teksti: Marja-Liisa Kotiranta
SPRINGERSPANIELIT RY
ENGLANNINSPRINGERSPANIELIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA
RAPORTTI VUODELTA 2016
Jalostustoimikunnan kokoonpano vuonna 2016 on ollut Marja-Liisa Kotiranta (vetäjä), Heidi
Nemlander, Saila Karlsson, Susanna Pohjola, Marja Lupsakko, Johanna Penttilä ja Outi Laasanen
(pentuvälitys).
Jalostustoimikunta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse keskusteluryhmän välityksellä ja puhelimitse.
Jalostusneuvontaan ei ollut tarvetta vuoden aikana urosehdotusten osalta. Yhdistelmiä tarkistettiin
vuoden aikana ennen astutusta 24 kpl. Rotukohtaiset neuvottelut pidettiin keväällä Tampereella ja
syksyllä Kaarinassa yhdistyksen yleiskokousten yhteydessä.
Vuonna 2016 rekisteröidyt pentueet:
Lihavoituina jalostuksen toimintaohjeen täyttävät yhdistelmät.

Pentueet 2016
Bimbik's Finch – Glamorly Golden Standard
Adamant’s Riding High – Wildomar’s Jewel From The Moon
High Score Just A Flyer – Kahdensiskon Catch My Drift
Snow Wood Fox – Snow Wood Columba
Hayzehill’s Peek The Moon – Quadmir’s Superstar
Cloette’s Absolutely No Decorum – Cranelake’s Bet On Me
Adamant’s Renaissance Man – Adatza’s Emerio She
Big Hill’s Wonderwall – Sweetie-pie Kariba
Ocean Pitfal Orang-A-Tang – Ancer’s Perfect Rose
Adamant’s Press Stop – Lordsett Don’t Worry Be Happy
Astrospring’s Phoenix – Bogaloo’s Flower Power
Craigscourt Bramble – Birchstep’s Erica
Astrospring’s Phoenix – Kahdensiskon Captured Beauty
Arrant I Got Rhytm – Sweetie-pie Africa
Arrant I Got Rhytm – Full Flavour Field Flower
Quadmir’s Lesabre – Quadmir’s Batgirl
Adamant’s Fortune Is Future – Adamant’s Touch My Heart
Wildomar’s Magic Rhythm – Bacecho Gingerbread Cookie
Kahdensiskon Brilliant Future – Another Dream from Avendesora Poland
Windmillwood Max – Fågeljägarens Green Finch
Ingribakkens Ollie – Deb’s Celica
Hayzehill’s Peek The Moon – Hayzehill’s Next Bird Is Mine
Craigscourt Bramle – Hayzehill’s Night Ranger
Grouseseeker’s Frosty King – Grouseseeker’s Autumn Rose
Bimbik’s Finch – Sembre Felicita Bimbik’s Cecilia
Ruby Jasper Darrem Canis – Fariinin Top Model
Livingdale’s Just Dynamite – Blacktan Sirius Kiss On The Cheek
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Nostradamus Hebanowa Sfora – Bogaloo’s Flashdance
Zero One’s Kilkerran – Sparklecreak’s Elite Luumu
Bimbik’s Harold – Quadmir’s Golden Lady
Wishingspring’s Jamaican Pepper – Hayzehill’s Powerful Planet
Triteal’s Chocolate Pie – Saraki’s Alltime Sunsine
Nosrtadamus Hebanowa Sfora – Ocean Pitfal Obsession
Sanque’s Cit To The Chase – Glamorly Golden Daydreams
High Score Just A Flyer – Cranelake’s Covergirl
Sweetie-pie Soulmate – Beater’s Babe
Ocean Pitfal Made By Innocent – Ocean Pitfal Night Sky Diamond
Nosrtadamus Hebanowa Sfora – Wishingspring’s Gimgerbread
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Yhteensä: 38 pentuetta 235 pentua (114 + 121)
Suomeen vuonna 2016 rekisteröidyt tuontikoirat:
Cher Delight Diamond Eclips narttu FI24199/16 synt. 5.4.2014 i. Your Heart Beating Three
Bonds Valley e. Spring Heiz Uma Turman kasv kennel Cher Delight, Venäjä
Sunntoya’s Notte Stellata narttu FI28839/16 synt. 30.10.2015 i. Adamant’s Press Stop e.
Adamant’s Glamour Moments kasv Liina Sepp, Viro
Sempre Felicita Bimbik’s Cecilia narttu FI28972/16 synt. 19.2.2014 io. Bimbik’s Haven e.
Wildomar’s Knocks You Out kasv. Karme Reiljan, Viro
Spring Heiz Pablo Picasso uros FI41640/16 synt. 1.1.2016 i.Cardhu Aint Got You e. Lordsett No
Risk No Fun kasv. kennel Spring Heiz, Venäjä
Ffrwdgrech Finn uros FI45748/16 synt. 25.5.2016 i. Bryngwrhyd Bruno e. Caegarw Eclaire kasv.
???, Iso-Britannia
Barecho Always Have Always Will uros FI56028/16 synt. 18.8.2016 i. Goldmoore’s Gold
Dreamer e. Barecho Devil Wears Prada kasv. Helene Björkman, Ruotsi
2016 rekisteröitiin 235 pentua (114 + 121). Keskimääräinen pentuekoko oli 6,2. Pentueita oli 38,
joista jalostuksen toimintaohjeen vähimmäisvaatimukset täyttäviä oli 23. Niistä 15, jotka eivät
täyttäneet jalostuksen vähimmäisvaatimuksia, neljässä yhdistelmässä puuttui molemmilta ja
kahdessa toiselta vanhemmista fukosidoosistatus. Ensin mainistuissa yhdessä pentueessa emältä
puuttuu myös koe- ja näyttelytulos ja se on ensikertalaisena synnyttäjänä yli viisivuotias, yhdessä
lisäksi isällä ei koe- eikä näyttelytulosta ja yhdessä isän silmätutkimus 22 kk vanhempi eikä emällä
ole ulkomuotoarvostelua. Toiseksi mainituissa toisessa lisäksi kummallakaan vanhemmalla ei ole
ulkomuotoarvostelua. Viidessä pentueessa molemmilta vanhemmilta puuttui metsästys- tai
taipumuskoetulos. Yhdessä tapauksessa isän ja yhdessä emän silmätutkimustulos oli yli 22 kk
vanha. Kahdessa pentueessa sukusiitosprosentti ylitti 6,25 kuudessa polvessa laskettuna. Yhdessä
tapauksessa pentujen sukutaulussa oli tunnettu PRA-kantaja molemmin puolin kolmannessa
polvessa. Yhdessä pentueessa isällä ei ollut metsästyskoetulosta ja näyttelystä H. Yhdessä
tapausessa kummallakaan vanhemmista ei ollut astutushetkellä voimassa olevaa
silmätutkimusttulosta eikä niitä oltu lonkkakuvattu, kummallakaan ei ollut koetulosta eikä emällä
näyttelypalkintoa.

