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Kirjasta	  puuttuu	  koe	  arvosteluja	  	  ja	  ne	  täytetään	  sitä	  mukaa	  kunhan	  arvostelut	  valmistuvat	  /	  löytyvät.	  
Kirja	  sisältää	  tällä	  hetkellä	  näyttely,	  mejä,	  taipumuskoe,	  toko	  ja	  luonnetesti	  tuloksia.	  

	  
NÄYTTELYTULOKSET	  
UROKSET	  
	  

Adamant’s	  Blowing	  Free	  	   	   FIN35577/02	  	   s.	  07.07.2002	  
i.	  Adamant’s	  Golden	  Boy	  	  	  e.	  	  Adamant’s	  Ellen	  Beatrix	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Utm.	  typ.	  Mask	  välf.	  huvud.	  Vacra	  ögon,	  välpl.	  öron,	  bra	  bett,	  fint	  djup	  i	  nosparti,	  fin	  hals,	  Kunde	  ha	  ngt	  torrare.	  Bra	  
skuldra,	  ngt	  rak	  överarm.	  Stram	  rygg	  i	  stående.	  Välform	  bröstkorg	  mark	  förbröst.	  Brandt	  kors	  m.	  låg	  svansans.	  Fina	  
vinkl.	  bak.	  Fin	  låg	  has,	  lårbredd.	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Rör	  m.	  bra	  steg	  &	  fin	  stil	  Nyttj	  svans	  i	  rörelse.	  Bra	  temp.	  Välvisad.	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU4	  
Very	  good	  size,	  masculin	  type.	  Very	  well	  developed.	  Masculine	  head	  with	  very	  good	  expression.	  I	  wish	  a	  bit	  more	  body	  
length	  and	  a	  bit	  longer	  upper	  arm.	  Very	  good	  back	  angulation.	  Very	  good	  balanced	  movement.	  Very	  well	  
temperamented.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Nice	  head	  with	  good	  dark	  eye.	  Good	  earset.	  Good	  neck	  with	  crest,	  would’ve	  liked	  better	  layback	  of	  shoulder	  which	  
showed	  up	  in	  stilted	  from	  movement.	  Nicely	  balanced.	  Good	  tailset.	  Exc.	  coat.	  Nicely	  turned	  quarters	  and	  well	  let	  
down	  hocks.	  Neat	  feet.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Sound	  moving	  mature	  dog	  build	  on	  heavier	  lines.	  Strong	  body	  and	  substance.	  Good	  front.	  Well	  musculed	  quarters.	  
Level	  topline	  which	  he	  held	  on	  move.	  Sound	  happy	  mover.	  
Orivesi	  KV	  14.7.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU3	  
Erinom.	  tyypp.	  oleva	  uros,	  jolla	  oik.	  rungon	  mittasuht.	  Oik.	  linjainen	  urosmainen	  pää.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  pidempi.	  
Hyvä	  kaula,	  rinnansyvyys	  ja	  runko.	  Erinom.	  eturinta.	  Vahva	  raajaluusto.	  Esitetään	  hyvin.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU4	  
Beautiful	  head	  &	  expression.	  Good	  neck.	  Super	  coat	  &	  condition.	  Good	  bone.	  Moved	  with	  great	  style.	  
Tervakoski	  KV	  	  25-‐26.8.2007;	  Harri	  Lehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU3	  VARACA	  
Hyvän	  kokoinen	  tyypiltään	  erinomainen	  uros.	  Maskuliininen	  pää.	  Hyvät	  kulmaukset,	  kaunis	  ylälinja	  &	  turkki.	  Liikkuu	  
ryhdikkäästi	  pitkällä	  rodunomaisella	  askeleella.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  



Tulos:	  Val	  ERI1	  PU3	  
Excellent	  type,	  good	  size.	  Correct	  masculine	  head.	  Excellent	  neck	  and	  topline.	  Deep	  and	  strong	  chest.	  Good	  front	  
angulation.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Powerful	  movement.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU4	  
Excellent	  type,	  good	  size.	  Correct	  masculine	  head.	  Excellent	  neck	  and	  topline.	  Deep	  and	  strong	  chest.	  Good	  front	  
angulation.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Powerful	  movement.	  
	  
