyväksytty: ui pyynnöstä, nouti riistapukin ohjaajalle eteen 
mallikkaasti. Tottelevaisuus hyväksytty: kiltti tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: nuori narttu joka 
innostamalla metsässä kehittyy varmasti. 
 
FENBROOK BIRTHDAY GIRL V-10 29371/08 s.10.5.2008 i. Quilmhair Innis-Dubh e. Fin & Ee Mva Fenbrook 
That's My Girl kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat NUO ERI 1 PN3 VACA. 22 months old 
black, excellent bitch, lovely size, shown in glamorous condition, very feminine in head, soft expression, well 
balanced, good topline, super coat condition, happy mover, merry personality, well presented. Vaasa KV 18.4. 
Saija Juutilainen NUO ERI 2 VASERT. 2-vuotias kauniisti kehittynyt hyvärunkoinen nuori narttu, hyvin kaunis-
ilmeinen nartun pää, ylälinjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta, kaula ja korvat, kaunis kaulan 
kiinnitys ja ylälinja, kääntää etukäpäliä ulospäin, kaunis vahva takaosa, upea karvan laatu ja hapsutus, erin-
omainen askelpituus ja hieno luonne, aavistuksen löysät etuliikkeet. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti 
AVO ERI 1 PN1 SERT ROP RYP1. Very nice bitch, very well presented, beautiful coat, nice head, very good 
bones, very good outline and backend, moves well. Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström AVO ERI 3. 2-vuotias, 
hyvä koko, erinomainen tyyppi, hyvin sievä kaunislinjainen pää, kaunis ilme, hyvä kaula, tasapainoiset 
kulmaukset edessä ja takana, hyvä runko, hyvä luusto, hieman pitkä lanneosa, liikkuu hyvin, hyvä karva, 
ihastuttava luonne. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO ERI 2. Good bitch, very nice outline, good 
width all the way through, also depth, well boned, neat feet, level topline held on the move, sound, good coat 
condition. Vantaa RN 13.6. Juha Palosaari AVO ERI 1 PN1 ROP. Hyvin tyylikäs ja sulavalinjainen narttu, hyvin 
kaunis pään sivukuva, upea kaula ja ylälinja, erinomainen etu- ja takaosa, liikkuu erinomaisella askeleella, 
hieman kapeasti takaa, upea turkki ja näyttelykunto. Karjaa KR 11.7. Hannele Jokisilta AVO ERI 1 PN1 VSP. 
Erinomainen tyyppi, hyvä ilme, hieman takaluisu kallo, kaunis kaula, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja 
takaa, erinomainen eturinta, hyvä luusto ja erinomaiset käpälät, vahva hyvä runko, hyvä karva, liikkuu hyvin. 
Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia AVO ERI 1 PN1 VSP. Helsinki KR 25.7. Harry Tast AVO ERI 1 PN2. 
Seistessä kauniisti laskeva ylälinja, selän tulisi olla liikkeessä jäntevämpi, kaunisilmeinen hyvin narttumainen 
kevyt pää, etuasentoiset lavat, vankka runko, oikea hännän kiinnitys, voimakas takaosa, tehokkaat säännölliset 
liikkeet, silkkinen turkki, esiintyy iloisesti. Helsinki KR 5.9. Helle Dan Pålsson, Tanska AVO ERI 1 PN2. Lovely 
type and size, feminine head, dark eyes, lacking a little of stop, good bite, lovely neck and shoulder, compact 
body, a little long loin, strong quarters, moves with great style and good drive, excellent coat and temperament. 
Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi AVO ERI 1 PN1 VSP. Quality bitch shown in top condition, excellent 
head type, feminine, correct topline, well boned and angulated, compact body, sound mover. Hyvinkää ER 9.10. 
Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO ERI 3. Nicely balanced, nice head and expression, good neck and 
shoulders, strong deep body, strong quarters, good coat and condition, well presented, moves soundly. 
Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala AVO ERI 1 PN1 CACIB VSP. Erittäin hyvän tyyppinen narttu jolla erittäin 
kaunis feminiininen pää, erinomainen ilme ja silmät, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt runko, hyvä luusto ja 
kulmaukset, liikkuu hyvin, kaunis turkki, hyvä luonne, korkealuokkainen kokonaisuus. Lahti KV 30.10. Birte 
Scheel, Tanska AVO ERI 1 PN2 VACA. 2½ years, very nice feminine bitch, sweet expression, correct bite, dark 
eyes, well set ears, good front, good length of neck, compact body, straight topline, well set tail, well angulated 
behind, moves with very good drive, nice coat and condition, well presented. Jyväskylä KV 14.11. Daniela 
Radu, Romania AVO ERI 1 PN1 CACIB ROP RYP4. Strong and elegant female, correct proportions in head 
and body, strong in movement, correct angulation. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO ERI 1 
PN3 VACA. Sweet bitch in excellent condition throughout, well groomed and presented, strong bone and hard 
muscle, typical skull shape and kind expression, good balance between front and rear, moved with easy driving 
action from well placed hocks and tight feet. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 1 PN1 
CACIB V-10 VSP. Erittäin kaunis, jalo narttumainen kokonaisuus, hyvä koko ja oikeat mittasuhteet, erittäin 
kaunis nartun pää, erinomainen ryhti ja ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset, sileä kiiltävä karva, liikkuu kevyesti, 
erittäin miellyttävä kokonaisuus. 
Taipumuskokeet: Espoo 22.8. Meerit Kuparinen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen ja 
ystävällinen neiti, ystävällinen ihmisiä ja toisia koiria kohtaan. Haku ja laukaus hylätty: liian suppeaa hakua 
ohjaajan ympärillä lähes koko ajan, into Gemmalla kyllä riittää mutta se ei tänään suuntaudu hakuun, laukausta 
hätkähtää mutta jatkaa cockerimaista menoaan. Jäljestys hylätty: epävarmaa, jäljen molemmin puolin 
poukkoilevaa jäljestystä, koira vaatii paljon kehotuksia ja tukea ohjaajalta selvitäkseen jälkityöstä, palautettiin 
kerran jäljelle, kania käy katsomassa. Vesityö hylätty: Gemma menee pari kertaa uimaan mutta riistapukki jää 
veteen. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelee hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: mukavaa yhteistyötä ohjaajan ja 
koiran välillä, lisää harjoitusta hakuun ja jäljelle niin hyvää tulee. 
 



FENBROOK BURNING LOVE 20366/08 s.26.2.2008 i. Se Mva Quettadene Lancelot e. C.I.B Fin & Ee Mva 
Manaca’s Xcuse My Conduct kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Helsinki KR 5.9. Helle Dan Pålsson, Tanska AVO EH. Strong, good type, not quite balanced head, 
a little too big eyes, good bite, good neck, a little straight shoulder, well placed and long upper arm, good 
forechest but lack of width, good body, a little too rounded topline and slope in croup, moves happily, very 
narrow in front, excellent coaat and temperament. Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi AVO ERI 3. Well 
made bitch, typical head and expression, well angulated, slightly narrow in front, quality coat, unsound mover, 
needs more ring training. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska AVO H. 2½ years, nice feminine head and 
expression, correct bite, correct low set ears, too narrow in the front, good length of neck, could be more 
compact in body, she is too rounded in croup and has too low set tail, well angulated behind, could move with 
better drive and longer steps, especially behind, very nice coat and colour, good temperament. 
 
FENBROOK MOON FLOWER 25439/09 s.8.4.2009 i. Gb Sh Ch Lindridge Moon Catcher e. Fenbrook Vital 
Xcuse kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat JUN ERI 1 PN2 VASERT. 13 months old 
orange roan, big young girl with lots of quality, very nice feminine head, lovely pigmentation, dark eyes, soft 
expression, well developed body, short in body, lots of substance, very good mover, nicely presented. Vaasa KV 
18.4. Saija Juutilainen JUN EH 3. 1-vuotias oikealinjainen, vielä kovin pennun oloinen juniori jolla hyvin runkoa 
ja luustoa mutta saa kokonaisuutena jäntevöityä, kaunis nartun pää ja ilme, hyvä niska ja ylälinja, runsaasti 
löysää kaulanahkaa, sopivat kulmaukset ja käpälät, hieman jyrkkä lantio, liikkuu iloisesti erinomaisella 
ulottuvuudella, edestäpäin liikkeet saavat tiivistyä. Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska JUN EH 2. 
13 months old English cocker bitch, still developing, feminine head, typical expression, scissor bite, the shoulder 
could be better laid back, enough angulation behind, the body still needs to develop, moves in the right pattern, 
lovely coat, typical temperament. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN ERI. Larger type of bitch, 
good outline, good neck, shoulders and front assembly, level topline, good rear angulation, good depth to her 
chest, happy mover, well presented. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva NUO EH 2. Correct breed type, strong 
bones, compact built, muzzle could be bit stronger under the eyes, showing third eyelid, scissor bite, good neck 
and topline, merry tail, very well developed forechest, correct angulations and movement, lovely temperament. 
Helsinki KR 25.7. Harry Tast NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Voimakasrakenteinen, tyylikäslinjainen nuori narttu, 
kaunisilmeinen jalo pää, iso musta kirsu, pitkä kaula, oikeamuotoinen rintakehä, pitkä takaraajat ja matalat 
kintereet joista lähtee tehokas työntö liikkeeseen, silkkinen turkki. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-
Britannia NUO ERI 1. Nice dark eye, head needs more work, good neck and shoulders, nice legs and feet, 
strong deep body, nicely balanced, moves soundly, good coat and condition. 
Taipumuskokeet: Espoo 22.8. Kaarina Pirilä SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen nuori 
koira, ei juuri välitä muista ihmisistä tai koirista. Haku ja laukaus hyväksytty: Flow pysyy lähellä ohjaajaa alussa, 
kävelemme, ei oikein hae mitään, saadaan ammutuksi, ei välitä kummemmin, kun kävelemme tovin muuttuu 
haku jo hiukan laajemmaksi, koira väläyttelee taitojaan joita sillä kyllä on, ja saadaan hyväksytty tulos. Jäljestys 
hyväksytty: Flow lähtee rauhalliseen maavainuiseen suoritukseen, hyvä jäljestys, kania jäi nuuhkimaan. Vesityö 
hylätty: meni veteen, ui kierroksen mutta ei tuonut pukkia eikä mennyt uudestaan veteen. Tottelevaisuus 
hyväksytty: kiltti tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvä yhteistyö, valitettavasti ei uinut tänään. 
 
FENBROOK PRIME TIME HeJV-10 20640/10 s.27.1.2010 i. Au Mva Royoni Ahead In Time e. C.I.B Fin & Ee 
Mva Manaca’s Xcuse My Conduct kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu BIS3-pentu. Lovely head 
and expression, good dark eye, good neck and shoulders, nice body, lovely quarters, moved well, very 
balanced, good coat condition. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Erinomaiset 
mittasuhteet, hyvä pää, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen etu- ja takaosa, todella hyvin kehittynyt runko jo 10 
kk iässä, maatavoittavat liikkeet, ihana turkki. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN ERI 1 HEJV-
10 PN2 VASERT. Quality bitch in excellent condition and well presented, superb skull shape and expression, 
correct dentition, short coupled and well balanced, moved with typical cocker drive from well placed hocks and 
tight feet. 
 
FENBROOK SAY NO MORE 20365/08 s.26.2.2008 i. Se Mva Quettadene Lancelot e. C.I.B Fin & Ee Mva 
Manaca’s Xcuse My Conduct kasv. Taava Nevapuro 
Näyttelyt: Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska KÄY ERI 1. 2 years old English cocker bitch, nice 
feminine head, typical expression, scissor bite, nice neck and shoulder line, well angulated behind, godo spring 
of ribs, lovely forebreast, moves in the right pattern, lovely coat, nice temperament. Kellokoski ER 5.6. Kim 
Gain, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Well balanced bitch, nice square outline, very well angulated front, good ribs 
with correct depth, level topine held on the move, correct set-on of tail, sound. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva 
AVO ERI 1 PN3 VASERT. Excellent type, size and proportions, very feminine, excellent head and expression, 
scissor bite, very well constructed, angulated and moved, excellent temperament. Mäntsälä KR 18.7. Orietta 
Zilli, Italia KÄY ERI 1 PN4 VASERT. 
 
FINEMOON DEEPEST LOVE 40474/09 s.17.6.2009 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. 
Finemoon Miracle Of Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Laitila RN 17.4. Leila Kärkäs JUN H. Sievä, mittasuhteiltaan hyvä juniori jolla pää vielä kovin kevyt 
ja kapea, 3 keskimmäistä etuhammasta alapurennassa, hyvä raajarakenne takaosassa ja sopiva luusto, edestä 
saisi olla paremmin kulmautunut, hieman lyhyt kaula, erittäin hyvät liikkeet, hyvä karva, iloinen luonne. 



 
FINEMOON FAITH FULL LOVE Fi Mva 47791/05 s.19.6.2005 i. C.I.B Fin & Ee Mva Raccoon’s The Wonderboy 
e. C.I.B Fin & Lt Mva Finemoon Worldwide Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Laitila RN 17.4. Leila Kärkäs KÄY ERI 1 PN1 SERT FI MVA VSP. Hyvät mittasuhteet omaava narttu 
jonka kallo ja kuono voisivat olla aavistuksen pidemmät, trimmaamisen jäljet häiritsevät hieman, eturinta saisi 
olla voimakkaampi ja etuosa paremmin kulmautunut, sopiva rintakehä, hyvä takaosa, liikkuu hyvin, karvapeite ei 
parhaimmillaan, miellyttävä käytös. Sauvo RN 12.6. Markku Santamäki VAL EH 1. Sopivan kokoinen, hieman 
korkeuttaan pidempi, viehättäväilmeinen pää, hyvä luusto ja rinnan syvyys, hieman pitkä lanneosa, hyvät 
raajojen kulmaukset, matala kinner, liikkuu reippaasti, käyttäytyy luottavaisesti, liioittelematon, hyvä turkki. 
Rovaniemi KV 20.6. Jose Homem De Mello, Portugali VAL ERI 1 PN1 CACIB VSP. Feminine bitch, excellent 
expression, nice head proportions, good reach of neck, nice front, good ribcage, excellent topline, nice rear 
angulation, moves well. 
 
FINEMOON WORLDWIDE SIGHT 31203/10 s.19.4.2010 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon 
Second Sight e. Finemoon Miracle Of Love kasv. Hanna Nyman 
Näyttelyt: Lohja PN 2.10. Riitta Niemelä BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. 5 kk, kaunis pää, miellyttävä ilme, 
erittäin hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, rintakehä vielä kesken, kyynärpäissä vielä löysyyttä, vahva 
tiivis lanneosa, rodunomaisesti kulmautunut, sopiva luusto, liikkuu hyvällä askelpituudella ja käyttää häntäänsä 
kauniisti, iloinen miellyttävä käytös, esiintyy ja esitetään erittäin hyvin. Lohja PN 7.11. Kati Heiskanen BABY 1 
KP PN1-pentu ROP-pentu RYP4-pentu. Vankka tiivis narttumainen kokonaisuus, kaunis pää, hyvät korvat, 
tyylikäs kaula, erinomainen ylälinja, hyvä runko ja eturinta, vankka raajaluusto, erinomaiset kulmaukset ja tassut, 
hyvä hännän kiinnitys, hyvä karvapeite ja mukava luonne, hyvät etu- ja takaliikkeet, tehokkaat sivuliikkeet. 
Tampere PN 27.11. Harto Stockmari PEN 1 KP PN1-pentu ROP-pentu RYP1-pentu BIS4-pentu. Helsinki PN 
28.11. Vesa Lehtonen PEN 2 KP. Tasapainoinen kokonaisuus ja reippaasti esiintyvä neitokainen, kauniit pään 
linjat, hyvä kaula ja ylälinja, hieman etuasentoinen lapa, riittävä eturinta ikäisekseen, hyvin kulmautunut takaa, 
liikkuu yhdensuuntaisesti ja tehokkaalla askeleella, luusto voisi olla hieman vahvempi. Tampere RN 6.12. Juha 
Palosaari PEN 1 KP ROP-pentu. Viehättävä pieni narttupentu, kaunis pää, hyvä kaula ja ylälinja sekä häntä, 
vankka runko, hyvät kulmaukset, kaunis turkki, vetävät liikkeet, painuu hieman liikkeessä. 
 
FINNSTONE'S FOREVER YOURS 42017/05 s.30.5.2005 i. Fin & Ee Mva BaltV-03 Claramand For Sure e. 
Finnstone's Black Velvet kasv. Pia Heikkinen 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila AVO H. Hyvän tyyppinen narttu jolla hieman kevyt kuono-osa, 
kaunis kaula, eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko, hieman niukat kulmaukset, karva ei aivan 
parhaimmillaan, saisi esiintyä iloisemmin, häntä roikkuu kaiken aikaa, mikä on epätyypillistä cockerspanielille. 
Sysmä RN 17.4. Irina Poletaeva AVO H. Rather big, correct type, strong bones, unfortunately shown in in good 
physical condition and doesn't want to show herself, a bit too heavy skull, scissor bite, good neck, soft back, 
correct shape of ribcage, enough angulated, needs better coat texture and more temperament. 
 
FINNSTONE'S GENTLE TOUCH 38928/06 s.10.4.2006 i. Isbahan's Luxury Look e. Margate Take Your Pick 
kasv. Pia Heikkinen 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila AVO EH 4. Hyvä narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen 
pää, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, seisoo hieman kapeasti edestä, hyvä ylälinja ja takaosa, hyvä karva, 
liikkuu kohtuullisen hyvin, hyvä luonne. 
 
FLASHDANCE BETTY BOOP Se(n) Mva Se Jva S54275/2003 s.13.8.2003 i. Se(n) Mva Powerscourt Pied 
Piper e. Backhills Esther Williams kasv. Susanne Berggren, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat VAL ERI 3. Sturdy bitch with a lot of bone and 
substance, strong head, could do with a bit more femininity all over, typical ear, topline could be a bit firmer, 
correct in front and rear angulation, nice coat condition and colour, could have a bit more profile and body, could 
be tighter in front action, nice temperament and presentation. 
 
FLASHDANCE EYE CATCHING S62556/2008 s.15.9.2008 i. Se(n) Mva SeV-09 Backhills New Design e. Se(n) 
Mva Se Jva Flashdance Betty Boop kasv. Susanne Berggren, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat AVO ERI 4. Very nice bitch, lovely size and type, very 
typical in bone and substance, nice head profile, lovely eye and expression, typical ear, very nice on front and 
rear angulation, typical croup and tailset, correct body, easy mover, couuld be a bit tighter in front action, lovely 
colour and condition, very well presented. 
 
FLYERS ALL RIGHT 30135/01 s.19.5.2001 i. PMV-99 Flyers You Know e. Usemade Oh It's Me kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI. Typical head and expression, 
correct neck and shoulder line, well sprung ribs, good width of quarters, moved very well. Hyvinkää ER 9.10. 
Pamela Halkett, Iso-Britannia VET ERI 1 PN4 ROP-VET. Lovely head and expression, good neck and 
shoulders, strong deep body, nice quarters, moves soundly, good coat and condition. Tampere RN 6.12. Juha 
Palosaari VET ERI 2. 9-vuotias miellyttävän mallinen narttu, hyvä pää, kaula ei ole enää jaloimmillaan, muutoin 
erinomainen ylälinja, hyvä rakenne ja runko vielä hyvässä kunnossa, tasapainoinen, häntä ei enää tahdo nousta. 
 



FLYERS CALL ME HOOLIGAN 45215/05 s.3.5.2005 i. Astrawin Action Man e. Flyers Vital Flirt kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO EH. Nice head and expression, nice legs 
and feet, strong body, would prefer better balance overall, good coat and condition, lost topline on the move. 
 
FLYERS ELECTRIC ROCK GIRL 46998/10 s.21.4.2010 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Flyers Call Me Hooligan 
kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN 4. Nice dark eye, good neck, strong body, 
strong quarters, needs to develop inhead, moved well. 
 
FLYERS ELECTRIC ROCK SHOCK 46997/10 s.21.4.2010 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Flyers Call Me 
Hooligan kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN. Nice head and dark eye, good neck, strong 
body, nice quarters, moved well, would prefer better shoulders. 
 
FLYERS ÉTOILE D'ÉBÈNE 47001/10 s.21.4.2010 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Flyers Call Me Hooligan kasv. 
Paula Saarinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN 1 KP. Nice head, good neck, strong deep 
body, nice bone and feet, good muscle condition, moved well. Helsinki PN 28.11. Vesa Lehtonen PEN 1 KP 
PN2-pentu. Hyvin viehättävä ja kaunislinjainen neitokainen, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, melko lyhyt 
ja pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, melko pitkä lantio, liikkuu iloisesti ja ryhdikkäästi mutta etuaskel jää 
melko lyhyeksi. 
 
FLYERS HARD ROCK ANGEL 41947/06 s.30.3.2006 i. Ee JMva Flyers Proud To Be Me e. Flyers Soul Sister 
kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO ERI. Sound moving bitch of good type, good 
expression and dark eye, plenty of substance, short steep body, well angulated at both ends, would benefit from 
a little less weight. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO ERI 1 PN2 VASERT. Nicely 
balanced, good head and expression, nice legs and feet, short deep body, moved well, good coat and condition.  
Tampere RN 6.12. Juha Palosaari AVO ERI 3 PN4. Hyvät rungoin mittasuhteet, hyvä pään malli joskin siinä 
voisi olla hieman lisää pituutta samoin kuin kaulassa, voimakas runko, hyvä etu- ja takaosa, liikkeet ok, ripaus 
tyylikkyyttä ei olisi pahitteeksi. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO ERI. Feminine bitch in good 
condition overall, correct shape of skull and kind eye, slight excess of throatyness, good balance between front 
and rear, moves well from well placed hocks and tight feet. 
 
FLYERS JUVENILE 17443/03 s.9.2.2003 i. Se(n) & No Mva Caperhill Missing Link e. Flyers Yo-Yo kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs AVO H. 7-vuotias, ikä näkyy jo, erittäin kaunis hyväilmeinen pää, 
hieman lyhyt kaula, hyvä runko, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä takaosa, hyvä selkälinja, liikkuu 
kovin vaisusti lyhyellä askeleella, karva ei parhaimmillaan, laineikkuuteen taipuvaista, rauhallinen käytös. 
Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi AVO ERI. Good type, not a small one, matching head, good 
expression, strong bone, good angulation, enough compact, could do with better presentation, slightly showing 
age when moving. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari AVO EH. Hair is not so elegant for the 
show, 7½ years, correct teeth, little short neckline, correct topline and underline, French legs. 
 
FLYERS MARY POPPINS 36645/03 s.18.6.2003 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Able-To-Win kasv. Paula 
Saarinen 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Hannu Suonto AVO 0 (0 pist). 
 
FLYERS NIGHTWISH 54953/07 s.8.6.2007 i. Flyers Tan Legacy e. Flyers Mary Poppins kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO ERI. Sound moving good type of bitch, good head 
and sweet expression, well angulated front and rear, short and deep, could do with a little less weight for full 
advantage, correct topline and tailset. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO ERI 2 PN3. Nice 
balance, good neck and shoulders, strong deep body, good coat and condition, nice legs and feet, moved well. 
 
FLYERS OFELIA 54959/07 s.10.6.2007 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva MV-05 PMV-09 V-09 Corralet Indian-Savage 
e. Flyers Baby Doll kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Laitila RN 17.4. Leila Kärkäs AVO H. Hieman matalan vaikutelman antava narttu jonka karvapeite 
kovin pehmeälaatuista, hyvä pään muoto ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, edestä hieman niukasti kulmautunut, 
hyvät takakulmat, riittävä rintakehä, hyvä rinta, liikkeessä tulisi olla enemmän ulottuvuutta, takasidottu liike, 
iloinen luonne. 
Tottelevaisuuskokeet: Rauma 22.8. Ilkka Stén ALO 1 (170 pist). 
 
FLYERS PRETTY TAN 59123/07 s.19.8.2007 i. Flyers I'Am A Tan Man e. Flyers Yes I'm Tan kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs AVO HYL. Hyvät mittasuhteet omaava narttu joka murisee ja älähtää 
pöydällä, kovin lyhyt ja takaluisu kallo, hyvä kuono, liikkuu hyvin, hieman lyhyt kaula, hyvä ylälinja, muilta osin 
koiraan koskematta en voi arvostella, käytöksen takia hylätty. 



 
FLYERS PRICILLA ME 30000/00 s.17.5.2000 i. Roamer's Tan Toffe e. Usemade Oh It's Me  kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta VET H. Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani, hieman pitkä 
ja matala kokonaisuus, oikealinjainen ja hieman kuivunut pää, hyvä kaula, toivoisin selvemmät kulmaukset sekä 
eteen että taakse, keskivahva luusto, riittävä runko, riittävä karva, rauhallinen hyvä luonne, liikkuu riittävän 
vetävällä askeleella. 
 
FLYERS SOUL SISTER 36419/04 s.21.2.2004 i. C.I.B Fin & Es & Ee & Lu & Lv & Lt & Pt & It Mva LtV-04 
Shavian Hey Presto e. Flyers All Right kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO EVA. This bitch is not sound, she's limping at rear, 
she also has a suspect mouth, she's short, compact and deep, good lay of shoulder, well angulated rear, 
carrying a bit too much weight, cannot be judged because of the limping. 
 
FLYERS VALENSIA 52769/08 s.7.6.2008 i. C.I.B C.I.E Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. Flyers All 
Right kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO ERI. Good neck, nice legs but would prefer 
better feet, short deep body, moved well, slightly over angulated in quarters. 
 
FLYERS XTRA BLACK 59897/08 s.25.8.2008 i. Kristala Cockwave's Fast Mover e. Flyers Call Me Hooligan 
kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO EH. Nice neck, good legs and feet, would 
prefer better balance, deep body, coat in good condition, front movement erratic. 
Taipumuskokeet: Renko 7.8. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Kerttu on ystävällinen 
ja rauhallinen nuori narttu. Haku ja laukaus hylätty: Kerttu kulkee ohjaajan kintereillä häntä iloisesti heiluen, 
Kerttu kuitenkin väsähtää ja jää makaamaan sammaleelle, kuumuus haittasi Kerttua. Jäljestys hyväksytty: 
maavainulla ensi metrit millin tarkkuudella tutkien, kun Kerttu pääsi jyvälle tehtävästä työ sujui hyvin, kaato 
tutkitaan. Vesityö hyväksytty: maanittelujen jälkeen Kerttu menee veteen ja tuo riistapukin rantaan. 
Tottelevaisuus hyväksytty: Kerttu tottelee ohjaajaansa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: rauhallisesti toimiva pari. 
 
FLYERS XTRA TAN-NING 41890/00 s.8.10.2000 i. Fin & Lv & Ee Mva Amberway Expectation e. Flyers Nice 
Tan-Ning kasv. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs VET EH 2. Melkein 10-vuotias, reippaasti esiintyvä, hyvä pään pituus 
ja linjat, otsapenger saisi olla selväpiirteisempi, hyvä kaula ja eturaajojen kulmaukset, hyvä leveä reisi, hieman 
pitkä sääri, lantiossa hieman luisuutta, liikkuu melko hyvin mutta on takakorkea, karva jo melko laineikasta mutta 
laatu hyvä, rauhallinen käytös. Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi VET ERI 1 ROP-VET. 10 years old, still 
in good condition, nice head shape, good length of ear, correct topline, well angulated, not showing age when 
moving. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari VET ERI 2. 10 years, very good condition, black 
and tan, for this size good proportions, correct head type, good topline and underline. 
 
FRANCINI'S FAVOLA LOI10/104382 s.25.2.2010 i. Francini's Pruno e. Francini's Romance kasv. Angela 
Francini, Italia 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN 2 KP. Nice head and expression, good neck, 
nice legs and feet, strong body, just needs to drop, strong quarters, moved well, nicely balanced. Helsinki KV 
11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN EH. Immature youngster in good condition but soft muscle, sweet head 
and expression, moves well but needs to settle. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 2 
PN4. Erittäin kaunis iloinen narttu, lyhyt tiivis runko, hyvä pään profiili mutta se voisi olla pidempi, pitkä kaula, 
kaunis ylälinja, hyvä lapakulmaus, täyteläinen eturinta, rintakehässä jo hyvä tilavuus ja syvyys, erinomaiset taka-
kulmaukset, erittäin miellyttävä narttumainen kokonaisuus. 
 
FREEWATER'S DUCK HUNTER 21557/08 s.25.3.2008 i. Fin Mva Breeze Party Animal e. Breeze Finally Sylvia 
kasv. Sirpa Tughan 
Näyttelyt: Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti AVO H. The bitch is behaving not like cocker spaniel 
should behave, therefor her quality gets lower, needs a lot more training. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa 
Heikkinen AVO EH 2. Hyvän tyyppinen narttu joka tarvitsee pöytätreenejä, hyvän mallinen pää, alaluomet 
saisivat olla tiiviimmät, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, tiivis runko, liikkuu hieman jäykästi 
takaa, hieman pehmyt turkin laatu. 
 
FREEWATER'S TO ME A 29730/09 s.15.5.2009 i. Fin Mva Breeze Party Animal e. Breeze Finally Sylvia kasv. 
Sirpa Tughan 
Näyttelyt: Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja JUN EH 3. Correct proportions, correct head and 
expression, good neck, correct shoulders and front angulations, would prefer more angulation on behind, 
immature body, little rounded croup, not very good rear movement, good temperament. Mäntyharju RN 28.8. 
Annaliisa Heikkinen NUO EH 2. Hyvän tyyppinen nuori narttu, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pää, hyvä 
kaula, hieman etuasentoiset lavat, tiivis runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu hieman löysästi edestä, takaa 
hyvin, hyvälaatuinen karva. 
Taipumuskokeet: Kouvola 29.8. Marjo Jaakkola SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: sympaattinen 
ja iloinen hössöttäjä joka haluaa olla kaikkien kaveri. Haku ja laukaus hyväksytty: lennokasta cockerimaista 



laajaa hakua nenä maassa, yhteistyö toimi ohjaajan kanssa, "kuulo kunnossa", laukauksesta pysähtyy ja jatkaa 
sitten hyvää hakua, ensikäskystä luokse. Jäljestys hyväksytty: innokkaasti pääosin maavainulla jäljelle, 
siksakaten jäljen päällä, kulma hyvin, kaato kiinnosti, hyvä suoritus. Vesityö hylätty: Wilma kasteli jalat, heitettiin 
toinenkin pukki mutta koira ei uinut. Tottelevaisuus hylätty: hyvää tottelevaisuutta vesityöhön saakka. Yhteistyö 
ja yleisvaikutelma: nuori kyvykäs koira, kuunteli ja toimi maastossa hyvin, hyvää yhteistyötä. 
 
FRIISIN KUURA 57028/09 s.26.9.2009 i. Fi Kva Ladysplit's Deagol e. Fin Kva M-10 Stawaskogens Axa kasv. 
Aija Manelius 
Metsästyskokeet: Joroinen 23.10. Tiina Karlström NUO 1 (106 pist). 
 
FROSTY MORNING’S ADELINE 22548/04 s.27.3.2004 i. C.I.B Fin & Es & Ee & Lu & Lv & Lt & Pt & It Mva LtV-
04 Shavian Hey Presto e. Fin & Ee Mva EuVV-06 Frosty Morning’s Thalassa kasv. Nina Menna ja Jutta 
Kaartinen  
Näyttelyt: Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki KÄY ERI 2. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan neliö-
mäinen, täyteläinen hyvä pää, erinomaiset liikkeet, hyvä luusto ja runko, hyvä turkki. 
 
FROSTY MORNING’S APOLLINE 27341/07 s.13.3.2007 i. MV-03 Travis Gossip Starts Here e. Frosty 
Morning’s Adeline kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen  
Näyttelyt: Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki AVO ERI 2. Temperamenttinen, kaunispäinen ja -ilmeinen, 
hyvä luusto ja raajat, hyvä runko, hyvä turkki, reippaat liikkeet, käyttäytyy iloisesti. 
 
FROSTY MORNING’S MALENA 47909/09 s.9.8.2009 i. Stawaskogens Goofy e. Whaupley Anniken kasv. Nina 
Menna ja Jutta Kaartinen 
Taipumuskokeet: Elimäki 15.8. Veli Nurminen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: vauhdikas tyttö, 
iloisesti ja vauhdilla tutustumislenkin tehden, tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa. Haku ja laukaus hyväksytty: 
osittain suppeaa hakua, muutama hyvä pisto joka riittää hyväksyttävään tulokseen, käyttää maavainua, 
laukauksesta jatkaa, tottelee hyvin. Jäljestys hyväksytty: sivuvarmistuksia tehden kulmalle joka tarkasti, 
ihmettelee välilä jäljessä kulkevaa porukkaa, kaatoa nuuhki. Vesityö hyväksytty: hypyllä veteen, tuo pukin lähelle 
rantaa. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvin totteleva narttu. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hakuun saisi tulla lisää 
laajuutta, kaikki muu toimii hyvin. 
 
FROSTY MORNING’S MARLENE 20450/09 s.17.2.2009 i. C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva 
RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Frosty Morning’s Arnamentia kasv. Nina Menna ja Jutta Kaartinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN EH. Feminine bitch, a little light in bone for my 
taste, short coupled, good neck and shoulders, okay rear angulation, tailset a little low, rear movement a little 
erratic. 
Taipumuskokeet: Elimäki 15.8. Veli Nurminen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen tutustuja, 
iloisesti koiriin ja ihmisiin suhtautuva narttu. Haku ja laukaus hylätty: suppeaa, vain 2-3 metriä, paljon ohjaajan 
perässä kulkemista, käyttää maavainua, ei oikein erkane, laukauksesta säpsähtää mutta suppea haku jatkuu. 
Jäljestys hyväksytty: vauhdikasta jäljestystä kulmalle jossa kaarros, sivulenkkejä tehden kaadolle joka 
kiinnostaa, nuuhkii. Vesityö hyväksytty: hyvä uimari, tuo pukin käteen. Tottelevaisuus hylätty: hakuosuudella ei 
erkane, muuten tottelee hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koira vaatii vielä metsälenkkejä ainoana koirana jotta 
itseluottamus lisääntyisi, kaikki muu toimii hyvin. 
 
FROSTY MORNING’S MELISA 47906/09 s.9.8.2009 i. Stawaskogens Goofy e. Whaupley Anniken kasv. Nina 
Menna ja Jutta Kaartinen 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania KÄY HYL. A round head with round eyes, too short 
ears, heavy head with no typical expression, short neck, very long in body, incorrect roached topline, long croup, 
front legs are not parallel, not typical coat. 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 7.8. Risto Janné SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: pirteä, iloinen, 
suhtautuu iloisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus hyväksytty: sopivan laajaa risteilyä, erittäin innokasta 
työskentelyä, käyttää ilma- ja maavainua, yhteistyö ohjauksessa mallikkaasti, laukauksesta jatkaa, tosi pirteä 
esitys. Jäljestys hyväksytty: maa- ja ilmavainulla reipasta vauhtia, melko hyvin jäljellä, pienin tarkistuksin, 
suoraan kaadolle jonka omisti, Ninjasta voisi tulla "mejäkoira". Vesityö hyväksytty: ui hyvin ja innokkaasti, toi 
pukin rantaan. Tottelevaisuus hyväksytty: Ninja tottelee erinomaisesti. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: pari on 
yhteistyökykyinen ja antaa pirteän vaikutelman. 
Metsästyskokeet: Haapavesi 16.10. Heimo Ranta AVO 1 (104 pist). Haapavesi 17.10. Heimo Ranta AVO 2 
(95 pist). Joroinen 23.10. Pekka Eskola AVO 3 (81 pist). Joroinen 24.10. Tiina Karlström AVO 3 (83 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Ruokolahti 5.9. Heimo Ranta AVO 2 (87 pist). 
 
FROSTY MORNING’S MIMOSA 47907/09 s.9.8.2009 i. Stawaskogens Goofy e. Whaupley Anniken kasv. Nina 
Menna ja Jutta Kaartinen 
Taipumuskokeet: Elimäki 15.8. Veli Nurminen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen hännän 
heiluttaja, iloisesti koiriin ja ihmisiin suhtautuva narttu. Haku ja laukaus hyväksytty: sopivan laajuista innokasta 
hakua, käyttää ilma- ja maavainua, hyvin ohjattavissa oleva koira, hyvää yhteistyötä, laukauksesta jatkaa. 
Jäljestys hyväksytty: vauhdikasta varmaa jäljestystä, kulma tarkasti, ilmavainulla läheltä kaatoa, etien kaadolle 
joka kiinnostaa ja jonka nuolee. Vesityö hyväksytty: käskyllä veteen, tuo pukin rantaan. Tottelevaisuus 



hyväksytty: koira tottelee hyvin annettuja käskyjä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvä pari, kaikki toimii, nuori koira 
joka vielä kehittyy, tulee hyvä metsästyskoira. 
Metsästyskokeet: Joroinen 23.10. Timo Taskinen NUO 2 (82 pist). 
 
FROSTY MORNING’S MIREIA 47905/09 s.9.8.2009 i. Stawaskogens Goofy e. Whaupley Anniken kasv. Nina 
Menna ja Jutta Kaartinen 
Taipumuskokeet: Elimäki 15.8. Veli Nurminen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: ystävällinen 
tutustuja, rauhallinen suhtautuminen koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus hyväksytty: vauhdikasta, sopivan 
laajuista ja innokasta hakua, käyttää lähinnä maavainua, hyvä ohjattavissa oleva narttu, laukauksesta jatkaa 
heti. Jäljestys hyväksytty: vauhdikas, aaltoilevalla tyylillä jäljestävä koira, kulma ilmavainulla oikaisten, kaatoa 
nuuhkii. Vesityö hyväksytty: käskystä veteen, hyvä uimari tuo pukin käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: 
tottelevaisuus hyvä, ohjattavissa oleva koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: kaikki osa-alueet toimivat, tottelee 
hyvin saamiaan käskyjä, hyvä pari. 
 
FROZEN AGAINST THE WIND 27601/09 s.1.4.2009 i. Breeze Wisconsin e. A One's Nil Satis Nisi Optimum 
kasv. Elina Laurén 
Näyttelyt: Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia JUN ERI. 
 
FROZEN ARDENT FLOE 27602/09 s.1.4.2009 i. Breeze Wisconsin e. A One's Nil Satis Nisi Optimum kasv. 
Elina Laurén 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala NUO EH 3. Miellyttävä tyyppi mutta vielä kovin kesken 
kehityksen, kallo-osan tulee kehittyä, kaunis katse, riittävä kaula, rintakehä vielä kehittymätön, hyvä luusto, 
hieman lyhyt lantio ja kapea reisi, riittävät kulmaukset, melko hyvät etuliikkeet, kaipaa lisää voimaa taka-
liikkeisiin, luonne ok, kaipaa vielä itsevarmuutta. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania NUO ERI 1. 
Good proportions between head and body, front legs are not parallel, correct topline, head with nice expression, 
good movement. 
 
FYR-DANE LET'S GO HELEN 12119/10 s.30.11.2009 i. Northworth Juggernaut Of War e. Mooselake's 
Cocochanelko kasv.  
Näyttelyt: Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodriques, Portugali PEN 1 KP ROP-pentu. Nice head, good 
neck, turning front feet out, topline correct, correct set of tail and rear, a bit long in body. Oulu KV 11.7. Paolo 
Dondina, Italia PEN 1. Very nice and typical head, good bite, at the moment long in loin, would prefer better 
shoulders and more neck. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia PEN 1 KP ROP-pentu. Balanced 
feminine head, good neck, bone and feet, correct size, good tailset which she uses, holds good topline on the 
move, good dentition and good presentation, just needs time to mature, promising youngster. Kuopio KV 8.8. 
Darren Bowey, Australia PEN 1 KP ROP-pentu. Larger style of bitch, pleasing head and eye, good topline and 
tailset, nicely angulated in front and rear, moves well, happy temperament, would prefer her to be shorter in 
body. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania JUN ERI. Close in front leg movement, correct head, nice 
expression, enough strong topline, a little bit long in body, nice coat. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-
Britannia JUN EH. Sweet bitch in good condition, correct shape of skull and kind expression, good bone, 
muscle needs to strengthen, a little tight in movement. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH 
4. Kookas, hieman pitkärunkoinen, saisi olla kokonaisuutena tiiviimpi, pitkä suoralinjainen pää, tummat silmät, 
hieman pysty lapa ja olkavarsi, tarpeeksi vankka luusto, hyvä selkälinja, takakulmaukset voisivat olla 
voimakkaammat, hyvä karva, saisi kokonaisuutena olla tiiviimpi. 
 
GOATRIVER'S ANNA KARENINA 41181/01 s.12.10.2001 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Samcock's 
Oh Boy What A Girl kasv. Sari Saarinen 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Jari Salokanto VOI 0 (0 pist). Ruovesi 22.8. Jyrki Rasinpää VOI 2 (37 pist). 
Nakkila 11.9. Heikki Kulo VOI 3 (a-4, b-5, c-5, d-6, e-3, f-2 = 25 pist). Rauhallinen rauhoitettu lähtö, Heta aloittaa 
mukavavauhtisen jälkitarkan työskentelyn, ensimmäisen osuuden alkupuolella tuore ruokintapaikka aiheuttaa 
muutaman tarkistuslenkin mutta siitä selvitään hienosti, katkokulmalla ajaudutaan kauas kulman taakse, sieltä 
palaudutaan lähelle jäljen jatkoa mutta se ei löydy ja jälki joudutaan osoittamaan, toinen kulma voimakkaalla 
kaarrolla, viimeisellä osuudella metsäautotie sekoittaa niin pahasti että joudutaan tuomitsemaan toinen hukka, 
loppu hyvin kaadolle joka kiinnostaa, makuut merkataan kaikki hieman pikaisesti, Hetan perusjäljestäminen on 
hienoa katsottavaa mutta ongelmatilanteiden ratkaisu vielä puutteellista. 
 
GOLDBIRD’S ANCELIQUE 43054/04 s.6.8.2004 i. Backhills Just For You e. C.I.B Fin & Ee Mva JV-01 V-01 
Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström 
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs AVO H. Iloinen, hieman tuhdissa kunnossa oleva aavistuksen pitkä-
runkoinen narttu, otsapenger saisi olla selväpiirteisempi ja kulmakaaret voimakkaammat, etuosan tulisi olla 
paremmin kulmautunut ja takaosa voisi olla hieman vahvempi, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta saisi olla 
tiiviimmässä kunnossa, hyvä karvan laatu. 
 
GOLDBIRD’S BRILLIANT GIRL 47363/05 s.10.9.2005 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. C.I.B Fin & 
Ee Mva JV-01 V-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström 
Näyttelyt: Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi KÄY EH 2. Feminin tik av mycket god typ, storlek och 
proportioner, välformat huvud, tillräckligt nosparti, saxbett, bra ögon och öron, något kort hals, bra överlinje, klen 



benstomme, knappa vinklar ger uttillräckliga rörelser, något rund bröstkorg, bra kors och svans, ganska bra päls 
och färg, typiskt temperament. 
 
GOLDBIRD’S BUTTERFLY GIRL 47362/05 s.10.9.2005 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. C.I.B Fin 
& Ee Mva JV-01 V-01 Benchmark Merci Michelle kasv. Sinikka Granström 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat AVO EH 4. 4 years old black and white, 
smaller bitch, lovely head, soft expression, scissor bite, good neck and shoulders, nice forechest, for her age she 
is rather narrow and needs more substance, very short body, nice angulations, good coat condition, moves ok, 
friendly personality. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO EH: Feminine bitch with nice outline, 
good shoulders, a little upright in upper arm, well ribbed, firm topline, well angulated rear, on the move moving a 
little close behind and wide in front. Vantaa RN 13.6. Juha Palosaari AVO H. Hyvä kallo-osa mutta lyhyt kuono, 
lyhyehkö kaula ja ylälinja katkeaa etuasentoisiin lapoihin, luusto voisi olla vahvempi, kääntää hieman etukäpäliä 
ulos, riittävä polvikulma, hyvät sivuliikkeet mutta leveät edestä. 
 
GOLDBIRD’S CHRYSTAL 45616/06 s.6.8.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Goldbird’s Ancelique 
kasv. Sinikka Granström 
Näyttelyt: Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi AVO EH 4. Feminin tik av god typ, ganska bra huvud men 
nospartiet är för klent, saxbett, fina ögon och öron, tillräcklig hals, bra överlinje, något tunn benstomme, bra 
förbröst, tillräckliga vinklar, något rund bröstkorg, bra kors och svans, parallella rörelser men kunde ha mer drive, 
välskött päls av bra struktur och färg, typiskt temperament. 
 
GOLDBIRD’S DIAMOND SURPRISE 59974/08 s.24.10.2008 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz e. 
Goldbird’s Brilliant Girl kasv. Sinikka Granström 
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs NUO EH 1. Hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla oikeailmeinen 
kaunislinjainen pää, kovin pystyt lavat, muuten hyvin kulmautunut, kaula kiinnittyy lapoihin kovin suorassa 
kulmassa, häiritsee kokonaisuutta, liikkeessä kantaa itsensä huomattavasti paremmin, eturinta ja runko vielä 
kesken kehityksen, liikkuu hyvin, joskin vielä löysä, niukka karva laadultaan ei parhaimmillaan, iloinen käytös. 
 
GOLDBIRD’S ELMYRA 21440/09 s.11.2.2009 i. Bleper's Takes Two To Tango e. Goldbird’s Ancelique kasv. 
Sinikka Granström 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat JUN EH. 1 year old blue roan bitch, very 
nice type, excellent head, lovely expression, scissor bite, nice neck and shoulders, lovely ribs for the age, good 
bone, very good coat condition, unfortunately she doesn't want to move, that is why she has very good. 
 
GOLDBIRD’S EMERALD 21439/09 s.11.2.2009 i. Bleper's Takes Two To Tango e. Goldbird’s Ancelique kasv. 
Sinikka Granström 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat JUN ERI 4. 1 year old blue roan, lovely 
young bitch full of life, excellent head, soft expression, scissor bite, good neck and shoulders, cobby with good 
ribs, must firm in topline, lovely mover, happy personality, good coat. Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs JUN ERI 1 
PN2 VASERT. Erinomaiset mittasuhteet ja ihastuttava iloinen luonne, kallo saa vielä vahvistua, miellyttävä ilme, 
ikäisekseen erinomainen eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautunut edestä, hieman liikaa takaa, kauttaaltaan vielä 
hieman löysä, liikkuu hyvällä askelpituudella, erittäin miellyttävä kokonaisuus. Helsinki KV 22.5. Rune 
Fagerström JUN EH 1. 15 kk, sievä juniorinarttu jolla hyvät nartun mittasuhteet, hyvät pään linjat,hyvä otsa-
penger, kulmakaaret, ilme ja kaula, lyhyt olkavarsi, hyvä rintakehä, sopiva luusto, pehmeä selkä liikkeessä, 
koiran tulee tiivistyä, hyvä luusto, pehmeät ranteet, normaalit liikkeet, ihastuttava luonne. Hamina KV 23.5. 
Petra Junehall, Ruotsi JUN EH 2. 1 år 3 månader, feminin tik av mycket god typ, ganska bra huvud men 
nospartiet är något kort och behöver fyllas ut, saxbett, fina ögon och öron, något kort hals, knappt förbröst, 
tillräckliga vinklar, bra bröstkorg men visas i något för högt hull, något brant kors och lågt ansatt svans, parallella 
rörelser som kunde vara mer effektiva, bra päls och färg, härlig cocker temperament. Kellokoski ER 5.6. Kim 
Gain, Iso-Britannia NUO ERI 2. Compact bitch, well made all through, her handler stacked her with a dipping 
topline, on the move she's sound and holds her topline better, well ribbed with good depth, very happy 
temperament. Vantaa RN 13.6. Juha Palosaari NUO ERI 1 PN4 SERT. Kapea narttumainen pää jonka linjat 
saisivat olla yhdensuuntaisemmat, hieman etuasentoiset lavat, eturinta saisi olla voimakkaampi, muuten vankka 
runko ja suora selkä, hyvä takaosa, liikkuu hyvällä askeleella ja kokonaisuus on miellyttävä. Tervakoski KV 
29.8. Susie Svoldgaard, Tanska NUO EH 1. 1 year 6 months old, feminine head, typical expression, scissor 
bite, nice neck, would like shoulder better laid back, strong body, well angulated behind, nice topline, needs a bit 
more ring training and time, nice temperament. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO EH. 
Nice head and expression, good legs and feet, strong body, too much weight, good coat and condition, loses 
topline on the move. 
 