Yhteensä 30 eri urosta käytettiin jalostukseen. Seuraavilla uroksilla oli useita pentueita:
• Nostradamus Hebanowa Sfora (synt 2015) 3 pentuetta / 22 pentua
• High Score Just A Flyer (synt 2014) 2 pentuetta / 16 pentua
• Hayzehill’s Peek The Moon (synt 2012) 2 pentuetta / 16 pentua
• Astrospring’s Phoenix (synt 2014) 2 pentuetta / 15 pentua
• Bimbik’s Finch (synt 2010) 2 pentuetta / 14 pentua
• Arrant I Got Rhytm (synt 2010) 2 pentuetta / 13 pentua
• Craigscourt Bramle (synt 2013) 2 pentuetta / 11 pentua
Seitsemää urosta käytettiin useampaan kertaan ja näillä uroksilla oli yhteensä lähes puolet (46 %)
vuoden pennuista (15 pentuetta 38:sta).
Isien ja emien suhde lasketaan jakamalla jalostukseen käytettyjen urosten määrä jalostukseen
käytettyjen narttujen määrällä. Viime vuonna se oli 0.79. Isien ja emien lukumäärän suhde on
pysytellyt viimeisen kymmenen vuoden aikana 0,6 ja 0,8 välillä, viimeisen viiden vuoden aikana
0,69 ja 0,8 välillä. Vuonna 2014 se oli 0,8. Mitä lähempänä tämä suhde on lukua 1, sitä
tehokkaammin rodun jalostuspohja on käytössä (tässä ei oteta huomioon jalostuskoirien keskinäisiä
sukulaissuhteita). Isät/emät-suhde voidaan laskea myös sukupolvittain ja näin laskettaessa tilanne
näyttäisi jonkin verran parantuneen eli nykyisin käytetään hieman enemmän eri uroksia verrattuna
2000-luvun loppuun. Keskimääräinen jalostuskäytön ikä oli viime vuonna uroksilla noin 4 v 3 kk ja
nartuilla 4 vuotta ja 1 kk.