	  
Adamant’s	  Golden	  Boy	  	   	   FIN24714/97	  	   s.	  14.04.1997	  
i.	  Adamant’s	  Superman	  	  	  e.	  	  Adamant’s	  Sound	  Of	  Success	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PU	  VSP	  ROP-‐vet	  
Utm.	  typ.	  10-‐år	  gammal.	  Välf.	  mask.	  huvud.	  Vacra	  ögon,	  fint	  djup	  i	  nosparti.	  Välpl.	  öron.	  Härligt	  milt	  uttr.	  Bettet	  ?	  
ålderns	  prägel.	  Bra	  hals.	  Harmoniska	  vinkl.	  fr	  &	  bak.	  Ngt	  veka	  mellanhänder.	  Stram	  överlinje.	  Välform.	  bröstkorg.	  
Fina	  vinkl.	  bak	  m.	  bra	  låror	  &	  låg	  has.	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Utm.	  päls.	  Nyttj.	  svans	  väl	  i	  rörelse.	  Härlig	  condition	  för	  alder.	  
Rör	  m.	  utm.	  stil	  &	  steg.	  Välvisad.	  Bra	  temp.	  Eloge	  till	  ägaren	  som	  håller	  hund	  i	  BRA	  FORM!	  	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PU	  VSP	  ROP-‐Vet	  
Exellent	  type,	  best	  condition.	  Elegant	  head	  with	  good	  expression.	  Correct	  in	  every	  case	  of	  his	  body.	  Brilliant	  mover	  
with	  much	  style.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PU4	  VSP-‐Vet	  
Beautiful	  head	  and	  nice	  dark	  eye.	  Good	  neck.	  Rather	  straight	  shoulder.	  He’s	  getting	  old,	  showed	  in	  his	  rather	  
stiffened	  straight	  front	  movement.	  Fabulous	  in	  frontline.	  Straight	  topline,	  correctly	  set	  tail.	  Nicely	  angulated	  quarters.	  
Moved	  extremely	  well,	  real	  credit	  to	  his	  owners	  at	  10	  years	  old.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PU2	  ROP-‐Vet	  
Quality	  boy	  of	  10	  years	  and	  still	  retaining	  his	  lovely	  shape	  and	  outline.	  Super	  head	  &	  expression.	  Lovely	  dark	  eye.	  
Good	  substance	  &	  feet	  with	  strong	  topline	  &	  quarters.	  Really	  flowed	  around	  the	  ring.	  In	  excellent	  condition.	  
Orivesi	  KV	  14.7.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PU	  ROP	  ROP-‐Vet	  
10v.	  Erinom.	  tyypp.	  oleva	  vet.	  	  uros,	  joka	  on	  edell.	  erinom.	  kunnossa.	  Kaunis	  pää	  ja	  viehättävä	  pää.	  Hyvin	  säilynyt	  
ylälinja.	  Syvä	  rintakehä	  ja	  erinom.	  runko.	  Tasapain.	  kulmaut.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PU	  ROP	  ROP-‐Vet	  
Beautiful	  head.	  Super	  neck	  &	  shoulder.	  Excellent	  bone,	  legs	  &	  feet.	  Well	  balanced.	  Super	  coat	  &	  condition.	  Moved	  
with	  great	  style.	  
Tervakoski	  KV	  	  25-‐26.8.2007;	  Harri	  Lehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PU2	  ROP-‐Vet	  
Erittäin	  hyvin	  säilynyt	  vahva	  tyylikäs	  10v.	  uros.	  Miellyttävä	  pää.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Kaunis	  ylälinja	  &	  turkki.	  
Esiintyy	  ryhdikkäästi	  &	  liikkuu	  pitkällä	  rodunomaisella	  askeleella.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PU	  VSP	  ROP-‐Vet	  
Excellent	  type,	  good	  size.	  Outstanding	  shape	  for	  his	  age.	  Very	  nice	  masculine	  head.	  Excellent	  neck,	  topline	  and	  body.	  
Deep	  and	  strong	  chest.	  Excellent	  angulation	  and	  movement.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  



Tulos:	  Vet	  ERI1	  VSP-‐Vet	  
Dog	  with	  nice	  size,	  very	  good	  coat	  condition.	  Beautiful	  head	  &	  eye,	  soft	  expression,	  good	  bone	  &	  feet,	  good	  spring	  of	  
rib,	  good	  topline,	  moves	  very	  soundly	  and	  happily.	  
	  
	  
Adamant’s	  Ivor	  Novello	  	   	   FIN15070/06	  	   s.	  17.12.2005	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	   	  	  e.	  Rowntree	  Pure	  Chocolate	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Kaunis,	  hieman	  kookas	  uros.	  Hyvän	  mallinen	  pää,	  kaunis	  kaula.	  Silmäluomet	  voisivat	  olla	  tiiviimmät.	  Hyvä	  runko.	  
Erinomainen	  ylälinja.	  Hyvä	  käytös,	  karva	  ja	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  EH	  
Big	  and	  strong	  young	  male,	  still	  in	  development.	  Strong	  head.	  Eye-‐rings	  a	  bit	  loose.	  Long,	  elegant	  neck.	  Body	  a	  bit	  
longer	  and	  not	  yet	  completely	  firm	  at	  lines.	  Good	  angulation.	  Stands	  a	  bit	  narrow	  at	  elbows,	  feet	  slightly	  outwords,	  
movement	  not	  yet	  fully	  cordinated.	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  SERT	  CACIB	  
Very	  masculine	  dog	  and	  upper	  size	  level.	  Best	  type.	  Masculin	  head	  with	  very	  good	  expression.	  Correct	  in	  every	  case	  of	  
the	  body.	  Correct	  movement	  and	  making	  much	  room.	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PU4	  
Mkt	  väl	  pyggd.	  Bra	  huvud	  o	  uttryck.	  Bra	  hals	  o	  skuldra.	  Väl	  vinklad	  ländparti.	  Bra	  överlinje,	  faller	  ngt	  i	  kor.	  Passande	  
benstomme.	  Parallella	  rörelser.	  Rör	  sig	  bra	  från	  sidan.	  
Elimäki	  R	  6.5.2007;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Selvästi	  urosmainen.	  Hyvä	  päänmalli.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Erinomainen	  eturinta.	  Vahva	  
luusto.	  Aavistuksen	  pitkä	  lanne.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Suonenjoki	  R	  17.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
17	  kk.	  Urosmainen,	  hyväluustoinen	  nuori	  mies,	  joka	  oikealinjainen	  ja	  mittasuhteiltaan	  hyvä.	  Kaunisilmeinen	  pää.	  
Hyvät	  korvat	  ja	  purenta.	  Kaunis	  huulilinja,	  mutta	  kuono	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Hyvä	  vahva	  kaula	  joka	  kiinnittyy	  
hyvin	  ylälinjaan.	  Hyvät	  vahvat	  lavat	  ja	  olkavarret	  voisivat	  olla	  viistommat.	  Seisoo	  hieman	  ranskalaisittain.	  
Erinomainen	  vahva	  takaosa	  ja	  matalat	  kintereet.	  Hyvät	  vahvat	  käpälät.	  Aavistuksen	  pitkä	  lanneosa.	  Erinomainen	  
karvanlaatu.	  Liikkuu	  vielä	  hieman	  kinnerahtaasti	  ja	  sivulta	  riittävällä	  askelpituudella.	  Lupaava	  ja	  hyvä	  luonne.	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  CACIB	  VSP	  
Maskulin	  hane.	  Huvudet	  får	  inte	  bli	  grövre.	  Mkt	  välvinklad	  fram	  o	  bak.	  Bra	  ben	  och	  tassar.	  Mkt	  bra	  svansansättning.	  
Kunde	  vara	  lite	  mer	  upp	  på	  benen.	  Härlig	  helhet.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Good	  head	  with	  nice	  depth	  of	  flute	  spoilt	  by	  being	  a	  little	  too	  much	  of	  it.	  Exc.	  length	  of	  neck,	  good	  shoulders	  and	  
bone,	  good	  coat.	  Nice	  length	  would’ve	  liked	  a	  little	  more	  spring	  of	  rib.	  Nicely	  turned	  quarters	  with	  well	  let	  down	  
hocks.	  Moved	  with	  animation.	  Little	  sloppy	  in	  front	  movement.	  
Jämsänkoski	  KR	  10.6.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  