GOLDBIRD’S EVERGREEN DREAM 21442/09 s.11.2.2009 i. Bleper's Takes Two To Tango e. Goldbird’s 
Ancelique kasv. Sinikka Granström 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia NUO ERI 3. Good type, compact, well angulated, good 
depth and width all the way through, correct topline, a little unsettled due to change of handler but sound. 
 
GOLDBIRD’S FETCHING GIRL 49761/09 s.17.8.2009 i. Pretty Flower's One Way Or Another e. Fin Mva 
Goldbird’s Avalance kasv. Sinikka Granström 



Näyttelyt: Tampere PN 15.5. Reia Leikola-Waldèn PEN 3. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN 
EH. Square bitch, decent angulation in front and rear, light in bone and narrow in front, pretty girl, well presented. 
Tuuri KR 13.6. Reia Leikola-Waldèn JUN EH 2. 10 kk vanha, vielä kovin pentumainen, mittasuhteiltaan oikea 
juniorinarttu jolla miellyttäväilmeinen oikealinjainen pää, hyvä kaula, vielä etuasentoinen lapa, toivoisin hieman 
vahvemman luuston, hyvä eturinta, riittävä runko, reisi voisi olla hieman leveämpi, hyvä kinnerkulma, liikkuu 
yhdensuuntaisesti, etuaskel saisi olla pidempi, vielä pehmeä ylälinja liikkeessä, erinomainen turkin laatu, hyvä 
luonne. Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs JUN EH 4. Hyvät mittasuhteet omaava iloinen narttu jolla hieman 
lyhytlinjainen pää, korkea otsa, kallo ja kuono vielä hieman kapea, kauniit silmät, etuosa saisi olla paremmin 
kulmautunut, ikään riittävä rintakehä, takaosa hyvin kulmautunut mutta saisi vielä vahvistua, liikkuu hyvin, erittäin 
hyvä karvan laatu. Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska JUN EH 3. 1 year old cocker bitch, still 
developing, feminine head, nice expression, scissor bite, nice neck, would like shoulder better laid back, good 
spring of ribs, a little long in loin, well angulated behind, moves in right pattern but needs still stability, nice 
temperament. 
 
GOLDBIRD’S GOSHENITE 53412/09 s.31.8.2009 i. Fi Mva Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Goldbird’s 
Chrystal kasv. Sinikka Granström 
Näyttelyt: Helsinki PN 28.3. Eeva Resko PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Loviisa PN 13.5. Tuula 
Savolainen PEN 1 KP PN1-pentu ROP-pentu RYP4-pentu. Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi PEN 1 
KP VSP-pentu. 8½ månader, trevlig tikvalp av utmärkt typ, feminint välskuret huvud, saxbett, fina ögon och öron, 
mycket bra hals och överlinje, passande benstomme, tillräckliga vinklar, välformat bröstkorg, mycket bra kors 
och svans, sunda valprörelser, lovande päls, bra förg, typiskt temperament. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-
Britannia JUN ERI. Nice type of bitch, a little immature, good angulation in front and rear, a little soft topline, I'd 
like more muscle condition all over, well presented. Vantaa RN 13.6. Juha Palosaari JUN EH 2. Hyvät 
mittasuhteet, hieman poskiluita, hyvä kuono-osa, pienehköt silmät, hyvä kaula ja selkälinja, riittävät kulmaukset, 
takaosa saa vielä vahvistua, hyvä sivuaskel, hyvä turkki. Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska JUN 
EH 2. 1 yers old cocker bitch, still developing, feminine head, nice expression, scissor bite, nice neck, would like 
shoulder better laid back, body needs to develop still, moves in right pattern but still a little loose in front, nice 
coat and temperament. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JUN ERI 4. Nice head and 
expression, nice neck, would prefer better shoulders, strong deep body with good ribs, good quarters, moved 
well, good coat and condition. 
 
GREAT ESCAPE CATCH ME IF YOU CAN 20568/10 s.31.1.2010 i. C.I.E Se(n) & No Mva SeV-07 Line Sam 
Hot Black Pepper e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s Theodora kasv. Riikka 
Kotanen 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Palosaari JUN EH. Hyvin kehittynyt juniorinarttu, melko hyvä pää joskin 
kuono saisi olla täyteläisempi, etukulmaus saisi olla voimakkaampi, erinomainen takaosa, runko vankka, hyvä 
hännän asento, etuaskel voisi ulottua edemmäksi, ylälinja saisi olla linjakkaampi ja täyttyneempi sään kohdalta. 
Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN ERI 2. Well groomed and presented in good condition, 
correct skull shape and expression, good balance between front and rear, well muscled, moved with good drive 
from well placed hocks and tight feet. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH. Kookas, 
hieman urosmainen narttu, korkeajalkainen, kuonon ja kallon ylälinjat eivät aivan yhdensuuntaiset, pitkä kaula, 
tarpeeksi syvä ja tilava rintakehä, hyvät raajojen kulmaukset, rungossa jo vaihtunut karva, alapuolella vielä 
pentumaista, saisi kokonaisuutena olla tiiviimpi. 
 
GREAT ESCAPE SHUT THE DUCK UP 37963/09 s.10.6.2009 i. Baysway Lucky Dime e. C.I.B Pohj & Fin & 
Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen 
Näyttelyt: Helsinki PN 10.1. Juha Palosaari PEN 1 KP PN1-pentu ROP-pentu RYP4-pentu. Mikkeli RN 7.8. 
Paavo Mattila JUN ERI 1. Erittäin hyvä nuori narttu jolla kaunis pää, ilme ja kaula, rintakehä voisi olla hieman 
pidempi, hyvä ylälinja ja takaosa, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. 
Taipumuskokeet: Sammatti 14.8. Jarkko Wiklund SPA 0. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Heikki Kulo AVO 2 (33 pist). 
 
GREAT ESCAPE THE ONE Fi Mva BaltJV-06 40705/05 s.19.7.2005 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Se(n) & Ee & 
No Mva JV-04 Benchmark Poetry In Motion e. C.I.B Pohj & Fin & Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s 
Theodora kasv. Riikka Kotanen 
Näyttelyt: Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi VAL ERI 1 PN4. Presented in full coat, typical head with 
good length of ear, correct topline, well made front and rear, slightly showing age when moving, nevertheless a 
worth of champion. 
Tottelevaisuuskokeet: Noormarkku 21.3. Ilkka Stén AVO 1 KP (192 pist) TK2. Pori 15.8. Juha Kurtti VOI 0 
(135 pist). Pori 26.9. Juha Kurtti VOI 0 (186 pist). 
 
GREAT ESCAPE WILD GOOSE CHASE 37964/09 s.10.6.2009 i. Baysway Lucky Dime e. C.I.B Pohj & Fin & 
Se(n) & Dk & Ee Mva BaltV-06 V-09 A One’s Theodora kasv. Riikka Kotanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN ERI. Feminine bitch, good body proportions, well 
angulated, I would like a little more body and muscle throughout, nice topline held on the move, very pretty 
feminine head, dark eyes, sweet expression. Vantaa RN 13.6. Juha Palosaari JUN EH 1. Hyvin kaunispäinen 
narttu, hyvä kaula, runko vielä hieman kapea ja kaipaa lisää syvyyttä, hyvät etu- ja takakulmaukset, erinomaiset 
maatavoittavat liikkeet, hyvin lupaava, kokonaisvaikutelma tällä hetkellä vielä kevyt. 



 
GREAT ESCAPE WORRYING KIND 60016/07 s.9.11.2007 i. C.I.B C.I.E Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus 
Footlights e. Great Escape Dream Believer kasv. Riikka Kotanen 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Alf Lindblom AVO 3 (26 pist). 
 
GUNS CHOICE BLACK PEARL 36776/08 s.15.4.2008 i. Saxaphone Robinson e. Wildthyme Shameless kasv. 
Lasse Johnsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila KÄY T. Tyydyttävätyyppinen narttu, kuono-osa saisi olla täyteläisempi 
ja ilme pehmeämpi, lyhyet korvat, hyvä kaula, runko saisi olla täyteläisempi, köyristää liikaa lanneosaansa, 
hieman hento luusto, hyvä karva, liikkuu hiipimällä, hyvä luonne. Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki KÄY 
H. Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman antava, hyvin temperamenttinen, ilmeikäs pää, erin-
omaiset raajojen kulmaukset, raajakorkeus voisi olla suurempi, ylälinja ei aivan oikea liikkeessä, hyvä suojaava 
karvapeite, käpälät saisivat olla korkeammat, käyttäytyy luottavaisesti. 
Metsästyskokeet: Hämeenlinna 2.10. Heimo Ranta AVO - (- pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Ii 28.8. Jouni Klaar AVO 3 (77 pist). Ii 29.8. Timo Taskinen AVO 3 (77 pist). 
Joroinen 4.9. Raimo Martikainen AVOI 2 (95 pist).  Joroinen 5.9. Raimo Martikainen AVO 3 (83 pist). 
 
HALENNEST DEBORA EIGHT Fi & Ru Mva JV-09 RKF2266612 s.22.6.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru 
& Ro & Hr Mva PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Ru & By & Ua & Lt & Lv & Ee Mva Alen Ashen 
Duenia kasv. Elena ja Konstantin Bistrovy, Venäjä 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali NUO ERI 2. Très typique, très féminine, bonne 
tête typique, bons aplombs, poil et temperament, bonnes mesures du corps. Tampere KV 21.3. T A Pillement-
Heijden, Alankomaat NUO ERI 2. Almost 2 years, excellent type, lovely size, excellent head, soft expression, 
scissor bite, very nice neck and shoulders, would love to see her a bit deeper in body, good ribs, nice topline, 
lovely coat condition, very good mover, very friendly and merry. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia 
VAL ERI. Pretty headed bitch, very feminine in outline, nicely made with correct angulations in front and rear, 
good flow of neck into level topline, short deep body, sound in movement but would benefit from more 
muscletone. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL ERI 1 PN1 SERT FI MVA CACIB 
VSP. Very nice expression of the head, a bit out of elbows, in movement the left front leg paddling, good neck, 
correct topline, correct angulations on the rear, correct coat. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia VAL EH 3. 
Not an ideal bite, nice head, dark eyes, good body shape and topline, not a good front movement. Kuopio KV 
6.8. Paolo Dondina, Italia VAL ERI 2 PN4. Very feminine all through, pretty head, good bone, correct hind 
movement and tailset, right size. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia AVO ERI 1 PN3. Very good head 
and expression, good earset, bone and feet, square with well sprung rib, presented in very good condition, 
covers the ground well, holding good outline. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia VAL ERI 2 PN3. 
Excellent quality bitch, nice compact body and good size, lovely head and expression, firm topline, good tailset, 
carrying good coat, moving very well with attitude.  
 
HALENNEST DIANA DARK RKF2266610 s.22.6.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva PMJV-
05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Ru & By & Ua & Lt & Lv & Ee Mva Alen Ashen Duenia kasv. Elena ja 
Konstantin Bistrovy, Venäjä 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat AVO ERI 2. Blue roan, almost 2 years, 
quality bitch, lovely head, good expression, scissor bite, very nice neck and shoulders, good ribs, cobby, nicely 
angulated, lovely coat, merry, well balanced on move. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO EH. 
Larger type of bitch, balanced in outline, good angulation in front and rear, good ribcage, deep enough chest, 
moving a little narrow going away, not in the best coat. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali 
AVO ERI 1 PN4. Nice expression, I'd like to see a bit better shape of eye, neck ok, good front, nice body, correct 
topline, tail and angulation on the rear. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia VAL EH 4. Up to size but balanced, 
very good head, correct bite, could have better laid down shoulders, good back and set of tail, not correct front 
action. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia AVO ERI 1 PN2 SERT VACA. Very nice head and expression, 
balanced in body, not an ideal front action. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia VAL ERI 1 PN1 CACIB 
ROP RYP3. Lovely head and expression, good neck and square body, well developed ribs and rear angulation, 
firm topline held on good positive movement, excellent presentation. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia 
AVO ERI 3. Good quality bitch, quite strong head, moves well, good angulation in front and rear, firm topline, 
good tailset, carrying a good coat. 
 
HALIBULL'S MATLEENA 11361/99 s.16.11.1998 i. Lecibsin Mathias e. Wikkendal's Cindy Love Child kasv. 
Pauliina Koskela 
Näyttelyt: Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki VET EH 1. Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet, kaunis-
linjainen pää, upea huulilinja, pitkä kaula, hyvä ylälinja, riittävä luusto, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä turkin 
laatu, liian trimmatut takaraajat, kauttaaltaan hyvät liikkeet, erittäin hyvässä kunnossa esitetty 11-vuotias 
veteraani. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti VET ERI 2. Very nice old lady for 11 years, good head, 
good neck, still has a good topline, moved very well. Jämsä KR 6.6. Irina Poletaeva VET EH 3. 11½ years old, 
excellent condition for the age, enough bones, good head, scissor bite, a bit long loin, enough forechest, breast 
bone could be longer, rather long in proportions, enough angulations, still good mover, should have better front 
feet. 
 



HEART ROCK CRYING IN THE RAIN 49890/09 s.20.8.2009 i. No Mva Casein's Campania e. Häljans Saida-
Queen kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola PEN 1 KP VSP-pentu. Sievä, erittäin feminiininen 7 kuukauden 
ikäinen narttu, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvä eturinta, hyvin kehittynyt runko, tasa-
painoisesti kulmautunut, kaunis hännän kanto, liikkuu hyvin. Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn PEN 3 KP. 
Mittasuhteiltaan oikea, tanakkarunkoinen pentu jolla viehättävä pää, otsapenger saa vielä kehittyä, toivoisin 
hieman pidemmän kaula, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto, erinomainen runko, liikkuu sujuvasti hyvällä 
askelmitalla, tässä kehitysvaiheessa vielä hieman takakorkea liikkuessaan, lupaava turkki, hyvä luonne. 
Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt PEN 2 KP. Sopusuhtainen, kaunispäinen nuori narttu jolla riittävä luusto ja 
kulmaukset, hyvä eturinta, pyöreähkö rintakehä, tasapainoiset liikkeet. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-
Britannia JUN ERI. Nice type of bitch, she needs to be handled better for full advantage, correct angulation in 
front and rear, good depth, good spring of rib, a little shy on the move. Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi 
JUN ERI 2 PN4 VASERT. Good size, nice looking, shown in good condition, pretty head, scissor bite, medium 
length of neck, proper ribcage, short body, slightly low legs, nice temperament, slightly narrow behind, proud 
mover. Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat JUN ERI 1. Lovely young bitch, very feminine in size and 
type, correct in proportion and bone, lovely head profile and expression, lovely ear set and carriage, typical in 
front and rear angulation, well developed body, croup and tailset, happy mover but needs to go a bit more steady 
and parallel when gaiting, lovely colour and condition, very nice type and presentation. Lahti KV 30.10. Birte 
Scheel, Tanska JUN ERI 1 PN4 SERT. 14 months, well developed bitch, very nice feminine head and 
expression, dark eyes, long low set ears, good length of neck, good front, compact body, strong topline, well 
angulated behind, moves with good drive, nice coat and condition, good temperament. Helsinki KV 11.12. Bill 
Bunce, Iso-Britannia JUH EH. Sweet bitch of good temperament, typical skull shape and expression, good 
balance which is spoiled by excess weight, moves well but could do better. Helsinki KV 12.12. Paula 
Heikkinen-Lehkonen JUN EH 3. Pienehkö liian lihava narttu joka tekee hieman matalajalkaisen vaikutelman, 
erinomainen pää, hyvä ylälinja, erinomainen lapakulmaus, täyteläinen eturinta, hyvät takakulmaukset, hyvä 
selkälinja, kaunis turkki, pieni hoikistuminen olisi varmasti eduksi. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 24.7. Kirsi Salokanto SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: koira 
käyttäytyy aamuringissä epävarmasti varoen tuomaria ja väistäen ohjaajan taakse haukahdellen epävarmasti, se 
kuitenkin rohkaistuu ja antaa rapsutella itseään, koepäivän edetessä koiran käytös muuttuu koko ajan positiivi-
semmaksi. Haku ja laukaus hylätty: suppeaa, pääosin ohjaajan tuntumassa tapahtuvaa kulkua, erän alku-
vaiheessa koira poistuu määrätietoisesti tielle (autolle?) mutta palaa muutaman minuutin kuluttua takaisin 
ohjaajan vihellyksistä, koira ei pelkää metsää mutta ei oikein tiedä miksi siellä ollaan, laukauksesta pysähtyy. 
Jäljestys hyväksytty: rauhallinen varovainen lähtö, edetään hitaasti jäljen päällä pyörähdellen kulmalle asti jossa 
hieman vaikeuksia selvittää jäljen uusi suunta, suunta löytyy kuitenkin omatoimisesti, toinen osuus edetään taas 
hitaasti ja kaadolle koira uskaltautuu ohjaajan rohkaisemana, kaato kiinnosti. Vesityö hyväksytty: halukkaasti 
uimaan ja hyvä nouto. Tottelevaisuus hyväksytty: koira on ohjaajansa hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
nuori cockeri tarvitsee vielä metsäharjoitusta, ohjaajan ja koiran yhteistyö sujuu mallikkaasti. 
 
HEART ROCK HUNTING HIGH AND LOW 49891/09 s.20.8.2009 i. No Mva Casein's Campania e. Häljans 
Saida-Queen kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Hollola PN 13.5. Säde Hohteri PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Lappeenranta KR 5.4. Maret 
Kärdi, Viro PEN 2 KP. 7 kk, aavistuksen jalkava, hieman pentulihava narttu jolla oikeailmeinen pää, hyvä kuono, 
loivasti kalloon suuntautuva otsapenger, hyvät silmät ja korvat, rodunomainen ylälinja, lyhyehkö lantio, lyhyehköt 
mittasuhteet rungossa, selvemmät kulmaukset ja leveämpi reisi olisivat eduksi, vielä hyvin untuvainen 
pentukarva, hyvä luonne. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila PEN 1 KP ROP-pentu. Kaunis pentu jolla hyvän 
mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, hyvä runko, ylälinja ja takaosa, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin. 
Taipumuskokeet: Rautjärvi 24.7. Liisa Pajala SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Hulda on vilkas ja 
ystävällinen niin koiria kuin ihmisiäkin kohtaan. Haku ja laukaus hyväksytty: haku riittävän laajaa, työskentely 
rauhallista maa- ja ilmavainuista, pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan, laukauksesta tehostaa työskentelyä. Jäljestys 
hyväksytty: etenee maavainulla, aluksi hitaasti ja hieman epävarmasti, loppua kohti parantaa, kaato kiinnostaa. 
Vesityö hyväksytty: ohjaajan käskystä veteen, tuo riistapukin rannalle. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelee hyvin. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: erinomaisesti toimiva pari. 
 
HEART ROCK KILLER QUEEN C.I.B Fi & Se(n) Mva 19408/08 s.29.2.2008 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Se(n) & 
Ee & No Mva JV-04 Benchmark Poetry In Motion e. Häljans Saida-Queen kasv. Katri Alavalkama ja Jan 
Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila AVO EH 2. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvän mallinen kaunisilmeinen 
pää, hyvä kaula, runko voisi olla aavistuksen voimakkaampi ja lantio pidempi, seisoo hieman epävarmasti, hyvä-
laatuinen karva, ylälinja voisi olla liikkeessä kiinteämpi, voisi esiintyä iloisemmin. Tampere KV 21.3. T A 
Pillement-Heijden, Alankomaat AVO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP. 2 years old blue roan, excellent type, bitch 
with quality, lovely head, soft expression, good bite, very nice neck and shoulders, cobby, well angulated, nice 
coat condition, needs some training for show, very friendly. Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola AVO ERI 1 
PN1 ROP. Kauniisti esiintyvä 2-vuotias narttu jolla erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä 
eturinta, hyvin kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, etuosan tulee vielä kehittyä, kantaa itsensä hyvin 
liikkeessä, kaunis turkki. Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn AVO ERI 1 PN1 ROP RYP3. Mittasuhteiltaan 
erinomainen narttu jolla kaunisilmeinen oikealinjainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautuneet raajat, 
ikäisekseen riittävä runko, erittäin sujuvat pitkät liikkeet joissa kantaa itsensä hyvin, rodunomainen liioittelematon 
kokonaisuus, erinomainen turkki ja luonne. Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt AVO ERI 1 PN1 ROP RYP2. 



Sopusuhtainen, hyvän kokoinen, hyvärakenteinen narttu jolla klassisen kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja 
ylälinja, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin, maata peittävällä pitkällä askeleella. Hamina KV 23.5. Petra 
Junehall, Ruotsi AVO EH. Feminin tik av god typ, välformat huvud med mild uttryck, tillräcklig nosparti, saxbett, 
bra ögon och öron, tillräcklig hals, något framskjuten skuldra, knappa vinklar, knappt förbröst och flottig i fronten, 
något klent benstomme, bra kors och svans, passande rörelser men borde ha bättre steglängd, bra päls och 
färg, typiskt temperament. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO EH. Stronger type of bitch, 
balanced outline, good angulation, a bit too narrow in front and moves closely as a result, in good coat and 
condition. Orivesi KR 12.6. Douglas Sidebottom, Australia AVO ERI 2 PN2. Godo type, balanced head, 
excellent dark eyes, very good bite, needs more angulations in front and rear, soft silky coat. Kuopio KV 6.8. 
Paolo Dondina, Italia VAL ERI 1 PN1 CACIB ROP. Nice coat quality, typical head, long muzzle, narrow skull, 
dark eyes, sweet expression, could have longer chest and short loins, typical movement. Kuopio KV 7.8. Frank 
Whyte, Iso-Britannia VAL ERI. Good head and eye colour, good bone, square, excellent coat condition, hold 
good outline on the move when taken in correct pace. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia VAL ERI. 
Good quality bitch on a taller size, compact body, firm topline, good front angulations, would like to see more 
musculation in hindquarters, not moving her best today. Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat VAL 
ERI 1 PN1 CACIB ROP RYP4. Beautiful bitch, very feminine in outline and type, beautiful head profile with nice 
lines in muzzle and skull, beautiful head and expression, lovely ear set and carriage, very beautiful topline, 
correct in front and ear angulation, well developed body, very nice coat quality, typical mover with sufficient 
reach and drive, nice temperament and presentation. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala VAL ERI 1. Hyvä 
tyyppi ja koko, feminiininen pää joka voisi olla hieman täyteläisempi kallostaan ja kuonostaan, hyvä kaula, mitta-
suhteiltaan neliömäinen, hieman korkearaajainen vielä, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Lahti KV 
30.10. Birte Scheel, Tanska VAL ERI 1 PN1 CACIB VSP. 2 years, very nice bitch, excellent feminine head and 
expression, good length of neck, good front, compact body, straight front, well angulated behind, well set tail, 
moves with good drive and long steps, happy temperament, nice coat and condition. Helsinki KV 12.12. Paula 
Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 2. Näyttävä narttu, keskikokoa hieman suurempi, pitkä suoralinjainen pää, erin-
omainen ryhti ja ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset ja sopiva luuston vahvuus, erinomainen turkki, vaivattomat 
liikkeet. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 24.7. Kirsi Salokanto SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: ystävällinen ja 
rauhallinen koira tulee vaikeuksitta toimeen kaikkien kanssa. Haku ja laukaus hyväksytty: innokasta ja 
touhukasta hakua, työskentelyn laajuu erittäin hyvä, koira selvästi viihtyy metsässä, laukauksesta koira 
hämmästyy ja työskentely laimenee hetkeksi mutta jatkuu sitten taas hyvänä. Jäljestys hyväksytty: iloista, 
innokasta ja sopivavauhtista työtä alusta loppuun, koira risteilee pientä siksakkia jäljen päällä, kaato kiinnosti. 
Vesityö hyväksytty: ensin mietitään kauan uimaan lähtöä, sitten parin "lähipukkiharjoituksen" jälkeen noutokin 
onnistuu täydestä matkasta. Tottelevaisuus hyväksytty: koira on hyvin ohjaajansa hallinnassa. Yhteistyö ja yleis-
vaikutelma: rauhallinen ohjaaja ja reipas koira muodostavat mukavan parin. 
 
HEART ROCK STAY ON THESE ROADS 49895/09 s.20.8.2009 i. No Mva Casein's Campania e. Häljans 
Saida-Queen kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt PEN 1 KP VSP-pentu. Hyvin sopusuhtainen, hyvärakenteinen 
nuori narttu jolla kaunis ilmeikäs pää, riittävä luusto, hyvä runko, liikkuu tasapainoisesti. Tampere PN 15.5. Reia 
Leikola-Waldèn PEN 2 KP PN2-pentu. Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat JUN EH 2. Young bitch, 
correct in size and proportions, needs time to mature and develop but is very feminine in outline, nice head 
profile and expression, I'd prefer a bit more forechest, needs to mature in topline and body, typical tailset, a bit 
loose in front action, nice coat quality and colour, needs to get a bit more self-confidence in the ring, very well 
presented. 
 
HEART ROCK TAKE ON ME 49894/09 s.20.8.2009 i. No Mva Casein's Campania e. Häljans Saida-Queen 
kasv. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn PEN 1 KP ROP-pentu. Mittasuhteiltaan oikea, hyvin 
kehittynyt pentu jolla lupaava erittäin kaunisilmeinen pää jossa oikeat mittasuhteet, vielä hieman etuasentoinen 
lapa, erittäin hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa, hieman luisu lantio, sujuvat liikkeet, lupaava turkki ja hyvä 
luonne. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen PEN 2. 8 kk, tasapainoinen kaunislinjainen pentu, ikään sopivasti 
runkoa ja luustoa, tyylikäs nartun pää, pehmeä ilme, hyvät korvat, saa kokonaisuutena tiivistyä, kaunis takaosa, 
hieman suora etuosa, lupaava karvapeite, iloiset reippaat liikkeet. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro 
PEN 2 KP. Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja koko, erinomaiset mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, hyvä ylälinja, 
ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, riittävät etu- ja takakulmaukset, kaunis turkki, hyvät liikkeet. Seinäjoki ER 
16.5. Marjo Jaakkola PEN 1 KP VSP-pentu. Melkein 9 kk, sievä pää, joskin kuono-osa voisi olla aavistuksen 
voimakkaampi, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvin kehittynyt runko, eturinta voisi olla voimakkaampi, hyvin 
kulmautunut takaosa, liikkuu hyvällä askeleella. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara JUN EH 2. Erinomaiset 
mittasuhteet omaava, vielä hyvin pentumainen, sopivaluustoinen narttu, raajat voisivat olla voimakkaammin 
kulmautuneet, erittäin tilava vielä vähän pentupyöreä runko, hyvät silmät, pää on vielä kesken kehityksen, 
kuonon tulee täyttyä ja otsapenger saa muovautua, kantaa itsensä ja häntänsä hyvin kauniisti, mutta askellus 
saisi olla vähän pidempää ja ulottuvampaa, tarvitsee aikaa aikuisten luokkiin. Tuuri KR 13.6. Reia Leikola-
Waldèn JUN ERI 1 PN3. Mittasuhteiltaan erinomainen juniori, viehättäväpäinen juniorinarttu, toivoisin hieman 
pidemmän kaulan, sopiva luusto, eturinta saa vielä kehittyä, riittävästi kulmautunut etuosa mutta hieman lyhyt 
olkavarsi, ikäisekseen erinomainen runko, hyvä leveä lantio, sopivat takakulmaukset, liikkuu erittäin sujuvasti ja 
kantaa itsensä kauniisti liikkeessä, erinomainen turkki ja luonne. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila JUN EH 2. 
Hyvin rakentunut nuori narttu, hyvä pää, kuono voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä kaula, hieman suora 



edestä, hyvä ylälinja, riittävät takakulmaukset, hyvä karva, liikkuu sivusta hyvin, miellyttävä luonne. Kihniö RN 
28.8. Markku Santamäki JUN EH 2. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, hyvä pää, lavat 
saisivat olla viistommat, samoin olkavarret, hyvä runko, hyvät takaraajojen kulmaukset, hyvät liikkeet, käyttäytyy 
iloisesti ja miellyttävästi, hyvä turkki. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JUN ERI 2. Nice head 
and expression, good dark eye, nice neck, would prefer better shoulders, deep body, moved well, good coat and 
condition. Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN ERI 1. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen juniorinarttu, hyvä 
pään pituus ja linjat, oikea purenta, tummat silmät, sopiva kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät, hyvä eturinta, 
runko ja kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu hyvin, hyvä ilonien käytös. Jyväskylä KV 14.11. Daniela 
Radu, Romania JUN ERI 4. Correct head proportions, good neck, a little bit hign on legs, back angulations a 
little bit open. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari NUO ERI 1. Hyvät mittasuhteet ja miellyttävä pään malli, kaula 
voisi olla hieman pidempi ja lavat viistommat, eturinta saa vielä kehittyä, muuten hyvä runko, avoimet polvi-
kulmaukset, etu- ja takaosa kuitenkin tasapainossa myös liikkeessä, miellyttävä yleisvaikutelma. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 24.7. Tero Mettälä SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen avoin 
koira joka tulee hyvin ihmisten ja koirien kanssa toimeen. Haku ja laukaus hyväksytty: innokasta, riittävän laajaa 
hakua maavainuisesti etumaastossa risteillen, koira pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan joka osaa antaa sopivasti 
kehoitteita, laukauksesta jatkaa, tulee ensi käskystä luo ja antaa kytkeä itsensä. Jäljestys hyväksytty: rauhallinen 
ohjattu lähtö jonka jälkeen tarkkaa maavainuista työskentelyä jäljen päällä edeten, kulmalla pieni tarkistuslenkki, 
kaadon nuuhkaisee. Vesityö hyväksytty: innokkaasti ensi kehoituksesta veteen, hakee pukin kaukaa ja tuo 
ohjaajan käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: koira on hyvin ohjaajan hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
hyvä rauhallinen pari jolla metsässä työskentely sujuu. 
 
HOOLIGAN HOT FINALE 45931/07 s.23.4.2007 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Flyers Call Me Hooligan kasv. 
Arja Koskelo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO ERI. Feminine headed bitch, well made, has good 
angulation in front and rear, nice outline when stacked, I'd like a little more length on her legs for balance, very 
well ribbed and has good depth, would benefit greatly from less weight. 
 
HÄLJANS DANCING PRINCESS Se(n) & No Mva S39613/2007 s.2.5.2007 i. No Mva Paisley's Time To Look 
Forward e. Se(n) & No Mva Paisley's Dancing In The Night kasv. Jane Janefors, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia VAL ERI 4. Sweet natured bitch in good condition, well 
presented, correct skull shape and expression, good reach of clean neck, well boned and muscled, moves with 
easy drive. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI. Pienehkö, tiivis, tanakkarunkoinen narttu, 
aavistuken matala, hyvä pään pituus suhteessa runkoon, matala otsapenger, kaula voisi olla pidempi, hyvä lapa-
kulma, täyteläinen eturinta, säkä voisi olla korkeampi jolloin ylälinjasta tulisi näyttävämpi, hyvät takakulmat, 
mustissa läiskissä karva pehmeää. 
 
HÄLJANS I WAS MADE FOR LOVING YOU Fi Mva 56247/08 s.15.8.2008 i. Se(n) & No Mva Artmaster's Hole 
In One Jr e. Se(n) & No Mva Paisley's Dancing In The Night kasv. Jane Janefors, Ruotsi 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat NUO ERI 3. 19 months, excellent type, very 
solid bitch, feminine head, soft expression, scissor bite, lovely neck and shoulders, excellent ribs, cobby, nicely 
angulated, very good coat, moves freely and merrily with good stride. Rauma KR 15.5. Kirsti Louhi NUO ERI 1 
PN3 VASERT. Hyvän tyyppinen, hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu jolla hyvä luuston vahvuus, kaarevat 
kylkiluut, hyvä rinnan syvyys, hyvät pään sivulinjat, hieman kapea kuono, oikea purenta, hieman lyhyt olkavarsi, 
melko hyvä karvan laatu ikäisekseen, hyvin asettuneet korvat, hieman löysät luomet, voisi liikkua hieman 
pidemmällä etuaskeleella, rodunomainen käytös. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola NUO ERI 2 PN4. Erin-
omainen tyyppi, miellyttävä pää, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, sopiva luusto, hyvin 
kehittynyt runko, riittävät takakulmaukset, hyvä matala kinner, liikkuu hyvällä askeleella. Orivesi KR 12.6. 
Douglas Sidebottom, Australia NUO ERI 2. 2 years old, good type, balanced head, dark eyes, would like 
tighter eyes and bite, level topline, well sprung ribs, good turn of stifle, would like more front angulations, soft 
silky coat, moves with drive, swings frnot a little. Tuuri KR 13.6. Reia Leikola-Waldèn NUO ERI 1 PN1 SERT 
ROP RYP2. Tyylikäs sopivan vahva juniori jolla oikeat pään linjat, hyvä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, täyteläinen 
eturint, tasapainoiset kulmaukset, hyvin kehittynyt runko, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä takapotkulla, erin-
omaiset sivuliikkeet, hyvä turkki ja esiintyminen. Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi NUO ERI 2. Proper 
breed type, 18 months, good size, some throat skin, correct length of neck, slightly long body, nice coat texture, 
proper hindquarters, proper mover. Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska AVO ERI 1 PN4 SERT. 2 
years old feminine cocker bitch, well shaped head, kind expression, scissor bite, nice neck, would like shoulder 
better laid back, good spring of ribs, good chest, well angulated behind, moves well, nice temperament. 
Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala VAL ERI 3. Hyvä tyyppi ja koko, miellytävä pää, hieman kaulanahkaa, 
riittävä kaulan pituus, eturinta saisi olla selvempi, rintakehä ok, hyvä luusto, hyvät takakulmat, saisi olla 
paremmin kulmautunut edestä, sivuliikkeet ok mutta saisi olla parempi edestä ja takaa, hyvä luonne. Jyväskylä 
KV 14.11. Daniela Radu, Romania VAL EH. High on legs, long in body, croup slopy, good angulations, a little 
bit too strong for a female. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 24.7. Tero Mettälä SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen ja 
ystävällinen koira joka tulee moitteetta kaikkien kanssa toimeen. Haku ja laukaus hylätty: alkuun innokasta, 
maavainuista ja sopivan laajaa hakua, into kuitenkin lopahtaa suhteellisen nopeasti ja koira jää seurailemaan 
ryhmän kulkua, laukauksesta jatkaa, merkkaa riistäjäljen mutta ei enää innostu kunnon hakuun, tulee ensi 
käskystä luo ja antaa kytkeä itsensä. Jäljestys hyväksytty: rauhallinen ohjattu lähtö jonka jälkeen varmaa, 
maavainuista ja jälkitarkkaa, aluksi liiankin vauhdikasta työskentelyä, kulmalla pieni tarkistuslenkki, kaadon 



nuuskii ja nuolee häntä heiluen. Vesityö hyväksytty: ensi kehotuksesta veteen mistä tuo pukin ohjaajan käteen. 
Tottelevaisuus hyväksytty: koira on hyvin ohjaajan hallussa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvä ja yhteistyö-
kykyinen pari jonka työskentely on sopivan rauhallista, tänään ei ilmeisesti ollut riittävästi hajuja metsässä jotta 
koira innostuisi. Ruovesi 4.9. Kaarina Pirilä SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Enna on iloinen 
hännän heiluttaja joka suhtautuu uteliaasti ja ystävällisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus hyväksytty: 
Enna hakee reippaasti häntä heiluen siksak-kuviolla maa- sekä ilmavainua käyttäen, laukaukseen ei juuri reagoi 
mutta palaa hetkeksi ohjaajan tuntumaan, ojassa käymisen jälkeen haku laajenee mutta pitää silti yhteyttä 
ohjaajaan, Enna on kiinnostunut riistanhajusta, antaa helposti kytkeä itsensä. Jäljestys hyväksytty: ohjatun 
lähdön jälkeen jäljestys etenee lähes jäljen päällä, kulma tarkasti, toinen osuus jälkitarkasti kaadolle jota nuuhki 
ja nyppi. Vesityö hyväksytty: Enna menee rauhallisesti veteen, ui suoraan pukille ja noutaa pukin ohjaajan 
käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: koira on hyvin ohjaajansa hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Enna 
pitää luonnossa liikkumisesta sekä riistanhajusta, ohjaaja luottaa koiraansa, hyvä työpari metsäisiin 
harrastuksiin. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Jari Salokanto AVO 0 (0 pist). 
 
ICE DIAMOND'S HEART OF GOLD 60780/09 s.21.11.2009 i. Gentleman vom Rosenhof e. Jusmil Ice Pearl 
kasv. Johanna Halmetoja 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN H. Hyvän tyyppinen ja kokoinen juniorinarttu joka tässä 
vaiheessa antaa hieman pitkän vaikutelman, hyvä pään pituus ja yhteinäiset linjat, loiva otsapenger, oikea 
purenta, hieman lyhyt kaula, hyvä luusto, melko hyvät käpälät, eturinta ja runko saavat vielä kehittyä, sopivat 
kulmaukset, hieman alhainen hännän kiinnitys, leveät etuliikkeet, taka-askeleeseen saa tulla lisää voimaa, 
iloinen koira joka tarvitsee lisää kehäkoulutusta. 
 
ICE DIAMOND'S HEART OF LEGENDS 60779/09 s.21.11.2009 i. Gentleman vom Rosenhof e. Jusmil Ice Pearl 
kasv. Johanna Halmetoja 
Näyttelyt: Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola PEN 3. 5 kuukauden ikäinen vahva narttu jolla turhan voimakas 
pää, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvä eturinta, sopiva luusto, turhan pitkä lanneosa, korkea kinner, liikkuu 
hieman löysästi, leijaa leveästi edestä, voisi kantaa itseään paremmin liikkeessä, hieman löysät käpälät. Oulu 
KV 10.7. Fernando Madeira Rodriques, Portugali PEN 2 KP. Nice head and expression, a bit short in neck, 
good front, topline not correct, angulation in back could be better. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola PEN 2. 7 
kk ikäinen selvästi narttumainen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, ikäisekseen hyvä runko, 
antaa aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman, takakulmaukset voisivat olla selvemmät, liikkuu ok mutta säkä 
voisi olla selvempi liikkeessä. Kajaani PN 15.8. Tuula Pratt PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Hieman takaluisu 
kallo, hyvä kuono-osa, normaali kaulan pituus, tasapainoisesti kulmautuneet raajat joissa erinomainen luusto, 
hyvä rungon vahvuus ja muoto, turhan pitkä lanneosa tekee koirasta pitkärunkoisen, liikkuu riittävällä 
askelpituudella, hyvä turkki. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania JUN EH. Crossing in movement with 
front legs, too heavy head for body, little bit long in body, croup a little bit long. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, 
Iso-Britannia JUN H. Sweet bitch in good condition, good skull shape and kind expression, soft muscle, moves 
well but slightly close behind and crossing in front. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH. 
Hyvä koko, vankka luusto, hyvin kehittynyt, pitkä hieman raskas pää, kuonon ja kallon linjat eivät aivan yhden-
suuntaiset, hyvä lapakulmaus, täyteläinen eturinta, vähän jo turhankin syvä rintakehä, mikä saa aikaan matala-
jalkaisen vaikutelman, hyvät takakulmaukset, erinomainen karva, liikkuu edestä hieman kiertäen. 
 
ICE DIAMOND'S HEART OF THE HERO 60778/09 s.21.11.2009 i. Gentleman vom Rosenhof e. Jusmil Ice 
Pearl kasv. Johanna Halmetoja 
Näyttelyt: Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola PEN 1. 7 kk vanha, feminiininen, sievä pää johon toivoisin 
vahvemman kuono-osan, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä runko, luusto saisi olla voimakkaampi ja takaosa 
vahvempi, hieman niukat kulmaukset, esiintyy hyvin, liikkuu hyvällä askeleella. 
 
ICICLE’S SHERRY BLUEBERRY 38168/99 s.31.7.1999 i. Fin Mva Iceking e. Icicle’s First Longtail kasv. Raili 
Flinkman ja Heidi Nemlander 
Näyttelyt: Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki VET ERI 1 ROP-VET. Tasapainoisesti liikkuva, iloinen 
esiintyjä, hyvä ylälinja myös liikkeessä, viehättävä väritys ja hyvä turkki, hyvin hoidettu 11-vuotias veteraani. 
 
IDUNVALLENS CAPRICE 28364/09 s.9.3.2009 i. Westerner Bond Street e. Love Cox's Forever Sweet Littlegirl 
kasv. Jeanette Norén, Ruotsi 
Näyttelyt: Raisio RN 13.6. Hans Rosenberg, Ruotsi JUN H. Feminin tik under utveckling, alltför dåligt själv-
förtroende för dagen, något vilda och runda ögon, bra hals, öppna frambensvinklar, ännu väldigt ung i sin bröst-
korg och länd, brant kors, på grund av bakpartiet rör hon sig underställd och kort och ännu osamlat fram, ännu ej 
inte rätt päls, en tik som trivs bättre i hemmets lugn. Karjaa KR 11.7. Hannele Jokisilta JUN T. Erittäin narttu-
mainen kokonaisuus, vielä kapea kuono, turhan pyöristyvä kallo-osa, niukat etukulmaukset ja erittäin kapea 
edestä, riittävä luusto, vielä kovin kapea runko, niukat takakulmaukset, pyöreä selkälinja, kovin epätasainen 
väritys, tummaa selkäkarvaa, punainen päästä, vaaleaa jaloissa, pehmeä luonne, liikkuu kapeasti edestä ja 
takaa. 
Taipumuskokeet: Sammatti 14.8. Jarkko Wiklund SPA 1. 
 
IINU 20729/07 s.15.02.2007 i. Cockhill Valiant Prince e. Tobress Endless Love kasv.  



Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen AVO EH 2. 3-vuotias, mukavaluonteinen, hyvärunkoinen ja 
hyväluustoinen narttu joka ei tänään parhaassa karvapeitteessä, pehmeäilmeinen pää, hyvä purenta, vahva 
kaula, voisi olla jäntevämpi, tarvitsee paremmat kulmaukset, vahvat käpälät, erinomainen askelpituus sivulta, on 
energinen ja iloinen, mikä on rodulle tyypillistä. 
 
IKURINPERÄN GLORIA 36251/07 s.24.05.2007 i. Northworth Thunder N Bomber e. Flyers One To Play kasv. 
Merja Hankala 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää ja 
ilme, riittävä kaula, hyvä eturinta, hyvin kulmautuneet raajat, luusto voisi olla vahvempi, liikkuu riittävällä askel-
pituudella, hyvä turkki. Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt AVO EH 4. Oikeat mittasuhteet, sopivan kokoinen, 
hyvä pää, kaula ja ylälinja, riittävä luusto, voisi olla hieman paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, 
täyteläinen runko, voisi liikkua hieman pidemmin askelin mutta liikkuu ja esiintyy iloisesti. 
 
IKURINPERÄN HERTTAINEN ELLI 42817/07 s.03.07.2007 i. Ambassador of Merrily e. Ikurinperän Enkeli Elli 
kasv. Merja Hankala 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt AVO EH. Oikeat mittasuhteet, ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi, riittävä luusto, hieman suorat lavat ja olkavarret, vankka runko, hyvä takaosa, hyvälaatuinen 
turkki, liikkuu melko hyvin, iloinen luonne, kaipaa hieman harjoitusta. Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta AVO 
H. Erittäin narttumainen kokonaisuus, kapea pää, lyhyt kaula, toivoisin selvemmät kulmaukset sekä eteen että 
taakse, keskivahva luusto, runko saisi olla voimakkaampi, tänään niukassa karvassa, rauhallinen luonne, liikkuu 
hyvin silloin kun haluaa. 
 
ISBAHAN’S REALLY UNIQUE 26868/06 s.19.3.2006 i. C.I.B Fin & Am Mva NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95 BV-
95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. C.I.B Fin & Ru & Lt Mva Northworth Trust To Saga 
kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat KÄY EH 4. 4 years old red, rather big but 
nice feminine in head, dark eyes, soft expression, scissor bite, good neck and shoulders, could just be little more 
cobby, nicely angulated, lovely body and coat condition, merry, moves freely, could show some more drive. 
Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylä-
linja, riittävä eturinta, sopiva luusto, aavistuksen pitkä lanneosa, tasapainoisesti kulmautunut, kantaa itsensä 
hyvin liikkeessä, miellyttävä luonne. 
Tottelevaisuuskokeet: Janakkala 10.8. Hannele Pörsti EVL 3 (217,50 pist). Kotka 29.8. Pernilla Tallberg EVL 
2 (247,50 pist). Pieksämäki 18.12. Tuire Marjamäki EVL 2 (253 pist). 
 
ISBAHAN’S REAL QUICK CHIC 26870/06 s.19.3.2006 i. C.I.B Fin & Am Mva NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95 
BV-95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. C.I.B Fin & Ru & Lt Mva Northworth Trust To 
Saga kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO EH. Nice feminine head with correct bite, correct front and 
topline, carrying a bit too much weight. Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen AVO EH 1. 4-vuotias, voimakas-
runkoinen, hyväluustoinen, oikealinjainen narttu joka saisi olla tiiviimmässä kunnossa, pehmeäilmeinen, syvä-
kalloinen pää, vahva kaula ja lanne, riittävät kulmaukset ja käpälät, runsas karvapeite, liikkuu hyvällä sivu-
askeleella, varvasahtaasti. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania AVO ERI 4. Crossing with front legs 
in movement, strong female, correct head proportions, good topline, good angulations. 
 
ISBAHAN’S U SO CHIC 20902/08 s.21.2.2008 i. C.I.B Fi & Lv & Ee & Lt & By & Balt Mva Isbahan's So What e. 
Isbahan's Real Quick Chic kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali NUO ERI 3. Très typique en tête et corps, bons 
aplombs, poil et temperament, se mouve bien. Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta NUO EH 1. Pieni tiivisrunkoinen 
narttu joka olisi edukseen hieman hoikempana, riittävä pään pituus, hieman pyöristynyt kallo, hyvä kaula, suora 
selkälinja, lyhyt rintakehä ja kyljet saisivat kaareutua tasaisemmin, hyvin kulmautunut takaa, hieman korkea 
kinner, yhdensuuntaiset liikkeet, hieman jäykkä etuaskel, hyvä karvapeite. Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki 
AVO EH 2. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan hyvä, ilmeikäs pää joka saisi kuitenkin kuono-osaltaan olla 
vahvempi, varsinkin alaleuka, riittävä luusto, hyvät käpälät, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, riittävä runko, 
liioittelematon riittävä karvapeite, kantaa häntänsä hyvin, voisi käyttäytyä iloisemmin. Laitila RN 17.4. Leila 
Kärkäs AVO EH 1. Melko hyvät mittasuhteet omaava narttu joka liikkuu hieman väkinäisesti, liikkeessä saisi olla 
enemmän ulottuvuutta, hieman lyhyt ja kapea kallo, kevyt kuono, riittävä eturinta, vankka runko, hyvä takaosa, 
edestä niukasti kulmautunut, hyvä kaula, hyvä ylälinja, karvapeite ei parhaimmillaan, rauhallinen käytös. 
Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt AVO ERI 2 PN2 SERT. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu jolla 
ilmeikäs pää, hyvä kaula, selkä ja ylälinja, hieman suorat olkavarret, hyvä takaosa, liikkuu erittäin kauniisti 
pitkällä askeleella. Rauma KR 15.5. Kirsti Louhi AVO ERI 2 PN4. Hyvän tyyppinen narttu jolla kaunisilmeinen 
pää, selvä sukupuolileima, kaula voisi olla jalompi, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, takakulmaukset ok, 
hyvä ylälinja, hyvä turkin laatu, etuaskel voisi olla pidempi. Mynämäki KR 16.5. Manola Poggesi Arnetoli, Italia 
AVO ERI 3. Typical head, very nice expression, compact and solid body, good bone and feet, correct coat, 
moves freely but I would prefer more in line. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara AVO ERI 3. Erittäin 
feminiininen, neliömäinen, keskivahva narttu, vähän pehmeä karva, kokoon sopivasti runkoa, hyvät 
takakulmaukset, niukemmat kulmaukset edessä, lyhyt kaula, toivoisin lempeämmän ilmeen ja kauniimmin 
holvautuneen kallon, vähän niukat huulet, yhdensuuntaiset liikkeet, etuaskeleen tulisi ulottua kauemmas, oikea-
asentoien häntä, varsin hyvä ylälinja, esitetään edukseen. Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 2. 