Kaavio Saila Karlsson
Rodun tulevaisuutta ajatellen olisi tärkeää, että koko rodun käyttökelpoinen materiaali
hyödynnettäisiin mahdollisimman tarkoin ja tasaisesti. Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään
puolet syntyvistä koirista, tai pentuekoko huomioiden se rodun osuus, joka saadaan jakamalla luku
2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. Jos rodun pentuekoko on vaikkapa 5, jalostukseen tulisi
käyttää 40 % rodun koirista. Englanninspringerspanieleilla n. 32 % rodun koirista tulisi käyttää
jalostukseen. Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle
on pienilukuisissa roduissa 5 % ja suurilukuisissa 2-3 % suhteessa rodun neljän vuoden

rekisteröinteihin. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana keskimäärin 1000 koiraa, ei
yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20 - 50 koiralle. Yhdessäkään rodussa ei
yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi
pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % suhteessa neljän vuoden
rekisteröinteihin.( Lähde: 29) SKL – FKK ry / Perinnöllinen monimuotoisuus ja jalostuspohja).
Englanninspringerspanieleilla sekä näyttelylinja että käyttölinja yhteenlaskettuna 56 jälkeläistä
vastaa 5%:a ja 34 jälkeläistä vastaa 3 %:a. Yhdellä koiralla ei myöskään saisi olla yli 100
lastenlasta, jotta geneettinen muuntelu pystyttäisiin turvaamaan. Geneettisen muuntelun
turvaaminen on olennaista rodun elinvoiman ja jalostettavuuden säilyttämiseksi. Jatkettu sukusiitos
johtaakin usein sellaisin ongelmiin kuin lisääntymisvaikeudet, pienet pentueet, pentukuolleisuus,
epilepsia tai epämääräinen elinvoiman heikkeneminen. Tätä ilmiötä kutsutaan
sisäsiitosdepressioksi.
Kolmella uroksella on ylittynyt vuonna 2016 34 jälkeläisen enimmäisraja eikä niitä enää suositella
jalostuskäyttöön populaatiogeneettisin perustein. Rodun jalostuksen toimintaohjeen mukaan raja on
40 jälkeläistä. Nämä urokset ovat:
- Adamant’s Press Stop (synt 2009) 7 pentuetta / 39 pentua
- Hollyoak’s Isidor (synt 2010) 4 pentuetta / 38 pentua
- Pygmalia’s Bärg’s Kalevala (synt 2011) 3 pentuetta / 36 pentua
- Canouan Evermore (synt 2009) 6 pentuetta 35 pentua
- Adamant’s Take Your Hopes (synt 2006) 6 pentuetta / 34 pentua
- Sweetie-pie Ahab The Arab (synt 2010) 7 pentuetta / 34 pentua
Meillä on koiria, joilla toisen polven jälkeläisten määrä ylittää 100 kappaletta (viimeiset
lapsenlapset ovat syntyneet vuonna 2009 tai sen jälkeen):
Urokset:
- Linmoor Zimply Zalient 206 lastenlasta (35 pentuetta)
- Adamant’s Press Stop 168 lastenlasta (25 pentuetta)
- Goldmoore’s Gold Dreamer 150 lastenlasta (31 pentuetta)
- Belimir’s Raffaello 116 lastenlasta (17 pentuetta)
- Rindi’s Pablo Picasso 108 lastenlasta (19 pentuetta)
Nartut
Adamant’s Summer Fantasy 115 lapsenlasta (5 pentuetta)
Wildomar’s Dig Dub’N’Deny 104 lapsenlasta (3 pentuetta)
Rodun sukusiitosprosentti oli viime vuonna 2,4 %. Sukusiitosprosentit ovat vaihdelleet viimeisen
kymmenen vuoden aikana 1,3 % ja 2,4 % välillä (lähde: KoiraNet). Sukusiitosprosentti oli viime
vuonna korkeimmillaan kymmeneen vuoteen. Sukusiitosprosentti kuvaa, kuinka paljon pentueiden
vanhemmat ovat sukua keskenään. Mitä suurempi prosentti on, sitä läheisempää sukua vanhemmat
ovat toisilleen. Tällä hetkellä jalostuksen toimintaohjeessa rajana hyväksynnän saamiseen on 6,25
% laskettuna kuudelta sukupolvelta. Koko rodun tasolla olisi hyvä pyrkiä mahdollisimman pieneen
sisäsiitosprosenttiin ja sen tulisi olla ehdottomasti alle 2,5 %. Valitettavasti näissä KoiraNetin
luvuissa on muistettava, että ne antavat turhan positiivisen kuvan todellisuudesta. Ohjelmasta
puuttuu tuontikoirien sukutauluista koiria eikä ohjelma ymmärrä kahteen eri maahan rekisteröityä
koiraa samaksi yksilöksi, koska sillä on kaksi eri rekisterinumeroa. Lisäksi sukusiitosprosentti
muuttuu, jos lasketaan erikseen näyttely- ja käyttölinjaiset koirat, joita vain harvoin sekoitetaan
keskenään.