Erinom.	  tyyppiä	  oleva,	  tasapainoinen	  uros.	  Oikealinjainen	  maskul.	  pää.	  Erinom.	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Syvä	  rintakehä.	  
Erinom.	  rintakehä	  ja	  runko.	  Leveät	  reidet	  ja	  erinom.	  takakulmaukset.	  Hyvät	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  hyvällä	  
askelpituudella,	  mutta	  kääntää	  eturaajoja	  sisäänpäin.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU4	  SERT	  
Lovely	  head	  with	  good	  eye	  and	  pigment.	  Good	  front,	  bone	  and	  feet.	  Nice	  reach	  of	  neck	  and	  shoulder.	  Good	  topline	  
and	  tailset.	  Chest	  well	  developed.	  Good	  stifle.	  Correct	  tailset.	  In	  good	  coat.	  Beautifully	  presented.	  Moves	  well.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Strongly	  made	  l/w.	  Very	  masculine	  head.	  Well	  constructed	  with	  lovely	  substance	  &	  feet.	  Firm	  topline	  which	  he	  held	  in	  
move.	  Deep	  body	  with	  well	  angulated	  hindquarters.	  In	  excellent	  condition.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU4	  
Erinomaisen	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  kaunislinjainen	  maskuliininen	  uros.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  kuivempi.	  Erinom.	  raajat	  
ja	  runko.	  Hyvä	  asentoinen	  häntä.	  Liikkuu	  sivusta	  hyvin,	  edestä	  löysästi.	  Kauniit	  ääriviivat.	  Hyvä	  luonne.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  
Little	  bit	  heavy	  in	  type,	  good	  head	  and	  expression.	  Exc	  neck	  and	  topline,	  good	  bone,	  front	  should	  be	  straighter.	  Nice	  
coat,	  good	  ribcage.	  Enough	  bone.	  Well	  angulated,	  nice	  mover.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Good	  head.	  Nicely	  balanced.	  Good	  bone,	  legs	  &	  feet.	  Excellent	  condition.	  Moved	  well.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Bra	  storlek.	  Ger	  ett	  mkt	  tung	  intryck.	  Önskar	  lite	  mer	  benlängd	  o	  kompakt	  kropp.	  Tung	  huvud.	  För	  mkt	  läppar	  o	  hals	  
skin.	  Ljusa	  ögon.	  Utm.	  kropp.	  Välvinklad	  bakparti.	  Utm.	  kondition.	  För	  tung	  I	  frampartiet.	  Saknar	  den	  typiska	  rörelsen.	  
Bra	  resning.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  SERT	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Very	  typical.	  Good	  expression.	  Good	  bone.	  Excellent	  leg.	  Long	  body.	  Good	  angulations.	  Good	  thorax.	  Excellent	  coat	  
and	  colour.	  In	  movement	  not	  solid	  topline.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  
Up	  to	  size,	  nice	  topline,	  well	  angulated	  quarters,	  a	  little	  masculine	  in	  head	  to	  me,	  I’d	  like	  darker	  eye	  and	  they	  could	  be	  
tighter,	  sufficient	  bone	  to	  his	  size,	  nice	  depth	  of	  brisket	  and	  level	  under	  carriage,	  moves	  soundly	  in	  profile.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  VASERT	  	  
Vahvaluustoinen	  selvän	  sukupuolileiman	  omaava	  uros,	  oikea	  purenta,	  hyvin	  asettuneet	  korvat,	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  
hyvä	  eturinta,	  syvä	  rintakehä,	  pitkähkö	  lanneosa,	  hyvä	  lantio	  &	  hännänkiinnitys,	  liikkuu	  edestä	  hieman	  löysästi,	  
askelmitta	  voisi	  olla	  pidempi,	  aurinkoinen	  luonne.	  
	  
	  
Adamant’s	  Lucky	  Strike	  	   	   FIN10716/06	  	   s.	  02.12.2005	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Nicely	  balanced	  dog	  with	  nice	  outline,	  well	  angulated	  quarters,	  nice	  bone	  and	  tight	  feet,	  has	  a	  pleasing	  head,	  would	  
prefer	  darker	  eye	  and	  better	  eye	  shape,	  moves	  very	  soundly	  front	  and	  rear.	  
	  