Proper breed type, very feminine, could have a little more foreface, clean neck and shoulders, correct eyes, 
form, colour and expression, medium length of neck, ribcage ok for the age, nice temperament, moves ok. 
Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta AVO ERI 1. Erittäin narttumainen kokonaisuus, oikean mallinen riittävän 
vahva pää, hyvä kaula ja selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, kokoon sopiva luusto, samoin runko, 
hyvä karva, erinomainen esiintyjä, liikkuu hyvin. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila AVO EH 2. Kaunislinjainen, 
hieman kevytrakenteinen narttu, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, hyvä runko, hyvin 
kulmautuneet raajat, kaunis karva, eturintaa voisi olla hieman enemmän, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska AVO ERI 3 VASERT. 3 years old, feminine cocker bitch with 
nice silhouette, well shaped head, typical expression, scissor bite, nice neck and shoulder lines, well developed 
body, well angulated behind, sound happy mover. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala AVO ERI. Hyvän 
tyyppinen narttu jonka tulee vielä kehittyä rungoltaan, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, riittävä kaula, 
hyvä selkä, eturintaa voisi olla enemmän, samoin etukulmauksia, takakulmat ok, hyvä luusto, liikkuu normaalisti 
riittävällä askelpituudella, hyvä luonne. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania AVO ERI 2. Correct 
proportions in head and body, correct topline, enough long neck, good angulation, good movement. 
Jäljestämiskokeet: Kauhava 11.7. Hannu Suonto AVO 2 (39 pist). 
 
ISBAHAN’S U XCLUSIVE By Mva 20907/08 s.21.2.2008 i. C.I.B Fi & Lv & Ee & Lt & By & Balt Mva Isbahan's 
So What e. Isbahan's Real Quick Chic kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta NUO EH 2. Nice feminine head with correct bite, good front, 
carrying too much weight which makes her neck look stuffy, good hindquarters, good movement but she's 
rooming in the movement because of the weight. Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen VAL ERI 1 PN3. 2-
vuotias, tasapainoinen kaunislinjainen nuori narttu jolla on hyvä runko ja riittävästi luustoa, hyvin kaunis ja 
ilmeikäs pää, hyvä purenta ja korvat, erinomainen kaulan kiinnitys, eturinta, kulmaukset ja käpälät, oikea karvan 
laatu, liikkuu reippaasti ja iloisesti oikealla pituudella, hieman löysästi kyynärpäistä. Kerimäki RN 7.3. Elena 
Ruskovaara VAL ERI 1 PN3 VASERT. Erinomainen tyyppi, erityisesti seistessään kaunis tasapainoinen narttu, 
hyvä eturinta, rungon malli ja takaosa, kaunis kaula, hyvä pään malli ja ilme, lapa saisi olla viistompi, vähän 
korkea häntä liikkeessä, hyvä askelpituus, voisi kantaa itsensä paremmin, kärsii liukkaasta lattiasta. Polvijärvi 
RN 13.3. Saija Juutilainen VAL ERI 1 PN2 VASERT. 2 vuotta, hyvärunkoinen kaunislinjainen nuori narttu, hyvin 
kaunis nartun pää ja ilme, hyvä purenta ja korvat, kaunis ylälinja, hieman pysty kaulan kiinnitys, hyvät 
kulmaukset ja käpälät, erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvällä askelpituudella ja voimalla kantaen häntänsä 
kauniisti, mukava luonne. Pyhäselkä RN 27.3. Bo Skalin VAL ERI 1 PN3 VASERT. Nice feminine head with 
correct expression, good neck, correct shoulders, good proportions, moves well in front, could take out step 
littlemore in back, good coat, nice temperament. Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro VAL EH 1. 2-vuotias, 
hyvää rotutyyppiä edustava, ei kovin kookas narttu jolla riittävät kulmaukset, oikean mallinen nartun pää, hyvät 
silmät ja korvat, hyvä kaula, hyvä ylälinja, hiukan matala hännän kiinnitys, hyvin kaareutuneet kylkiluut mutta 
hyvin kapea eturinta, ahtaat etuliikkeet, samoin ahtaat ja lyhyet takaliikkeet, laadultaan erinomainen luonnollinen 
karvapeite, erinomainen luonne. Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila VAL EH 1. Kaunis sopusuhtainen narttu, 
hyvä mallinen pää, kaunis ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, riittävät kulmaukset, erittäin hyvä karva-
peite, korkea häntä häiritsee, ylälinja saisi olla parempi, voisi liikkua paremmin, miellyttävä käytös. Pyhäjärvi RN 
24.4. Lena Danker VAL EH 1. 2-årig feminin tik av goda proportioner, välskuret huvud, vackra ögon, tillräckliga 
ögonbrynsbågar, korrekt bett, fina läppar, brannt skuldra, på grund av detta kort nacke, normalt vinklad runt om, 
välformat bröstkorg, kraftig ländparti, fina lår, lagom benstomme, något mjuk i pälsen, rör sig med tillräckligt steg, 
men faller något fram i rörelsen, önskar något mera attityd. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti VAL 
ERI 1 PN3. Very nice bitch, nice head and neck, good depth of chest, very nice outline, very nice backend, 
moves excellently. Joensuu KR 29.5. Harry Tast VAL ERI 1 PN3 VASERT. Tyylikäslinjainen tiivisrunkoinen 
kokonaisuus, hyvin kaunisilmeinen pää, jalo kaula, raajoissa hyvät kulmaukset, luusto ja käpälät, rintakehään 
saa tulla vielä lisää tilavuutta alaosaan, erinomainen turkin laatu ja kunto, liikkeessä hyvä työntö takaa ja iloisesti 
heiluva häntä. Joensuu KV 30.5. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi VAL ERI 1 PN3 SERT VACA. 2 years, good 
size and proportions, excellent type, ultra-feminine head with excellent expression, dark eyes, good bite and well 
set ears, slightly straight in shoulders, excellent forechest, good angle in forearm, excellent body, godo croup but 
she carries her tail too high, excellent angles behind but slightly high in hocks, moves well on the side but loses 
some of her topline in front. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia VAL EH. Feminine bitch with nice 
expression, good neck, shoulders and upper arm, a little narrow in front, good hindangulation, she tends to drop 
her topline when stood and moving and carries her tail too high. Jämsä KR 6.6. Irina Poletaeva VAL ERI 1 PN2 
VASERT. Excellent type, size and body proportions, correct shape of head, excellent expression, dark eyes, 
correct dentition, excellent neck and topline, holding tail a bit high in movement, excellent forechest, very well 
angulated and moved, excellent coat texture. Kajaani RN 12.6. Jens Martin Hansen, Tanska VAL ERI 2. Well 
sized bitch, feminine head, cold be a bit deeper in nose, correct bite, beautiful neck, not quite firm in her topline, 
well angulated all over, well bodied, moves joyfully, could have a little longer step, nice coat and temperament. 
Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia VAL ERI 3. Good show condition, sound balanced bitch, nice head, dark 
eyes, correct topline and hindquarters, a little toeing in in front when moving. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-
Britannia VAL ERI. Square, compact black with good ribs and quarters, feminine head, good earset, bone and 
feet, presented in very good coat and condition, good front action and outgoing temperament. Kuopio KV 8.8. 
Darren Bowey, Australia VAL ERI 4. Good quality bitch, nice compact body, good size, feminine head, lovely 
expression, well angulated and well balanced, good topline and tailset, moves well with good temperament. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 14.8. Harry Vilkman SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: reipas koira, 
tutustuu hyvin ihmisiin ja koiriin. Haku ja laukaus hylätty: ei irtoa hakuun, seuraa jaloissa, jää välillä kauemmaksi 
katselemaan ja taas palaa ohjaajan luo, laukauksesta jatkaa samaan malliin. Jäljestys hyväksytty: rauhallisesti 



hyvin jäljellä etenevää, kaksi tarkistuslenkkiä kulmalla, siitä kaadolle jonka ilmaisee. Vesityö hyväksytty: halukas 
uimaan, noutaa ja luovuttaa pukin. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: reipasta 
meininkiä. Miehikkälä 12.9. Kati Huovila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloisesti mutta kuitenkin 
varuillaan ollen suhtautuen muihin ihmisiin ja koiriin. Haku ja laukaus hylätty: Saaga pyörii epävarmasti ja 
seuraillen ohjaajan vierellä tai takana eikä irtoa riittävästi, pari pistopyrähdystä kirsu ylhäällä, laukauksesta tulee 
takaisin, jää vierelle seurailemaan, kutsusta luokse. Jäljestys hyväksytty: rauhallisesti ja ihmetellen jäljelle mitä 
etenee maavainulla, työskentely varmistui, reipastui, kulma tarkasti, kania haisteli ja omisti sen muristen. Vesityö 
hylätty: Saaga koki vesinoutotilanteen ahdistuneeksi eikä suostunut menemään veteen tassukastelua 
pitemmäksi vaikka kaksi riistapukkia heitettyinä. Tottelevaisuus hylätty: tottelevaisuus rakoili hakuosuudella ja 
vesityössä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Saagan ja Hannen yhteistyö ei tänään toiminut, Saaga koki yhteistyön 
tänään painostavaksi mikä vaikutti varmasti suoritukseen. 
 
ISBAHAN’S VERY LOVELY 25746/09 s.16.3.2009 i. C.I.B Fi & Lv & Ee & Lt & By & Balt Mva Isbahan's So 
What e. Isbahan's Real Quick Chic kasv. Aila Kärki ja Virpi Montonen 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen JUN ERI 2 PN4. 11 kk, hyvin kaunis, oikeat linjat, runko ja 
luusto, narttumainen pää, kauniit tummat silmät, hieman pyöreyttä kallossa, hyvät kulmaukset ja käpälät, vahva 
lanne, erinomainen karvan laatu, erinomainen sivuliike, hyvin lupaava. 
 
JALABELLE BEAUTY IN DISGUISE 14916/09 s.8.1.2009 i. Tudormist Poacher Pocket e. Moorleaf Quite A 
Beaty kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia NUO ERI 1. Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia NUO EH 
2. 1½ years, good proportions, little bit small head, could have more muzzle, could have better topline, correct 
tailset, very good angulations and movement, could have longer steps in front and elbows could be better 
placed. Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia NUO EH 4. 1½ years, good type, I would like more 
important muzzle, narrow in brisket, straight shoulders, I would like more legs, well angulated in hindquarters, 
enough movement. 
 
JALABELLE BLAZING BLACK BEAUTY 14918/09 s.8.1.2009 i. Tudormist Poacher Pocket e. Moorleaf Quite 
A Beaty kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat JUN EH. 14 months old black, good size, 
nice head, soft expression, scissor bite, would prefer better angulation in front, must grow in her boby, good coat 
and bone, needs to settle down on move, needs some ringtraining, happy personality. 
 
JALABELLE COME HUG 'N KISS 54560/09 s.9.9.2009 i. Se(n) & Dk & No Mva Line Sam Someone To Hug e. 
Northworth Unexpected Kiss kasv. Jane Laakkonen 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt PEN 3. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvä pää, 
kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, liikkuu kauniisti mutta tarvitsee lisää itseluottamusta. 
 
JENLIN APRIL MIST 24296/05 s.7.4.2005 i. C.I.B Fin & Lv & Ee LvV-10 Mva Francini’s Pensierostupendo e. 
Jenlin Maid Of The Mist kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila KÄY EH 1. Liian lihavassa kunnossa esitetty narttu, kohtalaisen hyvä 
pää, hyvä kaula, hyvät rungon mittasuhteet, selkä antaa hieman periksi liikkeessä, hyvät raajat, hyvälaatuinen 
karva, liikkuu hyvin, laihdutuskuuri tekisi hyvää, miellyttävä käytös. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara KÄY 
ERI 1. Sopivaluustoinen, hyvärunkoinen narttu, varsin hyvät rungon mittasuhteet, narttumainen pää, alas 
asettuneet korvat, silmät saisivat olla tummemmat, kallo voisi olla paremmin holvautunut, vähän leveät 
etuliikkeet, hyvä häntä, askelpituus oikea, ylälinja saisi olla kiinteämpi ja tiiviimpi liikkuessa. Seinäjoki KV 23.10. 
Eeva Rautala KÄY EH 4. Hyvä tyyppi ja koko, feminiininen pää, hieman vinot silmät, melko hyvä kaula, hyvä 
selkä, runko ok, hyvät takakulmat, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, melko hyvät takaliikkeet, edestä liian 
leveät, hyvä luonne. 
 
JENLIN BALLET SHOE 33447/09 s.15.5.2009 i. C.I.E V-10 Westerner Dance In Time e. Jenlin Love Poem 
kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania JUN EH. A little bit high on legs and long in body, 
head lines are not parallel, front legs are not parallel, nice coat. 
 
JENLIN BLUE AVENUE C.I.B Fin & Ee Mva 40897/00 s.17.10.2000 i. Jenlin Friendly Look e. Fin Mva Jenlin 
Romantic Dreams kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn VET ERI 1 PN2 ROP-VET BIS2-VET. Mittasuhteiltaan erin-
omainen, hyvässä kunnossa esitetty veteraani jolla erittäin kaunis pää, riittävä kaula, hyvä luusto ja runko, 
riittävästi kulmautunut etuosa, erinomainen takaosa, liikkuu vetävällä sujuvalla askeleella jossa ikä ei näy, 
viehättävä rodunomainen kokonaisuus. Rauma KR 15.5. Kirsti Louhi VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Hyvän 
tyyppinen narttu jolla melko hyvä pää, hyvin asettuneet korvat, oikea purenta, kaunis kaula, hyvä ylälinja, hyvä 
rintakehän syvyys ja kaarevuus, hyvä karvan laatu, hieman lyhyt olkavarsi, liikkuu erinomaisesti ikäisekseen 
kantaen itsensä. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola VET ERI 1 ROP-VET BIS1-VET. Erinomainen tyyppi, 9-
vuotias hyvässä kunnossa esitetty veteraani, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä kaula, luusto voisi olla voimakkaampi, 
hyvin kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. Närpiö RN 29.5. Elena 
Ruskovaara VET ERI 2 PN2. Erinomaista tyyppiä edustava, mittasuhteiltaan oikea veteraani, pää on jo vähän 



kuivunut ja luiseva, erinomainen leveys eturinnassa, tilava rintakehä, hyvin kulmautunut takaosa, tarpeeksi 
kulmauksia, kauniit sivuliikkeet, oikea-asentoinen häntä. 
 
JENLIN CAKEWALK 33448/09 s.15.5.2009 i. C.I.E V-10 Westerner Dance In Time e. Jenlin Love Poem kasv. 
Merja Harjula 
Näyttelyt: Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro JUN EH 4. Erittäin hyvä tyyppi, riittävä luusto, sopiva koko, 
narttumainen pää, hieman pehmeä selkä, eturinta saisi olla leveämpi ja rintakehä syvempi, pystyt lavat, hyvät 
takakulmaukset, hyvä turkin laatu, erittäin ahtaat takaliikkeet, liikkeestä puuttuu voimaa. Ylivieska KV 17.7. 
Marjo Jaakkola JUN H. Feminiininen, sievä pää, hyvä ilme, riittävä kaula, eturinnan tulisi olla selvempi, riittävä 
luusto ja runko, hieman luisu lantio, takaosa voisi olla voimakkaampi, liikkuu ok mutta voisi kantaa itsensä 
paremmin liikkeessä ja säkö voisi olla selvempi. Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN H. Erittäin hyvän 
tyyppinen ja kokoinen juniorinarttu, kaunis pää, oikea purenta, tummat silmät, lyhyt kaula, hyvä luusto ja käpälät, 
eturinta ja runko saavat vielä kehittyä, hyvät kulmaukset ja hännän kiinnitys, kapea reisi, pyöreä lanneosa, 
liikkuu takaraajat allaan ja voimattomasti, mikä pudottaa palkintosijaa, hyvä käytös. 
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 7.8. Mervi Jakkila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen, 
luottavainen, koira suhtautuu kauniisti ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus hylätty: haku suppeaa 
epävarmahkoa menoa, käyttää pääsääntöisesti maavainua, harvat pistot hyviä. Jäljestys hyväksytty: reipasta 
siksak-kuviota jäljen päällä, löytää kaadon, nuuhkii kiinnostuneesti kania. Vesityö hylätty: erinomaiset noudot 
rannasta, ei halunnut uida tänään. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
nuori koira joka tarvitsee vielä kokemusta lähinnä metsä- ja hakutyöskentelyyn. 
 
JENLIN DANCE FLICK 33449/09 s.15.5.2009 i. C.I.E V-10 Westerner Dance In Time e. Jenlin Love Poem kasv. 
Merja Harjula 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen JUN H. 9 kk, voimakasrunkoinen, tänään pulleakokoinen, 
riittävä raajaluusto, narttumainen pää, ilme ja hyvä purenta, hieman avoimet silmäluomet, vahva kaula, riittävät 
kulmaukset, vielä kovin löysä edestä, saa asettua ja tiivistyä, lupaava karvapeite. Valkeala RN 6.3. Eeva Resko 
JUN EH 2. Kookas vankka narttu, erittäin hyvä pää ja ilme, hyvin kulmautunut edestä ja hyvä eturinta, selkälinja 
seistessä voisi olla parempi, hieman korkea kinner, muuten hyvä takaosa, liikkui suhteellisen hyvin silloin kun 
halusi, tarvitsee lisää kehätottumusta. Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro JUN EH 4. 10 k, väistelevästi 
esiintyvä, muuten erinomaista rotutyyppiä oleav juniorinarttu jolle toivoisin huomattavasti enemmän itse-
varmuutta, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hyvät kulmaukset, rodunomainen ylälinja, luonteesta kärsivä ryhti, 
oikeailmeinen kauniisti meislattu nartun pää, hyvät korvat ja silmät, hyvä raajaluusto ja käpälät, hiukan 
periksiantavat ranteet, liikkuu kinnerahtaasti takaa. Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs JUN H. Kauttaaltaan vielä kovin 
kapea, melko hyvän mallinen pää mutta roikkuvat alaluomet häiritsevät, hieman lyhyt kuono, niukasti 
kulmautunut sekä edestä että takaa, hieman pitkä lanneosa, liikkeessä tulisi olla enemmän voimaa, oikea-
laatuinen karvapeite joka voisi olla paremmin viimeistelty, käytös ok. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia JUN 
ERI 4. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY ERI 1. Hyvän kokoinen, hieman pitkärunkoinen 
narttu, erinomaisessa kunnossa, kiinteä ja lihaksikas, hyvä pään pituus, tummat silmät, hyvä ylälinja, hyvät 
raajojen kulmaukset, hieman kapeat takaliikkeet, ihanteellinen karvapeite. 
Taipumuskokeet: Kouvola 15.7. Anu Kokkarinen SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Minni on 
rauhallinen ystävällinen tutustuja, suhtautuu iloisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus hyväksytty: 
suppeahkoa mutta riittävää, pääosin maavainua käyttävää hakua, laukauksesta parantaa työskentelyä. Jäljestys 
hyväksytty: maavainuinen rauhallinen tarkka jäljestys, kaato kiinnosti kovasti. Vesityö hyväksytty: hetken 
emmittyään lähti uimaan ja toi pukin rantaveteen. Tottelevaisuus hyväksytty: Minni on kuuliainen ja tottelevainen 
koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: hyvää rauhallista eleetöntä yhteistyötä. 
Jäljestämiskokeet: Iitti 15.8. Tuula Pekkalin AVO 1 (48 pist). 
 
JENLIN HYDE PARK 20347/08 s.15.2.2008 i. Fi Mva Fi Jva Westerner Illusion Of Magic e. Jenlin Love Poem 
kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn AVO EH 2. Hyvin kehitytnyt narttu jolla miellyttävä pää ja 
ilme, olisi enemmän edukseen hoikempana, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, lanneosa saisi olla 
lyhyempi, voisi liikkua vapaammin takaa, kantaa itsensä hyvin, kaunis turkki, hyvä luonne. Vaasa KV 18.4. Saija 
Juutilainen AVO EH 4. 2-vuotias, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen nuori narttu joka voisi olla hieman 
tiiviimmässä kunnossa, hyvin kaunisilmeinen nartun pää, hyvä purenta, korvat ja huulet, kaula kiinnittyy kauniisti 
ylälinjaan, riittävät kulmaukset, hyvät käpälät, oikea karvan laatu, liikkuu iloisesti mutta liikkeet saavat iän ja 
liikunnan myötä tiivistyä. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, 
hyvä pää, riitttävä kaula, hyvä ylälinja, riittävä eturinta, hyvin kehittynyt runko, sopiva luusto, takaosa saisi olla 
voimakkaammin kulmautunut, liikkuu ok mutta hieman ahtaasti takaa. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila AVO EH 
4. Kaunispäinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvä kaula, runko ja luusto, hyvä ylälinja, hyvälaatuinen karva, 
saisi liikkua ja esiintyä reippaammin. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala KÄY ERI 2. Hyvän tyyppinen ja 
kokoinen narttu, hyvä feminiininen pää, hyvä kaula ja rintakehä, vahva luusto, riittävät kulmaukset, hyvä karva, 
liikkuu hyvin, hyvä iloinen luonne, kaipaa vielä kehäharjoittelua. 
Taipumuskokeet: Ilmajoki 7.8. Kirsi Salokanto SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: sopuisa mukava 
koira, tulee toimeen kaikkien kanssa. Haku ja laukaus hyväksytty: vilkkaasti töihin, koira risteilee etumaastossa 
sopivalla laajuudella hyvin vainuaan käyttäen, laukauksesta jatkaa työskentelyä, reipas esitys. Jäljestys 
hyväksytty: innolla määrätietoisesti jäljelle, jäljestää pieniä pistoja tehden, kulma hyvin, noin viisi metriä ennen 
kaatoa koira pyörähtää kaadon takaa ja poistuu jäljentekijän jäljelle, hukka, palautetaan ja pienen pyörinnän 
jälkeen hyvin kaadolle jota nuuhkii. Vesityö hyväksytty: halukkaasti uimaan, tuo pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus 



hyväksytty: tottelevainen koira. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: reipas koira ja maltillinen ohjaaja muodostavat 
hyvän parin. 
 
JENLIN LOVE LETTER Fin Mva Fin Jva Fi Kva-J 40460/03 s.17.8.2003 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon 
Unlimited e. C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 4.7. Susanna Kallström VOI 1 (43 pist). Luumäki 1.8. Seppo Markelin VOI 2 (33 
pist). Kouvola 8.8. Pasi Kemppainen VOI 1 (44 pist).  Ylämaa 15.8. Markku Hassinen VOI 1 (43 pist). Luumäki 
5.9. Rauno Koskinen VOI 1 (45 pist). 
 
JENLIN MAYA BAY 50167/09 s.14.8.2009 i. Nl Mva Vignoble Champenois de Quadragant e. Fin & Ee Mva 
Jenlin Phi Phi kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn PEN 2 KP. Hyvin kehittynyt pentu jolla kaunis profiili, hyvä 
kaula ja ylälinja, hieman suora olkavarsi, hyvin kehittynyt runko, lanneosa voisi olla lyheympi, liikkuu erin-
omaisella askelmitalla ja kantaa itsensä kauniisti, lupaava turkki, hyvä luonne. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen 
PEN 1 KP ROP-pentu. 8 kk, miellyttävä hyvärunkoinen narttupentu, hyvin kaunis pää ja ilme, erinomainen niska 
ja ylälinja, etuosa voisi kulmautua paremmin ja olla tiiviimpi, hyvät käpälät, erinomainen karvan laatu, hienot 
sivuliikkeet, vielä löysä edestä. Rauma KR 15.5. Kirsti Louhi JUN EH 1. Naisellinen juniorinarttu jolla hyvä pää, 
oikea purenta, kaunis niska ja ylälinja, hyvä rintakehän syvyys ja kaarevuus, hieman lyhyt lantio, hyvät nartun 
mittasuhteet, hieman tyhjä edestä, hyvät takakulmaukset, selkä elää vielä liikkeessä, turkki vielä pehmeä, 
hieman kapea reisi, erinomainen käytös, etuliike vielä hieman vallaton. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara 
JUN ERI 1 PN4 VASERT. Erinomainen tyyppi, sopivaluustoinen, hyvin tasapainoisesti kehittynyt juniori, 
tarpeeksi runkoa tähän ikään, hyvät takakulmaukset, kaunis kaula, viisto lapa, hyvä kallo-osa, kuonon tulee 
täyttyä, erinomainen ulottuva askellus, terveet liikkeet, hyvä karva. Orivesi KR 12.6. Douglas Sidebottom, 
Australia JUN ERI 1 PN3 VASERT. 10 months, of very good type, balanced outline, excellent head, dark eyes, 
would prefer tighter eyes, level topline, well sprung ribs, low set tail, would like more angulations in front and 
rear, moves with drive. Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 1 PN2 SERT. Very pretty picture, 
beautiful neck, ribcage ok for the age, proper hindquarters, slightly long in loins, beautiful coat texture, slightly 
narrow behind, moves ok. Kihniö RN 28.8. Markku Santamäki JUN EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan 
ja linjoiltaan oikea, hyvä pää ja kaula, syvä luusto, ikäisekseen hyvä runko, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, hyvä 
turkki. Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi JUN ERI 1 PN3 VASERT. Very happy little bitch, balanced 
head, feminine, correct topline, strong bone, well angulated, sufficient body for her age, slightly immature mover, 
promising coat. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JUN ERI 1 PN1 SERT ROP. Good head and 
expression with nice dark eye, good neck, good legs and feet, strong deep body, good quarters, moves soundly, 
good coat and condition. Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso JUN ERI 3. Erittäin hyvän tyyppinen, sopivan 
kokoinen juniorinarttu, kaunis pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvä kaulalinja, hyvä luusto ja käpälät, hyvä 
eturinta ja runko sopivin kulmauksin, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu hyvin, hyvä käytös. Jyväskylä KV 14.11. 
Daniela Radu, Romania JUN ERI 3. Correct head proportions, a little bit long in body, croup is too long, back 
angulations are open. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN EH. Sweet bitch, well presented, good 
bone and muscle, movement impeded by excess weight. 
 
JENLIN PHILADELPHIA Fin & Se Jva 31357/06 s.15.5.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva 
PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta KÄY ERI 2. Nice head with correct bite, good front, topline and 
hindquarters, well set tail, moves ok. Pyhäselkä RN 27.3. Bo Skalin KÄY EH 1. Nice feminine head with correct 
expression, correct proportions, little high onver the croup in movement, should take out step better when she 
moves, correct chest, nice temperament. Kuusamo RN 8.5. Hannele Jokisilta AVO EH 1. Reipas, erittäin 
narttumainen kokonaisuus, toivoisin täyteläisemmän pään, erityisesti kuono-osasta, riittävät kulmaukset edessä 
ja takana, keskivahva luusto, voimakas runko, hyvä karva, taka-askel saisi olla pidempi ja suorempi, edestä 
liikkuu hyvin. 
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 30.5. Kari Muje VOI 2 (a-5, b-6, c-6, d-14, e-3, f-4 = 38 pist). Hyvin ohjattu lähtö ja 
maavainulla matkaan, alussa pari pistoa sivuun, sitten hyvin jälkitarkasti, katkolla Debbie merkkaa veren lopun ja 
rengastaa jalanjäljille, josta ilmavainulla jatkoon, toisen osuuden lopussa koirakko selvittää leveän ojan, 
lähestytään toista kulmaa kun Debbie yllättäen kääntyy paluujäljelle ja hukkaan, palautuksen jälkeen loppujälki 
tarkasti, Debbie merkkaa kaikki makaukset ja ottaa kaadon haltuun pysähtyen ja nuuhkien, yllättävä virhe vei 
huippusuorituksen, ohjaajan ja koiran yhteistyö toimii. Keminmaa 15.8. Tuula Svan VOI 1 (46 pist). Rovaniemi 
5.9. Lea Foudilainen VOI 2 (35 pist). 
 
JENLIN PHI PHI Fin & Ee Mva 31356/06 s.15.5.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva PMJV-05 
LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat VAL ERI 3. 4 years, bigger bitch, very solid, 
lovely head, dark eyes, soft expression, good bite, good neck and shoulders, could have better feet in front, 
deep chest, good ribs, nice coat, good movement, friendly nature. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen VAL ERI 1. 
4-vuotias, jäntevä oikealinjainen narttu jolla hyvin runkoa ja riittävästi luustoa, hyvin kaunisilmeinen nartun pää 
jossa erinomainen pituus ja linjat, hieman suora etuosa ja kaulan kiinnitys voisi olla sulavampi, hyvät 
kulmaukset, oikea askelpituus ja luonne mutta hosuu eturaajoillaan. Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi VAL 
ERI 2. Excellent breed type, shown in good condition, excellent head, scissor bite, could have a little more 
ribcage, good coat, hindquarters showing strong muscle, slightly narrow behind, moves ok. 
 



JENLIN PRETTY PEACH 31358/06 s.15.05.2006 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva PMJV-05 
LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. C.I.B Fin & Ee Mva Jenlin Blue Avenue kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali AVO EH 3. Typique avec un corps un peu long, 
dos légèrement ensellé, bons aplombs, bon temperament. 
 
JENLIN ROMANTIC DREAMS Fin Mva 39525/98 s.5.10.1998 i. Dan-L's Raincoat e. Fin Mva Benchmark Hot 
Stuff kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta VET ERI 1 PN4 VSP-VET. 11-vuotias, erinomaisessa kunnossa 
esitetty, reippaasti liikkuva veteraaninarttu jolla hyvät mittasuhteet, oikea pään malli, jo hieman kuivunut kuono-
osa, hyvä kaula ja ylälinja, tilava runko, hyvät kulmaukset, karva ei enää parhaimmillaan. 
 
JENLIN SEA FLOWER 50164/09 s.14.8.2009 i. Nl Mva Vignoble Champenois de Quadragant e. Fin & Ee Mva 
Jenlin Phi Phi kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Joensuu KV 30.5. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi JUN H. 9 months and a smaller size, good type, 
feminine head with a clean cut skull, good bite and well set ears, short neck, very straight in front, flat short [sana 
puuttuu], good body for age, very straight in croup and is straight in angle, moves with short steps in behind. 
 
JENLIN SEA PEARL 50163/09 s.14.8.2009 i. Nl Mva Vignoble Champenois de Quadragant e. Fin & Ee Mva 
Jenlin Phi Phi kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Muhos RN 13.6. Soile Bister JUN H. Sopivan kokoinen, hyväluustoinen, feminiininen narttu jolla 
varsin hyvä ylälinja ja mittasuhteet, riittävä pään pituus, kuono saisi olla täyttyneempi ja ilme parempi, riittävät 
kulmaukset, vielä melko kehittymätön rintakehä ja voimakkaasti kohoava alalinja, liikkuu varsin hyvin, hyvä 
karva, ihastuttava luonne. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen, selvästi narttu-
mainen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen hyvä runko, sopiva luusto, voisi olla selvemmin 
kulmautunut takaa, liikkuu ok mutta voisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä, miellyttävä luonne. 
 
JENLIN SEASHELL 50162/09 s.14.8.2009 i. Nl Mva Vignoble Champenois de Quadragant e. Fin & Ee Mva 
Jenlin Phi Phi kasv. Merja Harjula 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola PEN 3 KP. Feminiininen 7 kuukauden ikäinen narttu, hyvä pää, 
kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, vahva luusto, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, riittävästi 
kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä luonne. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola JUN EH 2. Erittäin 
hyvän tyyppinen, vahva mutta feminiininen, hyvän mallinen pää jossa riittävä vahvuus, kaunis pää ja ylälinja, 
hyvä eturinta, sopiva luusto, erittäin hyvin kehittynyt runko, polvikulma voisi olla selvempi, hieman korkea kinner, 
liikkuu ok mutta voisi kantaaa itsensä paremmin liikkeessä ja takapotku saisi olla voimakkaampi. Kajaani RN 
12.6. Jens Martin Hansen, Tanska JUN EH 2. 10 months old, lady who carries a little too much weight, 
feminine head, must fill out in nose, correct bite, good neck with too much skin, accpetable quarters, strong 
body, moves ok but could have longer step and some more spirit, nice coat, nice temperament. Muhos RN 13.6. 
Soile Bister JUN H. Löysässä kunnossa oleva hyväluustoinen narttu jolle toivoisin liikkuessa paremman ylä-
linjan, hyvä pään pituus, ilmeen tulisi olla parempi, hyvin kulmautunut edestä, toivoisin paremmat taka-
kulmaukset ja saisi seistä tukevammin takaraajoillaan, hyvin kehittynyt runko, hieman raskaat liikkeet, erin-
omainen luonne. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä 
pää, joskin kuono-osa voisi olla aavistuksen vahvempi, hyvä ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, oikeat mittasuhteet 
rungossa, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. Alajärvi 
RN 31.7. Leila Kärkäs JUN EH 3. Hyvät mittasuhteet omaava iloinen narttu, hyvä kallon vahvuus, hieman 
korkea otsa, kuono voisi olla aavistuksen pidempi ja pään ylälinjat yhdensuuntaisemmat, tummat silmät mutta 
vilkkuluomi häiritsee hieman, hieman pystyt lavat, viisto olkavarsi, reisi saisi olla leveämpi, sopivat taka-
kulmaukset, ikään sopiva rintakehä, taka-askel saisi olla pidempi ja voimakkaampi, hyvä etuliike, valkea karva 
laadukasta mutta musta pehmeää. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila JUN EH 1. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, 
kallolinja hieman taakse laskeva, hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko, hyvä ylälinja, kulmauksia voisi olla hieman 
enemmän, hyvä karva, liikkuu hyvin kun malttaa, esiintyy hieman pentumaisesti. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna 
Váchi-Balogh, Unkari JUN EH 1. Good size and proportions, typical head but lot of skin on her head and on the 
neck, front is not ready yet, not so elegant topline, good neck, correct underline. Seinäjoki KV 23.10. Matti 
Luoso JUN H. Hyvän tyyppinen ja kokoinen juniorinarttu, hyvä pään pituus, eriävät pään linjat, oikea purenta, 
sopiva kaulan pituus, hyvä luusto, hyvä eturinta ja runko mutta pitkä lanneosa, sopiva etukulmaus, kapea reisi ja 
liikaa polvikulmaa, säkä saisi olla näyttävämpi, varsinkin liikkeessä, liikkuu melko hyvin, hyvä käytös. Jyväskylä 
KV 14.11. Daniela Radu, Romania JUN EH. Crossing in movement with front legs, good head proportions, a 
little long in body, elbows not near to the body, back angulations open. 
Taipumuskokeet: Ilmajoki 7.8. Kirsi Salokanto SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen 
mukava nuori narttu, tulee vaikeuksitta toimeen kaikkien kanssa. Haku ja laukaus hylätty: verkkaisesti, laimealla 
innolla kulkeva koira ei tänään juuri jätä ohjaajaansa, hajut eivät liiemmin kiinnosta vaan koira mieluummin 
istahtelee mättäille, koira ei pelkää laukausta. Jäljestys hyväksytty: omatoimisesti, tarkasti ja sopivaa vauhtia 
alusta loppuun, kulma rengastaen, kaato kiinnosti, erinomainen jäljestys. Vesityö hylätty: koira ui hyvin 
pitkällekin, ei kuitenkaan suostu noutamaan pukkia. Tottelevaisuus hyväksytty: koira on hyvin ohjaajansa 
hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: metsässä kulkemista pitää vielä harjoitella haun osalta, mutta jäljestys 
oli tänään mallisuoritus. 
 
JOYFUL ORANGE VOM SCHLOSS HELLENSTEIN 37321/08 s.17.2.2008 i. De & VDH Mva Eisbär vom 
Schloss Hellenstein e. Na Also vom Schloss Hellenstein kasv. Monika Bollinger, Saksa 



Näyttelyt: Mikkeli RN 7.8. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Erinomainen narttu, kaunisilmeinen pää, 
otsapenger voisi olla hieman selvempi, hyvä kaula, erinomainen runko ja takaosa, hyvälaatuinen karva, hyvä 
ylälinja, takaliikkeet voisivat olla hieman joustavammat, seistessä kauniit ääriviivat, miellyttävä luonne. Kihniö 
RN 28.8. Markku Santamäki KÄY EH 2. Sopivan kokoinen, korkeuttaan pidempi, muuten hyvä pää mutta otsa-
penger saisi olla voimakkaampi, riittävä luusto, hyvä runko, tasapainoisesti ja riittävästi kulmautuneet raajat, 
hyvin hoidettu turkki, hyvät käpälät mutta kynnet saisivat olla lyhyemmät, käyttäytyy iloisesti liikkuu tasa-
painoisesti. 
Tottelevaisuuskokeet: Pihtipudas 12.9. Kaisa Poutanen ALO 2 (145 pist). Helsinki 18.9. Pirkko Bellaoui ALO 
1 (181,50 pist). Varkaus 3.10. Pauli Härkönen ALO 1 (184 pist) KP. Pieksämäki 9.10. Marko Puranen ALO 1 
(167 pist) TK1. 
 
JUSMIL ICE PEARL 17297/07 s.9.2.2007 i. A'Fransmanni des Pyramides de Cholula e. Volfrad Marry-Liiz'ly 
kasv. Sanna Fält 
Näyttelyt: Kurikka RN 10.4. Reia Leikola-Waldèn KÄY EH 2. Liioittelematon kokonaisuus, miellyttäväilmeinen 
pää jossa kaunis profiili, hyvä kaula ja ylälinja, etuasentoinen lapa, hyvä luusto ja runko, riittävästi kulmautunut 
takaosa, hieman korkea kinner, liikkuu riittävällä askelmitalla mutta pyöristää ylälinjaa liikkeessä, hyvälaatuinen 
tänään hieman niukka turkki, seistessään enemmän edukseen kuin liikkeessä. Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker 
KÄY H. 3-årig tik som för dagen ger ett bakhögt intryck, feminint huvud, vackert uttryck, korrekt bett, fina läppar, 
önskar något mera ögonbrynsbågar, något brannt skuldra, lång fin överarm, välformat bröstkorg, onödigt lång i 
länden, önskar kraftigare lår och något mera benstomme, bra pälskvalitet, rör sig med tillräcklig steg men 
skummar ryggen, lösa armbågar, önskar mera attityd. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro KÄY EH 3. 
Erittäin hyvä tyyppi, riittävä luusto, sopiva koko, kaunis narttumainen pää, kauniit silmät, hieman pehmeä selkä, 
hyvä eturinta ja rintakehä, pystyt lavat, hyvä takaosa, pehmeä turkin laatu, hieman löysät takaliikkeet ja lyhyt 
etuaskel. Lestijärvi RN 15.5. Markku Santamäki KÄY ERI 1. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvä, kaunisilmeinen 
pää, hyvä kaula, sopusuhtainen luusto ja hyvät takaraajojen kulmaukset, hyvä rintakehän muoto ja syvyys, 
liikkuu reippaasti, käyttäytyy hyvin. Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, Romania KÄY ERI 1. Very compact 
female, full of substance, important typical head, put in value with well arched neck, a very strong body, very 
good angulations starting from the withers, tailset a bit down. Kajaani RN 12.6. Jens Martin Hansen, Tanska 
KÄY EH 1. Bitch at the upper limit of the size, well cut head, correct bite, good neck and topline, good shoulder 
but could have longer upper arm, well angulated behind, strong body with a good spring of ribs, moves a bit 
short in front and in two tracks, nice coat and temperament. Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, 
Portugali KÄY ERI 1. Nice head, good neck, elbows and elbows a bit out, topline could be better, tail correct, 
the rear not correct, especially the right leg on the move. 
 
JUSMIL SAPPHIRE 15526/06 s.29.1.2006 i. Jenlin Countryman e. Elmers Goldmine Davina Charming kasv. 
Sanna Fält 
Luonnetesti: Haukipudas 26.9. Reijo Hynynen ja Jari Keinänen 171 pist (+171/-0). Toimintakyky +2, terävyys 
+1, puolustushalu +1, taisteluhalu +2, hermorakenne +1, temperamentti +1, kovuus +3, luoksepäästävyys +3, 
laukauspelottomuus +++. 
 
KIIRA 25166/10 s.31.1.2010 i. Merazure Forever Tan e. Tiarnian BB Terhi kasv. 
Näyttelyt: Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi PEN 2 KP. Balanced bitch, nice chiselled head, good length 
of ear leather, well angulated, good bone, well developed body, promising coat, correct angulation, needs more 
ring training, immature mover. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania JUN H. Crossing in movement 
with front legs, earset too high, high on legs, forechest is narrow, back angulations open. 
 
KRISTALA COCKWAVE'S BLACK LOVE Ee JMva 35942/09 s.6.6.2009 i. Flyers Tan Legacy e. Fin & Ee Mva 
Flyers Zazagabor kasv. Marika Virtanen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN EH. Feminine bitch, sweet head and expression, a 
little unbalanced in angulation, more in rear which affects her movement, good depth of chest, soft topline, well 
presented. Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska JUN EH 1. 14 months old cocker bitch, still 
developing, feminine head, typical expression, scissor bite, nice neck, would like shoulder better laid back, good 
spring of ribs, still needs deeper forechest, well angulated behind, a little low tailset, moves all right for age. 
 
KRISTALA COCKWAVE'S FLOWER GIRL Fi & Ee Mva Ee JMva 58730/07 s.26.10.2007 i. Athos Black Petrs 
e. Fin & Ee Mva Flyers Zazagabor kasv. Marika Virtanen 
Näyttelyt: Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki KÄY ERI 2 PN4. Sopivan kokoinen, hyvät mittasuhteet, 
täyteläinen erittäin kaunismuotoinen pää, näyttävä ylälinja, eturinta saisi olla voimakkaampi, hyvä luusto, 
esitetään hoikassa kunnossa, hyvät takaraajojen kulmaukset, turkki ei nyt paras mahdollinen, käyttäytyy ja 
liikkuu hyvin. Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska VAL ERI 1 PN2 SERT FI MVA. 2½ years old 
English cocker champion bitch, feminine all over, well shaped head, typical expression, scissor bite, nice dry 
neck, nice topline, well angulated in front and behind, sound happy mover, nice temperament. Tervakoski KV 
29.8. Susie Svoldgaard, Tanska VAL ERI 2 PN3 VACA. Almost 3 years old, feminine champion bitch, typical 
head and expression, scissor bite, nice neck, well angulated front and behind, nice body, would like bit more 
forechest, sound happy mover, nice temperament. 
 
KULTAHUNAJAN NEW INSPIRATION 31721/07 s.1.5.2007 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva 
PMJV-05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Jenlin Another Maid kasv. Kirsi Keränen 



Näyttelyt: Kotka KV 19.6. Beata Petkevica, Latvia AVO ERI 1 PN4 VASERT VACA. 3 years old, feminine, 
correct bones, correct length of head, good eyes, correct placement and length of ears, medium neck, correct 
depth of brisket, enough length of upper arm, correct spring of ribs, good placement of tail, correct angulations 
behind, good temperament, correct drive behind, correct coat and colour, handler needs more ring training. 
Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia AVO EH. Balanced head with good eye expression, good bone 
and feet, well developed ribs, I would prefer a little less length in loin and to go with a little more drive, good 
breed type and well presented, in good coat and condition. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia AVO EH. 
Reasonable bitch, good head and expression, could be little more compact in body, good angulations, in good 
coat, is tending to run downhill on the move. 
Jäljestämiskokeet: Liperi 13.6. Martti Hirvonen AVO 0 (0 pist). Alkumakaus nuuhkitaan, jäljestää pienet pätkät 
ensimmäistä osuutta hyvin mutta tekee kolme hukkaa ennen ensimmäistä kulmaa, koe keskeytetään. 
 
KULTAHUNAJAN NEW PRICILLA 31725/07 s.1.5.2007 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Si & Ru & Ro & Hr Mva PMJV-
05 LvV-06 Rancecraig Scottish Gent e. Jenlin Another Maid kasv. Kirsi Keränen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO EH. Sound bitch, well angulated with decent body 
properties, lacking a bit in maturity, would prefer a better topline. 
 
LEADING-LIGHT ANTS IN MY PANTS Fin Mva 43015/01 s.4.10.2001 i. Crawford Hot Chocolate e. Fin Mva 
Leading-Light Some Like It Hot kasv. Satu Laitinen  
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali VET ERI 1 VSP-VET. Typique, 8 ans mais encore 
jolie, bonne tête, bon corps, bons aplombs, bon temperament. 
 
LEADING-LIGHT COSMIC GIRL 45819/09 s.3.8.2009 i. Fin Mva Leading-Light Ain't No Saint e. Backhills One 
Of A Kind kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Valkeala RN 6.3. Eeva Resko PEN 1 KP ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, erinomaiset mitta-
suhteet omaava pentu, hyvä pää, tummat silmät jotka voisivat olla hieman kookkaammat, erinomainen ylälinja, 
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieman ranskalainen edestä, liikkui sivulta hyvin silloin kun halusi, hieman 
sanomista etuliikkeissä tällä hetkellä. Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro PEN 1 KP ROP-pentu. 8 kk, 
erittäin lupaava narttupentu, pirteäluonteinen, linjakas pää ja ikäisekseen sopivasti kehittynyt runko, erinomaiset 
pään mittasuhteet, hyvä korvien asento, erinomaiset huulet ja hampaat, keskivahva raajaluusto ja liioittele-
mattomat kulmaukset, oikealaatuinen karvapeite kehittymässä, erinomaiset liikkeet. Kotka KV 19.6. Beata 
Petkevica, Latvia JUN ERI 1 PN3 SERT. Feminine, 10 months old, feminine head, excellent length of ears, 
dark eyes, medium bones, enough deep brisket, correct spring of ribs, a little bit too arched in loin, good 
angulations of hind legs, correct  colour and coat. Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia JUN ERI 1. 1 year 
old, good proportions, a little small head compared to the body, good topline, a little bit long in loin, good 
angulations, good movement for the age. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JUN EH. Nice 
head, would prefer better shoulders, needs to develop in body, nice quarters, happy mover. 
 
LEADING-LIGHT I SAY I SAY I SAY Fi Mva JV-07 29627/07 s.24.2.2007 i. Bleber's Step By Step e. Fin Mva 
Leading-Light Some Like It Hot kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia VAL ERI. Soundly made girl, a little shy on examination, 
very good angulation at both ends, I'd prefer more balance between length of body and height, but she is sound. 
Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia VAL ERI 1. Nice head and expression, good neck and 
shoulders, strong deep body, nice quarters, moves soundly, very happy, good coat and condition. Helsinki KV 
11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia VAL EH. Sweet bitch in good overall condition, good balance between front 
and rear, little reluctant to move out, good quality overall. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL 
ERI 3. Hyvä koko, vahva, hyväkuntoinen, aavistuksen pitkä lanneosa, täyteläinen tarpeeksi pitkä pää, kuonon ja 
kallon ylälinjat eivät aivan yhdensuuntaiset, hyvä selkälinja, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, erittäin kaunis 
turkki, esiintyy iloisesti. 
 