Kaavio Saila Karlsson
Terveystulokset
Lonkkatutkimuksia suoritettiin 130 kpl (A 70 kpl, B 50 kpl, C 10 kpl, D 0 kpl ja E 0 kpl), A tai B
lonkkaisia tutkituista oli 120 kpl eli 92% (edellisenä vuonna 78 %). Kymmenen viimeisen vuoden
aikana A tai B lonkkia tutkituista on ollut keskimäärin 80,5%. Rodun BLUP-indeksi 100 eli rodun
keskiarvo kuvaa lähempänä B:tä kuin A:ta olevia lonkkia eli lonkkien suhteen voidaan tilannetta
pitää hyvänä. Kyynärnivelet tutkittiin 58 koiralta ja tulos 0 (terveet) oli 54 kpl, tulos 1 (lievät
muutokset) kolmella ja tulos 3 (huomattavat muutokset) yhdellä koiralla. Kymmenen viime vuoden
aikana 0-tuloksen tutkituista on saanut 93%.

Kaavio Saila Karlsson
Vuonna 2016 annettiin yhteensä 184 silmälausuntoa, joista 10 kpl:ssa tehtiin myös gonioskopia.
151 ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. Silmäsairauksia todettiin seuraavan laisesti: glaukooma,
kohonnut silmänpaine 2, silmätarkastus- ja gonioskopia tutkimus, diagnoosi avoin 1 kpl, kaihi 3 kpl
(totaali katarakta 1 kpl, kortikaalinen 1, synnynnäinen katarakta 1), RD multifokaali 3 kpl, RD
diagnoosi avoin 1 kpl, näköhermo coloboma 1 kpl, distichiasis 12 kpl, sarveiskalvon
dystrofia/degeneraatio 1 kpl, muu sarveiskalvo sairaus 1 kpl.
Terveyskyselyn vastaukset
Englanninspringerspanielien terveyskyselyyn saatiin vastaukset vain kahdesta koirasta.
Sairausilmoituksia tuli viisi
Sairausilmoituksia saatiin viisi kpl. Näistä yhdestä oli täytetty myös terveyskysely.
-

kasvaimia 2 kpl, toinen lopetettu 7 v 6 kk ja toinen 2 v 4 kk
SLO 1 kpl
maksasairaus 1 kpl (epäily krooninen hepatiitti) koira kuollut 1 v 8 kk
epilepsia 1 kpl

Kennelliiton jalostustietokantaan raportoitiin koirien kuolinsyyksi:
Maksan ja ruuansulatuskanavan sairaus
- maksan ja ruuansulatuskanavan sairaus 1 kpl
- maksan vajaatoiminta 2 kpl
Iho- ja korvasairaudet
- Muu iho- tai korvasairaus 1 kpl
Immunologinen sairaus
- Muu immunologinen sairaus (SLO) 1 kpl
Kasvainsairaudet, syöpä
- Kasvainsairaudet, syöpä 3 kpl
- Lymfoma, imusolmukesyöpä 1 kpl
- Muu kasvainsairaus 3 kpl
Lopetus ilman sairauden diagnosointia 2 kpl
Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi
- muu käytösongelma
Muu sairaus, jota ei ole listalla
- suolitukos 1 kpl
Silmäsairaus
- sokeutuminen 1 kpl
Tapaturma tai liikennevahinko 2 kpl
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 14 kpl
Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 3 kpl
Yhteensä 36 kpl keski-iän ollessa 9 v 7 kk. Tulee kuitenkin muistaa, että KoiraNetissä on useiden
koirien kuolinajat merkitty väärin ja läheskään kaikkia ei ilmoiteta sinne. Tämä vääristää
laskettavaa keski-ikää.