	  
Adamant’s	  Take	  It	  Easy	  	   	   FIN45485/06	  	   s.	  01.09.2006	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  World	  Premier	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Somero	  R	  6.5.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
8	  kuukautta.	  Iloisesti	  esiintyvä	  urospentu.	  Kaunis	  pään	  profiili.	  Vahva	  kuono-‐osa.	  Hyvä	  ilme.	  Eritt.	  hyvä	  kaula.	  
Ikäisekseen	  hyvä	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  Hieman	  pitkä	  lanneosa.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hieman	  matalat	  käpälät.	  
Oikea	  turkin	  laatu.	  Liikkuu	  hyvin,	  tehokas	  takapotku.	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Beautiful	  puppy.	  Lovely	  breed	  type.	  Masculine.	  Well	  constructed	  all	  through.	  Typical	  head	  and	  expression.	  Moves	  
well.	  Very	  promising.	  
Hyvinkää	  R	  16.9.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Tyypikäs	  ja	  vauhdikas	  junior,	  jolla	  kauniit	  ääriviivat	  ja	  terve	  rakenne.	  Kauniit	  pään	  linjat.	  Lempeä	  ilme.	  Kaunis	  niskan	  
kaari	  ja	  erinomainen	  ylälinja.	  Oikein	  hyvin	  kehittynyt	  rintakehä.	  Erinomainen	  eturinta.	  Sopiva	  luusto	  ja	  hyvät	  
takakulmaukset.	  Rodunomaiset	  sivuliikkeet.	  Hieman	  kinnerahdas	  takaa.	  Erinomainen	  karva.	  Hapsut	  hyvin	  tulossa.	  
Oiva	  luonne.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
A	  nice	  sized	  dog,	  nicely	  balanced	  through	  out,	  typical	  springer	  head	  and	  expression,	  good	  bone,	  deep	  well	  padded	  
feet,	  nice	  depth	  brisket,	  moved	  well	  profile,	  close	  behind.	  
	  
	  
Adamant’s	  Take	  Your	  Dream	   FIN45483/06	  	   s.	  01.09.2006	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  World	  Premier	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  
Kookas,	  vahvarakenteinen,	  hyvin	  urosmainen.	  Voimakas	  uroksen	  pää,	  jonka	  tulisi	  olla	  kuivempi.	  Avoimet	  luomet.	  
Erinom.	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  runko	  ja	  raajat.	  Käyttäytyy	  avoimesti.	  Liikkuu	  erittäin	  pitkällä	  ja	  näyttävällä	  askeleella.	  
Hyvä	  turkki.	  Esitetään	  hyvin.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Erittäin	  maskuliininen,	  vankka.	  Vielä	  kunnoltaan	  löysä	  uros.	  Lupaava,	  vielä	  hiukan	  pentumainen	  kallo,	  kuono	  saa	  
täyttyä.	  Levollinen	  ilme.	  Eritt.	  hyvä	  olkavarsi,	  tarpeeksi	  viisto	  lapa.	  Hyvät	  vankat	  käpälät	  ja	  raajat.	  Eturinta	  vasta	  
tulossa.	  Hyvät	  takakulm.	  Tulee	  kiinteytyä	  “	  ja	  nousta	  raajoilleen”.	  Kinnerahtautta	  takaliikkeissä.	  Erittäin	  ulottuva,	  
tehokas	  sivuaskel.	  Hyvä	  väri,	  karva	  ja	  trimmaus.	  Eritt.	  lupaavat	  raamit,	  joiden	  tulee	  täyttyä.	  
Nurmes	  R	  10.6.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  



Mittasuht.	  oikea,	  voimakaspäinen	  uros.	  Muuten	  hyvä	  pää,	  mutta	  kallo-‐osa	  hieman	  taakseviettävä.	  Hyvä	  ylälinja.	  
Samoin	  rintakehä.	  Raajoissa	  ei	  huomauttamista.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  Pientä	  ahtautta	  takaliikkeessä.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU4	  
10	  mån.	  Bra	  storlek	  o	  proportioner.	  Maskul.	  väl	  mejslat	  huvud.	  Bra	  stop.	  Nosparti	  med	  bre	  djup.	  Lite	  löst	  halsskinn.	  
Bra	  hals	  o	  skuldra.	  Väl	  vinklad	  Bra	  bröstkorg	  o	  land.	  Stark	  rygg.	  Brant	  kors.	  Rörsig	  väl	  från	  sidan.	  Lite	  trång.	  bak.	  Bra	  
benstomme	  o	  pälskvalitet.	  
Vesilahti	  R	  18.8.2007;	  Susie	  Svoldgaard,	  Tanska	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
11	  months	  old	  brown	  &	  tan	  eng.spring.spaniel	  still	  developing,	  masculine	  head,	  nice	  expression.	  A	  little	  heavy	  in	  
forehead.	  Scissors	  bite.	  Nice	  neck.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Body	  &	  forechest	  still	  need	  to	  be	  develop.	  Moves	  
in	  a	  right	  pattern	  with	  nice	  security	  for	  his	  age.	  A	  little	  narrow	  behind.	  Beautiful	  coat	  &	  nice	  temperament.	  
	  