LEADING-LIGHT LOVE U SO 20459/08 s.11.3.2008 i. Bleper's Take's Two To Tango e. Leading-Light Chanson 
d'Amour kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro AVO H. 2- vuotias, oikean kokoinen mutta turhan pyöreällä 
rintakehällä ja liikkeessä periksi antavalla ylälinjalla varustettu narttu, lempeäilmeinen pää, toivoisin loivemman 
otsapenkereen ja tiiviimmät huulet, etuasentoiset eturaajat korostavat matalaraajaista ja pitkänomaista 
vaikutelmaa, oikea-asentoinen häntä, hyvät etuliikkeet, länkisääriset takaa, erinomainen karvapeite ja rodun-
omainen luonne. 
 
LEADING-LIGHT RAY OF LIGHT 26603/08 s.5.4.2008 i. C.I.B C.I.E Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. 
Leading-Light Tzunami kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia KÄY EH. Very square bitch, feminine head, could do 
with a bit more bone, a bit narrow in front, good ribs and she is deep enough, a little unsettled on the move. 
 
LEADING-LIGHT SENSUELLA ISABELLA 57323/09 s.11.10.2009 i. Manchela Shiraz e. Fi Mva JV-07 
Leading-Light I Say I Say I Say kasv. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia PEN. Well balanced head, soft expression, 
adequate reach of neck, good length of upper arm, still needs to develop in forechest, presents a balanced 
outline, moved ok when settled. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari JUN EH 4. Ikäisekseen hyvärunkoinen 



narttu, pään sivukuva ok, kuono hieman kapeneva, lavat saisivat olla viistommat ja säkä täyttyneempi, mutta 
selkälinja ja hännän kiinnitys hyvät, takaosa riittävästi kulmautunut mutta saisi olla voimakkaammpi, takaliike 
vielä kapea, sivuaskel hyvä. 
Taipumuskokeet: Renko 7.8. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Sara on ystävällinen 
koira joka tutustuu innokkaasti, se on lempeän oloinen. Haku ja laukaus hyväksytty: haku sopivan laajuista, 
reipasta, laukaus tehostaa Saran tarkkaavaisuutta, katsoo puuhun kuin todetakseen riistan. Jäljestys hyväksytty: 
maavainulla jälki tarkasti, kulman oikaisten, kani nuuhkitaan. Vesityö hyväksytty: innolla veteen, Sara pudottaa 
riistapukin rannalle. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelee vaivatta. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: mainio työpari, 
Saralla hyvä kontakti ohjaajaan. 
 
LEAVENWORTH FOREVER 48327/09 s.18.5.2009 i. C.I.B C.I.E Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. 
Leavenworth Luv Me Luv Me Not kasv. Anja Puumala 
Näyttelyt: Koski tl RN 2.5. Arja Koskelo JUN ERI 1 PN2 SERT. Erinomainen tyyppi, hyvin miellyttävä ja tasa-
painoinen 11-kuukautinen feminiininen narttu jolla hyvä pää, oikean mittainen kaula ja erinomaiset mittasuhteet, 
hyvät kulmaukset, hyvälaatuinen karva, liikkuu hieman laiskasti mutta pitää hyvin ylälinjansa ja askelpituus on 
riittävä. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN EH. Very feminine bitch, nice outline when stacked, 
somewhat straight upper arm, nice middle piece, well ribbed, good depth, moving a little close behind, a little shy 
and hesitant in movement, maybe when she gains confidence will be graded better. 
 
LECIBSIN MARIONETTE 21029/06 s.11.2.2006 i. Lecibsin Mr Happy e. Lecibsin Magnet kasv. Jukka Kuusisto 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola AVO EH 3. Iloisesti esiintyvä, erittäin feminiininen, hyvä pää ja 
ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, sopiva luusto, kohtalaisesti kulmautuneet raajat, liikkuu melko hyvällä 
askeleella, ei parhaassa karvassa, erinomainen luonne. Jämsä KR 6.6. Irina Poletaeva AVO H. Enough 
compact, should have bit more bones, muzzle could be wider under the eyes, should have stronger underjaw, 
scissor bite, needs better nose pigmentation, a bit short neck, needs better croup and front angulations, rather 
short breast bone, over angulated behind, needs better movement, a bit wavy coat. 
 
LECIBSIN MOSAIC 38647/09 s.28.4.2009 i. Tudormist Poacher Pocket e. Caperhill Miss Lecibsin kasv. Jukka 
Kuusisto 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat JUN EH. 10 months old black and tan, still a 
baby, needs to develop in head, soft expression, scissor bite, nicely angulated, short body, needs a lot of time, 
lovely personality, moves well for age, lovely coat condition. 
 
LECIBSIN NINNULEE 48353/07 s.19.8.2007 i. Tudormist Poacher Pocket e. Quietly Redemption Song kasv. 
Jukka Kuusisto 
Näyttelyt: Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen AVO H. 3-vuotias, tiivisrakenteinen narttu jolla kokoon riittävästi 
luustoa, ikään riittävästi runkoa, narttumainen pää ja ilme, riittävän yhdensuuntaiset ylälinjat, hyvät korvat ja 
purenta, etuosa turhan suora ja tarvitsee paremman eturinnan, lyhyt lantio, riittävät takakulmaukset, kaunis väri 
ja karva, kovin sipsuttavat ja tehottomat liikkeet joita ei edes kaunis esittäminen paranna, saisi kantaa itsensä 
paremmin liikkeessä. 
 
LECIBSIN SILESSIA 60304/09 s.29.10.2009 i. Westerner Cisco Kid e. Quietly Ronjas Little Helper kasv. Jukka 
Kuusisto 
Näyttelyt: Kemi KR 24.7. Matti Tuominen PEN 1 KP ROP-pentu. 8 kk ikäinen, erinomaista tyyppiä oleva hyvä-
luustoinen pentu, rotutyypillinen käytös, lupaava karva, hyväasentoinen häntä, lupaava pää, erinomainen runko, 
hyvä kaula ja hyvä ylälinja, tasapainoiset kulmaukset ja hyvät liikkeet. Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi 
JUN ERI 2. Full of life and very busy, very feminine head and expression, correct topline, well developed body, 
good bone, excellent angulation, immature mover, using her tail, promising coat. Seinäjoki KV 23.10. Matti 
Luoso JUN EH. Erittäin hyvän tyyppinen juniorinarttu, hyvä pään pituus mutta voimakkuutta saa tulla lisää 
varsinkin kuono-osaan, melko yhtenäiset pään linjat, oikea purenta, tummat silmät, loiva otsapenger, hyvä kaula-
linja, hyvä luusto, käpälät, runko ja kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, eturinta saa vielä kehittyä, liikkuu edestä 
ahtaasti, muuten melko hyvin, saisi esiintyä iloisemmin, muuten hyvä käytös. 
 
LECIBSIN TRIXIEBALL 60306/09 s.12.10.2009 i. JV-08 Manaca's Needs No Introduction e. Lecibsin Merrylee 
kasv. Jukka Kuusisto 
Näyttelyt: Tampere PN 15.5. Reia Leikola-Waldèn PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. Jämsä KR 6.6. Irina 
Poletaeva PEN 1 KP ROP-pentu. Correct breed type, promising head, typical expression, a bit open eyelids, 
scissor bite, good neck and withers, a bit soft back, bit long loin, merry tail, ribcage very well developed for age, 
correctly angulated. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva JUN ERI 1. Promising young bitch, excellent bones, good 
head, showing third eyelid, scissor bite, excellent neck, a bit long lon, merry tail, forechest very well developed 
for age, correctly angulated and moved, excellent temperament. 
Taipumuskokeet: Renko 7.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen ja reipas, 
suhtautuu koiriin ja ihmisiin ystävällisesti ja avoimesti. Haku ja laukaus hyväksytty: laajuus: sopivalla 
etäisyydellä, into: maa- ja ilmavainuista menoa, yhteistyö: rauhallista (pieniä kehotuksia), ei pelkää laukausta 
(katseli hetken), muuta: puita... entä missä lintu? Jäljestys hyväksytty: maavainuista, varmaa siksakkia jäljen 
molemmin puolin, kulman tarkasti pienellä lenkillä, kaato kiinnosti ja nuoli. Vesityö hyväksytty: rauhallisesti 
veteen, pukin luovutus ohjaajalle. Tottelevaisuus hyväksytty: koira on hyvin käsissä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
mukava pari ja yhteistyö sujuu mallikkaasti. 



Jäljestämiskokeet: Ruovesi 12.9. Jyrki Rasinpää AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-14, e-3, f-5 = 49 pist). Maija tutkii 
alkumakauksen ja lähtee tarkkaan jäljestykseen maavainulla, koko matkan edetään jäljen päällä lukuunottamatta 
toisella osuudella tapahtuvaa poikkeamista jäljen sivuun tutkimaan josta palataan itsenäisesti jatkamaan jäljes-
tystä, ensimmäinen kulma pienellä tarkastuslenkillä, toinen tarkasti, molemmat makaukset merkataan hyvin, 
kaadolle pysähdytään tutkimaan sorkkaa, erinomainen suoritus nuorelta koiralta. 
 
LIGHT SOUND SUMMERTIME 53698/07 s.22.4 2007 i. Light Sound Oh Mein Papa e. Light Sound Karmencita 
kasv. Inga-Britt Freij, Ruotsi 
Näyttelyt: Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta AVO EH 2. Erittäin narttumainen kokonaisuus, narttumainen 
pää, riittävän vahva pää, kaula saisi olla pidempi, hyvä eturinta, riittävästi kulmautunut edestä, toivoisin 
selvemmät polvikulmaukset, keskivahva luusto, voimakas runko, ei parhaassa karvassa tänään, hyvä luonne, 
liikkuu hyvin. 
 
LOITSUTUULEN WINDBELL Fi Jva 39784/06 s.16.7.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Mva 
Fin Jva Fi Kva-J Jenlin Love Letter kasv. Riitta Helle 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 2.5. Ilkka Niemi VOI 1 (48 pist). 
 
LOITSUTUULEN WITCHERY 39787/06 s.16.7.2006 i. Fin Mva Leading-Light Ain’t No Saint e. Fin Mva Fin Jva 
Fi Kva-J Jenlin Love Letter kasv. Riitta Helle 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro AVO EH 4. 4-vuotias, oikean tyyppinen, ääriviivoiltaan 
sopusuhtainen narttu jolla puutteelliset etukulmaukset, selvästi köyristyvä lanneosa, ahtaat ja kierteiset taka-
liikkeet, oikeat pään mittasuhteet, jyrkkä otsapenger ja pyöreät silmät pilaavat ilmeen, hyvä kaula, hieman kapea 
eturinta, oikealaatuinen luonnollinen karvapeite, erinomainen luonne, lyhyehköt sivuliikkeet. Puumala RN 2.5. 
Paavo Mattila AVO ERI 2. Kaunis, hyvin rakentunut narttu, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, kaunis kaula, 
sopusuhtainen runko, luusto voisi olla hieman vankempaa, hyvä karva, liikkeet ja luonne. Mikkeli RN 7.8. Paavo 
Mattila AVO ERI 1 PN3. Erittäin hyvä narttu, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen runko, hyvä 
ylälinja ja raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä luonne. Kouvola RN 13.11. Markku 
Santamäki AVO EH. Sopivan kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, miellyttävä ilme ja käytös, riittävä luusto ja 
rintakehä, runsas turkki, saisi liikkua temperamenttisemmin. 
Jäljestämiskokeet: Lappeenranta 13.5. Marko Saarni AVO 1 (47 pist). Loppi 30.5. Rauno Koskinen VOI 2 (31 
pist). Luumäki 1.8. Kati Huovila VOI 2 (31 pist). 
 
MA'DONNA 44244/09 s.2.8.2009 i. Tudormist Poacher Pocket e. Cockhill Quick Kiss kasv. Jukka Kiiveri 
Näyttelyt: Rauma KR 15.5. Kirsti Louhi JUN H. Kevytluustoinen narttu, kauniin värinen, pitkä ja kapea-
kuonoinen pää, hieman takaluisu kallo, ylälinja ei aivan korrekti, rinnan syvyys riittävä, lyhyt olkavarsi, hieman 
lyhyt lantio, turkki vielä pehmeää, liikkuu avoimesti takaa, hieman vallattomasti edestä, pitkähkö lanneosa, selkä 
elää liikkeessä, tarvitsee aikaa kiinteytyäkseen. 
 
MANACA’S CROSS COUNTRY Se(n) Mva Se Jva S55479/2005 s.27.7.2005 i. VDH & De Mva Eisbär vom 
Schloss Hellenstein e. Se(n) Mva Manaca's Alice In Chains kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia VAL ERI 2 PN2 SERT VACA. Compact square cocker 
with well sprung ribs, good bone and feet, good tailset and well developed quarters, very well presented in good 
coat condition, good drive and reach. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia VAL ERI 1 PN1 CACIB VSP. 
Excellent type of bitch, good shape and proportions, firm topline and good tailset, good head and expression, 
carrying a good coat, excellent mover. 
 
MANACA’S LOOK LOW AND BEHOLD 27526/08 s.2.6.2007 i. Se(n) & Dk & No Mva EuJV-06 SeV-06 SeV-08 
Manaca's Beat About The Bush e. Se Mva Manaca's Cross Country kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Sopivan kokoinen, mitta-
suhteiltaan ja linjoiltaan oikein rakentunut, pää saisi olla jalompi ja kuivempi, erinomaiset eturaajojen kulmaukset, 
vahva luusto, hyvä rintakehän muoto, hyvät takaraajojen kulmaukset ja oikea-asentoinen lantio, erinomaiset 
vaivattomat liikkeet, saisi olla jäntevämmässä kunnossa, käyttäytyy ja esitetään hyvin. Rovaniemi KV 20.6. 
Jose Homem De Mello, Portugali AVO ERI 1 PN2 SERT VACA. Correct head with nice proportions, nice front, 
good ribcage, correct topline, sufficient rear angulations, in movement she could be more parallel. Ylivieska KV 
17.7. Marjo Jaakkola AVO ERI 2 PN4 SERT. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, 
tasapainoisesti kulmautunut, oikeat rungon mittasuhteet, seisoo hieman takaraajat allaan, liikkuu hyvällä 
askeleella, miellyttävä luonne. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 6.6. Torsten Lerstrand AVO 1 (a-6, b-11, c-10, d-11, e-3, f-5 = 46 pist). Startade 
lungt och bra, startade med markvittring, 1-sträckan några småa kontroller, markerade legan, vinkeln liten 
rundning, 2-sträckan bra, förbi legan på insidan, 3-sträckan par småa kontroller, fram till klöven som den 
stannade vid. Lapua 1.8. Jyrki Rasinpää AVO 1 (40 pist). 
Luonnetesti: Haukipudas 26.9. Reijo Hynynen ja Jari Keinänen 221 pist (+221/-0). Toimintakyky +1, terävyys 
+1, puolustushalu +1, taisteluhalu +2, hermorakenne +2, temperamentti +3, kovuus +3, luoksepäästävyys +3, 
laukauspelottomuus +++. 
 
MANACA’S MAKES ME SMILE Se Jva S67725/2007 s.21.10.2007 i. Se(n) & Dk & No Mva Se Kva EuJV-06 
SeV-06 SeV-08 Manaca's Beat About The Bush e. Northworth Nugget at Manaca kasv. Monica Forsander, 
Ruotsi 



Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat AVO ERI 1 PN2 SERT VACA. Very beautiful bitch, 
very feminine in outline and type, correct size and proportions, lovely head profile, lovely eye and expression, 
sufficient stability in front, well developed body, correct rear angulation and croup, nice colour and condition, 
easy mover with sufficient reach and drive, when standing could be a bit more merry cocker. 
 
MANACA’S RAGS TO RICHES Se(n) Mva NoV-10 S32134/2008 s.25.3.2008 i. Se(n) & Dk & No Mva Se Kva 
EuJV-06 SeV-06 SeV-08 Manaca's Beat About The Bush e. Se(n) & Dk Mva Se Jva Manaca's In Your Dream 
kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia VAL ERI 3. Well balanced bitch in good condition, 
correct skull shape and expression, good reach of clean neck, short coupled, moved out with easy drive from 
well placed hocks. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 1 PN2 SERT VACA. Erittäin tasa-
painoinen, liioittelematon, tiivis narttu, sopiva luuston vahvuus, erinomaiset raajojen kulmaukset, täyteläinen etu-
rinta, tilava rintakehä, kaunis ylälinja, pää voisi olla hivenen pidempi, hyvässä kunnossa, esiintyy iloisesti. 
 
MANACA’S SARA SMILE S49231/2010 s.24.6.2010 i. SeV-10 Manaca's Walk On The Wild Side e. Se(n) Se 
Jva Se(n) Mva Se Jva Très Coquette vom Schloss Hellenstein kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Helsinki PN 28.11. Vesa Lehtonen BABY 2 KP. Iloinen, reipas ja viehättävä neitokainen, kaunis pää 
ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä, hyvä eturinta, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu yhden-
suuntaisesti mutta hieman leveästi edestä hyvällä askeleella ja vetävästi sivulla, tällä hetkellä antaa hieman 
matalaraajaisen vaikutelman. 
 
MANACA’S UP UP AND AWAY S66585/2008 s.8.10.2008 i. Se(n) Mva Se Jva Manaca's General Idea e. Se(n) 
& No Mva Se Jva NoV-05 Manaca's Main Attraction kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN EH. Nice head, correct bite, good front and topline, well 
angulated hindquarters, good movement behind but throws out elbows in the front. Kemi KR 24.7. Matti 
Tuominen NUO ERI 1 PN4. Erinomaisen tyyppinen, kaunispäinen ja -ilmeinen, sopivaluustoinen narttu jolla 
erinomainen käytös, hyvä hännän asento, karvapeite ei parhaimmillaan, hyvä runko mutta lyhyt rintakehä, reisi 
voisi olla hieman leveämpi, liikkuu hyvin, esitetään hyvin. Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta NUO EH 1. 
Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet omaava nuori narttu, voimakas kallo, hyvä kuono-osa, riittävä 
kaula, pystyt lavat, hyvä rintakehä, kapea reisi ja niukka polvikulmaus, hyvä luusto, erittäin hyvä turkin laatu, 
liikkuu hyvin, hyvä luonne. 
 
MANACA’S YESTER YEAR 21361/09 s.16.12.2008 i. Se(n) Mva Se Jva Manaca's General Idea e. Se(n) & No 
Mva Se Jva PMV-06 Manaca's Undesigned Dream kasv. Monica Forsander, Ruotsi 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Palosaari NUO ERI 2. Sulavalinjainen narttu, kuonossa voisi olla enemmän 
täytettä, hieman etuasentoiset lavat mutta kaunis niska ja selkälinja, runko aavistuksen pitkänomainen, erin-
omainen takaosa ja varmat maatavoittavat liikkeet. 
 
MANDOLIC CHOCOLATE CREAM 12711/09 s.25.10.2008 i. Lancelot von Limbruck e. Allway's Black Bella 
kasv. Tanja Karjalainen 
Näyttelyt: Lestijärvi RN 15.5. Markku Santamäki NUO EH 2. Sopivan kokoinen, hyvä pää, riittävä luusto ja 
rintakehä, runko vielä kesken, hieman painuneet ranteet, lantio-osa voisi olla suorempi, käyttäytyy hyvin, liikkuu 
reippaasti, ylälinja ei säily aivan oikeana liikkeessä. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola NUO H. Hyvän 
tyyppinen, selvästi narttumainen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinnan tulee kehittyä, riittävä luusto, 
rungon tulee vielä täyttyä, hieman pitkä lanneosa, voisi olla selvemmät kulmaukset, erinomainen hännän kanto, 
liikkuu ok, miellyttävä luonne. 
 
MARGATE FLAMING NORA 34166/07 s.24.3.2007 i. Charbonnel Interlord e. C.I.B Fin & Lv Mva Margate Cor 
Blimey kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro AVO ERI 1 PN3 VASERT. 3-vuotias erinomaista rotu-
tyyppiä edustava, ääriviivoiltaan sopusuhtainen narttu jolle toivoisin pidemmän rintalastan ja soikeamman 
rintakehän, erinomaisen ilmeikäs hyvin meislattu nartun pää, hyvät silmät, aavistuksen matala korvien kiinnitys, 
ryhdikäs kaula, rodunomainen ylälinja, keskimatalalle kiinnittynyt häntä, erinomaiset kulmaukset ja erinomaisesti 
rungon myötäiset kyynärpäät, erinomainen luonnollinen karvapeite, suoralinjaiset ja tehokkaat liikkeet, eloisa 
luonne. Rauma KR 15.5. Kirsti Louhi AVO ERI 1 PN1 SERT ROP. Hyvän tyyppinen narttu jolla tummat silmät, 
oikea purenta, selvä sukupuolileima, kaunis kaula ja ylälinja, hieman pitkä lanneosa, hieman lyhyt olkavarsi, erin-
omainen rinnan syvyys ja kaarevuus, hyvä leveä reisi, melko hyvä turkin laatu, liikkuu avoimesti takaa, hieman 
kapeasti edestä, hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Mynämäki KR 16.5. Manola Poggesi Arnetoli, Italia AVO 
ERI 1 PN1 VSP. Very elegant bitch, typical head, nice expression, compact and solid body, excellent croup, 
good bone and feet, coat in good condition, moves with long steps. Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström AVO 
ERI 1 PN4. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, oikeat pään linjat, kaunis ilme, erinomainen kaula, hyvä 
eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvä runko, sopiva luusto, tyypilliset cockeri-liikkeet, ihastuttava luonne. 
Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi AVO ERI 3. Feminin tik av utmärkt typ, något lågställt, ljuvligt uttryck 
men nospartiet är något klent, saxbett, fina ögon och öron, utmärkt hals och överlinje, knappt förbröst, tillräcklig 
benstomme, något rund bröstkorg, tillräckliga vinklar, mycket bra kors och svans, sunda rörelser, bra päls och 
färg, typiskt temperament. Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska AVO ERI 1 PN3. 3 years old 
English cocker bitch, feminine head, typical expression, scissor bite, lovely neck and shoulder line, well 
angulated behind, good spring of ribs, a little long in loin, sound happy mover, nice coat and temperament. 



Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO ERI 3. Very nicely balanced bitch both stacked and on the 
move, good neck into correct shoulders, level topline, well angulated hindquarters, well ribbed with good depth, 
sound. Vantaa RN 13.6. Juha Palosaari AVO ERI 2 PN2. Linjakas tyylikäs narttu, kaunis narttumainen pää, 
erinomainen kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla hieman voimakkaampi, erinomainen etu- ja takaosa, tehokkaat 
maatavoittavat liikkeet, hieman kapeat edestä, hyvin miellyttävä kokoinaisuus. Helsinki KR 5.9. Helle Dan 
Pålsson, Tanska AVO ERI 4. Nice type and size, casts a little long shadow, feminine head with good 
expression and bite, lovely neck, a little straight shoulder, very well developed body, good quarters, a little long 
back and loin, moves happily with good reach, coat not quite in show condition, lovely temperament. Porvoo KR 
12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi AVO ERI 4. Solid build bitch, feminine head and expression, good reach of neck, 
straight front, attractive topline, well muscled hindquarters, coat not at its best, fluent mover. Hyvinkää ER 9.10. 
Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO EH. Good neck and shoulders, strong deep body, nice legs and feet, would 
prefer better balance and a better expression, good coat and condition. 
 
MARGATE KEEP IT REAL 51447/06 s.23.10.2006 i. Margate Be For Real e. Margate Look At Me kasv. Marjut 
Kakko 
Näyttelyt: Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO ERI 2 PN4. Well presented in good condition, 
although a touch too much weight for me, excellent balance between front and rear, moves out with powerful 
drive from well placed hocks. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI. Hyvä koko, tiivis 
tanakka runko, pää voisi olla hieman pidempi, hyvä profiili, hyvä ryhti ja ylälinja, hyvä lapakulma, täyteläinen etu-
rinta, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, vahva takaosa, hyvä karva. 
 
MARGATE LOOK AT ME 34801/00 s.23.6.2000 i. Northworth Horn Fighter e. C.I.B Fin & Ee Mva Margate 
What’s Up kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI. Typical head, soft expression, 
correct neck and shoulder line, well sprung ribs, short in loin, good width of hindquarters, sound merry mover. 
Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia VET ERI. Good head and expression, nice neck, strong 
deep body, strong quarters, good muscle, sound moving, in good condition. 
 
MARGATE ODE TO YOU 57116/07 s.10.10.2007 i. Asquanne Ghenghis e. C.I.B Fin & No Mva Margate Wind 
And Fire kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki AVO ERI 3 PN4 VASERT. Sopivan kokoinen, oikeat mitta-
suhteet, täyteläinen hyvä pää, hyvä runko ja raajat, liikkuu pirteästi, hyvä turkki. 
Tottelevaisuuskokeet: Taipalsaari 19.9. Anne Nokelainen AVO 0 (93.50 pist). Imatra 26.9. Taru Torpström 
AVO 0 (63 pist). 
 
MARGATE SHILLY-SHALLY 25152/10 s.17.3.2010 i. Usemade Deep Secret e. Margate Ode To You kasv. 
Marjut Kakko 
Näyttelyt: Helsinki PN 28.11. Vesa Lehtonen PEN 3. Iloinen ja reipasluontoinen neitokainen, vielä melko 
pyöreä kallo, riittävä kaula mutta kaulanahan tulisi olla tiiviimpi, hieman etuasentoinen lapa ja pysty olkavarsi, 
rungon tulee vieä syvetä, riittävästi kulmautunut takaa, liikkuu iloisesti, antaa tällä hetkellä ilmavan ja hieman 
pitkärunkoisen vaikutelman. 
 
MARGATE WIND AND FIRE C.I.B Fin & No Mva 26041/05 s.10.4.2005 i. C.I.B Fin & Ee Mva Lochranza Jack 
Daniels e. Margate Could Be Yours kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari VAL ERI 1 PN4. Good moving, elegant gold 
bitch, 5 years, correct neck line, good topline and underline, correct moving. Hyvinkää ER 9.10. Pamela 
Halkett, Iso-Britannia VAL ERI 3. Good head and expression, strong body but carrying too much weight, good 
quarters, moves soundly, good condition. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska VAL ERI 2 PN3. 6 years, 
excellent feminine bitch, sweet head and expression, lowset ears, dark eyes, good length of neck, straight frnot 
legs, compact body, strong topline, well set tail, well angulated behind, sound movement with long steps, 
beautiful coat and condition, good temperament. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania VAL ERI 4. 
Skull a little bit round, strong in body, good angulation, correct topline. 
 
MARGATE WISE UP C.I.B Fin & Ee Mva 37558/01 s.9.8.2001 i. Fin & Ee Mva BaltV-03 Claramand For Sure e. 
C.I.B Fin & Ee Mva Margate What’s Up kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta VET ERI 1 ROP-VET. Nice head with correct bite, good front and 
topline, good hindquarters, a bit overweight but moves well. 
 
MARGATE YARNWINDER 57119/07 s.10.10.2007 i. Asquanne Ghenghis e. C.I.B Fin & No Mva Margate Wind 
And Fire kasv. Marjut Kakko 
Näyttelyt: Pyhäselkä RN 27.3. Bo Skalin AVO ERI 1 PN2 SERT. Feminine head, with correct neck, correct 
angulations, little long in loin, stands very good on feet, moves very well, correct coat, nice temperament, correct 
chest. Joensuu KR 29.5. Harry Tast AVO EH 1. Mittasuhteet oikeat päässä ja rungossa, kaunis kaula, hyvä 
pään muoto ja kaunis ilme, hyvin kulmautuneet pitkät takaraajat ja matala kinner, silkkinen turkki, runsaat 
hapsut, liikkuu hyvin takaa, etuliikkeet ahtaat, liikkeessä tyypillinen häntä. Joensuu KV 30.5. Karin Linde-
Klerholm, Ruotsi AVO EH 2. 4 years, good size and proportions, very good type, feminine head, nice 
expression, slightly short in the nose, good bite, well set ears, good neck, straight in shoulder, good forechest 
and upper arm, good body, well angled behind, toes out in front, moves fairly well aside. Kuopio KV 7.8. Frank 



Whyte, Iso-Britannia AVO ERI. Black with good balanced head and good eyes, well developed nostrils, good 
bone and very good feet, square, happy temperament, I would prefer more width in rear and drive, holds good 
outline in movement. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO EH. Good neck and shoulders, 
good legs and feet, strong deep body, would prefer better balance and better head and expression, good coat 
and condition. 
 
MERAZURE BELIEVE IN TAN Ee Mva 34465/05 s.16.6.2005 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill’s Bonfire e. 
Lv Mva LvV-07 Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila VAL EH 2. Mittasuhteiltaan hyvä narttu jolla hyvä pää ja kaula, 
hieman suora edestä ja eturintaa voisi olla enemmän, hyvä runko ja luusto, karva ei aivan parhaimmillaan, 
korkea häntä, liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja VAL ERI 
2. Correct proportions, correct head and expression, good coat and marks, correct neck, would prefer more laid 
back shoulders, good body, correct rear angulations, good temperament, correct movement. Kouvola KR 21.8. 
Tino Pehar, Kroatia VAL ERI 1. 5 years old, feminine excellent head with enough muzzle, a bit high on legs, 
could have better topline, a bit high tail carriage, in movement could be better in front. Mäntyharju RN 28.8. 
Annaliisa Heikkinen VAL EH 2. Iloisesti esiintyvä narttu, kuono-osa saisi olla vahvempi ja otsapenger 
voimakkaampi, toivoisin pidemmän kaulan ja paremmat etukulmaukset, tiivis vankka runko, hieman pysty lantio, 
riittävät takakulmaukset, saisi liikkua pidemmällä askeleella, hyvä turkin laatu. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, 
Tanska VAL ERI 3. 5 years, correct feminine head and expression, low set ears, dark eyes, good length of neck, 
good front, compact body, strong topline, well set tail, well angulated behind, moves with good drive, nice coat 
colour and condition, good temperament. 
 
MERAZURE MRS CHARMING 12216/09 s.21.12.2008 i. C.I.B Fin & Ee & Lv & Lt & Ru Mva EeV-06 
Vitahotellets Aragon e. Lv Mva LvV-07 Merazure Victory Is Sure kasv. Merja Kämäräinen 
Näyttelyt: Valkeala RN 6.3. Eeva Resko JUN EH 3. Hyvän kokoinen, hyvät mittasuhteet omaava tiivis ja 
vankka narttu, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, erinomainen ylälinja, hieman kapea edestä, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, kyynärpäät voisivat olla tiiviimmin rungossa, tiivis vankka runko, liikkuu kauttaaltaan erittäin 
hyvin mutta tarvitsee hieman lisää kehätottumusta. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila JUN H. Hyvän tyyppinen 
nuori narttu, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, kaula voisi olla hieman pitempi ja eturinta voimakkaampi, 
niukasti kulmautunut edestä, hyvin takaa, hyvä runko, hyvä karvapeite, saisi liikkua ja esiintyä tasa-
painoisemmin. 
 
MER-GITTEN BUBBLY BLONDY 57756/08 s.9.10.2008 i. JV-02 Norvale Spot On e. Sheerclever Noone Does It 
Better kasv. Mervi Lehto 
Näyttelyt: Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström NUO H. Hyvä koko ja mittasuhteet, erinomainen sukupuoli-
leima, hyvä kallo-osa, kuono saisi olla täyteläisempi, kauniit silmät ja ilme, riittävä kaula, pysty lapa, riittävä rinta-
kehä, lyhyt lantio, köyristää lanneosaansa, saisi liikkua tehokkaammin, miellyttävä luonne. Kellokoski ER 5.6. 
Kim Gain, Iso-Britannia NUO EH. Well made bitch, I'd prefer her a bit shorter in body, good depth, good spring 
of rib and wide quarters, a little short in neck and soft in topline, moves soundly and happily. 
Tottelevaisuuskokeet: Siuntio 13.5. Ralf Björklund AVO 0 (80 pist). Helsinki 16.6. Hannele Pörsti AVO 3 (110 
pist). 
 
MERRY COCKTAILS STARLET S31128/2008 s.13.3.2008 i. Quilmhair Always On My Mind e. Merry Cocktails 
All I Want kasv. Ann-Kristin Olsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat AVO ERI 3. Very nice type and size, excellent in 
bone and proportion, very beautiful in head profile, typical ear set and carriage, very good side mover with a bit 
happy tail carriage, needs more stability in front when moving up and down, correct front and rear angulation, 
correct body and topline, lovely colour and condition, nice temperament and condition. 
 
MERYL BLACK DOVE 33467/09 s.28.3.2009 i. Priorsmeadow Spurt e. Timsgarry Bell kasv. Maria Müllersdorf, 
Ruotsi 
Taipumuskokeet: Keminmaa 14.8. Mervi Jakkila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: toimelias nuori 
narttu joka suhtautuu ystävällisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus hyväksytty: laajaa näyttävää hakua, 
innokas maaston kattava mutta lähinnä ilmavainua käyttävä koira, on opetettu pysähtymään laukauksesta ja 
jatkaa käskystä näyttävää hakua. Jäljestys hyväksytty: rauhallinen lähtö joka melkein pysähtyy, varovaisesti ja 
hiljaisesti edeten n. 3-4 min jana sisältäen runsaasti tarkistuksia, mutta sitten pääsee vauhtiin ja jatkaa 
loppuosan hienosti kaadolle jonka omii nuuskimalla. Vesityö hyväksytty: ui halukkaasti ja nouti mallikkaasti 
riistapukin ohjaajan eteen. Tottelevaisuus hyväksytty: iloinen nuori spanieli joka tottelee hyvin ohjaajaansa. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: kehityskelpoinen metsästysspanieli. 
Jäljestämiskokeet: Pyhäntä 30.5. Jukka Välitalo AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Touhukkaasti 
alkumakaus merkaten itsenäisesti liikkeelle, innokasta siksakkaavaa jäljestystä alusta loppuun, jäljestystarkkuus 
puolen narunmitan laajuista, ensimmäinen kulma tarkasti makaus merkaten, toinen kulma ulkokautta pikku-
lenkillä, makuuta ei kunnolla merkata, suoraan kaadolle jota innokkaasti jäädään nuuhkimaan, muu on vasta 1 v 
2 kk joten loistava tulevaisuus edessä kun ei juurikaan parannettavaa jää. Ruovesi 4.7. Martti Hirvonen AVO 1 
(44 pist). 
Metsästyskokeet: Joroinen 23.10. Ari Grönstrand VOI 1 (112 pist). Joroinen 24.10. Pekka Eskola VOI 2 (105 
pist). 



Metsästyskokeet, vesilintu: Ii 28.8. Ari Grönstrand AVO 1 (112 pist).  Ii 29.8. Ilkka Klaar AVO 1 (105 pist). Ii 
4.9. Ilkka Klaar VOI 1 (102 pist). Ii 5.9. Mauri Koivuporras VOI - (- pist). 
 
MINDY 30839/09 s.13.4.2009 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Elmers Goldmine I'm So Black kasv.  
Näyttelyt: Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta NUO H. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea narttu, 
hieman takaluisu kallo, hyvä kuono-osa ja kaunis ilme, hyvä kaula, hyvin kehittynyt rintakehä, erittäin lyhyt ja 
luisu lantio ja turhan matala hännän kiinnitys, niukka polvikulmaus, hyvä luusto ja karvapeite, liikkuu hyvin 
edestä, taka-askel jää kovin lyhyeksi ja voimattomaksi, hyvä luonne. 
 
MOOSELAKE’S CHA-CHA-CHA 15725/07 s.15.1.2007 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 Corralet 
Indian-Savage e. EeJV-05 Mooselake's Bebop-A-Lula kasv. Helena Ravolainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI 2. Nice feminine head, correct bite, front and topline, 
good reach of neck, well angulated hindquarters, moves well. 
 
MOOSELAKE’S CHERRYJAMJAM 15727/07 s.15.1.2007 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 
Corralet Indian-Savage e. EeJV-05 Mooselake's BeBop-A-Lula kasv. Helena Ravolainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO EH. Nice head, correct bite, good front, a bit heavy around 
the shoulders and a short in neck, good topline and hindquarters, carrying a bit too much weight, very unsettled 
in movement. 
 
MOOSELAKE’S CHOOCHOO 15726/07 s.15.1.2007 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva MV-05 V-09 PMV-09 Corralet 
Indian-Savage e. EeJV-05 Mooselake's BeBop-A-Lula kasv. Helena Ravolainen 
Näyttelyt: Kerimäki RN 7.3. Elena Ruskovaara AVO ERI 2. Erinomaisen tyyppinen, hyväluustoinen, tilava-
runkoinen narttu joka valitettavasti vähän tuhti tänään, erinomainen karvan laatu, sopiva kaula ja hyvin 
kulmautuneet raajat, erinomainen rintakehä, reipas tasapainoinen liikkuja, kaunis ylälinja ja häntä myös 
liikkeessä, tarvitsee uuden annoskoon ruokailuun. 
 
MOOSELAKE’S DAY DREAMER 15852/09 s.12.1.2009 i. Lu Mva Sofus Wildcard e. Mooselake's 
CocoChanelko kasv. Helena Ravolainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN ERI. Nice head, correct bite, good reach of neck, correct 
front and topline, slightly long in the legs, well angulated hindquarters, moves well. Kuopio KV 7.8. Frank 
Whyte, Iso-Britannia NUO EH 4. Black cocker with good head and expression, good size and square, well 
developed rib, I would prefer more width in rear and drive, good coat condition but needs a little time to finish her 
picture. 
 
MOOSELAKE’S EAGER TO LEARN 53910/09 s.17.7.2009 i. Northworth Juggernaut Of War e. EeJV-05 
Mooselake's Bebop-A-Lula kasv. Helena Ravolainen 
Taipumuskokeet: Miehikkälä 12.9. Kati Huovila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: innolla muita 
koiria ja ihmisiä haisteleva nuori narttu. Haku ja laukaus hyväksytty: reipasta ja tarkkaa, pääosin maavainuista 
hakua mikä ei ole kovin laajaa, enemmän jälkihakua kunnes ilmavainulla haju nenään ja haku laajeni, 
laukauksesta hetki lähempää hakua kunnes taas reipastui, kutsusta kytkettäväksi. Jäljestys hyväksytty: 
alkumakaus haistellen, itsenäisesti aaltoilevaan maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen, kulmalla pyörimistä, kania 
nuuhki. Vesityö hylätty: Elma uiskenteli rantavedessä eikä uinut/noutanut kahta riistapukkia. Tottelevaisuus 
hylätty: tottelevaisuus ei toiminut vesityössä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Elman ja Susannan yhteistyö sujuvaa, 
harjoitellen varmuutta lisää uintiharjoituksiin. 
 
MUSKETTIKOIRAN FANTASY FANNY Fin Mva 32449/01 s.17.4.2001 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-95 
Benchmark Bestseller e. Muskettikoiran Alexsandra kasv. Pirjo Toivakainen 
Näyttelyt: Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja VET ERI 2. In good condition, correct proportions, nice 
head and expression, good body, correct angulations and movement. 
 
MUSKETTIKOIRAN NURSE BETTY 40694/05 s.21.7.2005 i. Fin Mva Leading-Light Ain't No Saint e. 
Muskettikoiran Jane Fonda kasv. Pirjo Toivakainen 
Tottelevaisuuskokeet: Kokkola 14.5. ALO 1 (193 pist) KP TK1. 
 
MUSKETTIKOIRAN ZAFIRA Lt & Ee JMva BaltJV-09 58664/08 s.28.10.2008 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Dk & 
Ee & Se(n) & No Mva EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Muskettikoiran Pamela kasv. Pirjo 
Toivakainen 
Näyttelyt: Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja NUO EH 2. Correct head and expression, correct neck, 
would prefer more laid back shoulders, would like more length of leg to complete the balance, nice temperament, 
correct movement. Mikkeli RN 7.8. Paavo Mattila NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Erittäin kaunis narttu, sillä on 
hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, hyväasentoiset raajat, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu 
hyvin, miellyttävä luonne. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen NUO ERI 1 PN2 VASERT. Erinomainen 
tyyppi, hyvä koko, kuono-osa voisi olla vahvempi, muuten hyvä pää, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, tiivis vankka runko, erinomainen karvan laatu, hyvä luonne, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 14.8. Taru Kalkkila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen nuori 
narttu, suhtautuu hyvin ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus hylätty: suppeaa hakua, tukeutuu ohjaajaan, 
laukauksesta pysähtyy, ei irtoa tarpeeksi ohjaajasta. Jäljestys hyväksytty: koira jäljestää maa- ja ilmavainua 



käyttäen, muutama tarkistuslenkki, tulee kaadolle ja jää siihen. Vesityö hyväksytty: käskystä veteen ja tuo 
riistapukin rantaan. Tottelevaisuus hyväksytty: koira tottelee ohjaajaa hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: muuten 
hyvä pari, lisää vain hakutreeniä riistarikkaassa maastossa niin hakuvarmuus lisääntyy. 
 
MUSKETTIKOIRAN ZINELDA 58666/08 s.28.10.2008 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Dk & Ee & Se(n) & No Mva 
EeV-01 V-01 V-02 V-03 Benchmark Oliver Twist e. Muskettikoiran Pamela kasv. Pirjo Toivakainen 
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila NUO EH 3. Ryhdikkäästi esiintyvä kaunis narttu, hyvän mallinen 
hieman kevytpiirteinen pää, kaunis ilme ja kaula, hyvä ylälinja, luusto voisi olla hieman vankempaa, hyvä runko, 
hyvälaatuinen karva, korkeahko häntä, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
 
NAMUSILLAN VIIAN EUKKO 36793/09 s.22.6.2009 i. Ladysplit's Dinodas e. Red Garlic's Hjortron kasv. Anu 
Knuutinen-Pöppönen ja Pasi Pöppönen 
Taipumuskokeet: Pöytyä 13.5. Johanna Söderholm SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: yleiskuva 
toimelias, energinen; suhtautuminen koiriin valpas; suhtautuminen ihmisiin utelias. Haku ja laukaus hyväksytty: 
tiivistä, erittäin hyvin maaston peittävää hakua ohjatusti ja ilman ohjausta, loistava hakukuvio riittävällä 
etäisyydellä maa- ja ilmavainua käyttäen, laukauksesta istuu työskentelyn jatkuessa luvalla, 1. käskystä luokse, 
erinomaista työskentelyä. Jäljestys hyväksytty: Pitu jäljestää alkuun maavainulla jäljen päällä, vaihtaa sitten ilma-
vainuiseen siksakkiin, koira tietää hyvin missä jälki kulkee ja etenee vauhdilla tarkastaen jäljen lisäksi jätökset ja 
karvatupot jäljen sivusta, toimelias jälkikoira joka tutkii kanin omien sen. Vesityö hyväksytty: molskahtaen veteen 
hakee pukin ohjaajalle ja tuo sen rantaan sekä eri käskyllä nostaa sen ohjaajan käteen. Tottelevaisuus 
hyväksytty: Pitun tottelevaisuus on moitteetonta. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: vähäeleistä iloista työskentelyä ja 
toimivaa yhteistyötä. 
Metsästyskokeet: Laitila 12.9. Heimo Ranta AVO 2 (97 pist). Joroinen 23.10. Pekka Eskola AVO 3 (77 pist). 
Hämeenlinna 4.12. Pertti Sinkkonen AVO 2 (93 pist). Lammi 5.12. Heimo Ranta AVO 2 (96 pist). 
 
NEPPARI’S CAMOMILLA 32978/06 s.29.4.2006 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Rassel’s Beautiful 
Queen kasv. Riikka Virkki 
Näyttelyt: Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti KÄY ERI 4. Nice bitch, nice head, good neck and 
shoulders, very good outline, good backend, moves excellently. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja KÄY 
ERI 3. Correct proportions, nice head and expression, good neck and shoulders, correct body and angulations, 
good coat and movement. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen KÄY EH 2. Hieman pitkärunkoinen vahva 
narttu, kuono-osa saisi olla voimakkaampi ja otsapenger selvempi, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, 
voimakas runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu edestä leveästi, takaa hyvin, hyvä karvan laatu. Hyvinkää ER 
9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Nice dark eye, would prefer more work in head, nice neck and 
shoulders, good bone and feet, nicely balanced, nice quarters. 
 
NEPPARI’S HEAVENLY MADE 39115/10 s.12.9.2009 i. Neppari's Do That Thing e. Francini's Notte Da Favola 
kasv. Riikka Virkki 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania JUN ERI 2. Correct proportions in head and body, 
good angulations in front and back, topline could be stronger, good in movement. 
 
NIGHTLANE’S EVENINGSTAR Fin Jva 42246/04 s.26.8.2004 i. Am Mva Westerner Marching Order e. 
Nightlane’s Hungry Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Jäljestämiskokeet: Heinola 9.5. Heikki Pirhonen VOI 1 (a-6, b-12, c-8, d-12, e-3, f-5 = 46 pist). Ella ohjataan 
hyvin jäljelle, Ella jäljestää hyvin jälkityöhön sopivaa vauhtia aivan jälkiuran päällä koko jäljestyksen ajan, kulmat 
jälkitarkasti ja katkokulma selvitettiin useilla laajahkoilla suunnantarkistuslenkeillä, makauksista kaksi osoitetaan 
hyvin pysähtyen, yksi merkattiin nopealla pysähdyksellä ja yksi ylitetään osoittamatta, kaadolle tullaan suoraan 
ja se kiinnosti, jäi vierelle, tänään hieno suoritus jossa pieni virhe makauksella sekä työläs katkokulma vähensi 
pisteitä. Janakkala 16.5. Marko Saarni VOI 2 (35 pist). Ruovesi 20.6. Jyrki Rasinpää VOI 1 (50 pist). Heinola 
15.8. Karla Sohlman VOI - (- pist). Hämeenlinna 5.9. Pasi Kemppainen VOI 1 (46 pist). Ruovesi 12.9. Alf 
Lindblom VOI 1 (a-6, b-12, c-10, d-11, e-3, f-5 = 47 pist). Rauhoitettu hyvin ohjattu lähtö, Ella järjestää jälki-
tarkasti ja hyvin varmasti, kulmat pienin tarkistuksin, katkos selviää kaarroksen avulla osittain tukien jäljen-
tekijöitten jälkiin, yksi makaus merkataan hyvin pysähtymällä, kahta miltei pysähtymällä ja yhtä kävellään yli, 
kaadolla pysähtyy ja sitä tutkitaan iloisesti, erinomainen ja hiljainen koiran ja ohjaajan yhteistyö, tänään pisteitä 
putoaa vain makausten merkkaamisesta. 
 
NIGHTLANE’S HUNGRY HUNTER 28157/02 s.23.5.2002 i. Fin Mva Leading-Light Strikes Back e. Nightlane’s 
Stars Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila AVO ERI 3. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, kaunisilmeinen pää jossa 
otsapenger voisi olla hieman selvempi, hyvä kaula, niukasti kulmautunut edestä, eturintaa voisi olla enemmän, 
hyvä runko, ylälinja ja takaosa, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila VET 
ERI 1 PN1 SERT VSP VSP-VET. Kaunis narttu jolla hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, 
sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, kaunis karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 
Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen VET EH 2. Hyvässä kunnossa oleva veteraaninarttu, kuono-osa 
saisi olla voimakkaampi ja kuonon ja kallon ylälinjat yhdensuuntaisemmat, hyvä kaula, riittävät kulmaukset 
edessä ja takana, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, esiintyy hyvin. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-
Balogh, Unkari VET ERI 1 ROP-VET. 8 years old, lovely typical feminine head, correct neckline and topline, 
good hair condition and moving. 



 
NIGHTLANE’S PENSIVE SEEKER 10968/04 s.6.12.2003 i. Fin Mva Iceking e. Fin Jva Nightlane’s Lonely 
Hunter kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Jäljestämiskokeet: Tammela 30.5. Anne Viitanen AVO 0 (0 pist). Tammela 11.7. Heikki Kulo AVO 1 (41 pist). 
 