Olisi tärkeää saada jatkossa vielä kattavampi otos koiria mukaan terveys- ja sairausilmoituksiin ja
myös niitä perusterveitä. Pienen vastausmäärän vuoksi ei voida tehdä johtopäätöksiä siitä, mihin
jalostuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Jatkossa onkin panostettava
terveyskyselyvastausten saamiseen mahdollisesti jonkinlaisilla kampanjoilla.
Pentuvälityksen osalta on kasvattajia pyydetty täyttämään myös kysely astutuksen ja synnytyksen
sujumisesta. Kaikissa ilmoitetuissa pentueissa astutus oli sujunut helposti. Yksi narttu ilmoitettiin
siemennetyn pakastespermalla. Tyhjäksi jääneitä ei raportoitu, yksi keskenmeno raportoitiin. Yhtä
synnytystä lukuun ottamatta synnytykset sujuivat. Keisarinleikkauksia raportoitiin yksi, plasentiitti
ja napatulehdus jo ennen avautumisvaiheen loppumista tehdyn hätäsektion syynä. Tässä
synnytyksessä yksi pentu kuoli kohtuun, kaksi heikkoa päivän vanhoina. Yhden kuolleen pennun
raportoitiin syntyneen viidessä (yksi epämuodostunut), kaksi pentua yhdessä (toinen
epämuodostunut) ja kolme kuollutta kahdessa pentueessa. Yhdellä pennulla raportoitiin olleen pieni
häntämutka. Kaiken kaikkiaan englanninspringerspanielia voidaan pitää hyvin ongelmattomana
rotuna astutusten ja synnytysten suhteen.
Geenitutkimus
Helsingin yliopistossa tehdään geenitutkimusta professori Hannes Lohen johdolla. Springerspanielit
ry:n kotisivuilla olevalle listalle näytteenantaneita on ilmoitettu 175 kappaletta. Toivoisimme
omistajien toimittavan varsinkin epilepsiaa, glaukoomaa ja autoimmuunisairauksia sairastavista
koirista verinäytteet ja lomakkeen tutkimusryhmälle. Lisätietoja löytyy internetistä
www.koirangeenit.fi
Geenitestaus
Genoscoperin MyDogDNA-määritykseen on osallistunut tammikuuhun 2017 mennessä 30 - 100
koiraa. Alkuvuodesta tutkittuja englanninspringerspanieleita oli siis koossa yli 30 kappaletta, jolloin
voitiin perimän monimuotoisuus suhteessa muihin saman rotuisiin määrittää.
Verrattaessa englanninspringereiden monimuotoisuutta (33,4 %) kaikkien rotujen keskiarvoon (34,6
%), voidaan todeta, että tilanne on kohtuullisen hyvä, mutta vielä olisi tehtävää monimuotoisuuden
lisäämisessä. Rotu kuitenkin ylittää ylösajavien koirien keskiarvon (30,6 %), muttei huomattavasti.
Pitää lisäksi muistaa, että käyttölinjaisia ei ole joukossa todennäköisesti lainkaan tai hyvin vähän.