	  
Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	   FIN45481/06	  	   s.	  01.09.2006	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  World	  Premier	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Pek	  (7-‐9	  kk)	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Nicely	  balanced	  with	  good	  topline,	  excellent	  coat,	  tight	  feet,	  good	  tailset,	  nice	  length	  of	  neck	  with	  good	  chest.	  Little	  
too	  much	  flew,	  would	  like	  darker	  eye,	  good	  ribs	  but	  front	  movements	  needs	  to	  tighten.	  Nice	  typical	  specimen.	  
Lohja	  ER	  3.6.2007;	  Rune	  Fagerström,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
9kk.	  Erittäin	  hyväntyyppinen	  ja	  kokoinen	  uros.	  Hyvä	  sukupuolileima.	  Täyteläinen	  hyvänmallinen	  pää.	  Hyvät	  paksut	  
huulet,	  jotka	  eivät	  saa	  tulla	  raskaammaksi.	  Hyvät	  silmät	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Riittävä	  eturinta.	  Lapa	  voisi	  olla	  
viistompi.	  Riittävä	  rintakehä.	  Hyvä	  lantio.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Vahva	  luusto.	  Hyvä	  ylälinja	  seistessä	  ja	  
liikkeessä.	  Rodunomaiset	  pitkät	  liikkeet.	  Hyvä	  leveä	  reisi	  ja	  vahva	  kinner.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  	  
Very	  well	  developed,	  excellent	  show,	  ex.	  size,	  very	  good	  proportions,	  typical	  head	  and	  expression,	  excellent	  bones,	  
coat,	  tailset,	  moves,	  ex.	  temperament,	  very	  good	  brisket.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Good	  head,	  eye	  and	  pigment.	  Nice	  reach	  of	  neck.	  Chest	  well	  developed.	  Good	  bone,	  with	  nice	  feet.	  Good	  bend	  of	  
stifle.	  Nice	  topline	  and	  tailset.	  Needs	  to	  settle	  in	  movement.	  
Hämeenlinna	  KR	  16-‐17.6.2007;	  Annaliisa	  Heikkinen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Hyvin	  kulm.	  edestä	  ja	  takaa.	  Sopiva	  luusto.	  Erinomainen	  runko.	  
Kauniit	  rodunomaiset	  liikkeet.	  Aavistuksen	  matalaraajainen.	  Erinomainen	  luonne.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Very	  stylish	  l/w	  of	  9	  months.	  Masculine	  head	  with	  lots	  of	  substance.	  Pleasing	  expression.	  Good	  depth	  of	  body	  and	  
forechest	  for	  age.	  Excellent	  rib.	  Short	  coupled	  with	  strong	  quarters.	  In	  lovely	  coat	  and	  condition.	  Moved	  very	  well	  with	  
enthusiasing.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Erinom.	  tyyppinen	  ja	  kokoinen,	  hyvin	  kehittynyt	  kaunislinjainen	  uros.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  kuivempi.	  Erinom.	  runko	  ja	  
raajat.	  Kauniit	  liikkeet.	  Erinom.	  karvanlaatu.	  Hyvä	  luonne.	  



Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI	  1	  PU	  SERT	  VSP	  
10	  kk.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileim.	  hyvin	  miellyttävä,	  tasap.	  kehittynyt,	  hyvä	  	  ryht.,	  runkoinen	  ja	  luustoinen	  juniori.	  
Oikea	  ilm.	  ja	  linj.	  pää,	  hienot	  huulet,	  hyvä	  purenta.	  Lupaava	  korvien	  pit.,	  kaunis	  niska.	  Hyvä	  vahva	  takaosa	  ja	  lanne.	  
Hyvät	  reidet,	  matala	  kinner,	  vahvat	  käpälät,	  liikkuu	  vielä	  hieman	  löysin	  kyynärpäin,	  muuten	  rodunom.	  ask.	  Hyvä	  
karvanlaatu.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Exc	  type.	  Nice	  head	  and	  expression.	  Good	  neck	  and	  topline.	  Exc	  front.	  Good	  neck	  and	  topline.	  Exc	  front.	  Good	  ribcage.	  
Exc	  proportions	  of	  body,	  good	  coat	  for	  the	  age,	  good	  bone,	  good	  angulation,	  very	  good	  mover.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Nice	  type.	  Good	  head	  &	  expression.	  Excellent	  condition.	  Good	  bone.	  Would	  like	  a	  little	  more	  size.	  Good	  legs	  &	  feet.	  
Kouvola	  KR	  18.8.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
12	  kk,	  tyypiltään	  ja	  mittasuhteiltaan	  erittäin	  hyvä	  nuori	  uros.	  Hyvä	  pään	  malli,	  otsauurre	  voisi	  olla	  selvempi.	  Hyvät	  
silmät	  ja	  ilme,	  tyylikäs	  kaula.	  Hieman	  laskeva	  ylälinja.	  Erinomainen	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  
Hyvä	  luusto	  ja	  käpälät.	  Oikea	  turkinlaatu.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  
Tervakoski	  KV	  	  25-‐26.8.2007;	  Harri	  Lehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU4	  VASERT	  
Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  hyvän	  kokoinen	  nuori	  uros.	  Maskuliininen	  pää,	  erittäin	  hyvät	  kulmaukset.	  Kaunis	  ylälinja.	  
Oikeanlaatuinen	  turkki.	  Esiintyy	  ryhdikkäästi,	  rodunomaiset	  riittävät	  liikkeet.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Good	  type.	  Very	  good	  expression.	  Strong	  bone.	  Excellent	  topline.	  Good	  thorax.	  Very	  good	  angulation.	  Excellent	  coat	  
and	  colour.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Niced	  sized	  dog	  with	  good	  outline,	  sound	  and	  happy	  on	  the	  move,	  a	  pleasing	  head	  &	  expression,	  nice	  eyeshape,	  good	  
neck	  &	  shoulders,	  good	  depth	  brisket,	  well	  shaped	  quarters,	  firm	  topline.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  uros,	  jolla	  voisi	  olla	  hieman	  enemmän	  raajakorkeutta.	  Hyvä	  pää	  &	  miellyttävä	  ilme.	  
Erinomainen	  ylälinja.	  Hyvä	  kaula.	  Erinomainen	  eturinta	  &	  täyteläinen	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Leveä	  reisi	  &	  hyvät	  
takakulm.	  Hyvät	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  erinomaisella	  askelpituudella.	  Esitetään	  hyvin.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  	  
Eritt.	  hyvän	  tyypp.	  uros,	  jolla	  kaunisilmeinen	  ja	  muotoinen	  pää.	  Erinom.	  kaula	  ja	  selkä.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  
Erinom.	  eturinta.	  Vankka	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  edestä	  ja	  taka.	  Liikkuu	  hyvin	  tehokkaasti.	  Kaunis	  karva.	  Hyvä	  häntä.	  
Erinom.	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  	  
Erittäin	  hyvän	  kokoinen	  ja	  tyyppinen	  nuori	  uros.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi	  ja	  jalompi	  ja	  otsapenger	  selvempi.	  
Riittävä	  kaula.	  Lavat	  saisivat	  olla	  viistommat.	  Hyvä	  rintakehä.	  Hieman	  pitkä	  lanneosa.	  Voimakkaasti	  kulmautunut	  
takaosa.	  Sopusuhtainen	  luusto.	  Hyvä	  karva.	  Hyvät,	  yhdensuunt.	  liikkeet.	  Antaa	  aavistuksen	  matalaraajaisen	  
vaikutelman.	  
	  