NIGHTLANE’S TASTE OF PEPPER 30461/08 s.3.5.2008 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e. 
Bleper's Tattoo kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Taipumuskokeet: Keminmaa 14.8. Mervi Jakkila SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: vilkas 
cockerspanielinarttu joka suhtautuu hyvin muihin koiriin, mutta hieman epävarmasti ihmisiin. Haku ja laukaus 
hyväksytty: innokas nuuskuttaja joka teki kattavaa jälkeä hakumaastossa käyttäen lähinnä maavainua, 
laukauksesta pysähtyy mutta jatkaa samanlaista itsenäistä työskentelyä metsässä. Jäljestys hyväksytty: jäljestys 
on alkuun varmaan sopivan vauhtista menoa, kulmalla pieniä tarkistuslenkkejä, juuri ennen kaatoa hukka jonka 
jälkeen annetaan aikaa löytää kani, kiinnostui kanista nuuhkimalla. Vesityö hylätty: ei halunnut uimaan tänään, 
riistapukin noutoa ei tullut. Tottelevaisuus hyväksytty: tarpeeksi tottelevainen narttu. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
yhteistyö vieläkin kehitysvaiheessa, vaikka koira on itsenäinen työskentelijä, ohjaajalta innokkaampaa otetta. 
Jäljestämiskokeet: Rovaniemi 1.8. Jouni Simonen AVO 2 (34 pist). Keminmaa 15.8. Jouni Simonen AVO 0 (0 
pist). 
 
NIGHTLANE’S TIGER'S KISS 30463/08 s.3.5.2008 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e. Bleper's 
Tattoo kasv. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari KÄY ERI 2. Good size and moving, correct 
head type, correct neckline, topline a little loose, croup a little sloping, good hair structure. 
Jäljestämiskokeet: Tammela 11.7. Jessica Järviniemi AVO 1 (47 pist). 
 
NIGHTLANE’S WILDROSE 32170/09 s.20.5.2009 i. Bleper's Step By Step e. Nightlane’s Hungry Hunter kasv. 
Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Pyhäselkä RN 27.3. Bo Skalin JUN EVA. Very nice head with correct expression, nice neck, correct 
proportions, with good angulations, strong topline, moves very well, correct chest, she's little bit scared because 
the snow came down from the roof and not showing her best in the ring. Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola 
JUN EH 2. Erittäin feminiininen, sievä pää jossa riittävä vahvuus, hyvä kaula ja ylälinja, etuosan tulee vielä 
kehittyä, riittävä luusto, samoin kulmaukset, hyvät rungon mittasuhteet, liikkuu riittävällä askelpituudella. Sysmä 
RN 17.4. Irina Poletaeva JUN EH 3. Correct breed type, excellent bones, promising head, soft expression, 
correct dentition, very nice picture when she is standing, but unfortunately she cannot show herself in 
movement, enough forechest, front angulations could be better, typical coat texture. Puumala RN 2.5. Paavo 
Mattila JUN EH 2. Kaunis nuori narttu jolla hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja kaula, hyvin kehittynyt runko, 
aavistuksen suora edestä, hyvä ylälinja, riittävät takakulmaukset, hyvälaatuinen karva, hyvät liikkeet, voisi 
esiintyä iloisemmin. Karjaa KR 11.7. Hannele Jokisilta JUN H. Erittäin narttumainen kokonaisuus, vielä hieman 
kapea pää, hyvä ilme, riittävä kaula, riittävästi kulmautunut edestä ja sopivati takaa, eturinnan sekä rungon tulee 
täyttyä iän myötä, hyvä karva, hyvä luonne, liikkuu kapeasti edestä ja takaa, tarvitsee lisää aikaa. Ylivieska KV 
17.7. Marjo Jaakkola JUN EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, sievä feminiininen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, 
hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, riittävä luusto, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, 
aavistuksen pitkä lanneosa, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne. Hyvinkää 
RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari JUN EH 2. Good size and proportions, head is not so elegant, 
correct neckline and body, topline is not ready yet, moving not so good today. 
 
NIRALEEN VILIJONKA 40097/09 s.17.6.2009 i. Jusmil Ice And Fire e. Rassel's Quite A Hit kasv. Helena Hurula 
Näyttelyt: Sysmä RN 17.4. Irina Poletaeva JUN H. Good type, correct bones, bit long body, should have a 
better shape of head, too open eyes disturb the expression, scissor bite, good ears, enough length of neck, soft 
back, needs better croup, good forechest, enough angulated in front and behind, movement and presentation 
needs to improve. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva JUN EH 2. Very good type, correct bones, correct shape of 
head, bit open eyes, scissor bite, good neck, a bit soft back, bit long loin, very well developed forechest, should 
be stronger in hindquarters, especially at knee and hocks, needs more drive in movement. 
Jäljestämiskokeet: Tammela 22.8. Anne Viitanen AVO 2 (38 pist). 
 
NIRALEEN VIUHTI 40100/09 s.17.6.2009 i. Jusmil Ice And Fire e. Rassel's Quite A Hit kasv. Helena Hurula 
Näyttelyt: Sysmä RN 17.4. Irina Poletaeva JUN H. Good type and bones, long body, shape of head could be 
better, scissor bite, enough neck, long loin, needs better tail carriage, enough forechest, movement and 
presentation needs to improve, very immature yet. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva JUN EH 3. Very good type, 
rather long in proportions, good head, scissor bite, correct neck, soft back, bit long loin, needs better croup and 
tail carriage, ribcage and forechest very well developed, enough angulated behind, presentation and movement 
need to improve. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari NUO EH 2. She hasn't good and elegant 
moving today, typical head, correct teeth, little loose elbows, topline not so elegant, today her coat is not in show 
condition, good angulation. 
Taipumuskokeet: Renko 7.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen ja 
ystävällinen, suhtautuu toisiin koiriin uteliaan ystävällisesti ja ihmisiin avoimesti. Haku ja laukaus hyväksytty: 
laajuus: sopivalla laajuudella, into: reipasta hakua, maavainuista, koira on melko itsenäinen, ei pelkää laukausta. 
Jäljestys hyväksytty: sopivalla vauhdilla tapahtuvaa etenevää, tarkkaa ja varmaa jäljen päällä jäljestystä, ei 



pelännyt kania, nuuhki. Vesityö hyväksytty: rauhallisesti veteen, nouti rantaveteen pukin. Tottelevaisuus 
hyväksytty: hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: sopiva parivaljakko jolla yhteistyö sujuu. 
 
NORTHWORTH ABSURD VARIETY 15398/09 s.28.11.2008 i. Lu Mva Sofus Wildcard e. Northworth Variety 
Dress kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali JUN ERI 1 PN4. Très typique avec un bon corps et 
tête typique, très bons aplombs, bon mouvement, très bon poil. Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki JUN ERI 1 
PN3. Sopivan kokoinen, erinomaiset mittasuhteet, hyvät pään linjat, hyvät eturaajojen kulmaukset, hyvä runko, 
kohtalaisen hyvin kulmautunut takaa, käyttäytyy, liikkuu ja esitetään hyvin, vaatii vielä aikaa mutta iästä 
huolimatta erinomainen. Mynämäki KR 16.5. Manola Poggesi Arnetoli, Italia JUN ERI 1 PN3 SERT. Good 
general impression, nice head and expression, correct ears, solid compact body, elegant neck, good angulation, 
correct coat for age, moves well. Sauvo RN 12.6. Markku Santamäki NUO EH 1. Sopivan kokoinen, rungon 
mittasuhteiltaan neliötä lähentelevä, kohtalaisen hyvä pää, pitkä kaula, lavat saisivat olla viistommat ja taka-
asentoisemmat, hyvä rungon syvyys, tasapainoisesti ja kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, joskin polvi-
kulmaus voisi olla voimakkaampi, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvin, käyttäytyy luottavaisesti. Pori KV 4.7. Laurent 
Pichard, Sveitsi NUO ERI 1. Very feminine, proper breed type, dark brown slightly round eyes, proper neck, 
excellent ribcage for the age, proper hindquarters, needs more substance, correct mover. Ristiina KR 31.7. 
Jose M Doval, Espanja NUO ERI 1 PN2 VASERT. Good proportions, nice head and expression, good neck 
and shoulders, correct body and angulations, good coat and movement. Helsinki KR 5.9. Helle Dan Pålsson, 
Tanska NUO ERI 1. VASERT. Nice model and size, feminine head, with lovely dark eye, a little too prominent 
skull, correct bite, good neck, a little straight shoulder, straight upper arm, lack of forechest and depth, short and 
compact body, with good loin, nice quarters, moves with good drive, a little short in front, good coat and 
temperament. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari NUO ERI 1 PN3. Very elegant black, lovely 
moving, correct head type, lovely neckline, very good proportions, has a little French legs, good hair condition. 
Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska NUO ERI 2. 23 months, nice feminine head and expression, correct bite, 
long lowset ears, good length of neck, quite good front, strong topline, compact body, well set tail, well angulated 
behind, moves with good drive, nice coat and colour, good temperament. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari 
AVO ERI 1 PN2 VASERT. Miellyttävä malli, pään linjat voisivat olla yhdensuuntaisemmat ja kuono täyteläisempi, 
kaunis kaula ja selkälinja, vanttera runko, vetävät liikkeet, hyvä ryhti. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-
Britannia AVO ERI. Sweet bitch in good condition, muscletone little soft for me, ideal skull shape and 
expression, good balance between front and rear, moved with merry drive. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Heikki Kulo AVO 0 (0 pist). 
 
NORTHWORTH ATTACTIVE DRESS 15397/09 s.28.11.2008 i. Lu Mva Sofus Wildcard e. Northworth Variety 
Dress kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali JUN ERI 2. Très typique, bonne tête et bon corps, 
bons aplombs, poil et temperament. 
 
NORTHWORTH BE WITH ME Fin & Rus Mva Ee VMva 12699/97 s.27.6.1996 i. Am Mva Westerner Marching 
Order e. Northworth Quits With Me kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila VET ERI 1 PN4 ROP-VET BIS4-VET. Kaunis veteraani, ikäänsä 
nähden erinomaisessa kunnossa, hyvä pää ja kaula, erittäin hyvä runko ja luusto, eturintaa voisi olla enemmän, 
hyvin kulmautunut takaa, hyvä karvapeite, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. Jämsä KR 6.6. Irina 
Poletaeva VET EH 2. 14 years old, super condition for age, unfortunately too big, excellent bones, rather short 
muzzle, scissor bite, correct neck, a lit long loin, still excellent mover, excellent coat condition. Kotka KV 19.6. 
Beata Petkevica, Latvia VET ERI 1 PN2 ROP-VET. 14 years old, in excellent condition for the age, good 
bones, excellent pigmentation, dark eyes, feminine head, correct shape of ears, enough length of ear, correct 
neck, good spring of ribs, good volume of body, excellent coat, enough colour for the age, excellent 
presentation, excellent condition. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja VET ERI 1 PN3 ROP-VET. 
Incredible condition for an age of 14 years, very typical all over, good proportions, nice head and angulations, 
lovely coat, very nice temperament, excellent movement. Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia VET ERI 1 
PN4 ROP-VET. 14 years old, in perfect condition for the age, lovely head, excellent body structure for her age, 
perfect movement for 14 years old bitch, didn't move good enough in best bitch competition. Mäntyharju RN 
28.8. Annaliisa Heikkinen VET EH 1. Ikäisekseen erinomaisessa kunnossa oleva 14-vuotias narttu jolla hyvä 
pää, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vankka runko, turkki hyvässä kunnossa, liikkuu hyvin edestä ja takaa, 
kunnia-oscarin arvoinen suoritus. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska VET ERI 1 ROP-VET. 14 years, still in 
excellent condition for age, sweet feminine head and expression, long lowset ears, good length of neck, good 
front, compact body, straight topline, well angulated behind, well set tail, still moves like a young dog with plenty 
of drive, nice coat, good temperament. 
 
NORTHWORTH BEYOND BAD N'BLUE 36282/09 s.20.3.2009 i. No Mva V-04 NoV-03 Travis Master Mine e. 
Jaturga vom Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN ERI 2. Nice feminine head, correct bite, front and topline, 
good reach of neck, good hindquarters, moves well. Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali JUN ERI 
4. En formation encore, mais typique de tête et corps, les aplombs se balanceraient encore. Kemi KR 24.7. 
Matti Tuominen JUN ERI 1. Erinomaista tyyppiä oleva kaunispäinen ja -ilmeinen narttu joka tänään hieman 
pulskassa kunnossa, erinomainen karvapeite, hyvä eturinta ikäisekseen, liikkuu hyvin sivusta, tarvitsee kehä-
harjoitusta ja dieetin. 



 
NORTHWORTH BURN BABY BURN 36284/09 s.20.3.2009 i. No Mva V-04 NoV-03 Travis Master Mine e. 
Jaturga vom Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen JUN ERI 1 PN2 VASERT. 11 kk, hyvin kaunis, tasapainoinen, 
ikäisekseen erinomainen runko, sopivasti luustoa, narttumainen pää, linjat saisivat olla yhtenäisemmät, tummat 
silmät, hieman avoimet luomet, hyvä purenta ja karva, erinomainen eturinta, kulmaukset ja käpälät, erinomainen 
karvan laatu, hyvin kaunis liike erinomaisella ulottuvuudella. 
 
NORTHWORTH CHANCON D'AMOUR 39890/09 s.6.4.2009 i. Fi & Ru Mva EuV-06 Northworth Mad Situation 
e. Northworth Jar Against All kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. 1 år, högklassig juniortik av 
utmärkt type, storlek och proportioner, ljuvligt uttryck, feminint vackert huvud, utmärkt nosparti, saxbett, 
välpigmenterad, fina ögon och öron, utmärkt hals och överlinje, härligt förbröst, välvinklad, välkroppad för åldern, 
utmärkt benstomme, kors och svans, fina ben och tasar, härliga rörelser, välskött päls, av utmärkt struktur och 
färg, typiskt temperament. Raisio RN 13.6. Hans Rosenberg, Ruotsi JUN ERI 1 PN1 SERT ROP RYP1 BIS3. 
Feminin tilltalande helhet, utmärkt typ, bra utstålning, vackert huvud och uttryck, bra hals och front, utmärkt 
kropp, bra bakparti, rör sig med bra vilja och steglängd från sidan, bra päls. 
 
NORTHWORTH CHARITY DEAL 41732/06 s.11.7.2006 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. Jaturga 
vom Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali AVO ERI 1 PN3. Très typique, très bonne tête, 
très bon corps, très bons aplombs, bon poil, se mouve bine, bon temperament. 
 
NORTHWORTH EVENT OF DAKOTA 14842/07 s.13.10.2006 i. C.I.E Se & Ar & Uy Mva Uy JMva MV-05 V-09 
PMV-09 Corralet Indian Savage e. Northworth Jar Against All kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi AVO ERI 1 PN2 VASERT CACIB. Mycket tilltalande tik av 
utmärkt typ, storlek och proportioner, ljuvligt uttryck, feminint vackert huvud, utmärkt nosparti, saxbett, fina ögon 
och öron, utmärkt hals och överlinje, välvinklad, utmärkt förbröst och bröstkorg, fina ben och tassar, utmärkt 
benstomme, kors och svans, starka haser, sunda effektiva rörelser, välskött päls av utmärkt struktur, mängd och 
färg, typiskt temperament. 
 
NORTHWORTH JUICY ALMOND 20933/10 s.19.1.2010 i. Help's Cappucino e. Northworth New Target kasv. 
Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balog, Unkari PEN 1 KP ROP-pentu. Lovely moving, typical 
feminine head, correct teeth, neckline and front, good hair structure, good topline and underline, very promising. 
Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia JUN EH. Correct skull shape and expression, developing in bone 
and muscle, short coupled, well placed neck, movement rather erratic. 
 
NORTHWORTH JUICY STORY 20932/10 s.19.1.2010 i. Help's Cappucino e. Northworth New Target kasv. Nina 
Kauhanen 
Näyttelyt: Turku PN 19.8. Esko Nummijärvi PEN 2 KP PN4-pentu. 
 
NORTHWORTH KIT KAT 39983/10 s.6.5.2010 i. Northworth Jaggy Wood e. Northworth Variety Dress kasv. 
Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Lohja PN 7.11. Kati Heiskanen BABY 2. Pieni feminiininen tyttö joka tarvitsee vielä kehätottumusta, 
kaunis narttumainen pää, kuono-osa saisi olla vahvempi, hyvät korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja 
hännän kiinnitys, hieman löysät ranteet, hyvä raajaluusto, karvapeite ei parhaimmillaan, sivuliike saisi olla 
pidempi, hyvät edestakaiset liikkeet. 
 
NORTHWORTH LACE A'LAME 53251/07 s.8.6.2007 i. Se(n) Mva SeV-09 Backhills New Design e. Jaturga vom 
Schloss Hellenstein kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali AVO ERI 2. Très typique avec tête et corps 
typiques, s'ouvre très légèrement les antérierus, se mouve bine, boin poil et temperament. Vaasa KV 18.4. Saija 
Juutilainen AVO ERI 2 PN3 VACA. 2-vuotias, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen nuori narttu jolla kaunisilmeinen 
pää, vielä hieman pyöreyttä kallossa, hyvä purenta, kauniit korvat, erinomainen ylälinja, eturinta saa vielä 
kehittyä ja olkavarret saisivat olla viistommat, hyvä takaosa, liikkuu edestä hieman leveästi, mutta sivuliikkeissä 
cockerille tyypillisesti. 
 
NORTHWORTH MADAM'S MATCH 17661/01 s.20.9.2000 i. C.I.B Fin & Am Mva NMV-94 EuJV-94 V-95 MV-95 
BV-95 MV-96 MV-98 PMV-01 Northworth Madman’s Return e. Northworth Hue And Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi VET ERI 1 PN3 ROP-VET. 9½ årig veteran i strålande 
kondition, utmärkt typ, storlek och proportioner, ljuvligt uttryck, feminint vackert huvud, tillräcklig nosparti, 
saxbett, fina ögon och öron, utmärkt hals och överlinje, välvinklad, välkroppad, utmärkt benstomme, kors och 
svan, fina ben och tassar, härliga effektiva rörelser, välskött päls i utmärkt skick, typiskt temperament. 
Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska VET ERI 1 PN1 VSP ROP-VET. Almost 10 years old English 
cocker veteran bitch still going strong, feminine well shaped head, typical expression, scissor bite, lovely neck 
and shoulder line, well angulated in front and behind, lovely body with good spring of ribs, is still moving with 
energy and style, typical temperament. Raisio RN 13.6. Hans Rosenberg, Ruotsi VET ERI 1 PN3 ROP-VET 



BIS2-VET. 10 årig dam i utmärkt kondition och typ, vackert uttryck i ett nätt huvud, bra hals, välkonstruerad fram 
och bak, välkroppad, tilltalande rörelser med stil och längd. 
 
NORTHWORTH NEW TARGET 17957/08 s.2.10.2007 i. Northworth Talk In Waves e. Cy Mva Northworth 
Precious Hit kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Raisio RN 13.6. Hans Rosenberg, Ruotsi AVO ERI 1 PN2 VASERT. Tik av utmärkt typ, feminin 
helhet, bra längd på hennes huvud, önskar något mer markerad stop, bra hals, utmärkta vinklar fram och bak, 
bra benstomme, utmärkt kropp, rör sig med bra steg, önskar dock att hon hade släppt loss i sitt rörelsena, dagen 
inte i bästa päls, en verklig cocker. 
 
NORTHWORTH PICK N' PUT 34253/08 s.23.03.2008 i. Lu Mva Sofus Wildcard e. EuV-06 Northworth Occult 
Taste kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Laitila RN 17.4. Leila Kärkäs AVO EH 2. Tyylikäs kokonaisuus, pää voisi olla kauttaaltaan hieman 
pidempi, pään alaosa kovin lyhyeksi trimmattu, mikä antaa hieman vieraan ilmeen, pää saisi olla jalompi, kaunis 
kaula ja selkälinja, hieman pyöreyttä lantiossa, trimmaamisen jäljet näkyvät turhan voimakkaasti olkavarsien 
kohdalla, vankka rinta, hyvä eturinta, vankka luusto, hyvä karvan laatu, taka-askel melko lyhyt ja leveäasentoiset 
eturaajat liikkeessä, miellyttävä käytös. Mynämäki KR 16.5. Manola Poggesi Arnetoli, Italia AVO ERI 2 PN4 
VASERT. Typical head, a little short in muzzle, compact body, correct angulation in front, too much behind, good 
bone and feet, correct coat, moves freely. Raisio RN 13.6. Hans Rosenberg, Ruotsi AVO EH 3. Feminin tik av 
god typ, något kort i nospartiet, något hård i sitt uttryck, bra hals och front, tunnformad bröstkorg, kort i 
bröstbenet, satt över länden, bra päls, rör sig med bra steg från sidan. 
 
NORTHWORTH REALITY SHOW 45395/05 s.12.7.2005 i. Pohj & Se(n) Mva NoV-05 EuVV-06 MVV-08 
Manaca's Yours Sincerely e. Northworth Madam's Match kasv. Nina Kauhanen 
Jäljestämiskokeet: Närpiö 13.6. Jarmo Nummijärvi VOI 1 (a-6, b-11, c-9, d-14, e-2, f-5 = 47 pist). Määrä-
tietoinen jäljelle lähtö, verkasvauhtista mutta hyvin etenevää työskentelyä, maavainuinen, makaukset kaikki 
merkataan, kulmat tarkasti, myös katkokulma, kolmannen osuuden raivauspuu aiheutti hieman etenemis-
ongelmia mutta osuus selvittiin, kaadolla saisi viihtyä kauemmin, ohjaajan työskentely koiransa tuntevaa. Närpiö 
22.7. Torsten Lerstrand VOI 0 (0 pist). Närpiö 1.8. Jarno Hynninen VOI 2 (30 pist). 
 
NORTHWORTH RELAXING GUILT 47079/08 s.23.4.2008 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. 
Northworth Guilty N'Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Oulu KV 10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali AVO ERI 2. Good head, I'd like to see a 
better face, could have a bit better neck, good front, a bit heavy on the body, good topline, correct set of tail, 
good angulations, nice coat. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia AVO EH 4. Rather fat, nice head but would 
prefer more parallel lines in skull and muzzle, dark eyes, short back, not an ideal front action. 
 
NORTHWORTH RISING ELLE 47081/08 s.23.4.2008 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. 
Northworth Guilty N'Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali NUO ERI 1. Très typique morphologiquement, 
bonne tête, bon cou, bon dos, bons aplombs, poil et temperament, un peu de rouge a voir dans l'oiel, peut-être á 
cause d'être dans le ring. 
 
NORTHWORTH TRUST TO SAGA C.I.B Fin & Ru & Lt Mva 30278/02 s.16.12.2001 i. Se & GB Mva SeV-00 
Claramand Shockwave e. Northworth Hue And Cry kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen VET ERI 1 ROP-VET BIS3-VET. 8-vuotta, kaunislinjainen, 
voimakasrunkoinen vanha rouva joka voisi olla vieläkin napakammassa kunnossa, kaunisilmeinen narttumainen 
pää, säilyttää kuitenkin ylälinjansa ja on erityisesti liikkeessä kaunis, oikea karvan laatu, reipas luonne, hyvä 
askelpituus, edessä hieman löysyyttä. Kerimäki RN 7.3. Elena Ruskovaara VET ERI 1 PN2 ROP-VET. 
Erinomainen tyyppi, kaunis tasapainoinen rakenne, hyvin miellyttävä pää ja kaunis ilme, hyvin kulmautuneet 
raajat, voisi olla tiiviimmässä kunnossa, paikoin pehmeyttä karvassa, hyvä veteraanin liike. Polvijärvi RN 13.3. 
Saija Juutilainen VET ERI 1 PN3 ROP-VET BIS3-VET. Hyvärunkoinen ja hyväluustoinen 8-vuotias vanha 
rouva jolla hyvin kaunislinjainen ja kaunisilmeinen narttumainen pää, hyvä purenta ja korvat, erinomainen etu-
rinta, vahva kaula, tilava runko joka riittävän tiivis, edelleen hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu oikealla askeleella 
ja asenteella käyttäen häntäänsä rodunomaisesti. Pyhäselkä RN 27.3. Bo Skalin VET ERI 1 PN1 VSP ROP-
VET BIS1-VET. Very nice veteran, nice head, good expression, very nice in movement, strong topline, good 
angulations in front and back, excellent temperament, strong in body, correct tailset. Lappeenranta KR 5.4. 
Maret Kärdi, Viro VET ERI 1 PN1 VSP ROP-VET. 8-vuotias erinomaista rotytyyppiä edustava sopusuhtainen 
veteraaninarttu, hyvä raajaluusto, aavistuksen lihava kunto, ilmeikäs linjakas kauniisti meislattu nartun pää, erin-
omaiset silmät ja oikea-asentoiset korvaat, tyylikäs ylälinja mutta tänään jo hieman tukeva kaula, soikeampi 
rintakehä olisi eduksi, erinomaiset liioittelemattomat kulmaukset, nälyvästi hieman muotoiltu karvapeite, erin-
omainen luonne ja liikkeet. Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker VET ERI 1 PN4 ROP-VET BIS2-VET. 8-årig 
feminin tik av utmärkta proportioner i höjd-längd, vackert huvud, härliga ögon, korrekt ögonbrynsbågar, korrekt 
bett, korrekta läppar, välvinklad, härlig benstomme, välkroppad, bra rygg och kors, bra lår, välpälsad, rör sig med 
bra steg och härlig attityd, parallel fram och bak. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila VET ERI 1 PN4 ROP-VET 
BIS4-VET. Kaunis, erittäin hyvässä kunnossa oleva narttu, hyvän mallinen pää, otsapengertä voisi olla aavis-
tuksen enemmän, hyvä kaula, erinomainen ylälinja ja luusto, hyvä runko, hyvälaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin, 
miellyttävä käytös. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti VET ERI 1 ROP-VET. Very nice, nice head, 



good neck, beautiful outline, good depth of chest, nice level topline, moves excellently. Joensuu KR 29.5. Harry 
Tast VET ERI 1 PN2 ROP-VET BIS2-VET. Iloisesti esiintyvä 8-vuotias veteraani, erinomainen tyyppi ja fyysinen 
kunto, päässä yhdensuuntaiset linjat ja hyvin kaunis ilme, hyvin rakentunut ja tehokkaasti liikkuva, niukka runko-
turkki, runsaat hapsut. Joensuu KV 30.5. Karin Linde-Klerholm, Ruotsi VET ERI 1 PN1 VSP ROP-VET. 8 
years, excellent type, size and proportions, ultra feminine head with excellent expression, dark eyes, clean cut 
skull, good bite and well set ears, good neck, excellent shoulder placement, forechest and upper arm, good 
croup and tailset, good angles behind, slightly high in hocks, moves slightly broad in front with great style and 
drive. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI 2. Lovely head and expression, strong 
neck, well developed forechest, well bodied, good width to quarters, sound merry mover with drive. Jämsä KR 
6.6. Irina Poletaeva VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Excellent type, excellent condition for the age, compact built, 
feminine head, muzzle could be a bit stronger under the eyes, typical expression, scissor bite, excellent topline 
and tail carriage, very well developed forechest and ribcage, correct angulations, still excellent mover. Kuopio 
KV 6.8. Paolo Dondina, Italia VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Nice bitch all through with beautiful head and 
expression, good reach of neck and topline, correct barrel chest, good hindquarters, I don't like her trimming, 
front action is not her advantage. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia VET ERI 1 PN4 ROP-VET. 
Feminine head with good expression, square compact body with good bone, well sprung ribs, strong loin, good 
temperament, holding good topline and well presented in good coat and condition. Kuopio KV 8.8. Darren 
Bowey, Australia VET ERI 1 PN4 ROP-VET. Very good quality bitch of good size and shape, balanced 
angulations in front and rear, firm topline, good tailset, moves soundly with good attitude. Hyvinkää ER 9.10. 
Pamela Halkett, Iso-Britannia VET ERI 2. Nice head and expression, good neck, strong deep body, very sound 
mover, excellent coat and condition. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania VET ERI 1 PN3 ROP-VET. 
Strong in movement, good proportions in head and body, correct angulations, a little bit too heavy for a female, 
excellent coat. 
 
NORTHWORTH UNEXPECTED KISS 45193/05 s.18.8.2005 i. Hochachtungsvoll vom Schloss Hellenstein e. 
Northworth Jar Against All kasv. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Orivesi KR 12.6. Douglas Sidebottom, Australia AVO H. 4½ years old bitch, balanced outline, 
compact, merry, strong bone, would like to see stronger topline on move, balanded head, though would llike to 
see darker eyes, I would like to see better angulation in front and rear, straight silky coat. Kouvola KR 21.8. 
Tino Pehar, Kroatia KÄY EH 3. 5 years old, excellent proportions, feminine head, could have a little darker 
eyes, could have stronger back, very good angulations, in movement a little bit narrow in front. Heinola KR 22.8. 
Alberto Cuccillato, Italia KÄY ERI 3. 5 years, I would like more darker eyes, general construction without 
problems, she needs better condition of the coat for show, I give excellent for type and construction, good 
movement. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Jyrki Rasinpää AVO 3 (24 pist). 
 
NORVALE HEATHER BELL TK1 TK2 46824/06 s. 11.5.2006 i. C.I.B Fin & Se(n) Mva RkfV-08 Fashion Show 
Of Black Mirage e. Norvale Blackeyed Susan kasv. Merja Järnstedt 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat KÄY ERI 1. Lovely 3 years old red bitch, 
very merry personality, lovely feminine head, soft expression, good neck and shoulders. lovely size, cobby, good 
coat, well balanced, very good mover. Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki KÄY EH 3. Sopivan kokoinen, 
täyteläinen pää, vahva kaula, riittävä luusto, matalat käpälät, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, turkki osittain 
vaihtunut, jättää itsestään hieman matalan vaikutelman osin turkista johtuen, käyttäytyy iloisesti, tulisi liikkua 
suoraviivaisemmin edestä. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska KÄY H. 2½ years, feminine bitch, head could 
be a bit longer in all details, correct bite, dark eyes, lowset ears, good length of neck, too narrow in the front, 
could be more compact in body, she is too long, straight topline, acceptably angulated behind, well set tail, she 
moves soundly, I'd like to see more hair on her, good temperament. 
Tottelevaisuuskokeet: Luopioinen 16.5. Marita Packalén VOI 3 (200 pist). Luopioinen 22.8. Ossi Harjula VOI 
2 (230 pist). Kangasala 28.8. Marja Ala-Nikkola VOI 0 (167 pist). Valkeakoski 18.9. Juha Kurtti VOI 3 (203 pist). 
Lempäälä 16.10. Jaana Tala VOI 0 (180 pist). Lempäälä 4.12. Riitta Räsänen VOI 2 (238 pist). 
 
OLIPA’S FIGURINE 53213/07 s.24.9.2007 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Se(n) & Ee & No Mva JV-04 Benchmark 
Poetry In Motion e. Fin Mva Emba's Miss Rosa Munda kasv. Liisa Pajala 
Näyttelyt: Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs KÄY H. Hieman pitkärunkoinen narttu jolla kokonaisuuteen nähden 
aavistuksen voimakas pää, melko korostunut otsa, hyvät silmät, pystyt lavat, sopiva runko ja eturinta, 
voimakkaasti kulmautunut takaosa, seistessä ja liikkeessä köyristää selkäänsä, liikkeessä saisi olla enemmän 
voimaa ja ulottuvuutta, koira on hyvin epätasapainossa, hyvä karva, käytös ok. 
Jäljestämiskokeet: Luumäki 2.5. Aila Pekkarinen AVO 1 (46 pist). Kouvola 16.5. Hannu Palonen VOI 1 (42 
pist). Loppi 30.5. Rauno Koskinen VOI 2 (30 pist). Loppi 1.8. Kari Muje VOI 0 (0 pist). Kouvola 8.8. Karla 
Sohlman VOI 0 (0 pist). Hämeenlinna 5.9. Anne Laukkanen VOI 1 (41 pist). 
 
OLIPA’S FILIOLA 53214/07 s.24.9.2007 i. C.I.B C.I.E Pohj & Fin & Se(n) & Ee & No Mva JV-04 Benchmark 
Poetry In Motion e. Fin Mva Emba's Miss Rosa Munda kasv. Liisa Pajala 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia KÄY EH. Heavier type of bitch, good body properties, 
correct angulations at both ends, deep enough in brisket, not moving correctly at rear, a little unsettled.  
Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia KÄY EH 3. Good dark eye, would prefer more refined in 
skull, nice neck, strong deep body, loses topline on the move, good condition. 



Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Alf Lindblom AVO 2 (38 pist). Loppi 30.5. Alf Lindblom AVO 3 (26 pist). 
Espoo 13.6. Ilkka Niemi AVO 1 (41 pist). Loppi 1.8. Ilkka Niemi AVO 3 (28 pist). Kouvola 8.8. Susanna 
Kallström AVO 2 (38 pist). Espoo 3.10. Pasi Kemppainen AVO 3 (25 pist). 
 
OLIPA’S GOLDEN DREAM 11231/08 s.17.12.2007 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Se(n) & Ee & No & Pohj Mva V-01 
V-02 V-03 EeV-01 Benchmark Oliver Twist e. Olipa's Bijou kasv. Liisa Pajala 
Taipumuskokeet: Ilmajoki 7.8. Kirsi Salokanto SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen ja reipas 
koira, tulee vaikeuksitta toimeen kaikkien kanssa, ihmisille erittäin ystävällinen. Haku ja laukaus hyväksytty: koira 
lähtee innokkaaseen ja laajaan erittäin hyvin maaston kattavaan hakuun alusta alkaen, se käyttää hyvin 
vainuaan ja pitää hyvin yhteyttä ohjaajaansa, laukauksesta jatkaa tehokasta työtään. Jäljestys hyväksytty: 
todella reipas suoritus vaativassa koiran korkuisessa tiheässä varvikossa, koira etenee innolla omatoimisesti, 
kulmalla pyöritään jonkin aikaa oikeaa suuntaa etsien, ja toinen osuus edelleen hyvin, kaadosta oli kiinnostunut. 
Vesityö hyväksytty: halukkaasti uimaan, tuo pukin ohjaajalle. Tottelevaisuus hyväksytty: koira on erittäin hyvin 
ohjaajan hallinnassa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koiran riemua ja työintoa ja toisaalta ohjaajan rauhallisuutta 
oli todella hienoa seurata, ehdottoman metsäkykyinen koira. 
MH-luonnekuvaus: Kylmäkoski 20.6. Kai Tarkka ja Jorma Kerkkä. 
 
OLIPA’S HOCKEY FAN 62729/08 s.11.12.2008 i. Fi Mva Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Fin Mva Emba's 
Miss Rosa Munda kasv. Liisa Pajala 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN ERI. Stronger headed girl, nevertheless sweet 
expression, very good front assembly, short coupled, sound movement, although dropping her topline because 
of excess weight. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia NUO H. Good dark eye, nice neck and 
strong body, nice temperament, loses topline on the move. 
Taipumuskokeet: Kouvola 21.8. Riitta Vilkman SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen 
suhtautuminen ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus hyväksytty: rauhallista maavainuista hiukan ohjausta 
vaativaa työskentelyä, laukauksesta, jota koira ei pelännyt, jatkoi samalla tavalla, hyvä laaja haku. Jäljestys 
hylätty: hidasta, puurtavaa, maavainuista jäljestämistä, toisen hukan jälkeen koira talutettiin jälki läpi. Vesityö 
hylätty: kastelee jalat, ei ui. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvä tottelevaisuus. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
rauhallista yhteistyötä. 
 
OLIPA’S ILLUUSIA Fin Mva 15972/00 s.14.2.2000 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon Unlimited e. Olipa’s Manteli 
kasv. Liisa Pajala  
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET EH. Pleasing head, dark expressive 
eyes, adequate reach of neck, would prefer more forechest, well ribbed body, would prefer better developed 
second thigh, enthusiastic merry mover. 
 
PAISLEY'S DANCING IN THE NIGHT Se(n) & No Mva S20090/2004 s.1.2.2004 i. Allert's Night Party e. Caci's 
Macy Gray kasv. Ann-Christin ja Lasse Nyman, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat VAL ERI 2 PN3 VASERT. Very nice compact bitch, 
very feminine in outline and type, nicely made in head profile and expression, very typical ear set and carriage, 
typical in front and rear angulation, well developed body, correct croup and tailset, very nice coat quality and 
general condition, sufficient drive on the move, nice temperament and presentation. 
 
PEPPER SWEET IZ DOMA RADAEVYH 29526/07 s.5.8.2006 i. C.I.B Ru Mva RkfV Podarok Nebes Iz Doma 
Radaevyh e. Ru Mva Phil Maris Sibiria Star kasv. A. Radaeva, Venäjä 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Palosaari AVO ERI 2 PN3. Narttumainen tasapainoinen kokonaisuus, 
miellyttävä pää, hyvä ylälinja, erinomaiset etukulmaukset, hyvä runko, hyvä askelpituus, saisi käyttää taka-
osaansa jämäkämmin liikkeessä, miellyttävät ääriviivat. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO EH. 
Sweet bitch with kind expression and willingness to please, good bone, muscle needs to harden, moves well but 
erratically. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 3. Tiivis narttumainen kokonaisuus, hyvä 
koko ja mittasuhteet, hieman jyrkkä otsapenger, hyvät pään linjat, erinomainen lapakulma, täyteläinen eturinta, 
hyvä syvyys ja tilavuus rintakehässä, vahva takaosa ja hyvä takakulmaus, karva voisi olla silkkisempää. 
 
PILULA'S CAAL ME AMERICAN DIVA 14353/08 s.3.4.2007 i. Am Mva Ahsgrove Brisbane e. Dk Mva Pilula's 
Caal Me Manifique Berta kasv. Mikael Tranholm, Tanska 
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila AVO ERI 1 PN1 ROP RYP1 BIS1. Hyvin kaunis narttu, erittäin hyvä 
pää, kaunis ilme, erinomainen kaula, runko ja raajat, hyvin kulmautunut, hyvä karva, liikkuu erittäin hyvin, 
miellyttävä käytös. Helsinki KV 22.5. Rune Fagerström AVO ERI 2 PN2 VACA. Erinomainen tyyppi ja koko, 
erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä koko, erinomainen pää jossa oikeat linjat ja ilme, kaula liittyy hyvin 
lapoihin, erinomainen eturinta, hyvä runko, vahva lanne ja lantio, sopiva luusto, liikkuu hyvin, ei parhaassa 
karvassa, ihastuttava kokonaisuus. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO ERI. Well proportioned 
bitch, excellent angulation in front and rear, level topline held on the move, good tailset and action, moving a little 
close behind today. Pori KV 4.7. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 1 PN3 CACIB. Pretty picture, 3 years, 
classic type, correct head, sweet expression, correct length of body, pretty tailset, nice temperament, excellent 
reach and drive. Karjaa KR 11.7. Hannele Jokisilta AVO ERI 2 PN2. Erinomainen tyyppi, hyvin narttumainen 
pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, 
hyvä luusto, erittäin syvä ja voimakas runko, hyvä karvan laatu, erinomainen luonne, liikkuu erinomaisesti. 
Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia AVO ERI 4. Nice head, correct size, not an ideal coat trimming, well 



balanced in body, well presented, too narrow behind when moving. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia 
AVO ERI. Feminine cocker with good size and shape, good topline and rear angulation, square and well 
presented in good condition, I would prefer more width in rear action but holds good profile and covers the 
ground well. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia AVO ERI 1 PN2 VACA. Bitch of excellent type, structure 
and movement, good compact body, lovely head and expression, although does recede a little in back skull, 
lovely happy attitude, in good coat. Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska AVO ERI 2. 2½ years old, 
feminine strong bitch, well shaped head, typical expression, scissor bite, nice neck, well angulated front and 
behind, well developed body, nice forechest, typical movement, nice coat and temperament. Helsinki KR 5.9. 
Helle Dan Pålsson, Tanska AVO ERI 2 PN3. Very typy blue, of excellent size, feminine but still strong head 
with good expression, a little flat skull, good neck, very well marked forechest, long upper arm, compact and 
deep body, lovely quarters, moves very happily with good reach, a little unstable in front, excellent coat quality 
and temperament. 
 
PRETTY FLOWER’S FATA MORGANA 43338/10 s.19.6.2010 i. PMJV-09 Shavian Make Or Break e. Pretty 
Flower's Oh Me Oh My kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Helsinki PN 28.11. Vesa Lehtonen BABY 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Iloinen ja kaunislinjainen 
neitokainen jolla hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, riittävästi eturintaa 
ikäisekseen, vielä hieman kapea edestä, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askeleella ja ryhdikkäästi. 
 
PRETTY FLOWER’S FENG SHUI 43339/10 s.19.6.2010 i. PMJV-09 Shavian Make Or Break e. Pretty Flower's 
Oh Me Oh My kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Helsinki PN 28.11. Vesa Lehtonen BABY 3. Iloinen ja reipas neitokainen, hieman kevyt ja kapea 
pää, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, rungon tulee vielä syvetä, liikkuu yhdensuuntaisesti 
mutta takatyöntöä saisi olla hieman enemmän. 
 
PRETTY FLOWER’S GOLDIELOCKS 57144/09 s.11.10.2009 i. Pretty Flower's One Way Or Another e. Pretty 
Flower's Hot Gossip kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia PEN 3. Well balanced head, tight dark eye, 
correct reach of neck, correct shoulder line, short and square in outline, well rounded quarters, moves ok when 
settled, just needs time. 
 
PRETTY FLOWER’S GOOD HEAVENS 11092/09 s.7.12.2009 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz e. 
Pretty Flower's Holy Smoke kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Porvoo KR 12.9. Elsbeth Clerc, Sveitsi NUO ERI 1. Full of life, nicely chiselled head, correct ears, 
good reach of neck, straight front, excellent rear, well developed body, good mover, using her tail, quality coat. 
 
PRETTY FLOWER’S GOODNES GRACIOUS 11091/09 s.7.12.2009 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz 
e. Pretty Flower's Holy Smoke kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta NUO ERI 1 PN3 VASERT. Harmonischer Typ, schöner 
Kopf, quadratische Fang, lappiger Behang, schöne Hals-Rückenlinie, sehr gute Texture, tiefes Brustbein, feste 
Keulen, in den Bewegung sehr gutes Rutenspiel, freundliche Wesen. 
Taipumuskokeet: Kouvola 21.8. Riitta Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: ystävällinen 
koira joka suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus hyväksytty: reipas, vauhdikas haku 
jolla koira työskenteli pientä ohjausta vaatien, laukauksesta innostui. Jäljestys hyväksytty: vauhdikas, 
maavainuinen jäljestäjä, juoksi kanin yli, palautettiin kaadolle, nuuhkaisi kania, ei pelännyt, yksi hukka. Vesityö 
hyväksytty: ui halukkaasti. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvä tottelevaisuus. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: reipasta 
yhteistyötä. 
Tottelevaisuuskokeet: Helsinki 18.9. Pirkko Bellaoui ALO 0 (87,00 pist). 
 
PRETTY FLOWER’S GOSSIP GIRL 57142/09 s.11.10.2009 i. Pretty Flower's One Way Or Another e. Pretty 
Flower's Hot Gossip kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia PEN 1 KP VSP-pentu. Lovely head and 
expression, ample reach of neck, deep chest, lovely shoulder line, short deep body, sound happy mover. 
 
PRETTY FLOWER’S HULA-BA-LOO 30818/05 s.11.5.2005 i. Backhills Just For You e. Leading-Light Amazon 
Princess kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO EH. Well angulated bitch, looks balanced when 
standing with good body properties, I'd like a little more work in her head, loses her topline completely on the 
move, happy well presented little girl. Vantaa RN 13.6. Juha Palosaari AVO H. Mittasuhteet ok, hieman poski-
luita ja lyhyt kuono, avoimet etukulmaukset ja kääntää etukäpäliään ulos, hyvä rungon leveys, hieman pitkä 
lanneosa, hyvä takaosa, hyvä sivuaskel, kauhoo hieman edestä ja säkä painuu liikkeessä, hyvin esitetty. Karjaa 
KR 11.7. Hannele Jokisilta AVO H. Erittäin narttumainen kokonaisuus, turhan kapea pää kauttaaltaan mutta 
erityisesti kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, kovin kapea etu-
rinta, sopiva luusto, pyöreä rintakehä joka saisi olla pidempi, ei aivan parhaassa karvassa tänään, erinomainen 
reipas luonne, kapea takaa ja edestä liikkeessä. 
Luonnetesti: Kerava 1.6. Anne Juppi ja Tarja Matsuoi 56 pist. 
 



PRETTY FLOWER’S OH ME OH MY 14273/08 s.14.1.2008 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz e. Fin 
Mva Leading-Light Ants In My Pants kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania KÄY ERI 1 VASERT. Correct proportions in head and 
body, typical expression, good angulation, correct topline, strong in movement. Tampere RN 6.12. Juha 
Palosaari KÄY ERI 1. Miellyttävä sivukuva, kuonossa saisi olla lisää täytettä, muuten hyvä pään malli, riittävä 
kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä olkavarsi, hyvä runko, riittävä takaosa, käyttää hyvin raajojaan liikkeessä 
esittäen parhaat puolensa ja peittäen puutteitaan. 
Taipumuskokeet: Renko 7.8. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: ystävällinen, 
kiinnostunut muista koirista, rauhallinen. Haku ja laukaus hyväksytty: aluksi suppeahkoa, Evita turhautuu mutta 
laukauksesta saa puhtia ja jatkaa. Jäljestys hyväksytty: maavainulla jäljen sivuilla aaltoillen, kaatoa tutkitaan 
antaumuksella. Vesityö hylätty: ei suostu uimaan. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelee antaen kytkeä itsensä 
yhdellä käskyllä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: yhteistyö sujuu moitteettomasti Evitan ja ohjaajan välillä, mukava 
pari. Sammatti 14.8. Johanna Söderholm SPA 1. 
 
PRETTY FLOWER’S REMEMBER MY NAME 22216/09 s.26.2.2009 i. Fi Mva Perchwater Magic Wizard Of Oz 
e. Pretty Flower's Super Model kasv. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali JUN ERI 3. En formation encore, typique de tête et 
corps, bon poil, correctes allures et aplombs. 
Taipumuskokeet: Kouvola 21.8. Riitta Vilkman SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: vilkas, 
ystävällinen koira joka suhtautuu toisiin koiriin ja ihmisiin ystävällisesti. Haku ja laukaus hyväksytty: reipas haku 
jolla koira työskenteli hyvin nenäänsä käyttäen, laukauksesta jatkoi samalla lailla, ei pelännyt laukausta. 
Jäljestys hyväksytty: hyvävauhtinen, enempi ilmavainuinen jäljestäjä, kaato kiinnosti, ei pelännyt kania. Vesityö 
hyväksytty: ui halukkaasti, nouti ja luovutti pukin. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvä tottelevaisuus. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: iloista ja reipasta yhteistyötä. 
 
PRETTY SABLES GUARDIAN ANGEL EeJV-04 17510/03 s.1.3.2003 i. C.I.B C.I.E Fin & Dk & Se(n) & Ee & No 
& Pohj Mva V-01 V-02 V-03 EeV-01 Benchmark Oliver Twist e. Sugarvalley Forest Queen kasv. Anne Ståhl 
Näyttelyt: Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti KÄY ERI 2. Nice bitch, good head and neck, nice 
shoulders, good backend, level topline, moves very well. 
 
PRETTY SABLES JUST AS MIRACLE 27155/07 s.13.4.2007 i. C.I.B Fin & Ee Mva Benchmark Hard Rock Cafe 
e. EeJV-04 Pretty Sables Guardian Angel kasv. Anne Ståhl 
Näyttelyt: Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti KÄY ERI 3. Nice bitch, nice head, good neck and 
shoulders, good coat, very nice topline, moves very well. 
 