Geneettinen sukulaisuus

Englanninspringerspaneilta on löytynyt kuuden eri sairauden geeni. Näistä nuorena kuolemaan
johtavan fukosidoosisairauden aiheuttaja on osattu testata jo 1980-luvulta. Geenitestausta on rodun
jalostuksessa käytettykin hyvin hyödyksi ja tällä hetkellä sairaus lienee kohtuullisen hyvin jos ei
täysin hävinnyt rodusta. GSDVII tai perinnöllinen fosfofruktokinaasientsyymin (PFK) puutos ja
ARHN (autosomaalinen resessiivinen perinnöllinen nefropatia; alun perin
englanninspringerspanielilta löydetty mutaatio) sairaita koiria ei ole raportoitu
jalostustoimikunnalle. Tappi-sauvasolusurkastuma (Cone-Rod Dystrophy; cord1-PRA / crd4)
testausta on käytetty vuosia jalostuksen apuna, tosin merkitys rodulle on nykytietämyksen mukaan
pieni. On löytynyt X-linked tremors (x-kromosomaalinen neurologinen sairaus) geeni, yhtään
tapausta ei ole raportoitu jalostustoimikunnalle. Lisätietoja löytyy MyDogDnan sivuilta
(https://www.mydogdna.com/crm/index.html#en/breeds/519248a83cd390a052000169/english_spri
ngerspaniel/disorders). Englanninspringereistä on löytynyt myös geeni pitkän QT- ajan
oireyhtymästä (sydämen johtumishäiriö), yhtään tapausta ei ole raportoitu jalostustoimikunnalle.
Yhdistyksen kotisivuille aletaan lomakkeen kautta kerätä geenitestituloksia koirista. Toivottavasti
mahdollisimman moni ilmoittaa koiransa tulokset myös kotisivuille. Koiran profiilin voi myös
jakaa jalostustoimikunnalle osoitteeseen ess_terveys@springerspanielit.com
Koekäynnit:
Metsästyskokeisiin (SPME) osallistui vuoden aikana 30 englanninspringerspanielia. Koekäyntejä
oli 86, joista 69 VOI- ja 17 AVO-luokassa. Osallistuneista 27 koiraa palkittiin vähintään AVO3tuloksella. Vesilintukokeisiin (SPME-V) osallistui 19 koiraa. Koekäyntejä oli 36, joista 22 VOIluokassa ja 14 AVO-luokassa. Osallistuneista 17 koiraa palkittiin vähintään AVO 3-tuloksella. FI
KVA-tittelin vuoden aikana saavuttivat FI KVA Merry, FI KVA Sweetie-pie Kalabria, FI KVA
Snow Wood Doc ja FI KVA Windmillwood Max

Taipumuskokeisiin osallistui vuoden aikana 82 eri koiraa ja koekertoja tuli yhteensä 89 kappaletta.
54 koiraa (61 %) läpäisi taipumuskokeen
MEJÄ-kokeisiin on vuoden aikana osallistunut 79 englanninspringerspanielia (yhteensä 192
koekäyntiä), joista 65 palkittiin vähintään AVO3-tuloksella. 30 koiraa palkittiin VOI1-tuloksilla ja
13 koiraa AVO1-tuloksella. FI JVA:n arvon saavutti 9 englanninspringerspanielia (Beeline Love
Supreme, Baskethill’s Lumos Maxima, Sweetie-pie Scoopy Doo, Baskethill’s Key To Charm,
Korpikuusenkyynel Finsbury London, Quadmir’s Skywalker, Saraki’s Attractive Tempation,
Quadmir’s Batgirl ja Pygmalia’s Prinz Power Point), POHJ JVA:ksi tuli Kahdensiskon Bases
Coverer ja FI KVA-J –tittelin sai Baskethill’s Jolly Jumper.
MH-luonnekuvaukseen osallistui kymmenen englanninspringerspanielia, jotka kaikki suorittivat
sen. Tällä hetkellä on luonnekuvattu yhteensä 171 englanninspringerspanielia Suomessa.
Luonnetestiin osallistui seitsemän koiraa, joista yksi ei saanut tulosta, yksi sai 54 p., yksi 87 p., yksi
112 p., yksi 113. Loput kolme saivat yli 125 pistettä tulokseksi.
Tottelevaisuuskokeisiin osallistui vain 7 englanninspringerspanielia, joista kaksi koiraa palkittiin
ykköstuloksella VOI liokassa ja yksi ALO -luokassa. Kolme koiraa kilpaili VOI-luokassa ja neljä
ALO -luokassa. Kaksi koiraa sai tuloksen VOI 1 ja yksi ALO 1. BH käyttäytymiskokeen suoritti
kaksi englanninspringerspanielia. Rallytokoon osallistui 18 koiraa, joista 12 palkittiin hyväksytyillä
tuloksilla.
Agilitykisoihin on vuoden aikaan osallistunut 26 englanninspringerspanielia, joista yksi on kisannut
midi-luokassa, loput ovat kooltaan makseja. Tällä hetkellä korkeimmassa eli 3-luokassa kisaa 5
koirakkoa.