	  
Adamant’s	  West	  Side	  Story	  	   FIN12365/05	  	   s.	  17.12.2004	  



i.	  Mompesson	  Sky	  View	  	  	  e.	  Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Nice	  strong	  male.	  Correct	  head.	  A	  little	  bit	  round	  eyes.	  Good	  condition,	  proportions.	  Excellent	  topline	  and	  tail.	  Good	  
chest.	  A	  little	  bit	  straight	  in	  front,	  medium	  behind.	  Good	  movement.	  Excellent	  coat.	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Hyvät	  mittasuhteet	  omaava	  uros.	  Hyvänlainen	  pää.	  Hyvä	  kaula,	  sopusuhtainen	  runko,	  Luusto	  voisi	  aavistuksen	  
verran	  vankempi,	  hyvä	  karva.	  Saisi	  liikkua	  tehokkaammin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Neliömäinen,	  vankka.	  Hieman	  lyhyt	  kaula,	  vankka	  selkä.	  Jyrkähkö	  lantio,	  jonka	  vuoksi	  tahtoo	  kant.	  hänt.	  pystyssä.	  
Vaaleahkot	  silmät.	  Hyvä	  kallo.	  Hieman	  lyh.	  kuono-‐osa.	  Niuk.	  kulm.	  sekä	  edestä	  että	  taka.	  Erinom.	  runko.	  Korkeahkot	  
kintereet.	  Esitet.	  kauniissa	  kunnossa.	  Liikk.	  puuttuu	  rodunom.	  voima	  ja	  ulottuvuus.	  Erinom.	  temperamentti.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Sopivan	  kokoinen,	  rungon	  mittasuhteiltaan	  neliötä	  lähentelevä,	  ilmeikäs	  pää.	  Näyttävä	  kaula.	  Hyvä	  luusto.	  Riittävästi	  
kulm.	  raajat.	  Hyvä	  tiivis	  lanne-‐osa	  mutta	  lantio-‐osa	  voisi	  olla	  suorempi	  ja	  pidempi.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Nice	  type.	  Good	  head,	  would	  like	  darker	  eyes.	  Nice	  neck	  and	  shoulders.	  Excellent	  angulations.	  Positive	  movement,	  
could	  take	  longer	  steps	  in	  front.	  Good	  coat.	  
	  
	  
Adamant’s	  Wind	  Of	  Change	  	   FIN12363/05	  	   s.	  17.12.2004	  
i.	  Mompesson	  Sky	  View	  	  	  e.	  Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Bra	  storlek	  o	  könsprägel.	  Maskulint	  huvud.	  Ngt	  rak	  skuldra.	  Bra	  överarm.	  Samlad	  kropp.	  Ngt	  knapp	  bak.	  Önskas	  mer	  
lårbredd	  och	  kraft.	  Bra	  steg	  fram.	  Önskas	  batter	  längd	  och	  bredd	  i	  baksteget.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Nicely	  balanced	  short	  dog.	  Good	  head.	  Little	  more	  hear	  left	  on	  top	  would	  soften	  the	  expression.	  Little	  down	  faced.	  
Good	  neck.	  Adequate	  shoulders.	  Straight	  topline,	  good	  coat.	  Good	  tailset	  but	  carried	  rather	  proudly	  on	  movement.	  
Well	  let	  down	  hocks.	  Would’ve	  liked	  a	  little	  more	  bone	  for	  male.	  
Jämsänkoski	  KR	  10.6.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU4	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  uros	  jolla	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hieman	  taakse	  laskeva	  kallo-‐osa,	  muuten	  hyvä	  pää.	  
Erinom.	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Eturinta	  voisi	  olla	  voimakkaampi.	  Hyvä	  runko.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Etuaskel	  voisi	  olla	  pidempi	  
liikkeessä.	  Esitetään	  hyvin.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  
Well	  balanced	  l/w.	  Masculine	  well	  developed	  head.	  Good	  substance	  with	  strong	  body	  &	  topline.	  Short	  coupled	  with	  
good	  depth.	  Sound	  happy	  mover.	  
Hyvinkää	  KR	  22.7.2007;	  Cindy	  Pettersson,	  Ruotsi	  



Tulos:	  Avo	  EH1	  
Mkt	  god	  typ.	  Maskulint	  huvud,	  stopet	  är	  lite	  för	  högt,	  bra	  bett,	  men	  kunde	  vara	  torrare,	  knapp	  hals,	  goda	  vinklar	  
fram,	  bra	  bröstkorg	  djup,	  tillräcklig	  långd,	  tillräckligt	  vinklad	  bak,	  rör	  sig	  lite	  tätt	  bak,	  kunde	  tau	  t	  steget	  bättre.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Typical.	  Good	  eye	  colour.	  Straight	  shoulder.	  Good	  thorax.	  Strong	  body.	  Sufficient	  angulations.	  Not	  good	  coat.	  Not	  
correct	  tail.	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Correct	  in	  type.	  Well	  balanced.	  Good	  expression	  of	  head	  but	  the	  skull	  is	  too	  strong.	  Good	  front.	  Upper	  arm	  too	  short.	  
Good	  topline.	  Good	  hindquarters,	  but	  the	  hind	  movement	  is	  too	  close.	  
	  