PRETTY SABLES MELODY OF LOVE 48815/09 s.28.7.2009 i. Pilula's Caal Me Midnight Chrysler e. EeJV-04 
Pretty Sables Guardian Angel kasv. Anne Ståhl 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola PEN 4. Erittäin hyvän tyyppinen, erittäin feminiininen, sievä pää 
jossa riittävä vahvuus, hyvä kaula, riittävä eturinta, hieman suora olkavarsi, ikäisekseen riittävä runko, 
kohtalaisesti kulmautunut takaa, liikkuu ok. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti JUN ERI 4. Very nice 
little girl, still very much like puppy, nice head, good reaching neck, nice topline, good angulation, movement 
okay. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia JUN EH 3. Feminine head with good eye colour, good legs 
and feet, I would prefer more rear action and hock to be more laid down, in good coat and presentation, I would 
like firmer body condition, very happy temperament. 
 
PUTTIFAR OH HAPPY JOY JOY Se(n) & No Mva S64435/2008 s.22.9.2008 i. PMV-07 Travis Miles Of Smiles 
e. C.I.E Se(n) & No Mva Secorcan Patty Diphusa kasv. Ewa Wikermo-Rajala ja Juha Rajala 
Näyttelyt: Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia NUO ERI 1 VASERT. Pretty head, feminine, right size, good 
barrel chest, short back, correct set of tail, moves with enough drive. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-
Britannia NUO ERI 1 VASERT. Feminine head with good eyes and expression, good neck and well sprung ribs, 
good bone and feet, well developed quarters, holds good topline on the move, compact and square, well 
presented. 
 
PUTTIFAR OH SO SWEET S41792/2005 s.15.5.2005 i. Se(n) & No Mva Se Jva SeV-03 Manaca's On The 
Road e. Puttifar Pandora Goes Fast kasv. Ewa Wikermo-Rajala ja Juha Rajala, Ruotsi 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI 1 PN2 VASERT CACIB. Nice head, correct bite, good 
front, would prefer a bit less weight around the shoulders, good topline, well angulated hindquarters, moves well. 
Rovaniemi RN 29.5. Leila Kärkäs AVO ERI 2 PN2 VASERT. Erinomainen kokonaisuus, hyvät pään linjat, oikea 
pään vahvuus, tummat mutta turhan pyöreät silmät, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva rintakehä, hyvä takaosa, olka-
varsi saisi olla viistompi, hyvä tehokas liikunta, kaunis hyvälaatuinen karvapeite, iloinen luonne.  Haukipudas 
RN 30.5. Anca Giura, Romania AVO ERI 1 PN2 VASERT. Even from distance you think the dog is a male, 
closer to the dog you see she has very feminine expression with correct head, with all good propositions, good 
neck in compact body, correct ribcage, good angulations, she covers the ground well. Kemi KR 24.7. Matti 
Tuominen AVO ERI 1 PN3 VASERT. Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja, 
miellyttävä pää ja ilme, rintakehä saisi olla pidempi, hyvä hännän asento, kapeat etu- ja takaliikkeet, erinomaiset 
sivusta, karvapeite ok, erinomainen esiintyminen. 
 



RACCOON’S HIP HIP HURRAA Fin Jva 23464/02 s.13.3.2002 i. Fin & Se(n) Mva Finemoon Unlimited e. 
Raccoon’s Jippijippijii kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro VET EH 2. 8-vuotias, erittäin hyvää tyyppiä edustava, 
narttumaisilla mittasuhteilla varustettu, edestä hyvin kulmautunut veteraani, rodunomainen ylälinja, lempeä ilme, 
toivoisin linjakkaamman ja kuivemman pään, kaulakaari saisi olla jalompi, hyvä eturinta ja oikean mallinen runko, 
niukahkot takakulmaukset, kapeahko reisi, kierteiset takaliikkeet, toivoisin enemmän takapotkua, aavistuksen 
löysyyttä kyynärpäissä, erinomainen luonnollinen karvapeite, rodunomainen luonne. Puumala RN 2.5. Paavo 
Mattila VET ERI 2. Kaunis narttu jolla hyvät mittasuhteet, hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä 
kaula, sopusuhtainen runko, hyvin kulmautunut takaa, hyvä ylälinja ja karvapeite, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia VET ERI 3. 8½ years old, in good condition, good proportions, feminine 
head and expression, correct topline, good angulation in front, slightly open behind, could move better in rear. 
Metsästyskokeet: Kouvola 2.10. Raimo Martikainen AVO 2 (85 pist). Pornainen 20.11. Juha Tuomanen AVO 
2 (87 pist). Lammi 5.12. Pertti Sinkkonen AVO 3 (72 pist). 
 
RACCOON’S HONEY BEAN 31688/08 s.15.5.2008 i. Strawberry Line's Bounty e. Raccoon’s Hot Hot Hot kasv. 
Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila NUO EH 3. Hieman tukevassa kunnossa esitetty narttu, otsapenger 
voisi olla hieman selvempi, kaunis ilme ja kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja ja takaosa, hyvälaatuinen 
karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. 
 
RACCOON’S HOT BY NAME 48884/09 s.15.8.2009 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. Raccoon’s Hot Hot 
Hot kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska JUN ERI 1 PN4 VASERT. 9 months old English 
cocker bitch, already lovely outline, feminine head, typical expression, scissor bite, lovely neck and shoulder line, 
well angulated in front and behind, nice body for her age, sound happy mover. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, 
Iso-Britannia JUN ERI 1 PN4 SERT. Nice type of bitch, well balanced, nice head, neck and shoulders, I'd like a 
slightly tighter eye, correct body proportions, good rib, excellent reach and drive in movement. Raisio RN 13.6. 
Hans Rosenberg, Ruotsi JUN ERI 2 PN4. Feminin tilltalande helhet under utveckling, ungdomlig utstrålning, 
vackert uttryck i ett växande huvud, bra hals och front, proportionerlig kropp, bra kors och bakställ, rör sig med 
bra steg längd, något höga frambensrörelser. 
 
RACCOON’S HOT COOKIE 48883/09 s.15.8.2009 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. Raccoon’s Hot Hot 
Hot kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska JUN EH 3. 9 months old English cocker bitch, still 
developing, feminine head, nice expression, scissor bite, nice neck, well angulated behind, nice body for her 
age, nice legs and feet, moves in the right pattern, she still needs training to show her best, typical temperament. 
Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN EH. Nice outline, good head, nice expression, a little narrow 
in front, good topline, correct tailset, her rear movement is not correct, moving close and erratically, would like 
better return of upper arm. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia JUN ERI 1 PN2 SERT. Lahti KV 30.10. Birte 
Scheel, Tanska JUN H. 14 months, very nice feminine head and expression, dark eyes, correct bite, ears could 
be a bit lower set, good length of neck, accectable front, she could be more compact in body, strong topline, well 
angulated behind, moves with good drive when she wants to, nice coat and colour, needs more ring training. 
 
RACCOON’S HOT HOT HOT 49605/05 s.14.9.2005 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. 
Raccoon’s Blue Recall kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska AVO ERI 2. 4½ years old English cocker bitch, 
feminine head well shaped, typical kind expression, scissor bite, nice neck, shoulder could be a bit better laid 
back, a little long in loin, nice angulation behind, sound happy mover, typical coat and temperament. Kellokoski 
ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia AVO ERI. Pretty head and expression but I'd like a slightly tighter eye, nice 
outline, well angulated at both ends, well ribbed deep body, short coupled, moved soundly when settled. Raisio 
RN 13.6. Hans Rosenberg, Ruotsi AVO EH 2. Feminin tik, mycket god typ, önskar mer styrka i huvudet, bra 
uttryck, bra hals och front, tunnformad bröstkorg som saknar djup, bra kors och bakställ, rör sig med bra steg 
längd från sidan, osamlat fram, inte i full päls. 
 
RACCOON’S HOT KISS 48887/09 s.15.8.2009 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. Raccoon’s Hot Hot Hot 
kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Raisio KR 15.8. Erwin Deutscher, Itävalta JUN ERI 1 PN4. Jugendlicher Typ, sehr harmonisch, 
quadratische Fang, Behang lappig, jugendliche Texture, schöne Hals-Rückenlinie, jugendliche Brustbein, 
Winkelungen und Front korrekt, kräftige Oberschenkel, Bewegung fre mit sehr guten Rutenspiel, freundlichen 
Wesen. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JUN ERI 3. Good dark eye, head needs more work, 
nice neck, strong body, good legs and feet, moved well, good coat and condition. 
Taipumuskokeet: Pöytyä 28.8. Simo Syrilä SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: rauhallinen ja 
ystävällinen yksilö. Haku ja laukaus hyväksytty: innokas, sopivan laajakuvioinen haku, yhteistyö toimii hyvin, 
laukauksen jälkeen jatkaa. Jäljestys hyväksytty: enimmäkseen maavainuinen, suhteellisen tehokas ja varma, 
melko jälkitarkka työskentely, kaato kiinnosti, tulossa hyvä jälkikoira kunhan saa kokemusta ja ikää lisää. Vesityö 
hyväksytty: innokas uimari, toi ja luovutti pukin. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
yhteistyö ohjaajan kanssa toimii hyvin, miellyttävä kokonaisuus. 
 



RACCOON’S HOT LADY 48886/09 s.15.8.2009 i. Fi Mva Westerner Name Me Dog e. Raccoon’s Hot Hot Hot 
kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker PEN 1 KP ROP-pentu. 8 månader, mycket feminin, snygg tik av 
utmärkta proportioner i höjd-längd, visar sig med härlig resning, mycket vackert linjerad huvud, härligt uttryck, 
korrekta öron, korrekt bett, utmärkta läppar, utmärkta vinklar runt om, välformat bröstkorg för åldern, utmärkt 
länd rygg och kors, lagom benstomme, utmärkt pälskvalitet, rör sig med bra steg, ännu obalancerad men med 
härligt attityd. Kruunypyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro PEN 1 KP ROP-pentu. Erinomainen tyyppi, erin-
omainen luusto, sopiva koko, erinomaiset mittasuhteet, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvä takaosa, hyvät 
kulmaukset, hyvä turkin laatu, kauniit liikkeet. Rovaniemi RN 29.5. Leila Kärkäs JUN EH 1. Iloinen touhukas 
juniori, hieman takaluisu kallo, hyvä kuono, vilkkuluomi näkyy hieman, hieman pystyt lavat, olkavarsi saisi olla 
pidempi, hieman lyhyt kaula, syvä rintakehä, hyvä takaosa, hyvä karvan laatu, takaraajoissa voisi siistiä 
enemmän, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN ERI 3. Nice bitch, 
very much a baby still, sweet head and expression, good body properties, well angulated in front and rear, sound 
and happy mover. Kajaani RN 12.6. Jens Martin Hansen, Tanska JUN ERI PN1 SERT ROP. 10 months old, 
very promising bitch, excellent type, beautiful feminine head, correct bite, good earset, beautiful neck and 
shoulder, good topline, well angulated behind, good body for her age, moves with a good long step and joyful tail 
action, good coat, nice temperament. 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 7.8. Juha Karlström SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: avoimen utelias 
ja rohkea sekä toisiin koiriin että vieraisiin ihmisiin. Haku ja laukaus hylätty: pääosin suppeahkoa hakua jossa ei 
käytä nenäänsä, löytää hajujäljen jonka jäljestää ja eikä kuule ohjaajan kehotuksia, laukauksesta tarkastaa 
ampujan ja jatkaa. Jäljestys hyväksytty: maavainulla, rauhallisen innostunut suoritus jossa ojan ylitys tuotti 
vaikeuksia, kaadolle suoraan, nuuski ja poistui. Vesityö hyväksytty: rauhallisen varma suoritus jossa pukin tuo 
rantaan. Tottelevaisuus hylätty: jätti hakuosuudella ohjaajansa, tieltä saatiin kiinni. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
haun tarkoitus ei ollut vuosikkaalle koiralle vielä auennut, mutta siitä huolimatta erittäin positiivinen koirakko. 
 
RACCOON’S I’M CHARMING Fin Mva 25078/98 s.3.5.1998 i. Stocdale Orange Call e. Raccoon’s All Shook Up 
kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Mynämäki KR 16.5. Manolo Poggesi Arnetoli, Italia VET ERI 1 PN2 ROP-VET. Very nice bitch, 
well carried 12 years, very nice expression, elegant, balanced body, correct bone and feet, coat in good 
condition, moves well. 
 
RACCOON’S QUITE A SURPRISE 11226/08 s.27.11.2007 i. Finemoon Fair Warning e. Raccoon’s Jippijippijii 
kasv. Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Jäljestämiskokeet: Nilsiä 16.5. Heikki Ryynänen AVO 0 (0 pist). Alkumakaukselta hyvin ohjattu lähtö, 
rauhallista jäljen päällä polveilevaa etenemistä, makauksen merkkaa pysähtyen, kulma selviää pienellä 
tarkistuksella, toisen osuuden alkupuolella oikealla ollut vesilätäkkö kiinnosti koiraa, vilvoittelun lopuksi alkoi 
heinän syönti joka aiheutti hukan, palautuksen jälkeen oikealla ollut polku vei koiran mukanaan ja siitä toinen 
hukka, sama toistui vähän ajan päästä vasemmalle ajouralle, tuomari keskeytti kokeen. 
 
RACCOON’S SHE'S THE ONE 35771/09 s.4.6.2009 i. Strawberry Line's Bounty e. Raccoon’s Blue Recall kasv. 
Jaana ja Ritva-Liisa Rankio 
Näyttelyt: Mynämäki KR 16.5. Manola Poggesi Arnetoli, Italia JUN EH 2. Feminine head, correct ears, 
compact body, moderate angulation, good bone and feet, correct coat for age, needs ring training, needs longer 
steps. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN ERI. Another nice type, sweet head, I'd prefer a tighter 
eye, good neck and shoulder assembly, firm topline, well angulated hindquarters, moves soundly, well 
presented. 
 
RAJAELLA 40945/07 s.27.6.2007 i. Fin Mva Shavian Golden Rule e. Emmaboda Musical kasv.  
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen AVO EH 3. 2½-vuotias, hyvin narttumainen, hyvärunkoinen ja 
hyväluustoinen kokonaisuus, kaunisilmeinen nartun pää, hyvä purenta, vahva kaula, etuosa saisi olla paremmin 
kulmautunut ja eturinta selvempi, turhan jyrkkä lantio, vetää takaraajat rungon alle, upea karvapeite, liikkuu taka-
korkeasti, löysästi edestä, ahtaasti takaa, hieno karvapeite. 
 
RAMSAN ANN THE HUNTER 32769/08 s.1.5.2008 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. 
Ramsan Fineshine kasv. Maaret Tapio 
Näyttelyt: Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti AVO EH 3. Very nice bitch, nice head, good neck and 
shoulders, good outline, needs more table training, moves okay. 
 
RAMSAN FRECLED KISS 28134/06 s.28.4.2006 i. C.I.B Fin & Lv Mva Francini’s Rubacuori e. Breeze Sunshine 
kasv. Maaret Tapio 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Palosaari KÄY H. Hyvät mittasuhteet, kuono saisi olla täyteläisempi 
suhteessa kalloon, kaula voisi olla pidempi ja lavat viistommat, runko ok, köyristää lannetta, avoimien 
kulmausten takia etu- ja takaliikkeet jäävät rungon alle, hyvä hännän asento, hyvä karvan laatu. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Heikki Kulo AVO 1 (41 pist). 
 
RAMSAN FREYA 32497/05 s.6.6.2005 i. C.I.B Fin & Lv & Ee Mva LvV-10 Francini’s Pensierostupendo e. 
Breeze Sunshine kasv. Maaret Tapio 



Näyttelyt: Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania KÄY EH 4. Little bit heavy female, correct head 
proportions, strong body, back angulations a little bit open, short step. 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Hannu Suonto AVO 0 (0 pist). Kauhava 11.7. Hannu Suonto AVO 0 (0 pist). 
 
RANCECRAIG MY FAIR LADY Hr Mva 21971/09 s.22.1.2009 i. Cloudhowe Blue Banner e. Rancecraig Miss 
Devine kasv. Elizabeth Craig, Iso-Britannia 
Näyttelyt: Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki JUN EH 2. Mittasuhteiltaan hyvin rakentunut, täyteläinen hyvä 
pää mutta korkeat otsaluut, erinomainen eturinta, hyvä luusto, hyvä rintakehä, kohtalaisen hyvin kulmautuneet 
raajat, liikkuu hyvin, taka-askel saisi olla voimakkaampi, käyttäytyy ja esitetään hyvin. Sysmä RN 17.4. Irina 
Poletaeva JUN ERI 1 PN1 SERT ROP. Excellent type, lovely head and expression, scissor bite, excellent neck 
and topline, very well developed ribcage, excellent angulations and movement, typical coat texture. Vaasa KV 
18.4. Saija Juutilainen JUN EH 1. 14 kk, tiivisrunkoinen kaunislinjainen juniori jolla hyvin kaunislinjainen nartun 
pää, vielä hieman epäyhtenäiset ylälinjat, hyvä purenta, huulet ja korvat, kaunis niskan kaari ja ylälinja, etuosa 
saa vielä kehittyä, liikkuu vielä hieman kapeasti takaa, sivusta sopivalla askelpituudella ja riittävällä voimalla, 
iloinen luonne. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti NUO ERI 1 PN4. Very nice bitch, nice head, very 
good reaching neck, nice headline, nicely boned, good backend, moves excellently. Joensuu KR 29.5. Harry 
Tast NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Oikeat mittasuhteet, tyylikkäät ja tasapainoiset linjat, kallon ja kuonon linjat 
eivät täysin yhdensuuntaiset, iso kirsu ja hyvä huulilinja, matalalle kiinnittyneet pitkät korvat, raajoissa 
voimakkaat kulmaukset, hyvä matala kinner, hyvä luusto, silkkinen kiiltävä turkki, sopivasti hapsuja, säännölliset 
liikkeet, liikkeessä tyypillinen häntä. Jämsä KR 6.6. Irina Poletaeva NUO ERI 1 PN1 SERT ROP. Correct breed 
type, excellent bones, typical head and expression, scissor bite, excellent neck and topline, correct shape of 
ribcage, very well angulated in front and behind, excellent side movement but a bit close behind, excellent 
temperament and presentation. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva NUO ERI 1 PN2 SERT. Excellent type, size 
and body proportions, excellent head, soft expression, scissor bite, compact body, excellent ribcage, angulations 
and movement. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala KÄY ERI 3. Hyvän tyyppinen ja kokoinen nuori narttu, hyvä 
pää, riittävä kaula, hyvä selkä, rungon kehitys vielä kesken, riittävä luusto, hyvin kulmautunut, melko hyvät 
liikkeet, hieman pehmeät ranteet, hyvä luonne. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania KÄY ERI 2. Good 
proportions, typical head, long neck, correct angulations, strong topline, good movement. 
Taipumuskokeet: Petäjävesi 7.8. Risto Janné SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: pirteä ja 
ystävällinen suhtautuminen koiriin ja ihmisiin. Haku ja laukaus hyväksytty: välillä suppeahkoa, ajoittain sopivan 
laajaa innokasta risteilyä, käyttää maa- ja ilmavainua, yhteistyö toimi, laukauksesta pysähtyy ja jatkaa, 
innostaminen oli vähän rupattelua. Jäljestys hyväksytty: maavainulla reipasta vauhtia jälkitarkasti koko jälki 
suoraan kaadolle jota nuuski ja nuoli, hyvä suoritus molemmilta, ja sitten mejään. Vesityö hyväksytty: ui 
halukkaasti ja upeasti, toi pukin käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: Alice on tottelevainen koira. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: tämä pari antaa iloisen ja pirteän vaikutelman. 
 
RASSEL'S SNOW WHITE 11323/10 s.4.12.2009 i. Rassel's On And On e. Rassel's Feel Good kasv. Kirsi ja 
Hannele Helenius 
Näyttelyt: Helsinki PN 15.5. Merja Ylhäinen PEN 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Vantaa PN 13.6. Marja 
Kosonen PEN 2 KP PN2-pentu. Hyväraaminen, tällä hetkellä hieman korkearaajaiselta vaikuttava narttupentu, 
kaunis ilme, ikäisekseen hyvä runko, tasapainoisesti kulmautunut, oikealaatuinen karva tulossa, reipas ja iloinen 
mutta tänään ei halua näyttää liikkeitä. Helsinki PN 20.6. Unto Timonen PEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu. 
 
RAVASGANG'S DAYS OF THUNDER Fin Mva 39027/00 s.9.8.2000 i. Flyers I'Am A Tan Man e. Fin Mva 
Emmaboda Trendy Renpearl kasv. Eila West 
Näyttelyt: Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro VET ERI 1 PN2 ROP-VET BIS2-VET. Erinomainen tyyppi, 
erinomaisessa kunnossa oleva veteraaninarttu, hyvä luusto ja sopiva koko, kaunis pää, pehmeä ilme, erin-
omainen eturinta ja rintakehä, hyvä takaosa, hieman ahtaat takaliikkeet, liikkuu reippaasti. Lestijärvi RN 15.5. 
Markku Santamäki VET ERI 1 PN4 ROP-VET BIS2-VET. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvä, hyvässä kunnossa 
esitetty 10-vuotias veteraani, feminiinen pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, runko ja raajat, hyvä 
turkki, seistessä upea ylälinja joka ei kuitenkaan liikkeessä aivan sellaisena säily, hieman pehmeä selkä, 
käyttäytyy hyvin. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala VET ERI 3. Hyvän tyyppinen narttu, feminiininen pää joka 
saisi olla voimakkaampi kuono-osaltaan, hyvät silmät, hyvä kaula ja runko, hyvät takakulmat, hieman suora 
edestä, liikkuu varsin hyvin, hyvä luonne. 
 
RAVASGANG'S LEADING LADY 50872/07 s.19.8.2007 i. Fin Mva Shavian Golden Rule e. Ravasgang's Magic 
Touch kasv. Eila West 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta AVO ERI 2 PN3. Sievä pieni narttu jolla tehokkaat yhdensuuntaiset 
liikkeet, oikea pään malli, hyvä ilme, kaunis kaula, hyvä ylälinja, hieman niukasti kulmautuneet raajat, sopu-
suhtainen luusto, rintakehä saisi olla pidempi, hyvä turkin laatu. Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila AVO ERI 1 PN3 
SERT. Kaunis narttu, hyvän mallinen pää, kuono voisi olla hieman täyteläisempi, kaunis ilme ja kaula, erittäin 
hyvä runko ja luusto, sopivat kulmaukset, hyvä ylälinja ja karvapeite, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös. 
Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen AVO ERI 3. 2-vuotias, tiivisrunkoinen nuori narttu jolla kauniit linjat, narttu-
mainen pää ja ilme, vahva kaula, erinomainen etuosa ja hyvät takakulmaukset ja käpälät, varsin hyvä karvan 
laatu, hienot sivuliikkeet, hieman löysät edestä, voisi säilyttää ylälinjan paremmin. Oulu KV 10.7. Fernando 
Madeira Rodrigues, Portugali AVO ERI 4. Nice feminine head, short neck, I'd like to see a bit better upper arm 
and better topline, correct tail, correct in rear, moves very well. Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia AVO EH 3. 
Not correct lipcream, correctly trimmed, short body, good bones, narrow skull, good eye shape but the muzzle 



needs more depth, correct tailset. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola AVO ERI 3. Erinomainen tyyppi, sievä 
pää jossa riittävä kuonon vahvuus, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt runko, riittävä eturinta, riittävät 
kulmaukset, kantaa itsensä hyvin liikkeessä. 
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 3.7. Jaana Heiskari SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Sandy 
heiluttaa iloisesti häntää kaikille paikalla olijoille. Haku ja laukaus hylätty: haku on maavainuista mutta suppeaa 
ja laukausta pelästyy ja haku loppuu siihen. Jäljestys hylätty: jäljestää maavainua käyttäen hitaasti, palautetaan 
jäljelle (viedään eteenpäin puhtaalle alueelle), ei suostu jäljestämään loppuun saakka, kaatokäytös jää 
toteamatta. Vesityö hylätty: Sandy ei suostu uimaan. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevainen cockerityttö ja 
tottelee hyvin ohjaajaansa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: tänään ei ollut Sandyn päivä, toivoisin Sandylle lisää 
itsevarmuutta niin päästään hyvään lopputulokseen. Uusikaarlepyy 7.8. Mervi Jakkila SPA 0. Sosiaalinen 
käyttäytyminen hyväksytty: iloinen cockerinarttu, suhtautuu luottavaisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja 
laukaus hylätty: tänään haku kulki ohjaajan, tuomarin ja ampujan välillä, aluksi haku innokasta mutta hakukuvio 
pääosin ohjaajan takana, ei pelkää ampumista mutta ei intoudu enää hakuun. Jäljestys hyväksytty: innostunut 
etsijä, välillä ottaa ilmasta tuoksun joka johtaa pian kanille, nuuskii ja nuolee kanin. Vesityö hyväksytty: ui 
varmasti ja nouti tottelevaisesti riistapukin ohjaajalle. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelevainen koira. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: tottelevainen koira jota ehkä helle tänään laiskotti. 
 
RED GARLIC'S HJORTON 43955/05 s.2.6.2005 i. Sealpin Flagbearer e. Se Kva Smedmästarens Tilda kasv. 
Agneta Andersson, Ruotsi 
Metsästyskokeet: Laitila 12.9. Heimo Ranta VOI 2 (101 pist). Hämeenlinna 2.10. Jukka Paroinen VOI 2 (91 
pist). Joroinen 24.10. Pekka Eskola VOI 2 (91 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 6.9. Arto Kurvinen AVO 3 (78 pist). 
 
ROSSWIND KISS'N'MAKE UP 53065/08 s.11.9.2008 i. Usemade Deep Secret e. C.I.B Fin & Ee Mva Margate 
Wise Up kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN ERI 1 PN1 SERT VSP. Nice head, correct bite and front, 
correct topline, well set tail, strong angulated hindquarters, moves well. 
 
ROSSWIND KISS OF FIRE 62233/08 s.28.11.2008 i. Margate Gordon Bennet e. C.I.B Fin & No Mva Margate 
Wind And Fire kasv. Tuuli Rossi 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen JUN H. 15 kk, voimakasrunkoinen juniori jolla sopivasti 
luustoa, saa vielä jäntevöityä, hyvä pää, kuono saisi olla pitempi ja linjat yhdensuuntaisemmat, hyvä purenta, 
korvat ja ilme, vahva kaula, tarvitsee paremmat kulmaukset ja ylälinjan, vielä kovin pentumaiset takakorkeat 
liikkeet, hyvä karvan laatu. Polvijärvi RN 13.3. Saija Juutilainen JUN EH 1. 15 kk, hyvärunkoinen ja hyvä-
luustoinen juniori jolla oikea iloinen cockerin luonne, narttumainen pää, ylälinjat saisivat olla yhden-
suuntaisemmat, hyvä purenta, ilme ja korvat, hienot vahvat käpälät, oikea karvan laatu, lupaava hapsutus, 
liikkuu vielä pentumaisesti ja takakorkeana mutta hyvin iloisella cockerin asenteella. Joensuu KR 29.5. Harry 
Tast NUO H. Rungossa nartulle sopiva pituus, hyvin kauniit silmät, kallon ja kuonon linjat eivät yhdensuuntaiset, 
oikein kiinnittyneet korvat, voimakkaasti kaartuvat kylkiluut mutta rintakehän tulee vielä täyttyä alaosasta, hyvä 
raajarakenne mutta seisoo takaraajat rungon alla ja takaliikkeet länkimäiset, selkä pehmeä ja antaa myöten 
liikkeessä, kulkee etumatalana, hännän tulisi olla ilmeikkäämpi, rungossa oikea karvan laatu. Joensuu KV 30.5. 
Karin Linde-Klerholm, Ruotsi NUO EH 1. 18 months, good size, slightly long in proportion, very good type, 
feminine head and expression, dark eyes, needs to fill in muzzle, good bite, well set ears, short neck, good 
shoulder placement, needs to fill out in the bottom of her ribcage, very straight croup, normal angulation behind, 
moves narrow in front, with good steps on side. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia NUO EH. Red with 
good head and eyes, good bones and well developed ribs, strong  loins, needs more finish to complete the 
picture, good drive in the rear, I would prefer cleaner front action, needs to work more with handler. 
 
RUS IRENE'S ATTRACTIVE COQUETTE Ru Mva HeV-10 RKF2317477 s.12.6.2008 i. Canyonn Classic Style 
e. Uyelle de Vaccares kasv. I ja V Korobkovy, Venäjä 
Näyttelyt: Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia VAL ERI 1 PN1 SERT FI MVA CACIB HEV-10 VSP. 
Very feminine bitch in excellent condition, well groomed and presented, ideal skull shape and expression, correct 
dentition, clean reach of neck, good balance throughout, moved with easy drive maintaining enthusiasm. 
Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI. Hieman korkeajalkainen, rintakehä voisi olla 
syvempi, kaunis narttumainen pää, pitkä kaula, hieman pysty lapa ja olkavarsi, hyvä selkälinja, hyvät taka-
kulmaukset, karva voisi olla silkkisempää ja kiiltävämpää, liikkuu hyvin. 
 
SANAIGMORE DAWN 47434/09 s.16.5.2009 i. Gb Ft Ch Timsgarry Valtos e. Contrail Golden Girl kasv. W.J. 
Walker ja A. Kedward, Iso-Britannia 
Taipumuskokeet: Elimäki 15.8. Veli Nurminen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: innokas halailija, 
ystävällisesti koiriin ja ihmisiin suhtautuva narttu. Haku ja laukaus hylätty: suppeaa ohjaajaansa tukeutuvaa 
hakua jota metsopoikueenkaan lentoon lähtö ei laajentanut, laukauksesta koira tulee ohjaajan luo ja haku 
supistuu entisestään ja koira makailee. Jäljestys hyväksytty: aluksi varmaa vauhdikasta jäljestystä, kulmassa 
pyörähdyksiä, kaatoa nuolee. Vesityö hyväksytty: käskystä veteen, tuo pukin käteen. Tottelevaisuus hylätty: ei 
erkane hakuosuudella, muutoin hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koira vaatii vielä metsälenkkejä, että 
itseluottamus lisääntyisi, ikä tuo koiraan varmaan lisää itseluottamusta. 
 



SANAIGMORE JESSIE 51372/09 s.16.5.2009 i. Gb Ft Ch Timsgarry Valtos e. Contrail Golden Girl kasv. W.J. 
Walker ja A. Kedward, Iso-Britannia 
Metsästyskokeet: Hämeenlinna 2.10. Heimo Ranta AVO 2 (90 pist). Joroinen 23.10. Tiina Karlström AVO 1 
(105 pist). Joroinen 24.10. Ari Grönstrand VOI 1 (106 pist). Raahe 13.11. Hannu Väisänen VOI 1 (102 pist). 
Raahe 14.11. Hannu Väisänen VOI 2 (103 pist). Pornainen 20.11. Pertti Kotiranta VOI 1 (102 pist). 
Hämeenlinna 4.12. Pertti Sinkkonen VOI 1 (104 pist). Lammi 5.12. Heimo Ranta VOI 1 (101 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 5.9. Tiina Karlström AVO 1 (101 pist). 
 
SANGRIMS ALICEA 18022/10 s.26.1.2010 i. Fi Mva Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Cucciolandia Giada 
kasv. Päivi Henriksson 
Näyttelyt: Riihimäki PN 11.7. Kati Heiskanen PEN 1 KP PN1-pentu ROP-pentu. Porvoo KR 12.9. Elsbeth 
Clerc, Sveitsi PEN 1 KP ROP-pentu. Attractive, well developed, nice chiselled head, good length of ear leather, 
well angulated, solid body, promising coat, sound mover, well trained. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-
Belogh, Unkari PEN 3. Typical bitch, good size and proportions, lovely head, correct teeth, good underline, 
topline is not ready, good moving, very promising. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN. Nice 
body, nice legs and feet, moved happily, nice dark eye but slightly heavy in skull, good muscle condition. 
Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki JUN EH 1. Pienehkö, ilmeikäs pää, lyhyt kuono-osa, vahva kaula ja 
runko, riittävä luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, reippaat liikkeet, käyttäytyy ja esitetään hyvin, hyvin 
hoidettu turkki. 
 
SANGRIMS ANABELL 18020/10 s.26.1.2010 i. Fi Mva Fin Jva Bell'Mano Giorgio Armani e. Cucciolandia Giada 
kasv. Päivi Henriksson 
Näyttelyt: Riihimäki PN 11.7. Kati Heiskanen PEN 2 KP PN2-pentu. Hyvinkää PN 8.8. Rune Fagerström 
PEN 2. 6 kk, sopivan kokoinen, hyvät nartun mittasuhteet, kaunis hyvän mallinen pää jossa oikea pituus ja 
voimakkuus, hyvä kaula, lyhyt olkavarsi, hyvä runko, takaosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut, sopiva 
luusto, normaalit liikkeet, hyvä karvan laatu, kaunis väri. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Belogh, Unkari 
PEN 2. Typical head, lovely dark eye and pigment, a little short neck, a little more skin on throat, correct topline 
and underline, correct angulation, very promising. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN. Nice 
neck, good bone, strong deep body, rather plain in head, moved happily. Lahti KV 30.10. Birte Scheel, Tanska 
JUN H. 9 months, good size, feminine head and expression, ears could be lower set, dark eyes, correct bite, 
good length of neck, quite good front, topline could be straighter, compact body, could be better angulated 
behind, could move with longer steps, nice coat and colour, happy temperament. 
 
SASA VAN DE DOLLARDHOEVE VDH10/165 s.14.4.2010 i. Quintos vom Odwnwald e. Crispy van de 
Dollardhoeve kasv. Ute Rötgers-Parchmann, Saksa 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN. Nice neck, nice small feet, needs to develop 
in hed and body, moved happily. 
 
SAY PRESTO OF BLACK MIRAGE 39010/10 s.15.1.2010 i. C.I.B Fin & Es & Ee & Lu & Lv & Lt & Pt & It Mva 
LtV-04 Shavian Hey Presto e. Sungai of Black Mirage kasv. Tamas Jakkel, Unkari 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN 3. Good dark eye, needs to develop in head, 
good neck, nice legs and feet, would prefer better shoulders, very strong quarters, moved well, good muscle 
condition. 
 
SHAIKAROS ANGEL HEART Fin Mva 46439/02 s.21.11.2002 i. Fin Mva Midian's Exterminator e. Fin Mva 
Shavian Raindrop kasv. Minna Myllyniemi 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala VAL ERI 2. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, kaunis feminii-
ninen pää, pitkä kaula, hyvä selkä ja runko, voimakkaat takakulmaukset, edestä ok, liikkuu hyvin, hyvä luonne. 
 
SHAIKAROS CREME CARAMELLE Fi Mva 55752/06 s.22.11.2006 i. C.I.B Fin & Se(n) Mva RkfV-08 Fashion 
Show of Black Mirage e. Fin Mva Shavian Raindrop kasv. Minna Myllyniemi 
Näyttelyt: Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila VAL ERI 1 PN1 VSP. Hyvin kaunis narttu jolla oikeat mittasuhteet, 
kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, erittäin hyvä runko ja takaosa, hieman suora edestä, hyvälaatuinen 
karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös, liikkeessä parempi kuin seistessä. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen 
VAL ERI 2. 4-vuotias, hyvärunkoinen ja hyväluustoinen narttu joka mukavassa kunnossa, kaunisilmeinen nartun 
pää, vahva kaula, rittävästi eturintaa, olkavarret voisivat olla viistommat, muuten hyvät kulmaukset, iloiset liikkeet 
joissa oikea askelpituus, säilyttää ylälinjansa varsin hyvin. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola VAL ERI 2. Erin-
omainen tyyppi, feminiininen, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula, hyvä ylälinja, sopiva luusto, tasapainoisesti 
kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella. 
 
SHAIKAROS GLAMOUR HEART 58820/09 s.4.10.2009 i. Great Escape Was Here e. Fin Mva Two Pine's 
Sweet Corn kasv. Minna Myllyniemi 
Näyttelyt: Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola PEN 2. Erittäin feminiininen, sievä pää mutta kuono-osa saisi 
olla voimakkaampi, kaunis kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, riittävä luusto ja runko, hyvin kulmautunut 
takaosa, hyvä matala kinner, liikkuu riittävällä askelpituudella. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-
Britannia PEN. Pretty bitch, dark expressive eye, would like more depth to muzzle, correct reach of neck, needs 
to develop more in forechest and depth of body, compact body, well angulated hindquarters, moved well behind 
but a little close in front due to lack of forechest. 



 
SHAVIAN ANDANTE 55957/09 s.6.10.2009 i. Athos Black Petrs e. Shavian Sonata kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Tampere PN 15.5. Reia Leikola-Waldèn PEN 4.  
Taipumuskokeet: Kouvola 29.8. Veli Nurminen SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: ujon oloinen 
nuori narttu, ujosti ihmisiin ja vapaasti toisiin koiriin suhtautuva narttu. Haku ja laukaus hylätty: vielä pentumaista 
hakua, suppeaa ohjaajaan tukeutuvaa hakua, vaatii runsaasti tukea, laukauksesta säpsähtää. Jäljestys hylätty: 
hidasta ja epävarmaa jäljestystä, aika ylittyi 5 minuuttia, kaatoa nuuhkii, vaatii paljon tukea ohjaajalta. Vesityö 
hylätty: pukki jää noutamatta, aika täyttyi. Tottelevaisuus hylätty: monessa osasuorituksessa työskentely 
puutteellista. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: vielä pentumainen koira, tekee kaikki vielä leikinomaisesti, kunhan 
vähän kasvaa ja saa itseluottamusta lisää, tulee hyvä koira. 
 
SHAVIAN BILLIE JEAN 36695/09 s.10.5.2009 i. C.I.B Fin & Es & Ee & Lu & Lv & Lt & Pt & It Mva LtV-04 
Shavian Hey Presto e. Shavian Tittle-Tattle kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN ERI. Very happy girl, square outline, well 
angulated but it's hidden because in my opinion she's carrying a little too much weight, good ribcage and good 
depth, moves soundly. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia JUN ERI 2. Helsinki KR 25.7. Harry Tast JUN H. 
Iloinen ja vielä kovin pentumainen juniori, pöydällä malttaa seistä tasapainossa mutta liikkeessä ravin tasapaino 
ei vielä löydy, hyvin kaunisilmeinen narttumainen pää, kaunis kaula, matala hännän kiinnitys, lyhyt runkoturkki, 
runsas hapsutus. Helsinki KR 5.9. Helle Dan Pålsson, Tanska JUN H. Nice classic model, of good size, 
feminine head that needs to fill in foreface, good expression and bite, nice clean neck, very straight shoulder and 
lack of forechest and depth, short body, stands and moves with too rounded topline, a little slope in croup, 
normal angulation behind, moves happily but needs to settle, excellent coat and temperament. 
Taipumuskokeet: Kouvola 21.8. Riitta Vilkman SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: suhtautuu 
rauhallisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus hylätty: melko jaloissa pyörivää hakua, tosin muutamia 
hyviä irtaantumisia, laukauksesta hiukan innostuu, ei pelännyt laukausta, itsenäistä työskentelyä. Jäljestys 
hylätty: puurtavaa maa- ja ilmavainuista ja ohjausta vaativa jäljestämistä, yksi hukka, kaato kiinnosti, ei pelännyt 
kania. Vesityö hylätty: ohjaaja luovutti. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvä tottelevaisuus. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: huumorilla sävytettyä yhteistyötä. 
 
SHAVIAN BLACK MIRAGE Hu & Lv Mva Hu Gr Mva Hu JMva JMV-09 58254/08 s.13.10.2008 i. C.I.E C.I.B Fi 
& Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. Funny Girl of Black Mirage kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia NUO ERI 2. Nice balanced bitch, good neck and 
shoulders, strong body, good quarters, nice coat, well presented, would prefer better head. Jyväskylä KV 14.11. 
Daniela Radu, Romania VAL ERI 2. Good proportions between head and body, correct angulation, good 
topline, strong in movement. 
 
SHAVIAN DANCING WHEELS 25001/04 s.12.3.2004 i. C.I.B Fin & Es & Ee & Lu & Lv & Lt & Pt & It Mva LtV-04 
Shavian Hey Presto e. Shavian White Diamond kasv. Jaana Ranta  
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 22.8. Heikki Kulo VOI 1 (48 pist). 
Tottelevaisuuskokeet: Lempäälä 6.5. Marja Ala-Nikkola AVO 2 (159 pist). Lempäälä 1.10. Riitta Räsänen 
AVO 1 (166,50 pist). Lempäälä 16.10. Jaana Tala AVO 3 (118 pist). Lempäälä 4.12. Rolf Björklund AVO 2 (154 
pist). 
MH-luonnekuvaus: Punkalaidun 11.7. Marina Bast ja Carina Timberg. 
 
SHAVIAN LA TRAVIATA 41157/09 s.17.5.2009 i. Gb Sh Ch Chavez Royal Liaison e. C.I.B C.I.E Fin & Se(n) & 
Lv & Ee Mva PMJV-05 V-07 EeV-07 V-08 Shavian No Mercy kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro JUN EH 2. Erinomainen tyyppi, sopiva luusto ja koko, 
hyvät mittasuhteet, kaunis narttumainen pää, pehmeä ilme, kaunis ylälinja, leveä eturinta, hyvä eturinta, vahva 
takaosa, vielä pentumaiset liikkeet. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN ERI 4. Very compact 
bitch, feminine head, sweet expression, excellent forechest, good width throughout, well angulated front and 
rear, correct topline, moves soundly. 
 
SHAVIAN NATURAL SINNER 59816/07 s.15.10.2007 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-
06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta 
Tottelevaisuuskokeet: Joensuu 13.3. Heli Piritta Pärssinen ALO 3 (116,50 pist). 
 
SHAVIAN NO CAN DO 59969/08 s.6.12.2008 i. C.I.E C.I.B Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. C.I.E 
LvV-09 Shavian Bitch Is Back kasv. Jaana Ranta  
Näyttelyt: Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva NUO EH 3. Very good type, excellent bones, rather long in 
proportions, good head and expression, scissor bite, bit soft back, merry tail, excellent forechest, correctly 
angulated in front and behind, moves with enough drive, unfortunately not shown in the best physical condition, 
excellent temperament. Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta NUO ERI 1 VASERT. Erinomainen tyyppi, reipas 
luonne, lupaava pään malli, hyvä kaula ja selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, kokoon sopiva 
luusto, oikean mallinen vielä matala runko, hyvä karvan laatu joka ei täydessä pituudessa, liikkuu hyvin. 
 
SHAVIAN NO MERCY C.I.B C.I.E Fin & Se(n) & Lv & Ee Mva PMJV-05 EeV-07 V-07 V-08 14331/05 
s.26.9.2004 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. 
Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta 



Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta VAL ERI 2 PN4. Nice head with correct bite, front and topline, 
well set tail, well angulated hindquarters, moves and shows well. Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, 
Portugali VAL ERI 3. Très typique, belle tête, va bien avec son corps, bons aplombs, bon poil, se mouve bien. 
 
SHAVIAN RAINDROP Fin Mva 11811/00 s.7.1.2000 i. Pansy’s As Right As Rain e. Shavian White Diamond 
kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Laihia RN 6.2. Paula Rekiranta VET ERI 2. 10-vuotias, reipas ja iloinen veteraani joka nauttii 
esiintymisestä, sievä nartun pää, hyvä ilme, hieman lyhyt kaula ja pysty lapa, tilava runko, hyvä takaosa, kaunis 
turkki, reippaat liikkeet. Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila VET ERI 1 PN2 ROP-VET BIS2-VET. Kaunis sopu-
suhtainen narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, erinomainen kaula, erittäin hyvä runko, riittävän vahva luusto, 
eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvälaatuinen karva, liikkuu erittäin hyvin, esitetään kauniissa kunnossa, 
miellyttävä käytös. Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen VET ERI 1 PN2 ROP-VET BIS2-VET. 10-vuotias, erin-
omaisessa kunnossa oleva tiivis veteraaninarttu, hyvä rungon tilavuus ja raajaluusto, sievä narttumainen pää ja 
ilme, sopivat kulmaukset, hyvät käpälät, säilyttää ylälinjansa erinomaisesti liikkeessä, liikkuu erinomaisella askel-
pituudella ja luonteella, hienosti hoidettu kokonaisuus. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola VET ERI 2. 10-
vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty, hyvä pää, hieman pyöreät silmät, riittävä kaula, hyvä ylälinja, hyvä 
runko, raajat ja kulmaukset, liikkuu ikäisekseen hyvällä askeleella. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara VET 
ERI 1 PN1 VSP VSP-VET. Hyvän mallinen, keskivahva narttu, edelleen kaunis oikea karvan laatu ja tarpeeksi 
lihaksikas olemus, hyvä takaosa, eturinta saisi olla selvempi ja etukulmaukset voimakkaammat, hyvin narttu-
mainen vähän kuivunut pää, yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä taka-askel, ylälinja ja häntä, tarpeeksi ulottuva 
etuaskel. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI 1 ROP-VET. Lovely head and eye, 
adequate reach of neck, correct shoulder placement, short well ribbed body, good width to quarters, short low 
hock, sound mover with drive. Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs VET ERI 1 PN1 ROP ROP-VET RYP4 BIS1-VET. 
Iloisesti ja reippaasti esiintyvä 10½-vuotias tasapainoisesti rakentunut narttu, hieman lyhytlinjainen pää, hyvä 
pään vahvuus ja kauniit silmät, erinomainen kaula ja ylälinja joka säilyy myös liikkeessä, vankka runko, 
ikäisekseen erittäin hyvä karvapeite, upea liikunta, ihastuttava luonne. Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia 
VET ERI 2 PN3. 10½ years old, still in good condition, correct head and expression, correct topline, excellent 
angulation and movement, moved much better in best bitch competition. Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, 
Italia VET ERI 1 PN1 VSP ROP-VET. Almost 11 years, excellent type, very good construction, still in excellent 
condition, excellent coat, lovely movement. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia VET ERI 3. 
Nicely balanced with a good head and expression, short deep body, nice quarters, moves soundly, good coat 
and condition. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala VET ERI 1 PN3 ROP-VET. Erittäin hyvän tyyppinen ja 
kokoinen narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja selkä, vankka runko, hyvät kulmaukset, erinomaiset liikkeet, 
kaunis hyvin hoidettu turkki, hyvä luonne ja esiintyminen. 
 
SHAVIAN SAINT OR SINNER 43143/06 s.7.7.2006 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 
V-06 V-08 XXL of Black Mirage e. Shavian Russian Roulette kasv. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Tervakoski KV 29.8. Susie Svoldgaard, Tanska AVO ERI 4. 4 years old, feminine cocker bitch, well 
shaped head, typical expression, scissor bite, nice neck and shoulder lines, well developed body, well angulated 
behind, sound happy mover, good coat and temperament. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari 
AVO ERI 1 PN1 SERT ROP RYP3. Very elegant black bitch, lovely head, correct neckline, very elegant body, 
beautiful hair quality, correct angulations. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala AVO ERI 2 PN2 SERT VACA. 
Erittäin hyvän tyyppinen, voimakasrakenteinen narttu jolla erittäin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, vankka runko, 
hyvä vahva lanneosa ja lantio, hyvä eturinta, hyvin kulmautunut, vahvaluustoinen, liikkuu erittäin hyvin ja 
tehokkaasti, erinomainen luonne. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO ERI. Feminine bitch in 
good condition, carrying too much weight for me, correct shape of skull, good balance between front and rear, 
well muscled in hard condition, moves with enthusiastic drive from well placed hocks. 
 
SHEERCLEVER DESTINY 54645/09 s.28.12.2008 i. Bergerac of Merrily e. Jyndel As Good As It Gets kasv. 
Tuija Christensen, Tanska 
Näyttelyt: Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia NUO EH 3. 1½ years, big for female, still in correct size, 
I would like more stop and better angulation in forequarters, good thorax, short loin, coat should be in better 
condition for show, good movement. 
 
SHEERCLEVER STELLAR BLACK 14019/10 s.1.8.2009 i. Bergerac of Merrily e. C.I.B Pohj & Dk & Se & No & 
De & De(VDH) & Lv & Lu Mva Sheerclever Game Of Love kasv. Tuija Christensen, Tanska 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola PEN 2 KP. Erittäin feminiininen, hyvä pää, hieman takaluisu 
kallo, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, erittäin hyvin kehittynyt runko, sopiva luusto, tasapainoisesti 
kulmautunut, erinomainen karva, liiikkuu hyvin. Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker PEN 2. 8 månader, feminin tik 
av goda proportioner, önskar mera längd i huvudet, vackar ögon, något kort i nosen och tunn underkäke, korrekt 
bett, korrekta öron, mycket rak i frånten och ännu flat i bröst, bra kors, normalt vinklad bak, ännu mjuk i pälsen 
men korrekt kvalitet på kommande, rör sig med korta steg och underställd bak, härlig attityd, trevligt 
temperament. Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt JUN EH 3. Sopusuhtainen, pienehkö narttu, ilmeikäs pää 
joka voisi olla aavistuksen jalompi, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu hyvin kun vaan malttaa, 
ihastuttava luonne. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti JUN ERI 3. Nice little girl, very happy, nice 
head, very nice outline, good neck and shoulders, good backend, movement ok. Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, 
Iso-Britannia JUN EH. Feminine bitch, short and compact, well angulated front and rear, a little light in bone, 
makes a nice outline but could not assess her rear movement, that's why 'very good'. Jämsä KR 6.6. Irina 



Poletaeva JUN EH 1. Very good type, correct bones and body proportions, rather small head, with not enough 
strong underjaw, correct dentition, good topline and underline, breast bone could be longer, enough angulated, 
should have more drive in movement, still a bit puppish coat. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja JUN 
ERI 1. Correct proportions, nice head and expression, good neck, correct shoulders and angulations, correct 
body, nice temperament and movement, she's more a puppy than a junior. Heinola KR 22.8. Alberto 
Cuccillato, Italia JUN ERI 1 PN4. 1 years, lovely female, nice head, correct bite, well angulated, still immature 
but she is excellent type, good movement. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen JUN EH 1. 
Reipasluonteinen nuori narttu, hieman lyhyt pää jossa saisi olla vahvempi kuono-osa, kaula saisi olla pidempi, 
hyvä etuosa, tiivis runko, hieman pysty lantio, riittävät takakulmaukset, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin. 
Taipumuskokeet: Mikkeli 14.8. Taru Kalkkila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen ja 
herttainen nuori narttu, suhtautuu iloisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Haku ja laukaus hyväksytty: reipasta siksak-
kuvioista hakua, välillä ohjaajaan tukeutuen, saa vainun jostain ja haku laajenee ja reipastuu, laukauksesta 
pysähtyy, pitää yhteyttä ohjaajaan ja kutsusta kytkettävissä, reipas suoritus nuorelta koiralta. Jäljestys 
hyväksytty: reipasta iloista jäljestystä, kulman jälkeen nuuhkii maata ja tarkastelee useaan otteeseen, kaadolle 
ilmavainulla ja jää nuuhkimaan sitä. Vesityö hyväksytty: menee käskystä veteen ja tuo riistapukin ohjaajalle. 
Tottelevaisuus hyväksytty: koira tottelee ohjaajaa hyvin. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: koiralla ja ohjaajalla hyvä 
yhteistyö. 
 
SHIMMERIAN BLACK SAPPHIRE 55241/09 s.14.10.2009 i. Usemade Deep Secret e. Shimmerian Emerald 
kasv. Mervi Vesala 
Näyttelyt: Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, Romania PEN 1 KP ROP-pentu. Very expressive head, very 
good proportions of the head, very feminine, expressive eyes, good head with with elegant neck, neck very well 
connected with the body, good angulations. Rovaniemi KV 20.6. Jose Homem de Mello, Portugali PEN 1. 
Very feminine head, sweet expression, well set ears, nice neck, chest could be bit deeper, correct ribcage and 
topline, nice rear angulation, moves well, bit wide in front. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola JUN H. Erittäin 
hyvän tyyppinen, vielä kovin kesken kehityksen, feminiininen pää, hyvä kaula, vielä kapea edestä, riittävä luusto, 
hyvin kulmautunut takaa, köyristää ylälinjaa seistessä, liikkuu ok halutessaan. 
 
SHIMMERIAN JEWEL OF MINE 37330/00 s.20.8.2000 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Steephill Tiffany 
Star kasv. Mervi Vesala 
Näyttelyt: Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola VET ERI 1 ROP-VET. Erinomaisessa kunnossa esitettävä 10-
vuotias veteraani, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, kauttaaltaan tasapainoinen, tasapainoisesti 
kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. 
 
SHIMMERIAN SWEETHEART 52667/08 s.13.9.2008 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e. 
Shimmerian Viva La Diva kasv. Mervi Vesala 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN ERI. Nice feminine head, correct front, good reach of neck, 
correct topline, good hindquarters, moves well. 
 
SHIMMERIAN VELVET LADY 41234/06 s.4.7.2006 i. No & Se Mva Travis Able And Willing e. Shimmerian 
Emerald kasv. Mervi Vesala 
Jäljestämiskokeet: Muhos 23.5. Marika Ahola AVO 0 (0 pist). Rauhoitettu ja varma ohjattu lähtö, Muru jäljestää 
rauhallista kävelyvauhtia maa- ja ilmavainua käyttäen, 1. osuus edetään aaltoillen ja kaarrellen molemmin puolin 
jälkeä puoleen väliin asti, silloin Muru lähtee kauemmas jäljestä muiden hajujen perässä ja jää lopuksi 
istuskelemaan, Murulle tuomitaan ensimmäinen hukka, jäljestys jatkuu jonkin matkaa kunnes Muru lähtee jälleen 
hirven jäljille ja jää istuskelemaan, toinen hukka, uuden alun jälkeen matka jatkuu ensimmäiselle kulmalle jolle 
tullaan hieman sivusta, makaus merkataan hyvin ja kulma ratkeaa useilla pienillä tarkastuslenkeillä, Muru 
jäljestää mallikkaasti toisen osuuden puoleen väliin jossa taas tarkastellaan muita jälkiä ja istuskellaan, tällä 
kertaa Muru jatkaa jäljestystä 2. kulmalle, makaus merkataan ja kulma selviää pienillä tarkastuksilla, jäljestys 
jatkuu 3. osuuden puoleen väliin ja Muru jää jälleen nuuskimaan ja istuskelemaan, 3. hukka ja koe keskeytetään, 
Muru osoittaa osaavansa jäljestää mutta motivaatio ei riitä koko jäljelle. 
Luonnetesti: Haukipudas 26.9. Reijo Hynynen ja Jari Keinänen 191 pist (+201/-10). Toimintakyky +2, terävyys 
+1, puolustushalu +1, taisteluhalu -1, hermorakenne +2, temperamentti +2, kovuus +3, luoksepäästävyys +3, 
laukauspelottomuus +++. 
 
SLUMBERLAND BUTTERSCOTCH Fin Mva 25522/06 s.8.4.2006 i. C.I.B Fin & Ru & Ee & Lv & Lt Mva EeV-06 
Vitahotellets Aragon e. C.I.B Fin & Ee & Se(n) & Ru Mva Ee VMva RkfV-06 Merazure Upside-Down kasv. Mervi 
Silvennoinen 
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila VAL ERI 1. Kaunispäinen narttu, miellyttävä ilme, erittäin hyvä 
kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös. 
Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen VAL ERI 1 PN3. Hyvän tyyppinen sopusuhtainen narttu, hyvä pää ja 
kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis vankka runko, liikkuu hyvin takaa, edessä astuu ristiin, riittävä 
karvapeite. Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki VAL ERI 1 PN2. Vahvarakenteinen, mittasuhteiltaan neliötä 
lähentelevä, täyteläinen hyvä pää, hyvät liikkeet edestä, takaa ja sivulta, käyttäytyy luottavaisesti ja iloisesti. 
Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia VAL ERI. Sweet bitch full of character, ideal shape of skull, 
correct dentition, well balanced between front and rear, moves with easy drive from well placed hocks. 
 



SLUMBERLAND COVER-GIRL 35160/07 s.6.4.2007 i. Flyers Say Hey e. C.I.B Fin & Ee & Se(n) & Ru Mva Ee 
VMva RkfV-06 Merazure Upside-Down kasv. Mervi Silvennoinen 
Näyttelyt: Polvijärvi RN 13.3. Saija Juutilainen AVO EH 2. Voimakasrunkoinen 3-vuotias narttu jolla erin-
omainen raajaluusto, oikealinjainen hieman urosmainen pää, oikea purenta ja korvat, vahva kaula, upea karvan 
laatu, liikkuu reippaasti cockerin asenteella ja hyvällä askelpituudella, köyristää turhaan lanneosaa, upea luonne. 
Pyhäselkä RN 27.3. Bo Skalin AVO H. Nice temperament, correct head with good expression, little short neck, 
could have little more angulations in front and back, correct tailset, little high over the croup, a little short step in 
movement, good coat. Puumala RN 2.5. Paavo Mattila AVO ERI 4. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, kaunis 
ilmeikäs pää, hyvä kaula, vahva runko, erittäin hyvät raajat, hyvä ylälinja, hyvälaatuinen karvapeite, eturintaa 
voisi olla hieman enemmän, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Kouvola RN 13.11. Markku Santamäki AVO EH. 
Sopivan kokoinen, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä pää, hyvä luusto ja runko, tulisi liikkua ryhdikkäämmin ja 
iloisemmin, hyvä karvan laatu, käyttäytyy luottavaisesti. 
Jäljestämiskokeet: Liperi 13.6. Seppo Venäläinen AVO 1 (a-6, b-12, c-10, d-12, e-3, f-5 = 48 pist). Lähtö-
makaus nuuhkitaan ja rauhallisesti jäljelle, Hilkka jäljestää kaikki osuudet tarkasti, 1. makaus yli ja kulma tarkasti 
ja 2. merkataan erinomaisesti, kulma tarkastuslenkillä, kaadon nuolee. Juuka 25.7. Minna Vornanen AVO 2 (39 
pist). Heinola 15.8. Tuovi Henttu AVO 2 (38 pist). 
 
SPECK LINE ANGEL IS BLUE 43446/06 s.12.5.2006 i. Speechouse True Colours e. Fin Mva Fin & No Jva 
Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki 
Jäljestämiskokeet: Ruovesi 20.6. Jyrki Rasinpää AVO 1. Ruovesi 22.8. Heikki Kulo AVO 1 (46 pist). 
 
SPECK LINE BE MY SUNSHINE 30974/05 s.17.4.2005 i. No Mva Travis Vital Spark e. Fin Mva Fin & No Jva 
Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki 
Jäljestämiskokeet: Kurikka 8.8. Jari Salokanto AVO 3 (23 pist). Nurmo 15.8. Toni Tunkkari AVO 2 (38 pist). 
Ruovesi 22.8. Jyrki Rasinpää AVO 2 (31 pist). Pyhäntä 29.8. Marika Ahola AVO 2 (31 pist). 
 
SPECK LINE CASSANDRA Fi Jva 14681/03 s.15.1.2003 i. Fin & Ee Mva Fin Jva JV-01 Benchmark Matrix e. 
Fin Mva Fin & No Jva Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki 
Jäljestämiskokeet: Lapua 1.8. Jyrki Rasinpää VOI 1 (43 pist). 
 
SPECK LINE DEFINITELY MINE Fi Jva 50134/07 s.10.6.2007 i. Fi Mva Fi Jva Westerner Illusion Of Magic e. 
Fin Mva Fin & No Jva Jenlin Savannah kasv. Maarit Mäki 
Jäljestämiskokeet: Lapua 1.8. Jyrki Rasinpää VOI 1 (50 pist). Kurikka 8.8. Erkki Rantamäki VOI 1 (40 pist). 
Nurmo 15.8. Toni Tunkkari VOI 1 (47 pist). 
Luonnetesti: Haukipudas 26.9. Reijo Hynynen ja Jari Keinänen 140 pist (+150/-10). Toimintakyky +1, terävyys 
+1, puolustushalu +1, taisteluhalu -1, hermorakenne +1, temperamentti +3, kovuus +1, luoksepäästävyys +3, 
laukauspelottomuus +++. 
 
SPECK LINE EVERY HEARTBEAT 47137/07 s.7.6.2007 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark 
Corazon e. Speck Line Be My Sunshine kasv. Maarit Mäki 
Taipumuskokeet: Pöytyä 28.8. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Eevi on ystävällinen 
ja utelias, ulospäin suuntautuva cockerityttö. Haku ja laukaus hyväksytty: Eevin haku on laajuudeltaan sopivaa, 
hyvin maaston kattavaa, laukausta Eevi säpsähtää mutta jatkaa työskentelyä. Jäljestys hyväksytty: Eevi jäljestää 
maavainulla, alkumatkan huolellisesti, kun tehtävä selviää vauhti kiihtyy, kulma laajalla kaarroksella, kaato 
kiinnostaa Eeviä. Vesityö hylätty: Eevi kiertelee rannalla mutta ei uskaltaudu uimaan. Tottelevaisuus hyväksytty: 
Eevi on tottelevainen. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: työpari luottaa toisiinsa, hyvin toimiva pari. 
MH-luonnekuvaus: Punkalaidun 8.7. Marina Bast ja Kai Tarkka. 
 
SPECK LINE FANTASIA 62100/08 s.17.10.2008 i. Ladysplit's Connor e. Speck Line Be My Sunshine kasv. 
Maarit Mäki 
Jäljestämiskokeet: Lapua 1.8. Jyrki Rasinpää AVO 0 (0 pist). 
 
SPECK LINE FIKSU LIKKA 62102/08 s.17.10.2008 i. Ladysplit's Connor e. Speck Line Be My Sunshine kasv. 
Maarit Mäki 
Näyttelyt: Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila NUO EH 2. Kaunispäinen narttu, miellyttävä ilme, hyvä kaula, runko 
vaikuttaa hieman lyhyeltä, hyvä ylälinja, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, 
miellyttävä luonne. 
MH-luonnekuvaus: Punkalaidun 8.7. Marina Bast ja Kai Tarkka. 
 
SPECK LINE HATTARA 33636/09 s.22.3.2009 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark Corazon e. 
Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN EH. Stronger type of girl, sweet expression, good 
front angulation, would like a little more angulation in rear, good ribs and depth, level topline, moving narrow 
going away, a little proud of her tail. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva JUN H. Very immature yet, should have 
stronger bones and bit deeper ribcage, compact build, typical head and expression, scissor bite, good neck and 
topline, bit long loin and short breastbone, needs better croup and tail carriage, enough angulated in front, too 
straight behind, needs better movement, shown not in the best coat condition. 
 



SPECK LINE HEI SULA HOPSANSAA 33637/09 s.22.3.2009 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark 
Corazon e. Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN ERI. Nice head, correct bite, good front and topline, good 
hindquarters but should stand better on the table, moves well. Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila JUN EH 2. Kaunis-
päinen narttu, miellyttävä ilme, hyvä kaula, eturintaa voisi olla hieman enemmän, kevyehkö runko, hyvä luusto, 
hieman niukat kulmaukset, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Ylivieska KV 17.7. Marjo 
Jaakkola JUN H. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, eturinnan tulee vielä 
kehittyä, ikäisekseen hyvä runko, polvikulmaus saisi olla selvempi, turhan suora takaa, liikkuu riittävällä askel-
pituudella, miellyttävä luonne. 
Taipumuskokeet: Pyhäntä 28.8. Jaana Heiskari SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: vilkas, 
haukkuen toisia tervehtivä Peppi hyväksyy toiset koirat ja ihmiset. Haku ja laukaus hyväksytty: haku on sopivan 
laajaa ja innokasta, Peppi etenee enimmäkseen maavainua käyttäen, laukausta hieman säikähti mutta jatkoi 
sitten mallikasta etenemistä. Jäljestys hyväksytty: etenee jälkeä tehokkaasti siksak-kuviota käyttäen, kaato 
kiinnosti, hieno jäljestys. Vesityö hylätty: valitettavasti vesi ei tänään Peppiä kiinnostanut. Tottelevaisuus 
hyväksytty: Peppi tottelee hienosti ohjaajaansa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Erjan ja Pepin yhteistyö sujuu 
hienosti, mutta valitettavasti uintiosuus muodostui kompastukseksi, hyvin mennyt jälkiosuus antaa odottaa 
hienoa jäljestysuraa. 
Jäljestämiskokeet: Ilmajoki 6.6. Torsten Lerstrand AVO 1 (a-5, b-10, c-9, d-10, e-3, f-5 = 42 pist). Startade 
lungt och bra, startade med markvittring, 1-sträckan par kontroller, legan, vinkeln förbi på insidan, 2-sträckan par 
kontroller på slutet av sträckan, markerar legan, vinkeln rundningar, 3-sträckan småa kontroller på sidorna av 
spåret, fram till klöven som den stannade vid. Kauhava 11.7. Jyrki Rasinpää AVO 1 (47 pist). Nurmo 15.8. Asko 
Kukkola VOI 0 (0 pist). Pyhäntä 29.8. Jouni Simonen VOI 2 (36 pist). 
 
SPECK LINE HURMAAVA HUNAJA 33638/09 s.22.3.2009 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fin Jva EeV-04 Benchmark 
Corazon e. Manaca's Look Low And Behold kasv. Maarit Mäki 
Näyttelyt: Teuva RN 21.8. Paavo Mattila JUN H. Hyvän tyyppinen nuori narttu jolla saisi olla näyttävämpi pää, 
sopivan vahva runko, jäntevä selkä, kulmauksia saisi olla enemmän, hyvälaatuinen karva, töpöttävät liikkeet, 
kokonaisuus saisi olla linjakkaampi, hyvä luonne. 
 
SPECK LINE RIEPUTA RALLAA 12521/10 s.2.12.2009 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. Windendavour's 
Endless Emotion kasv. Maarit Mäki 
Taipumuskokeet: Ruovesi 4.9. Liisa Pajala SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Uni on rauhallinen, 
miellyttäväkäytöksinen hännän heiluttaja. Haku ja laukaus hyväksytty: Unin haku on sopivan laajuista, Uni pitää 
hyvin yhteyttä ohjaajaan, laukausta se jää tarkkailemaan hetkeksi ja jatkaa sitten reippaasti työskentelyä. 
Jäljestys hyväksytty: hyvin ohjattu, maavainulla jälkitarkasti työskentelevä, kulma hienosti, kaadon Uni omii 
yrittäen häätää ohjaajansa pois kanilta, loistava jäljestäjä. Vesityö hyväksytty: innokkaasti veteen tuoden pukin 
ohjaajalle. Tottelevaisuus hyväksytty: Uni tottelee moitteettomasti. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Unin ja Elinan 
yhteistyö sujuu eleettömästi. 
 
SPECK LINE RINSESSA RUUSUNEN 12522/10 s.2.12.2009 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. 
Windendavour's Endless Emotion kasv. Maarit Mäki 
Näyttelyt: Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola PEN 2. Feminiininen hyvän mallinen pää, hyvä kaula ja ylälinja, 
eturinta voisi olla selvempi, sopiva luusto, ikäisekseen riittävä runko, turhan suora polvikulma, voisi olla 
kauttaaltaan paremmin kulmautunut, liikkuu riittävällä askeleella. Vesilahti RN 7.8. Hannele Jokisilta PEN 1. 
Sopivan kokoinen, erittäin narttumainen kokonaisuus, vielä kovin kapea pää, kuono-osa saa täyttyä iän myötä ja 
silmät tummua, keskivahva luusto, toivoisin selvemmät kulmaukset sekä eteen että taakse, riittävä rintakehän 
syvyys, turhan pitkä lanne, lupaava karvapeite, hyvä luonne, liikkuu hyvin reippaalla askeleella, tarvitse vielä 
paljon kehittymisaikaa. 
Taipumuskokeet: Ruovesi 4.9. Liisa Pajala SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Tilda on iloinen ja 
välitön cockerityttö. Haku ja laukaus hyväksytty: reippaasti, innokkaasti maa- ja ilmavainua hyödyntävään 
hakuun, Tilda käy varmistamassa ampujan luona mahdollisen saaliin ja jatkaa draivilla. Jäljestys hyväksytty: 
Tilda lähtee maavainulla opastetusti liikkeelle hosuen ja vauhdikkaasti intoa puhkuen, kulma ulkokautta, kaato 
nuollaan. Vesityö hylätty: ei suostu uimaan. Tottelevaisuus hyväksytty: tottelee erinomaisesti. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: vilkas koira on hyvin ohjaajansa hallinnassa. 
 
SPECTROLITE’S BE MY QUEEN Fin Mva 43318/06 s.4.8.2006 i. Fi Mva Fin Jva Jenlin Starguest e. Fin Mva Fi 
Jva Backhill’s Ice Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää 
Jäljestämiskokeet: Seinäjoki 11.7. Aila Pekkarinen VOI 1 (42 pist). Lapua 1.8. Tuula Svan VOI 0 (0 pist). 
Nurmo 15.8. Toni Tunkkari VOI - (- pist). 
Metsästyskokeet: Ilmajoki 10.10. Petri Karlsson AVO 2 (88 pist). 
 
SPECTROLITE’S POINTS ON BACK 48631/08 s.16.8.2008 i. Se(n) Mva SeV-09 Backhills New Design e. Fin 
Mva Fi Jva Backhill’s Ice Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää 
Näyttelyt: Vaasa KV 18.4. Saija Juutilainen NUO EH 3. 18 kk, hyvärunkoinen, hienoluonteinen nuori narttu, 
narttumainen pää, kaunis ilme, hieman erisuuntaiset pään linjat, hyvä purenta, huulet ja korvat, vahva kaula, 
etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä takaosa ja käpälät, lanneosa voisi olla lyhyempi, oikea karvan 
laatu, liikkuu oikealla askelpituudella, hieman löysästi kintereistä ja kyynärpäistä, runko saa tiivistyä. Seinäjoki 
ER 16.5. Marjo Jaakkola NUO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, hieman etu-



asentoiset lavat, suora olkavarsi, hyvin kehittynyt runko, turhan suora polvikulma, liikkuu riittävällä askel-
pituudella. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara NUO EH 1. Mittasuhteiltaan erinomainen, hyvin narttumainen 
kokonaisuus, vähän pienikirsuinen kuono ja ohimot saisivat täyttyä, loiva otsapenger, hyvä leveys eturinnassa, 
tilava rintakehä, reisi voisi olla leveämpi ja polvi paremmin kulmautunut, hyväasentoinen häntä, liikkuu hyvin 
takaa, etuaskel saisi ulottua kauemmas, vähän pehmeä karva, kaunis reipas esiintyjä. Orivesi KR 12.6. 
Douglas Sidebottom, Australia NUO ERI 1 PN4. Good type, 2 years old, balanced head, dark eyes, lobby 
ears, correct scissor bite, level topline, well sprung ribs, would prefer more front and rear angulations, balanced 
mover. Tuuri KR 13.6. Reia Leikola-Waldèn NUO EH 2. Keskivahva juniori jolla miellyttävä pää ja ilme, riittävä 
kaula, sopiva luusto, riittävä eturinta, olkavarsi saisi olla paremmin kulmautunut, riittävä runko, riittävästi 
kulmautunut takaosa, liikkuu yhdensuuntaisesti hyvällä askelmitalla, hieman pehmeä selkä liikkeessä, kaunis 
turkki ja hyvä luonne. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila AVO EH 1. Kaunis hyvin rakentunut narttu jolla hyvät 
mittasuhteet, hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, hyväasentoiset raajat, hyvä karvapeite, 
liikkuu hyvin, saisi esiintyä iloisemmin ja enemmän edukseen. Kihniö RN 28.8. Markku Santamäki AVO EH 1. 
Sopivan kokoinen, erittäin kaunisilmeinen pää, vahva runko ja riittävä luusto, kohtalaisesti kulmautuneet raajat, 
antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman, kaunis hyvin hoidettu karvapeite, käyttäytyy iloisesti, liikkuu 
reippaasti. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala KÄY EH. Hyvän tyyppinen, pienehkö narttu, melko hyvä pää, 
riittävä kaula, rintakehän tulee vielä kehittyä, eturinta saisi olla selvempi, hieman luisu lantio, voisi olla paremmin 
kulmautunut, hieman leveät etuliikkeet, takaliikkeet ok, hyvä karva, hyvä luonne. 
Taipumuskokeet: Uusikaarlepyy 3.7. Jaana Heiskari SPA 0. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Neiti-
cockeri suhtautuu iloisesti ihmisiin ja muihin koiriin. Haku ja laukaus hyväksytty: sopivaa vauhtia etenevä, maa-
vainua käyttävä cockerityttö, hyvin pitää yhteyttä ohjaajaansa, laukauksesta pysähtyy ja jatkaa etenemistä. 
Jäljestys hylätty: maa-ilmavainulla etenevä Neiti, lopussa hieman siksak-eteneminen hyytyy ja lpuksi ohittaa 
kaadon, kaatotyöskentely jää toteamatta. Vesityö hyväksytty: ui erittäin halukkaasti ja tuo riistapukin rantaan. 
Tottelevaisuus hyväksytty: Neiti tottelee hienosti ohjaajaansa. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: yhteistyö toimii 
hienosti ja harmillinen työtapaturma kaadolla aiheuttaa hylkäämisen. Uusikaarlepyy 7.8. Mervi Jakkila SPA 1. 
Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen ja mukava koira. Haku ja laukaus hyväksytty: sopivan kokoista 
hakua 10-12 metrin etäisyydellä, käyttää maa- ja ilmavainuja, ottaa välillä ilmavainulla hakupistoja, laukauksesta 
jatkaa. Jäljestys hyväksytty: innostunut ja vauhdikas jäljestäjä, kulmaus pyöritti hiukan koiraa mutta sen 
selvitettyään etenee kaadolle, nuuhkii kaadon. Vesityö hyväksytty: varovainen lähtö uimaan ja tuo riistapukin 
ohjaajalle. Tottelevaisuus hyväksytty: luoksetulo kymppi. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: erinomainen yhteistyö, 
oiva pari. 
Jäljestämiskokeet: Kruunupyy 23.5. Jyrki Rasinpää AVO 0 (0 pist). Neiti nuuhkaisee alkumakauksen ja lähtee 
verkkaisesti jäljestämään, ensimmäisen osuuden puolessa välissä jäädään pyörimään jäljen kummallekin 
puolelle ja tuomitaan hukka, ensimmäinen kulma selvitetään lopulta ja makaus merkataan, toisen osuuden 
puolessa välissä tuomitaan toinen hukka, osoitetaan jälki mutta jäljestys ei lähde sujumaan ja ajan tullessa 
täyteen tuomari keskeyttää kokeen, lupaava jäljestäjä joka tarvitsee lisää harjoitusta. Maalahti 18.7. Toni 
Tunkkari AVO 2 (32 pist). Närpiö 22.7. Torsten Lerstrand AVO 1 (45 pist). Närpiö 19.9. Kai Ylikoski AVO 1 (49 
pist). 
 
SPECTROLITE’S QUEEN IS BACK 48630/08 s.16.8.2008 i. Se(n) Mva SeV-09 Backhills New Design e. Fin 
Mva Fi Jva Backhill’s Ice Queen kasv. Minna ja Veli-Pekka Rasinpää 
Näyttelyt: Ähtäri RN 7.3. Paavo Mattila NUO EH 1. Kaunis nuori narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja 
kaula, sopusuhtainen runko, aavistuksen suora edestä, hyvä ylälinja ja takaosa, hyvä luusto, hyvälaatuinen 
niukahko karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne, antaa hieman pentumaisen vaikutelman. Seinäjoki ER 16.5. 
Marjo Jaakkola KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, riittävä etu-
rinta, luusto voisi olla voimakkaampi, rungon tulee vielä täyttyä, kohtalaisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä 
askeleella, mahahapsutusta voisi olla enemmän. 
Jäljestämiskokeet: Nurmo 15.8. Toni Tunkkari AVO 0 (0 pist). 
 
STAWASKOGENS AXA Fin Kva M-10 18749/06 s.16.03.2004 i. Se Kva Red Garlic's Babe e. Se Kva 
Smedmästarens Riska kasv. Mette ja Peter Franek, Ruotsi 
Metsästyskokeet: Sastamala 25.9. Pekka Eskola VOI 1 (125 pist). Sastamala 26.9. Juha Huttunen VOI 1 (119 
pist). Joroinen 24.10. Timo Taskinen VOI 1 (113 pist). 
Metsästyskokeet, vesilintu: Joroinen 4.9. Tiina Karlström VOI 1 (113 pist). 
 
SWEETIE-PIE ATHENA 13816/02 s.11.11.2001 i. Sweetie-Pie Tipperary e. Withersslope Vanessa Mae kasv. 
Marja-Liisa Kotiranta 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt VET ERI 1 PN3 VASERT VSP-VET. Vankka, sopusuhtainen, 
kaunispäinen narttu jolla riittävät kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
SWEETIE-PIE DAYDREAM 30802/05 s.26.5.2005 i. C.I.B Fin & Lv & Ee Mva LvV-10 Francini's 
Pensierostupendo e. Sweetie-Pie Amusing kasv. Marja-Liisa Kotiranta 
Taipumuskokeet: Renko 7.8. Anitta Kauppila SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: reipas "konkari" 
tässä hommassa, suhtautuu ystävällisesti kaikkiin. Haku ja laukaus hyväksytty: haku sopivalla etäisyydellä, 
rauhallista ravia etenevää maavainuista ja itsenäistä, laukauksesta jatkaa. Jäljestys hyväksytty: jäljestys oli 
hyvävauhtista ja varmaa, kaato kiinnosti, nuuhki ja nuoli. Vesityö hyväksytty: pienellä houkutuksella veteen, tuo 
pukin ohjaajalle käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: hyvä. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: mukava pari jolla on 
tapahtunut positiivista kehitystä vuoden aikana. 



Jäljestämiskokeet: Tammela 22.8. Anne Viitanen AVO 1 (47 pist). Hämeenlinna 5.9. Anne Laukkanen AVO 1 
(48 pist). 
 
SWEETIE-PIE KEEP THE DREAM 57745/08 s.8.10.2008 i. Strawberry Line's Bounty e. Sweetie-Pie Daydream 
kasv. Marja-Liisa Kotiranta 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt NUO EH 1. Sopivan kokoinen, erittäin hyvän tyyppinen, ilmeikäs 
pää, hyvä kaula ja etuosa, riittävä luusto, lanne voisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvä takaosa, hyvä turkin laatu, 
liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
TANS & TINS ANGELEYES ORANGE Se Jva S69477/2008 s.19.11.2008 i. Se(n) Mva Se Jva Jutrix Headlight 
e. Se Jva Westerner Love On Time kasv. Stina Yron Lund, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat NUO ERI 2. Very nice feminine bitch, lovely in type, 
size, temperament and proportions, very beautiful in head with lovely eye and expression, needs to get a bit 
firmer in topline, excellent croup and tailset, sufficient forechest, correct in front and rear angulation, could be a 
bit stronger on the move, lovely colour and condition, nice presentation. 
 
TARRENDAYLE STRAWBERRY FIELDS AI2100314885 s.9.3.2010 i. Am Mva Whitfield BlueVu Silver N Gold  
e. Au Mva Tarrendayle From The Heart kasv. Toni Dennis, Australia 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Palosaari PEN 2. Mittasuhteet ok, samoin pään malli, hyvä kaulan pituus, 
säkä voisi olla selvempi sekä lavat viistommat, hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa, ei halua näyttää liikkeitään 
kunnolla. 
 
TIARNIAN BB TERHI 11212/06 s.08.11.2005 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Tiarnian Biene kasv. Suvi 
Mikkanen 
Näyttelyt: Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia AVO ERI 4. Good quality bitch, very feminine, good body 
shape and angulations, little soft topline on the move, good coat and temperament. Porvoo KR 12.9. Elsbeth 
Clerc, Sveitsi AVO EH. Nicely presented black, typey head, feminine expression, sufficient neck, sufficient 
angulations, good body, lacking front action when moving, very good topline, using her tail. 
 
TIIAS HEART THROB 19918/06 s.16.2.2006 i. C.I.B Fin & Lv & Ee Mva LvV-10 Francini's Pensierostupendo e. 
Tiias Delilah kasv. Tiina Järvinen 
Näyttelyt: Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia AVO H. Good eyes and feminine head, I would prefer a 
little more stop, good bone and feet, good length of rib, I would prefer hocks to be more down and carrying a little 
less weight. 
 
TIIAS KINDNESS 12335/08 s.17.12.2007 i. C.I.B Fin & Ee Mva Fenbrook Ain't No Other e. Fi Ava Tiias Ensnare 
To You kasv. Tiina Järvinen 
Näyttelyt: Jämsä KR 6.6. Irina Poletaeva AVO EH 1. A very good type, good bones, rather too strong skull and 
not enough strong muzzle, too open eyelids, correct dentition, excellent neck, soft back, merry tail, still needs 
better forechest, correctly angulated behind, correct side movement, typical coat texture. Hyvinkää ER 9.10. 
Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO EH. Good neck, would prefer better shoulders, strong deep body, would 
like better balance, nice dark eye, would prefer a better expression, moved happily. 
 
TOFFIE'S MISS ALICE CHOCOLATE 50210/08 s.9.3.2008 i. Vignett's King Of Chocolate e. Toffie's Miss 
Geisha Chocolate kasv. Kerstin Windh ja Katarina Bohlin, Ruotsi 
Näyttelyt: Sastamala RN 2.5. Merja Järnstedt AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä ilmeikäs pää, riittävä 
luusto, hieman suorat lavat ja olkavarret, lanne voisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvä takaosa, hyvät sivuliikkeet 
mutta hieman löysät etuliikkeet. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia AVO ERI 4. 
 
TRAVELLERS BAY CASCADIA 47021/08 s.1.7.2008 i. Tudormist Poacher Pocket e. Travellers Bay Cinderella 
kasv. Virve Andelin-Ahonen 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat NUO ERI 4. 20 months old blue roan tan, 
good size, feminine head, little long in muzzle, soft expression, scissor bite, good neck and shoulders, good ribs, 
could be just little bit more compact, good bone, godo coat, very steady on the move, friendly personality. 
Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola NUO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää jossa riittävä 
vahvuus, riittävä kaula, hyvä ylälinja, sopiva luusto, kohtalaiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella. Ruovesi 
RN 5.4. Markku Santamäki NUO EH 1. Iloisesti liikkuva ja esiintyvä, sopivan kokoinen, neliömäinen kohtalaisen 
hyvä pää, huulilinja saisi olla voimakkaampi, pitkä hyvä kaula, oikea ylälinja, riittävä luusto, tulisi olla 
korkeammat käpälät, kohtalaisen hyvin ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä karvan laatu, käyttäytyy 
iloisesti ja reipppaat liikkeet. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti NUO ERI 2. Nice bitch, nice head, 
good reach of neck, nice outline, nice level topline, good backend, moves excellently. Helsinki KV 22.5. Rune 
Fagerström NUO EH 1. Hyvä koko ja tyyppi, oikeat rungon mittasuhteet mutta saisi olla luustoltaan vahvempi, 
hyvä kallo-osa, kuono saisi olla täyteläisempi, tummat kauniit silmät, hyvä kaula, riittävä rintakehä, sopivat 
kulmaukset, löysät etuliikkeet, tarvitsee lisää aikaa. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari AVO H. Mittasuhteet 
melko hyvät, kuonon pitäisi olla täyteläisempi, toivoisin pidemmän kaulan ja täyttyneemmän sään, avoimet etu-
kulmaukset, hyvä runko, takaosa ok, liikkuu edestä käpälät sisäänpäin ja takaa kintereet ulospäin, hyvä turkin 
laatu. 
 



TRAVELLERS BAY GLORIOUS GIRL 54483/09 s.11.9.2009 i. Tudormist Poacher Pocket e. Travellers Bay 
Katherine kasv. Virve Andelin-Ahonen 
Näyttelyt: Tampere RN 6.12. Juha Palosaari JUN H. Hyvät mittasuhteet, pään malli voisi olla pehmeämpi-
linjaisempi ja ilme lempeämpi, riittävä kaulan pituus, luusto ja kulmaukset saisivat olla voimakkaammat, 
rungossa jo ikäisekseen tarpeeksi leveyttä, liikkeessä laskeva lantio ja hieman lyhyt kiireinen askel, hyvä karvan 
laatu, kaipaa lisää itsevarmuutta. 
 
TRAVIS MAINE LINE 61362/08 s.29.3.2008 i. NoV-07 PMV-07 Travis Miles of Smiles e.Travis Maine Course 
kasv. Kari Haave, Norja 
Näyttelyt: Lappeenranta KR 5.4. Maret Kärdi, Viro AVO ERI 2. Keskikokoa korkeampi, muuten sopusuhtainen 
ääriviivoiltaan, 2-vuotias narttu, sopiva raajaluusto ja hyvät kulmaukset, toivoisin sulavammat pään linjat ja 
tasaisemman otsan, hieman pyöreähköt silmät, hyvä kaula, rodunomainen ylälinja, hyvin kannettu häntä, oikean 
mallinen runko, rodunomainen luonnollinen karvapeite, erinomaiset liikkeet, hyvä luonne. Hamina KV 23.5. 
Petra Junehall, Ruotsi AVO ERI 2. Feminin tik av utmärkt typ, storlek och proportioner, fint uttryck, välformat 
huvud, något tunnt nosparti, saxbett, fina ögon och öron, utmärkt hals och överlinje, knappt förbröst men 
välformat bröstkorg, aningen knappa vinklar, tillräcklig benstomme, mycket bra kors och svans, rör sig bra från 
sidan, något trångt fram, mycket bra päls och färg, typiskt temperament. Kemi KR 24.7. Matti Tuominen AVO 
ERI 2. Erinomaista tyyppiä oleva hyväkäytöksinen narttu jolla sopiva raajaluusto, kovin kapea etuosa, rintakehä 
saisi olla pidempi, hyvä karvapeite, hännän asento ok, niukasti kulmautunut edestä, liikkeet ok. Kouvola KR 
21.8. Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 2. 2 years old, big female, a bit high on legs, feminine head and expression, 
correct eyeshape, correct topline, slightly steep croup, good angulations, moves very well. Kouvola RN 13.11. 
Markku Santamäki AVO EH. Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoisen vaikutelman jättävä, hyvä ilmeikäs pää, 
lavat voisivat olla viistommat, hyvät takaraajojen kulmaukset, liikkuu reippaasti, epävarmat takaraajojen liikkeet, 
tulisivat olla suoraviivaisemmat, runsas turkki. 
 
TRIBUTE SENSUAL GIRL 24188/02 s.26.3.2002 i. Fin Mva Caperhill Scott Thomas e. Flyers Romantic Tan 
kasv. Arja Halme 
Tottelevaisuuskokeet: Pihtipudas 12.9. Kaisa Poutanen ALO 3 (126 pist). 
 
TRIPLET BLACK BEAUTY 26498/08 s.10.3.2008 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V-
06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin & Ee Mva Fi Jva Ee JMva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki KÄY ERI PN2 VASERT. Sopivan kokoinen, erittäin kaunis-
muotoinen ja kaunisilmeinen pää, hyvä runko ja raajat, liioittelematon kaunis turkki, iloinen esiintyjä, liikkuu 
hyvin, saisi kantaa häntänsä paremmin. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti KÄY ERI 1 PN2 VASERT. 
Very nice bitch, very nice head, good neck and shoulders, beautiful outline, nice backend, moves excellently. 
Sauvo RN 12.6. Markku Santamäki KÄY ERI 1 PN1 SERT VSP. Rungon mittasuhteiltaan hieman korkeuttaan 
pidempi, täyteläinen hyvä pää, näyttävä kaula, seistessä hyvä ylälinja, hyvä luusto ja runko, hyvät raajojen 
kulmaukset, vahva turkki joka hyvin laitettu, hyvät etu- ja takaliikkeet. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva KÄY ERI 
1. Correct breed type, strong bones, enough feminine, typical head and expression, scissor bite, good neck, 
topline and tail carriage, very well developed ribcage and forechest, excellent mover. Kouvola KR 21.8. Tino 
Pehar, Kroatia KÄY HYL. 2 years old, good proportions, nice feminine head, 2 teeth going out from scissor bite, 
should have better topline, a little bit high tail carriage, excellent movement, lovely temperament. Heinola KR 
22.8. Alberto Cuccillato, Italia KÄY ERI 2. Excellent type, lovely head, correct bite, good neck and shoulders, 
good thorax and loin, well angulated, lovely movement. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen KÄY ERI 1 
PN1 SERT VSP. Erinomainen tyyppi, kaunis pää, kaunis kaula, erinomainen etuosa, tiivis vankka runko, hyvä 
takaosa, erinomainen turkki, liikkuu hyvin edestä ja takaa, viehättävä luonne. 
 
TRIPLET BLACK MAGIC 26499/08 s.10.3.2008 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V-
06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin & Ee Mva Fi Jva Ee JMva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila AVO ERI 2 PN2 VASERT. Hyvin rakentunut narttu jolla hyvä pää 
ja ilme, kaunis kaula ja erittäin hyvä runko ja luusto, sopivat kulmaukset, hyvä ylälinja ja karvapeite, liikkuu hyvin, 
miellyttävä luonne. Kouvola KR 21.8. Tino Pehar, Kroatia AVO ERI 1 PN1 SERT VSP. 2 years old, good size 
and proportions, feminine head and expression, correct topline and tailset, very good angulations, good 
movement. Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia AVO ERI 1. 2 years, nice black female, correct head 
and bite, well angulated in shoulders, short loin, excellent croup, lovely movement. Kouvola RN 13.11. Markku 
Santamäki AVO ERI 1 PN1 SERT ROP RYP4. Sopivan kokoinen, erinomaiset mittasuhteet ja pää, hyvä luusto, 
erinomainen etuosa, riittävästi kulmautunut takaa, lantio-osa voisi olla suorempi, ylälinja ei täysin korrekti, erin-
omainen turkki, erinomainen hännän heiluttaja. Jyväskylä KV 14.11. Daniela Radu, Romania AVO EH. Too 
strong female, eyes are a little bit too open, short neck, strong topline, a little bit high on legs, good angulation, 
tailset a little bit low. 
 
TRIPLET BLACK PEARL 26501/08 s.10.3.2008 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V-
06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin & Ee Mva Fi Jva Ee JMva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara AVO ERI 2. Narttumainen, keskivahva nuorekas narttu, hyvät 
takakulmaukset, hyvä eturinta, tarpeeksi kaulaa, pyöreät silmät, epäsäännöllinen etupurenta, vähän pehmeä 
karva, hyvin kaunis luonnollinen ryhti, hyväasentoinen häntä, liikkuu malttaessaan hyvällä tasapainoisella ravilla, 
esitetään edukseen. Järvenpää KR 30.5. Susie Svoldgaard, Tanska AVO EH 3. 2 years old English cocker 
bitch, feminine head, the bite is not quite correct, one tooth is not in the scissor bite, nice neck, the shoulder 



could be better laid back, should have deeper forebreast by now, moves in the right pattern but rather loose in 
front, nice temperament. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia AVO ERI 3. Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, 
Espanja AVO ERI 2. Correct proportions, good head and expression, very good neck and shoulders, good body 
and angulations, very good coat, temperament and movement. 
 
TRIPLET BLACK VELVET 26503/08 s.10.3.2008 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V-
06 V-08 XXL of Black Mirage e. Fin & Ee Mva Fi Jva Ee JMva Triplet Lapis Lazuli kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Valkeala RN 6.3. Eeva Resko NUO ERI 1 PN2 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, kaunis pää 
ja ilme, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieman kapea edestä, hyvä ylälinja, vankka runko mutta hieman lyhyt 
rintakehä, reipas liikkuja mutta saisi liikkua hieman pitemmällä sivuaskeleella, hyvä turkin laatu. Kerimäki RN 
7.3. Elena Ruskovaara NUO ERI 1 PN1 SERT VSP. Hyvät mittasuhteet ja sukupuolileima, tilava runko, hyvä 
luusto ja laadukas karvapeite, kaunis pään malli, kiva lempeä ilme, hyvin rakentunut edestä ja takaa, tarpeeksi 
ulottuva kaula, askellus on vähän kiireinen, sopiva askelpituus ja hyvä häntä. Sysmä RN 17.4. Irina Poletaeva 
AVO ERI 1 PN2 VASERT. Correct breed type, excellent bones, typical head and expression, scissor bite, good 
ears, correct topline, merry tail, excellent ribcage and forechest, very well angulated and moves, excellent 
temperament and coat texture. Lahti KV 25.4. Leila Kärkäs AVO ERI 2 PN4 VACA. Tasapainoinen, hyvät pään 
linjat, kuono saisi olla paremmin täyttynyt, hyvä ilme, eturinta saisi olla voimakkaampi ja etuosa paremmin 
kulmautunut, hyvä runko ja takaosa, liike hieman korkea-askelista, saisi olla sulavampaa, erinomainen karva ja 
iloinen luonne. Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari KÄY ERI 1 PN2 VASERT. Elegant black, 
lovely hair quality, good size and very good proportions, good hair structure, good movement. Lahti KV 30.10. 
Birte Scheel, Tanska KÄY ERI 1 VASERT. 2½ years, very feminine head and expression, correct bite, lowset 
ears, good length of neck, quite good front, straight topline, compact body, well angulated behind, moves 
soundly with good drive, nice coat and colour, good temperament. 
Taipumuskokeet: Sammatti 14.8. Jarkko Wiklund SPA 1. 
 
TRIPLET COVER GIRL Fi Jva 20093/06 s.20.11.2005 i. Lochdene Swinging Kilt e. Baysway My Loleta kasv. 
Heli Härkälä 
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila KÄY ERI 1 PN3 VASERT. Kaunis narttu,hyvä pää ja ilme, erittäin 
hyvä kaula, runko ja takaosa, eturintaa voisi olla hieman enemmän, erittäin hyvä ylälinja, karvapeite ja liikkeet, 
miellyttävä käytös. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti AVO ERI 2. Very nice bitch, very good coat, nice 
head, good neck and shoulders, nice outline, moves very good. Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi KÄY 
ERI 1 PN4 VACA. Feminin tik av utmärkt typ, storlek och proportioner, välformat huvud, tillräcklig nosparti, 
saxbett, mellanbruna ögon, mycket bra hals och överlinje, passande benstomme, välvinklad, välformat bröst-
korg, mycket bra kors och svans, bra ben och tassar, sunda effektiva rörelser, mycket bra päls och färg, typiskt 
temperament. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva AVO ERI 3. Correct breed type, strong bones, compact built, 
very nice feminine head, scissor bite, excellent neck and topline, enough forechest, enough developed ribcage, 
correctly angulated and moved, lovely temperament. Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia KÄY ERI 2. Ristiina 
KR 31.7. Jose M Doval, Espanja KÄY ERI 1 PN1 SERT VSP. Very good proportions, excellent head and 
expression, very good neck, shoulders, body and angulations, excellent coat, temperament and movement. 
Mikkeli RN 7.8. Paavo Mattila KÄY ERI 2 PN4. Erittäin kaunis narttu jolla hyvän mallinen pää, kaunis ilme ja 
kaula, erittäin hyvä runko ja takaosa, hyvä karva, hieman suora edestä, hyvät liikkeet, miellyttävä luonne. 
Hyvinkää RN 19.9. Zsusanna Váchi-Balogh, Unkari AVO ERI 3. Her coat is not so elegant for show, typical 
head, lovely eye colour, correct teeth, good neckline, correct body, good angulation. 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Tuovi Henttu VOI 0 (0 pist). Ruovesi 20.6. Jari Salokanto VOI 2 (32 pist). 
Lohja 4.7. Anne Viitanen VOI 0 (0 pist). Tammela 11.7. Heikki Kulo VOI 1 (47 pist). Loppi 1.8. Kari Muje VOI 2 
(31 pist). Kouvola 8.8. Pasi Kemppainen VOI 2 (35 pist). Ruovesi 12.9. Jyrki Rasinpää VOI 1 (a-5, b-10, c-8, d-
12, e-2, f-4 = 41 pist). Tessa rauhoitetaan alkumakaukselle jota nuuhkaistuaan aloittaa sopivan vauhtisen jäljes-
tyksen maavainulla, ensimmäinen ja toinen osuus tarkasti jälkeä seuraten, tehden vain muutaman pienen 
tarkastuslenkin, kolmannen osuuden alussa pitkä pisto sivulle josta palataan ohjaajan kehotuksesta jatkamaan 
jäljestystä, kolmannen osuuden lopussa ja neljännellä osuudella vielä pari tarkastuslenkkiä, ensimmäinen ja 
kolmas kulma tarkasti, toinen kulma joka on katko pienellä rengastuksella, makauksista merkataan ensim-
mäinen, toinen ja kolmas, viimeinen ohitetaan, kaadolle jäädään mutta se ei enää jaksa kiinnostaa väsynyttä 
koiraa, hyvä suoritus koiralta ja ohjaajalta erittäin hankalassa maastossa. Espoo 3.10. Alf Lindblom VOI 0 (0 
pist). Sastamala 10.10. Hannu Suonto VOI 1 (a-5, b-9. c-7, d-12, e-3, f-4 = 40 pist). Innokkaasti liikkeelle, 1. 
osuus hienoa jäljestystä, katko teetti töitä mutta selvitettiin, heti toisen osuuden alussa pyörittiin hetki riistajäljellä, 
loppujäljellä tehtiin runsaasti pieniä tarkistuksia vaikka jäljestyskin eteni, kulmilla varmistukset, makuista osoitti 
kolme, yksi ohi, kaato kiinnosti. 
 