	  
Aldertree	  Salo	  	   	   FIN14065/06	  	   s.	  11.07.2005	  
i.	  	  Towerbird	  Medlar	  Of	  Alertree	  	  	  e.	  	  Dallygate	  Empress	  At	  Aldertree	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Typical	  of	  the	  working	  type.	  Weatherproof	  coat	  not	  over	  exagurated.	  Beautifully	  set	  tail.	  Super	  temperament.	  Moved	  
with	  drive	  animation	  and	  good	  tail	  use.	  Head	  untypical	  for	  the	  breed,	  snipy	  with	  round	  eye.	  Would’ve	  liked	  a	  little	  
more	  size.	  
	  
	  
Alfalex	  Favorite	   	   EST-‐02243/05	   s.	  23.06.2005	  
i.	  Barecho	  Fun	  For	  The	  Future	  	  	  	  	  e.	  Estrellest	  Riinu-‐Ly-‐Panda	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Much	  too	  big	  to	  me.	  A	  nice	  shaped	  head	  spoiled	  by	  having	  a	  clipper	  used	  on	  his	  head.	  I’d	  like	  more	  forechest	  and	  
more	  length	  of	  upperarm,	  upright	  in	  shoulder	  which	  shows	  in	  his	  movement.	  
	  
	  
Alfalex	  Fortune	  Hunter	   	   EST-‐02244/05	   s.	  23.06.2005	  
i.	  Barecho	  Fun	  For	  The	  Future	  	  	  	  	  e.	  Estrellest	  Riinu-‐Ly-‐Panda	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Good	  type	  and	  size.	  Strong	  maskulin	  head.	  Good	  head,	  topline	  and	  body.	  Well	  developed	  muscles.	  Good	  angulation	  
and	  movement.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
God	  typ	  Välf	  mask	  huvud.	  Bra	  ögonform	  &	  färg	  Välpl.	  öron	  Bra	  bett	  lite	  kort	  hals	  &	  raka	  vinkl.	  fram	  Fallande	  överlinje	  
som	  dock	  är	  stram.	  Behöver	  så	  mer	  bröstkorgen.	  Lite	  brandt	  kors	  &	  låg	  svansans.	  Tillr.	  vinkl.	  bak.	  Tillr.	  benstomme	  
Bra	  pals	  Nyttj	  svans	  i	  rörelse,	  men	  sig	  korta	  steg	  fram	  &	  bak.	  Trevlig	  temp.	  Välvisad.	  
Hämeenlinna	  KR	  16-‐17.6.2007;	  Annaliisa	  Heikkinen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  



Hyvä	  tyyppi,	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Hieman	  lyhyt	  pää.	  Toivoisin	  pidemmän	  kaulan	  ja	  paremmat	  kulmaukset	  eteen	  ja	  
taakse.	  Tiivis	  runko.	  Hieman	  luisu	  lantio.	  Liikkuu	  hyvin	  taka,	  edestä	  löysästi.	  Hyvä	  luonne.	  
Tervakoski	  KV	  	  25-‐26.8.2007;	  Harri	  Lehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Vielä	  hieman	  kevyt	  runkoinen	  uros.	  Kuonon	  tulee	  vahvistua,	  hieman	  takaluisu	  kallo.	  Lavat	  saisivat	  olla	  viistommat.	  
Riittävät	  takakulmaukset.	  Oikeanlaatuinen	  turkki.	  Liikkuu	  hieman	  lyhyellä	  etuaskeleella	  ja	  takaa	  hieman	  ahtaasti.	  
Esiintyy	  rauhallisesti.	  
Lahti	  KV	  28.10.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Oikean	  tyyppinen,	  hyvän	  sukupuolileiman	  omaava	  uros,	  jolla	  kokoon	  sopiva	  luusto.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Voimakas	  
uroksen	  pää,	  jossa	  erinom.	  huulet.	  Sopiva	  otsapenger	  ja	  kaunis	  ilme.	  Niukasti	  kulmautunut	  etuosa	  ja	  hiukan	  lyhyeksi	  
jäävä	  kaula.	  Puutteellinen	  eturinta.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisesti	  takaa,	  sivuaskeleessa	  tulisi	  
olla	  enemmän	  ulottuvuutta.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  
Lahti	  R	  3.11.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Muuten	  hyvät	  mittasuhteet,	  mutta	  kaula	  voisi	  olla	  pidempi.	  Hyvä	  runko.	  	  Rintakehä	  voisi	  olla	  syvempi	  ja	  kyynärpäät	  
tiiviimmät,	  vankahko	  pää	  ja	  pyöreähkö	  kallo.	  Jyrkähkö	  lantio,	  jonka	  vuoksi	  takaliikkeet	  jäävät	  lyhyeksi.	  Esitetään	  
kauniissa	  kunnossa.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Almond	  Tree’s	  Caesar	   	   FIN36099/03	  	   s.	  01.04.2003	  
i.	  Hightide’s	  Man	  Of	  Fashion	  	  	  	  	  e.	  Almond	  Tree’s	  Ally	  McBeal	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Neliöltä	  vaikuttava	  uros,	  jolla	  hyvä	  raajaluusto,	  hieman	  korostunut	  otsapenger,	  syvä	  kallo-‐osa.	  Kaunis	  kaulan	  kaari,	  
korostunut	  säkä,	  vahva	  leveä	  selkä,	  liikkuu	  hyvin	  sivusta.	  Turkki	  ei	  kunnossa.	  Vahvat	  käpälät.	  
	  