TRIPLET IRISH ROMANCE 52259/08 s.28.6.2008 i. C.I.E No & Lt Mva JV-05 Almanza Hit The Road Jack e. Ie 
Mva V-06 Baysway Love Affair kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila NUO ERI 2. Kaunis sopusuhtainen narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä 
kaula, erittäin hyvä runko ja takaosa, hyvä karvapeite, hieman korkea häntä, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne, 
liikkuu erinomaisesti. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara NUO EH 2. Hyvin narttumainen, hyvärunkoinen, 
mittasuhteiltaan tarpeeksi koottu narttu, keskivahva raajaluusto, hyvin täyttynyt eturinta, kyllin tiivis lanne, vähän 
ulkokierteiset polvet, keskivoimakkaat takakulmaukset, erinomaiset silmät, kauniisti holvautunut kallo, vähän 
kapea alaleuka, paikoin pehmeyttä karvassa, liikkeet saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja edessä ulottuvammat, 
hyvin kaunis luonnollinen ryhti, hyvä häntä. reipas esiintyjä. 
 



TRIPLET LAPIS LAZULI Fin & Ee Mva Fi Jva Ee JMva 51147/04 s.4.9.2004 i. C.I.B Fin & Ee Mva BaltV-98 
Riksweet San Migvel e. C.I.B Fin & Ee Mva Triplet Tirlittan kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali VAL ERI 4. Typique en tête et corps, bons 
aplombs, typique poil. 
 
TRIPLET MAGIC MAGILLA Fin & Ee Mva 43592/01 s.29.9.2001 i. C.I.B Fin & Ee Mva Lochranza Jack Daniels 
e. C.I.B Fin & Se(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta VAL ERI 3. Nice head with correct bite, front and topline, 9 years 
old and looking her age, correct topline and hindquarters, moves well. Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, 
Portugali VAL ERI 2. Typique, 8½ ans, très jolie articulation, tête un peu avec les joues, bon mouvement pour 
son âge, bon poil encore. Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat VAL ERI 2. 9 years, 
excellent size, very nice type, shown in good condition, very feminine in head, lovely expression, very nice neck 
and shoulders, nice substance, excellent ribs, good coat, merry, very steady on move. Kellokoski ER 5.6. 
Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI 4. Very pretty well balanced head, correct reach of neck, adequate 
quarters, short well ribbed body, well angulated quarters, very sound and happy mover. Oulu KV 10.7. 
Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL ERI 2 PN2 VACA. A bit snipy on the face, correct skull with good 
ears, correct neck, good front, nice body, good topline, nice tailset, good rear, good condition for a 9 years old. 
Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia VAL EH 2. Feminine head, lacking deptf of muzzle, rather fat in body, 
typical movement. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia VAL ERI 4. Still in very good condition for age, 
feminine head, very balanced in body, correct topline standing and good hind angulation, good bone, easy 
mover. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia VAL ERI 4. Feminine, square with well sprung rib, strong 
loin, good bone and feet, presented in very good coat and condition, good rear and drive and tail action, for her 
age she is a credit to her owner. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia VAL ERI 3. Very good quality bitch, 
correct size and compact body, good topline and tailset, good angulation, carrying good coat, moves well with 
good attitude. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia VET ERI 4. Nicely balanced, would prefer 
better shoulders, short deep body, moves soundly, good coat and condition. Jyväskylä KV 14.11. Daniela 
Radu, Romania VAL ERI 3 Good proportions, strong in body, elegant head, strong topline, good in movement.. 
Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia VAL ERI. Sweet bitch so full of enthusiasm, good skull shape and 
keen expression, well boned and hard muscle, moves out well from well placed hocks. 
 
TRIPLET MARY POPPINS Fin Mva Fin Jva 43593/01 s.29.9.2001 i. C.I.B Fin & Ee Mva Lochranza Jack 
Daniels e. C.I.B Fin & Se(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Kouvola 16.5. Hannu Palonen VOI 2 (30 pist). Loppi 30.5. Virpi Solla VOI 2 (33 pist). 
Espoo 13.6. Ilkka Niemi VOI 2 (35 pist). Kouvola 4.7. Susanna Kallström VOI 3 (21 pist). Kouvola 8.8. Pasi 
Kemppainen VOI 1 (49 pist). Espoo 15.8. Satu Savolainen-Pulli VOI 2 (36 pist). Espoo 14.11. Alf Lindblom VOI 
3 (28 pist). 
 
TRIPLET ROSEMARY Fin & Ee Mva 12267/00 s.17.9.1999 i. Vitahotellets Kael e. C.I.B Fin & Se(n) Mva Fin 
Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä 
Jäljestämiskokeet: Tammela 22.8. Anne Viitanen AVO 0 (0 pist). 
 
TRIPLET ROULETTE Fin & Ee Mva 12268/00 s.17.9.1999 i. Vitahotellets Kael e. C.I.B Fin & Se(n) Mva Fin Jva 
Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI. Typical head, soft expression, 
good reach of neck, compact outline, short and compact, good width to quarters, lovely coat and condition, 
moved well and very merry. 
 
TRIPLET SUNSET 16460/09 s.13.1.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Baysway My Loleta kasv. Heli Härkälä 
Taipumuskokeet: Sammatti 14.8. Johanna Söderholm SPA 1. 
 
TRIPLET SUNSHINE 16461/09 s.13.1.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Baysway My Loleta kasv. Heli 
Härkälä 
Taipumuskokeet: Sammatti 14.8. Johanna Söderholm SPA 1. 
 
TRIPLET TOPAZ Fin Mva Fin Jva Ee VMva 42741/97 s.5.8.1997 i. Greentree Don’t Think Twice e. C.I.B Fin & 
Se(n) Mva Fin Jva Fin Tva Norvale Tiffany kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia VET ERI. Typical head, would prefer a bit 
tighter eye, well ribbed body, good bone and substance, good width to quarters, just looses topline a bit on the 
move but can be expected on her age, very enthusiastic and happy mover. 
 
TRIPLET UNIVERSAL MAGIC 12423/07 s.19.11.2006 i. Athos Black Petrs e. Fin & Ee Mva Triplet Magic 
Magilla kasv. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta KÄY ERI 3. Nice feminine head, correct bite, front and topline, 
good reach of neck, well angulated hindquarters, correct size, moved better when settled. Turku KV 24.1. Joao 
De Paula Bessa, Portugali KÄY ERI 1 PN2 VASERT VACA. Très jolie dans sa morphologie, bon poil, se 
mouve bien, bons aplombs, bon temperament. Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen KÄY ERI 2. 3-vuotias, 
hyvin kaunis tasapainoinen narttu, hieno pää, silmät voisivat olla asteen tummemmat, hyvä purenta ja korvat, 
upea kaulan kiinnitys, vahvat käpälät, takaosa ja lanne, aavistuksen pystyt lavat, hyvä karvan laatu, liikkuu 



reippaasti oikealla cockerin asenteella, takapotku voisi olla voimakkaampi. Tampere KV 21.3. T A Pillement-
Heijden, Alankomaat KÄY EH 2. 3 years old black, very good head, lovely soft expression, good bite, good 
neck and shoulders, very short body, little narrow in chest, good bone, good coat, happy personality, would like 
to see more stride in movement. Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker KÄY H. 3-årig tik som ger ett något tungt 
intryck, superfeminint huvud, härliga ögon, korrekt bett, tillräcklig underkäke, fina läppar, brannt skuldra, vällagd 
överarm, välformat bröstkorg, kraftig bröstparti, bra rygg och kors, önskar kraftigare lår, lagon benstomme, bra 
pälskvalitet, rör sig med kort ineffektiv steg, önskar mycket mera kraft och drive bak, härlligt temperament, 
dagens pris på grund av rörelser. Lestijärvi RN 15.5. Markku Santamäki KÄY ERI 2. Sopivan kokoinen, 
ilmeikäs pää, pitkä kaula, hyvä luusto ja raajat, käpälät saisivat olla korkeammat, hyvä runsas turkki, voisi liikkua 
reippaammin. Haukipudas RN 30.5. Anca Giura, Romania KÄY ERI 2. Very athletic, strong and well 
developed female, maybe a little bit masculine, maybe at the height limit but according to standard. Kellokoski 
ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia KÄY ERI 3. Pretty headed bitch, strongly made, good angulations at both 
ends, big ribcage and good depth, a little erratic in rear movement but nevertheless a quality bitch. Jämsä KR 
6.6. Irina Poletaeva KÄY EH 1. Correct breed type, excellent bones, lovely outline when standing, unfortunately 
she could not show herself in movement, feminine head, should be a bit better filled under eyes, a bit light eyes, 
correct dentition, good neck, a bit long loin, excellent forechest, very well angulated in front and behind. Oulu KV 
10.7. Fernando Madeira Rodrigues, Portugali AVO ERI 3. I'd like to see a bit darker eyes, correct skull, a bit 
snipy face, could have a bit better neck and shoulders, a bit long in body, good topline, correct rear angulation. 
Oulu KV 11.7. Paolo Dondina, Italia AVO ERI 2 PN2 SERT. Not correctly trimmed, good body shape, nice 
head with sweet expression, correct set of tail. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola KÄY ERI 1. Erinomainen 
tyyppi, selvästi feminiininen, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, oikeat rungon mitta-
suhteet, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella, miellyttävä luonne. Kuopio KV 6.8. Paolo 
Dondina, Italia AVO ERI 1. Good show condition, excellent head, should have better chest and forechest, 
typical mover. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Feminine compact black with good 
bone, good size, square and typical cocker attitude, well sprung rib, covers the ground well with drive, well 
presented in good coat. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia KÄY ERI 1 VASERT. Bitch of lovely type, 
correct size and compact body shape, lovely head and expression, good angulations in front and rear, firm 
topline, good tailset, moves well with good attitude. Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta KÄY ERI 1 PN4 SERT. 
Tyypiltään erinomainen narttu jolla oikeat rungon mittasuhteet, kaunisilmeinen nartun pää, tyylikäs kaula, hyvä 
ylälinja, hieman suora olkavarsi, hyvä rintakehä ja runko, oikein kulmautunut takaa, kaunis turkki, yhden-
suuntaiset liikkeet, hyvä askelpituus. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia KÄY EH 2. Nice head 
and expression, good neck and shoulders, strong deep body, would prefer better balance, good condition. 
Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala KÄY ERI 1 PN4 VASERT. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, hyvä 
feminiininen pää jossa hyvä ilme, hyvä kallo, riittävä runko, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvät etuliikkeet, taka-
liikkeet voisivat olla tehokkaammat, ei parhaassa näyttelykampauksessa, hyvä luonne. Jyväskylä KV 14.11. 
Daniela Radu, Romania KÄY ERI 3. Correct head proportions, a little bit too long in body, front legs are not 
parallel, nice coat. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Kind bitch eager to please, ideal 
skull shape and expression, well balanced throughout, moves enthusiastically. 
 
TRUE BUSTERS ANNZILLA 39623/06 s.10.6.2006 i. Fin Mva Usemade Heaven Or Hell e. Flyers Fanny Tan 
kasv. Suska Auvinen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI 3. Nice head with correct bite, good reach of neck, 
correct topline and hindquarters, would prefer better pasterns, moves well. 
 
TWO PINE’S ACE OF SPADES 13645/09 s.22.12.2008 i. C.I.B C.I.E Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. 
Two Pine’s Honey Nut kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN ERI 4. Nice head with correct bite, good front and topline, 
good hindquarters, moved well. Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen JUN EH. 13 kk, hyvärunkoinen, kaunis-
linjainen nuori narttu, sopivasti luustoa, hyvin kaunisilmeinen pää, kuono voisi olla pitempi, hyvä purenta, etuosa 
saisi olla paremmin kulmautunut, vahva lanne ja takaosa, hyvä karvan laatu, liikkuu hyvin mutta saisi olla 
iloisempi. 
 
TWO PINE’S AT EVERY TURN 13644/09 s.22.12.2008 i. C.I.B C.I.E Fi & Lt Mva JV-07 V-07 Sofus Footlights e. 
Two Pine’s Honey Nut kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker JUN EH 2. 16 månarder, feminin tik av god proportioner, ännu 
något litet huvud, önskar tydligare ögonbrynsbågar, korrekt bett, tillräckliga läppar, normalt vinklad runt om, 
lagon benstomme på storlek, välformat bröstkorg, kraftigt ländparti, bra kors, lovande päls på kommande, rör sig 
med tillräckligt steg, parallel fram och bak, kunde visa något mera attityd. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola 
JUN EH 1. Erinomainen tyyppi, sievä feminiininen pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvät rungon mittasuhteet, 
vahva luusto, tasapainoiset kulmaukset, hyvä matala kinner, liikkuu hyvällä askeleella mutta saisi kantaa 
häntänsä paremmin liikkeessä, mikä pudottaa arvosanan. 
 
TWO PINE’S CHILL OUT 51860/09 s.25.6.2009 i. Fin Mva Flyers Zim Bean e. Two Pine’s Empire Earth kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker JUN EH 3. 10 månader, feminin tik som ger ett något långt intryck, 
välskuret huvud, vackra ögon, ännu mycket tunn i nospartiet, korrekt bett, något brannt i skuldra, vällagd 
överarm, ännu knappt i förbröstet, tillräcklig bröstkorg för åldern, något lång i länden, bra kors, önskar något 
kraftigare lår och något lägre has, ännu mjuk i pälsen, rör sig med korrekt attityd, bra stegländg, men ännu 



mycket lös i armbågar. Lestijärvi RN 15.5. Markku Santamäki JUN EH 3. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan ja 
linjoiltaan hyvä, miellyttävä ilme ja käytös, hyvä luusto ja tasapainoisesti kulmautuneet raajat, käyttäytyy 
miellyttävästi ja liikkuu hyvin. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, 
feminiininen, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, hyvä luusto, hyvin kehittynyt runko, takaosa voisi 
olla selvemmin kulmautunut, aavistuksen korkea kinner, liikkuu riittävällä askelpituudella. Alajärvi RN 31.7. Leila 
Kärkäs JUN EH 2. Erittäin hyvin liikkuva mutta hieman matalaraajainen narttu, erittäin hyvä kaunisilmeinen pää, 
kauniit silmät, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä ja eturinta, tasapainoiset kulmaukset, erittäin hyvä karvan 
laatu, hieman niukka hapsutus, miellyttävä käytös. 
Jäljestämiskokeet: Keuruu 20.6. Sanna Rantanen AVO 0 (0 pist). 
 
TWO PINE’S DAME DESIRE 53144/09 s.12.8.2009 i. Two Pine's Ulugh Beg e. Two Pine’s Visible Vow kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs JUN EH 1. Erinomaiset mittasuhteet ja tyyppi, kaunisilmeinen pää 
joka saa vielä kauttaaltaan vahvistua, kauniit silmät, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvä 
rakenne, sopiva luusto, liikkuu hyvin mutta esiintyy hieman väkinäisesti, tarvitsee lisää tottumusta näyttely-
tilanteeseen, vielä pentumainen kokonaisuus, käytös ok. 
 
TWO PINE’S DAYDREAM 53143/09 s.12.8.2009 i. Two Pine's Ulugh Beg e. Two Pine’s Visible Vow kasv. Kati 
Salo 
Näyttelyt: Polvijärvi RN 13.3. Saija Juutilainen PEN 1 KP ROP-pentu. 7 kk, viehättävä hyvärunkoinen ja hyvä-
luustoinen narttupentu jolla hyvin kaunisilmeinen pää, luonnollisesti vielä pentumaiset liikkeet, saa tiivistyä ja 
jäntevöityä, upea karvapeite tulossa, liikkuu kauniisti käyttäen häntäänsä oikein, ihana cockerin luonne. 
Joensuu KR 29.5. Harry Tast JUN EH 1. Rungossa nartulle sopivat mittasuhteet, raajakorkeutta saisi olla 
enemmän, hyvin kaunisilmeinen narttumainen pää, kallon ja kuonon linjat eivät yhdensuuntaiset, jalo kaula, 
jäntevä selkä, tyypillinen häntä, raajoissa voimakkaat kulmaukset, etuliikkeet vielä epävakaat ja selällä pentu-
karvaa. Kuopio KV 6.8. Paolo Dondina, Italia JUN EH 3. Dark eyes, feminine but would prefer more foreface, 
very narrow chest and front chest, should improve with age, good body, moves with enough drive. Kuopio KV 
7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia JUN ERI 1. Feminine compact black with good expression, length of neck and 
topline, good bone and feet, presented in very good condition, has good width and drive. 
 
TWO PINE’S GATLING GUN 25784/10 s.6.3.2010 i. Fi Mva Dreamfilla's Bannana e. Two Pine’s Unukalhai 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia PEN 4. Nice head and expression, nice neck, 
needs to develop in body, nice muscle condition, unsettled in movement. 
 
TWO PINE’S GUNSHOT 25785/10 s.6.3.2010 i. Fi Mva Dreamfilla's Bannana e. Two Pine’s Unukalhai kasv. 
Kati Salo 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 23.10. Matti Luoso PEN 1 KP VSP-pentu. Tyypiltään erittäin hyvä narttupentu, 
hyvässä kunnossa, käyttäytyy vielä hieman ujosti, hyvän mallinen mutta vielä hieman pienikokoinen pää, eriävät 
pään linjat, oikea purenta, tummat silmät, sopiva kaulan pituus, hyvä luusto ja käpälät, hyvä runko, kulmaukset 
saavat vielä voimistua, liikkuu melko hyvin, tarvitsee kehäkoulutusta. 
 
TWO PINE’S KEWPIE 41343/05 s.17.7.2005 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill’s Bonfire e. Two Pine’s 
Gold Mist kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Pertunmaa RN 10.4. Paavo Mattila AVO EH. Sopusuhtainen narttu joka vaikuttaa hieman lyhyeltä, 
hyvän mallinen kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä ylälinja, sopivan vahva runko, hyvät raajat, karva ei aivan 
parhaimmillaan, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
TWO PINE’S UMBRA 13202/08 s.1.11.2007 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V-06 V-
08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Khamseen kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI 4. Nice head with correct bite, correct front and topline, 
good reach of neck, would prefer a bit less weight, well angulated hindquarters, moves well. Puolanka RN 14.8. 
Paula Rekiranta AVO ERI 2 VASERT. Tyypiltään erinomainen, tasapainoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, 
sievä narttumainen pää, lempeä ilme, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, oikein kulmautuneet raajat, tilava runko, 
runsas hyvälaatuinen turkki, hyvät vaivattomat liikkeet, iloinen luonne. 
 
TWO PINE’S UNUKALHAI 13203/08 s.1.11..2007 i. C.I.B Hu & Fin & Se(n) & Lv & Ru & Ee & It Mva RkfV-06 V-
06 V-08 XXL of Black Mirage e. Two Pine's Khamseen kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs AVO ERI 1 PN2 SERT. Erinomaiset mittasuhteet ja tyyppi, hieman 
lyhytlinjainen pää, aavistuksen voimakas kallo jossa pyöreyttä, hyvä kuonon vahvuus, kaunis kaula ja ylälinja, 
erinomainen raajarakenne ja luusto, hyvä runko, liikkeessä ylälinja painuu hieman, erittäin hyvät liikkeet, hyvä 
karva ja käytös. Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia AVO ERI. Good head and expression, 
excellent neck and shoulders, strong deep body, good coat and condition, nice quarters, would prefer sounder 
front movement. Seinäjoki KV 23.10. Eeva Rautala AVO ERI 4. Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, voimakas 
pää, hieman korostunut otsapenger ja ilme saisi olla hieman pehmeämpi, hyvä kuono-osa, hyvä kaula ja selkä, 
riittävä rungon syvyys, vahva luusto, hyvät takakulmat, hieman niukat edestä, takaliikkeet ok, edestä hieman 
kapea, hyvä luonne ja esiintyminen. 
 



TWO PINE’S ZILLION ZYPHOR 54284/08 s.15.9.2008 i. Fi Mva Dreamfilla's Bannana e. Two Pine's Frizzy 
kasv. Kati Salo 
Näyttelyt: Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker NUO ERI 1 PN3 VASERT. 1½-årig, feminin snygg tik med fina 
proportioner, välskuret huvud, härliga ögon, tillräckliga ögonbrynsbågar, korrekt bett, fina läppar, välvinklad runt 
om, vacker nacke, utmärkt bröstkorg, kraftigt ländparti, bra kors, lagon benstomme, fin has, bra pälskvalitet, 
trevligt temperament, rör sig med bra steg, trevlig attityd. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro NUO ERI 1. 
Erinomainen tyyppi, hyvä luusto ja sopiva koko, hyvät mittasuhteet, narttumainen pää, kaunis ilme, kaunis ylä-
linja, vahva selkä, erinomainen eturinta, hyvä rintakehä, vahva takaosa, tehokkaat, liikkeet. Lestijärvi RN 15.5. 
Markku Santamäki NUO ERI 1 PN2 SERT. Sopivan kokoinen, viehättäväilmeinen, hyvä kaula ja erinomainen 
ylälinja, hyvä luusto ja raajat, oikea rintakehän muoto ja oikea vatsaviiva, kaunis turkki, reippaat liikkeet mutta ei 
tahdo malttaa liikkua. Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola NUO ERI 1 PN3 VASERT. Erinomainen tyyppi, 
erittäin feminiininen, hyvä pää ja ilme, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, hyvä vahva luusto, reisi voisi 
olla leveämpi, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella mutta voisi kantaa häntänsä paremmin. Kellokoski 
ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia NUO ERI 1 VASERT. Very nice type of bitch, good outline with good front and 
rear assembly, excellent forechest, level topline, correct set-on of tail, sound on the move, I would like a bit more 
enthusiasm. 
 
TÄHTIMETSÄ BEATRICE 26716/03 s.1.5.2003 i. Fin Mva Northworth A True Ashgrove e. Fun Jva Damirazin 
Bikku-Bimu kasv. Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää ja 
ilme, riittävä kaula, eturinta voisi olla selvempi, riittävä luusto, hyvät rungon mittasuhteet, kohtalaisesti 
kulmautunut, liikkuu melko hyvällä askelpituudella, köyristää hieman ylälinjaa liikkeessä, erinomainen luonne. 
 
TÄHTIMETSÄ DESIREE 51303/05 s.05.11.2005 i. Westerner Wedding Singer e. Tähtimetsä Anastasia kasv. 
Taru Kalkkila 
Jäljestämiskokeet: Heinola 15.8. Tuovi Henttu AVO 0 (0 pist). 
 
TÄHTIMETSÄ FIONA 46821/08 s.6.8.2008 i. Fin Jva Tähtimetsä Amadeus e. Olipa's Catwalk kasv. Taru 
Kalkkila 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia NUO EH. Pretty bitch with a square outline, a little light 
in bone, needs to mature in her body but she's balanced, moves soundly and happily, misplaced tooth 
determined the grading. 
 
TÄHTIMETSÄ GABRIELA 23216/09 s.23.3.2009 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight 
e. Tähtimetsä Desiree kasv. Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen JUN EH 4. 10 kk, ikäisekseen hyvin kehittynyt juniori jolla 
kauniit linjat, riittävä luusto, narttumainen pitkä pää, kaunis ilme, hyvä purenta, erinomainen ylälinja, olkavarret 
voisivat olla viistommat, vielä kapeat mutta cockerin liikkeet, oikea karvan laatu. Kuopio KV 6.8. Paolo 
Dondina, Italia NUO EH 3. Pretty head, narrow skull, correct balance with muzzle, good front, would prefer 
more barrel chest, long in loins, good coat, not a correct topline. Kuopio KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia 
NUO EH. Good eyes and expression, I would prefer a little more definition in stop, good length and rib, I would 
prefer more drive in rear, needs more maturity to finish the whole picture. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, 
Australia NUO EH 3.Nice type of bitch, good angulations, lovely head and expression, would prefer shorter 
body, is tending to roach a little over loin on the move, but a happy mover. 
 
TÄHTIMETSÄ GARDENIA 23218/09 s.23.3.2009 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight 
e. Tähtimetsä Desiree kasv. Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta JUN ERI 3. Nice feminine head, correct bite, good front, topline 
and reach of neck, good hindq angulation, moves well. Tuusniemi RN 21.2. Saija Juutilainen JUN EH. 10 kk, 
hyvärunkoinen juniori jolla kauniit ääriviivat, sopivasti luustoa, pehmeäilmeinen narttumainen pää, hyvä purenta, 
huulet ja korvat, riittävät kulmaukset ja käpälät, köyristää hieman lanneosaa liikkeessä, oikea askelpituus, 
erinomainen karvan laatu. Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola JUN EH 3. Erittäin feminiininen, hyvä pää ja 
ilme, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, ikäisekseen sopiva runko, tasapainoisesti 
kulmautunut, tarvitsee lisää hapsuja, esiintyy hyvin. Pyhäjärvi RN 24.4. Lena Danker JUN H. 14 månader, 
feminin tik som står mycket underställd, ännu allt i genom för tunn, välskuret huvud, härligt uttryck, ännu tunn i 
nospartiet, korrekt bett, normalt vinklad fram, tunn hals, bröstkorgen får ännu utvecklas, mycket tunnt ländparti, 
önskar kraftigare benstomme, behöver tid, rör sig med bakbenen under sig och krummar ryggen, allt i gemon 
litet tunn. Kangasniemi KR 13.5. Liam Moran, Irlanti JUN ERI 2. She is very nice, pity she does not have coat, 
beautiful outline, nice head, very good length of neck, nice topline, she moves excellently. Kajaani RN 12.6. 
Jens Martin Hansen, Tanska JUN H. 14 months old, bitch who still needs to develop a lot, feminine head, 
correct bite, good neck, shoulder should be more laid back, good rear angulation, the body needs mass and 
spring of ribs, moves ok, good coat but there could be more of it, nice temperament. Kuopio KV 6.8. Paolo 
Dondina, Italia JUN EH 1. Not enough depth and barrel chest, narrow forechest, very nice head with sweet 
expression and correct ear set, long in loins, good croup, should improve with age, correct front action. Kuopio 
KV 7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia JUN H. Has got a feminine balanced head, good neck length and breed 
type, good front action, needs more spring of ribs and body to be more compact, I would prefer less length in the 
loin. Kuopio KV 8.8. Darren Bowey, Australia JUN ERI 1. Quality bitch of correct size, beautiful head and 
expression, good angulation, firm topline, good tailset, little long in body, moves well with happy temperament. 



Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen JUN EH 3. Hyvän tyyppinen nuori narttu, kuono-osa voisi olla 
täyteläisempi, hyvä kaula, etuasentoiset lavat, tiivis runko, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, erinomainen 
karvan laatu, hyvä luonne. Tampere RN 6.12. Juha Palosaari KÄY EH 2. Miellyttävä pään sivukuva, riittävä 
kaula, melko avoimet kulmaukset, hieman pitkä runko, takaliike ok, edestä leveä, hyvä häntä. 
Taipumuskokeet: Nilsiä 1.8. Jaana Heiskari SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: Iisa suhtautuu 
hyvin toisiin koiriin ja lähestyy nuolemalla ihmisiä. Haku ja laukaus hyväksytty: etenee sopivan laajasti ja 
innokkaasti maa- ja ilmavainua käyttäen, laukauksesta pysähtyy ja jatkaa. Jäljestys hyväksytty: jäljestää 
maavainuisesti varman varovaisesti, kaadon nuuskii, nuolee ja nyppii. Vesityö hyväksytty: ui halukkaasti ja tuo 
riistapukin suoraan ohjaajan käteen. Tottelevaisuus hyväksytty: Iisa on tottelevainen cockerityttö. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: parin yhteistyö toimii loistavasti ja he täydentävät toisiansa loistavasti. 
 
TÄHTIMETSÄ GRETA 23217/09 s.23.3.2009 i. C.I.B Fin & Lv Mva JV-03 BaltV-04 Finemoon Second Sight e. 
Tähtimetsä Desiree kasv. Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Ruovesi RN 5.4. Markku Santamäki JUN EH 4. Sopivan kokoinen, saisi olla kauttaaltaan 
jäntevämpi, ilmeikäs pää, löysää leuanalusnahkaa, hyvä eturinta ja laaja rintakehä, vahva lusuto, matalat 
käpälät, takaraajojen kulmaukset saisivat olla voimakkaammat, hyvin hoidettu turkki, puhtaat värit, korkea häntä 
liikkeessä, käyttäytyy luottavaisesti, saisi olla iloisempi. Lammi RN 17.7. Irina Poletaeva NUO EH 4. Correct 
size and bones, too long in proportions, good head, scissor bite, good neck, soft back, long loin, bit short 
ribcage, still needs better forechest, enough angulated in front and behind, still needs time for final developing, 
enough drive in movement. 
Taipumuskokeet: Heinola 28.8. Marjo Jaakkola SPA 1. Sosiaalinen käyttäytyminen hyväksytty: iloinen, nuori, 
uteliaasti toisiin koiriin ja ihmisiin suhtautuva narttu. Haku ja laukaus hyväksytty: kaunista hakua joka etenee 
pääosin maavainulla, Vilma löysi riistan hajun josta sai vielä lisää virtaa, laukauksesta ei välittänyt, jatkoi hyvää 
hakua, ensi käskystä luo. Jäljestys hyväksytty: maavainuinen, sopivan vauhtinen varma jäljestäjä, kaatoa 
nuuhki, hyvä suoritus. Vesityö hyväksytty: käskystä veteen ja tuo siiven joka irtosi riistapukista, hyvä uimari. 
Tottelevaisuus hyväksytty: Vilma on tottelevainen ja kiltti. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: yhteistyöhaluinen toimiva 
pari. 
 
TÄHTIMETSÄ HILMA 23206/09 s.3.4.2009 i. Fin Mva Leading-Light Ain't No Saint e. Tähtimetsä Carina kasv. 
Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JUN ERI. Nice type of bitch, good head properties but 
they still need to break, good neck and shoulders, needs to drop a little in body which will come with maturity, 
well angulated, sound happy mover. 
Taipumuskokeet: Sammatti 14.8. Jarkko Wiklund SPA 0. 
 
USEMADE GUARDIAN ANGEL 27763/10 s.16.9.2008 i. Sofus Kenzo e. Usemade You Are The One kasv. Ulla-
Stina Eriksson, Ruotsi 
Näyttelyt: Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola NUO ERI 1. Kauniissa kunnossa esitetty erittäin feminiininen 
narttu, sievä pää jossa riittävä kuonon vahvuus, erinomainen kaula, säkä ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, 
oikeat rungon mittasuhteet, liikkuu hyvällä askeleella. 
 
VIKATIKIN RUMBA 45435/08 s.5.7.2008 i. C.I.B Fin & Se(n) Mva RkfV-08 Fashion Show of Black Mirage e. 
Margate Miss Stitch kasv. Tuula Ensala 
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila NUO EH 4. Kaunispäinen narttu, erittäin hyvä kaula, eturintaa voisi 
olla enemmän, hyvä runko ja takaosa, hyvä karvapeite, voisi olla liikkuessaan ryhdikkäämpi, miellyttävä käytös. 
Mäntsälä KR 18.7. Orietta Zilli, Italia KÄY EH 3. 
 
WESTERNER GHOST STORY S53944/2005 s.24.7.2005 i. Se(n) Mva Westerner Hi-Flyer e. Westerner 
Waylight kasv. Inger Ivarsson, Ruotsi 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat AVO ERI 2 PN4. Very nice bitch, very correct in size, 
maybe a shade long in silhouette, nicely made in head, very good in proportion, lovely eye and expression, nice 
ear set and carriage, correct body and topline, sufficient forechest, lovely coat quality and colour, correct 
movements with happy tail action, nice temperament. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia AVO ERI 3. 
Feminine bitch in good condition, ideal shape of skull and expression, slight excess of throat, good balance 
between front and rear, moves with enthusiasm from well placed hocks. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-
Lehkonen AVO ERI 2. Hyvä koko ja mittasuhteet, sopiva luuston vahvuus, hyvä pään pituus, matala otsa-
penger, hyvä lapakulma, täyteläinen eturinta, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, voimakkaasti kulmautuneet 
takaraajat, kaunis turkki. 
 
WHITE FEAVER'S SWEET CUTIE PIE 14436/10 s.23.12.2009 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Crawford Silver 
Sign kasv. Soile Helenius 
Näyttelyt: Heinola 22.8. Alberto Cuccillato, Italia PEN 2 KP. Almost 8 months, big size for female, good head, 
good neck and shoulders, well angulated, needs ring training, correct movement, very promising. 
 
WHITE FEAVER'S SWEETMAISIE 14437/10 s.23.12.2009 i. Emba's Mr Shining Romeo e. Crawford Silver Sign 
kasv. Soile Helenius 
Näyttelyt: Heinola 22.8. Alberto Cuccillato, Italia PEN 3. 8 months, good type but very big size for female and 
expression is like male, enough angulation, enough movement, promising. 



 
WINDENDAVOUR'S ENDLESS EMOTION 36386/09 s.24.4.2006 i. Se(n) Mva Mistily's Amber Gambler e. 
Windendavour's Up To Date kasv. Lotta Andersson, Ruotsi 
Näyttelyt: Teuva RN 21.8. Paavo Mattila AVO EH. Hieman lyhyeltä vaikuttava narttu jolla kaunisilmeinen pää, 
hyvä kaula, sopivan vahva runko, riittävät kulmaukset, hyvä karva, voisi olla liikkeessä ryhdikkäämpi, hyvä 
luonne. 
Jäljestämiskokeet: Nurmo 15.8. Toni Tunkkari AVO 0 (0 pist). 
Luonnetesti: Haukipudas 26.9. Reijo Hynynen ja Jari Keinänen 110 pist (+120/-10). Toimintakyky +1, terävyys 
+1, puolustushalu +1, taisteluhalu -1, hermorakenne +1, temperamentti +1, kovuus +1, luoksepäästävyys +3, 
laukauspelottomuus +++. 
 
ÅSA 53871/06 s.23.10.2006 i. C.I.B Fin & Ee Mva EeV-02 Berryhill's Bonfire e. Merazure Lady Luck kasv. 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta AVO ERI. Nice feminine head, correct bite and front, would prefer 
better topline, well set tail, good hindquarters, moves well. 
 
 
KASVATTAJALUOKAT 
 
Kennel ALLWAY'S om. Satu Utriainen 
Näyttelyt: Kajaani KV 9.1. Harry Vella, Malta KASV 1 KP ROP-KASV. Very nice group of cockers, excellent in 
type, moved well as a group. Kruunupyy RN 8.5. Vera Smirnova, Viro KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. 
Erinomaista tyyppiä, terverakenteiset koirat joilla oikeat mittasuhteet, hyvät luonteet, hyvät turkit. Lestijärvi RN 
15.5. Markku Santamäki KASV 1 KP ROP-KASV. Korkeaaluokkaisia yksilöitä, iloiset hännät, hyvät mittasuhteet 
ja linjat, vahvat turkit ja hyvät liikkeet, ryhmä on riittävän tasalaatuinen. Ylivieska KV 17.7. Marjo Jaakkola 
KASV 1 KP ROP-KASV. Ryhmä erinomaisen tyyppisiä rotunsa edustajia, kauniit päät ja ilmeet, hyvät ryhdit, 
onnittelut kasvattajalle. Puolanka RN 14.8. Paula Rekiranta KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Ryhmä 
tyypiltään erinomaisia yksilöitä joilla hyvät mittasuhteet, kauniit turkit ja hyvät liikkeet, parhaat onnittelut 
kasvattajalle joka on vaalinut aitoa cockerspanielin iloista luonnetta. 
 
Kennel BENCHMARK om. Mariann ja Anett Korpi 
Näyttelyt: Puumala RN 2.5. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV BIS4-KASV. Kaunis tasalaatuinen ryhmä, 
koirilla hyvät mittasuhteet, kauniit päät ja ilmeet, kauttaaltaan hyvärakenteisia koiria, hyvät karvapeitteet, liikkeet 
ja luonteet, onnittelut kasvattajalle. Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KASV 2 KP. Well 
matched group of particolours in type and size, all moved well, all have nice head and expression. Kuopio KV 
7.8. Frank Whyte, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-KASV. Good heads, bones and compact bodies, square in 
shape, of good temperaments, well presented in good coat and condition, all with good breed type. Kuopio KV 
8.8. Darren Bowey, Australia KASV 1 KP ROP-KASV. Nice even group of dogs, good type. Seinäjoki KV 
23.10. Eeva Rautala KASV 1 KP ROP-KASV. Ryhmä erittäin hyvän tyyppisiä rotunsa edustajia, kaikki erittäin 
hyviä liikkujia ja esiintyjiä. Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-KASV. Well matched, 
moved well together and enjoyed the experience, moved in harmony until one of them wanted to go in other 
direction. Helsinki KV 12.12. Paula Heikkinen-Lehkonen KASV 1 KP ROP-KASV. Kaikki ryhmän koirat ovat 
samaa erinomaista rotutyyppiä, liioittelemattomia ja tasapainoisia, kasvattajalla on selkeä linja, tässä on erin-
omainen jalostusmateriaali jolla on hyvä jatkaa. 
 
Kennel FLYERS om. Paula Saarinen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KASV 1 KP BIS-KASV. Another good group 
in type and size, all have similar heads and expressions and front and rear assembly, all moved soundly. 
Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia KASV 1 KP ROP-KASV. All of similar type, demonstrating 
nice heads, all have good bodies, sound moving, very balanced cockers. 
 
Kennel GOLDBIRD'S om. Sinikka Granström 
Näyttelyt: Tampere KV 21.3. T A Pillement-Heijden, Alankomaat KASV 1 KP ROP-KASV. Black and white, 
blue roan, very nice heads, soft expressions, nice neck and shoulders, level toplines, good coats, very good 
moving dogs, merry in personality, please pay attention to that the bitches will not be too small. Kellokoski ER 
5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KASV. Another well matched group in type and size, all have similar 
heads and expressions, a couple are moving a bit closer in behind than others. Tervakoski KV 29.8. Susie 
Svoldgaard, Tanska KASV 1. Nice collection of cocker spaniels of equal types, nice temperaments, good 
movements. 
 
Kennel HEART ROCK om. Katri Alavalkama ja Jan Egeland-Jensen 
Näyttelyt: Eckerö KV 26.9. Rony Doedijns, Alankomaat KASV 1 KP ROP-KASV. Nice group, very similar in 
type, they need to train a bit more for group presentation, very nice in head profiles and general outline, very 
nice in coat quality, colour and markings, typical in temperament. 
 
Kennel JENLIN om. Merja Harjula 
Näyttelyt: Seinäjoki ER 16.5. Marjo Jaakkola KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Ryhmä erittäin hyvä-
tyyppisiä, hyvät päät ja ilmeet, kauniit kaulat ja ylälinjat, sopivat luustot, tasapainoisesti kulmautuneet, hyvät 
liikkeet ja iloiset luonteet. Närpiö RN 29.5. Elena Ruskovaara KASV 1 KP ROP-KASV BIS3-KASV. 3 



yhdistelmää, kaunis ryhmä eri ikäisiä tyypikkäitä koiria, varsin kivat mittasuhteet kaikilla, hyvät rungon mallit ja 
terveet liikkeet, mukavat käytökset, onnea kasvattajalle. Teuva RN 21.8. Paavo Mattila KASV 1 KP ROP-KASV 
BIS2-KASV. Kaunis tasalaatuinen ryhmä, kauniit päät ja ilmeet, erittäin hyvärakenteisia koiria, hyvät karva-
peitteet ja liikkeet, hyvät luonteet, parhaat onnittelut kasvattajalle kauniista ryhmästä. 
 
Kennel LEADING-LIGHT om. Satu Laitinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia KASV 2 KP. Good type of orange roans, all 
displaying good bone and substance, very typy, all in good condition, good temperaments and happly. 
 
Kennel MUSKETTIKOIRAN om. Pirjo Toivakainen 
Näyttelyt: Ristiina KR 31.7. Jose M Doval, Espanja KASV 1 KP ROP-KASV. Nice group, very good quality 
and very good things in common, breeder can be proud of them. 
 
Kennel NIGHTLANE'S om. Anneli ja Pertti Tamminen 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola KASV 1 KP ROP-KASV. Ryhmä hyvin liikkuvia koiria, hyvät 
päät ja ilmeet, hyvät rungon mittasuhteet, sopivat luustot, etuosiin voisi kiinnittää huomiota. Puumala RN 2.5. 
Paavo Mattila KASV 2 KP. Hyvä tasalaatuinen ryhmä, hyväpäisiä koiria, etuosissa hieman huomauttamista, 
muutoin hyvärakenteisia koiria, hyvät karvapeitteet ja liikkeet, miellyttävät luonteet, onnittelut kasvattajalle. 
Teuva RN 21.8. Paavo Mattila KASV 2 KP. Kaunis tasalaatuinen ryhmä, hyvän malliset päät, joillakin etuosissa 
hieman huomauttamista, hyvät karvapeitteet, koirat liikkuvat hyvin ja ovat miellyttäväluonteisia, onnittelut 
kasvattajalle. Mäntyharju RN 28.8. Annaliisa Heikkinen KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Tyypiltään yhte-
näinen ryhmä, tyylikkäitä hyvin liikkuvia koiria, kaikilla hyvälaatuiset turkit ja hyvät luonteet. 
 
Kennel NORTHWORTH om. Nina Kauhanen 
Näyttelyt: Turku KV 24.1. Joao De Paula Bessa, Portugali KASV 1 KP ROP-KASV. Très homogène avec très 
bons chiens. Hamina KV 23.5. Petra Junehall, Ruotsi KASV 1 KP ROP-KASV BIS2-KASV. Grupp bestående 
av en hane och tre tikar ur fyra kombinationer, högklassiga homogena individer med ljuvliga uttryck och 
huvuden, underbara rörelser, visas i top kondition med härliga cocker temperament, gratulerar till ett super 
resultat. Raisio RN 13.6. Hans Rosenberg, Ruotsi KASV 1 KP ROP-KASV BIS1-KASV. Uppfödergrupp 
hemtad från 4 kullar, en grupp med hundar med kvalitet, typ och utstrålning, från junior till senior visar på kvalitet 
och medvetenhet i uppfödarens arbete, jag bugar och tackar. 
 
Kennel PRETTY FLOWER'S om. Katariina Leivo 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KASV. Well matched fro size and angulation, 
some variety in heads, all moved well. Helsinki PN 28.11. Vesa Lehtonen KASV 1 KP ROP-KASV. Ryhmä joka 
koostuu kahdesta eri pentueesta, yksilöiden kesken ryhmä jakaantuu kahteen hyvin kauniiseen ja linjakkaaseen 
yksilöön sekä kahteen selvästi vielä aikaa tarvitsevaan yksilöön, kaikilla mukavat iloiset luonteet. 
 
Kennel RACCOON'S om. Ritva-Liisa ja Jaana Rankio 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KASV 3 KP. Well matched for type, all have 
similar heads and expressions, all well matched on the move. 
 
Kennel SHAVIAN om. Jaana Ranta 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KASV. All have typical heads and 
expressions, very similar in type, a bit variety in sizes, all had very similar gait pattern. 
 
Kennel SHEERCLEVER om. Tuija Christensen, Tanska 
Näyttelyt: Heinola KR 22.8. Alberto Cuccillato, Italia KASV 1 KP ROP-KASV. Excellent breeder's group, very 
similar in types and lovely expressions. 
 
Kennel TRIPLET om. Heli Härkälä 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Sarah Amos-Jones, Iso-Britannia KASV 4 KP. Well matched group in type and 
size, all moved soundly and happily, all have similar heads and expressions. Hyvinkää ER 9.10. Pamela 
Halkett, Iso-Britannia KASV 3 KP. All very similar, good substance, nice bodies, good condition, good type. 
Helsinki KV 11.12. Bill Bunce, Iso-Britannia KASV 2 KP. Well matched team who stay together most of the 
time although sometimes in different speeds. 
 
Kennel TWO PINE'S om. Kati Salo 
Näyttelyt: Alajärvi RN 31.7. Leila Kärkäs KASV 1 KP ROP-KASV BIS2-KASV. Kolmesta eri yhdistelmästä 
koostuva ryhmä, erinomaisesti liikkuvia koiria, kolme mustaa ja yksi punainen, mustilla hyvin yhtenäinen erin-
omainen tyyppi, hyvät rakenteet, punainen niukemmin kulmautunut, onnittelut kasvattajalle hyvistä rakenteista, 
päissä on vielä työstettävää, erinomaiset karvat ja iloiset luonteet. 
 
Kennel TÄHTIMETSÄ om. Taru Kalkkila 
Näyttelyt: Korpilahti RN 28.3. Marjo Jaakkola KASV 2 KP. Ryhmä erittäin hyvän tyyppisiä koiria, miellyttävät 
päät, hyvät rungot, vahvat luustot. 
 
 



JÄLKELÄISLUOKAT 
 
COASTLINE HIPPIE GIRL Fin Mva 22309/03 s.11.4.2003 i. De & Dk & Se(n) & De(VDH) Mva PMV-03 KBHV-
04 SeV-05 Midnight Train vom Rauhen Holz e. Coastline Gift Rose kasv. Taina Lehtonen 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. KB JÄLK 2 KP. All of good type, producing nice heads, happy temperaments. 
 
FLYERS ZIM BEAN Fin Mva 33797/05 s.26.2.2005 i. PMV-99 Flyers You Know e. Flyers Baby Doll kasv. Paula 
Saarinen 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JÄLK 1 KP ROP-JÄLK. Influencial sire, all 
puppies of similar type, all are nicely balanced. 
 
MANCHELA SHIRAZ 37477/08 s.28.3.2008 i. GB Sh Ch Lindridge Star Quest e. Manchela Chianti kasv. 
Michael Masters, Iso-Britannia 
Näyttelyt: Hyvinkää ER 9.10. Pamela Halkett, Iso-Britannia JÄLK 2 KP. All offspring of similar type, similar 
size, good bone, excellent temperaments. 
 
XXL OF BLACK MIRAGE C.I.B Hu & It & Fin & Ee & Se(n) & Ru & Lv Mva Hu JMva AKSg RkfV-06 V-06 V-
08 30215/05 s.10.12.1998 i. C.I.B Hu & Yu & Ro & Hr Mva Yu JMva Charbonnel Glenmartin e. Love Me True of 
Black Mirage kasv. Tamas Jakkel, Unkari 
Näyttelyt: Kellokoski ER 5.6. Kim Gain, Iso-Britannia JÄLK 1 KP BIS-JÄLK. He's producing nice type of 
offspring, all similar, with good substance, all moved well, good tail carriages. 
 