	  
Almond	  Tree’s	  Jack	  Daniels	  	   FIN49763/05	  	   s.	  18.07.2005	  
i.	  	  Zelini's	  U2	  At	  Livingdale	  	  	  e.	  	  Goldflame's	  Gill	  Of	  Grain	  

Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  14.1.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Maskuliininen,	  hyvät	  mittasuhteet	  omaava,	  hieman	  tukeva	  kuntoinen	  uros,	  jolla	  oikein	  hyvä	  pään	  ylälinja.	  Kuono	  
saisi	  olla	  täyteläisempi	  silmien	  alta.	  Hyvä	  kaula	  &	  ylälinja.	  Sopiva	  runko.	  Hyvä	  luusto	  &	  kulmaukset.	  Liikkuu	  riittävällä	  
askelpituudella.	  Liikkeessä	  saisi	  olla	  enemmän	  jäntevyyttä.	  Hyvä	  karva.	  Saisi	  esiintyä	  reippaammin	  ja	  omata	  
itseluottamusta.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Hyvä	  tyyppinen	  uros	  joka	  antaa	  hieman	  matalan	  vaikutelman.	  Sopiva	  luusto,	  karvanlaatu	  saisi	  olla	  parempi,	  turhan	  
loiva	  otsapenger	  ja	  turhan	  voimakkaat	  poskiluut,	  saisi	  esiint.	  ryhdikkäämmin,	  liikkuu	  hieman	  epäpuhtaasti	  tänään,	  ei	  
pidä	  näyttelytilanteesta.	  
Tohmajärvi	  R	  5.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
21kk.	  Hyvä	  urosmainen	  nuorukainen,	  jolla	  oikeat	  rungonlinjat.	  Hyvä	  pään	  pituus,	  mutta	  kulmakaaret	  saisivat	  olla	  
selvemmät.	  Hyvä	  purenta	  ja	  huulilinja.	  Hyvät	  korvat,	  hieman	  löysää	  kaulanahkaa.	  Kaula	  saisi	  kiinnittyä	  sulavammin	  



ylälinjaan.	  Etuosa	  saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Hyvä	  runko,	  käpälät.	  Turhan	  pitkä	  lanneosa,	  minkä	  vuoksi	  uros	  	  
hivenen	  näyttää	  turhan	  pitkältä.	  Erinomainen	  karvanlaatu.	  Mukava	  luonne.	  Esiintyy	  ja	  esitetään	  kauniisti.	  Vielä	  
löysät	  etuliikkeet	  ja	  sivuaskel	  voisi	  olla	  vetävämpi.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU4	  VASERT	  
Very	  masculine,	  2	  years	  old,	  good	  size.	  Liver	  and	  white,	  correct	  head.	  Scissors	  bite.	  Wellset	  ears,	  exc.	  shoulders.	  
Slightly	  narrow	  behind.	  Could	  be	  little	  more	  outgoing.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
2	  years	  old.	  Head	  not	  optimal	  in	  muzzle.	  Bite	  ok.	  Very	  good	  strong	  muscles.	  Good	  upperline.	  Correct	  angulations	  in	  
hindquarters.	  Good	  tailset.	  Movement	  cordination	  in	  front	  could	  be	  better.	  
	  
	  
Ancer’s	  Braveheart	  	   	   FIN26827/03	  	   s.	  17.04.2003	  
i.	  Mompesson	  Sky	  View	  	  	  e.	  Mistily’s	  Highland	  Tribute	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU4	  
Typical.	  Well	  proportioned	  head.	  Correct	  ears,	  correct	  bite.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  clean	  neck.	  Well	  angulated	  good	  
body.	  Correct	  coat.	  Moves	  well.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  CACIB	  VSP	  
A	  lovely	  dog	  in	  good	  coat	  and	  condition.	  With	  nice	  head.	  Good	  eye	  and	  pigment.	  Good	  neck	  and	  shoulder.	  Correct	  
tailset.	  Good	  front,	  bone	  and	  feet.	  Nice	  spring	  of	  rib.	  Chest	  is	  well	  developed.	  Good	  stifle.	  Excellent	  drive.	  Presented	  
beautifully.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  EH-‐	  
Up	  to	  size,	  good	  muscular	  condition,	  nice	  shape	  quarters,	  I’d	  like	  more	  depth	  of	  brisket,	  good	  bone,	  well	  padded	  feet,	  
pleasant	  head	  and	  expression,	  moved	  wide	  in	  front	  but	  nicely	  in	  profile.	  
	  
	  
Ancer’s	  Dymanite	  Charm	  	   	   FIN16632/05	  	   s.	  06.02.2005	  	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  e.	  Ancer’s	  Beauty	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  PU3	  
Typical.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  Good	  neck.	  Correct	  chest.	  Correct	  body.	  Well	  angulated.	  I’d	  like	  to	  have	  
more	  correct	  movement.	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU2	  SERT	  FIN	  MVA	  
Kaunislinjainen	  kokonaisuus.	  Oikean	  linjainen	  pää	  edestä	  katsottuna.	  Hyvä	  kaula,	  ylälinja.	  Riittävä	  raajaluusto.	  
Kinnerahdas.	  Hyvä	  turkki.	  Hieman	  tukevassa	  kunnossa.	  Tyyppi	  oikea.	  
Simpele	  R	  21.4.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  ROP	  
Erinom.	  tyyppi,	  sukupuolileima	  ja	  mittasuhteet.	  Erinom.	  kaula.	  Oikea	  sivukuva.	  Kaunis	  ilme,	  hyvä	  kallo	  ja	  huulet.	  
Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  vahvempi.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Tarpeeksi	  kulm.	  edessä.	  Hyvä	  runko.	  Tarpeeksi	  eturintaa.	  
Liikkuu	  erinom.	  sivusta,	  sujuvalla	  askeleella.	  Erinom.	  karva.	  Esitetään	  kauniisti.	  



Sulkava	  R	  27.5.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  ROP	  
Vankka,	  sopusuhtainen	  uros,	  joka	  liikkuu	  hyvin,	  hyvä	  ilmeikäs	  pää	  ja	  hyvä	  purenta.	  Liikkuu	  hiven	  löysästi	  edestä,	  
vähän	  paremmin	  takaa.	  
Kangasniemi	  KR	  9.6.2007;	  Karlo	  Bala,	  Serbia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU3	  
2	  years,	  4	  months	  old.	  Champion	  dog.	  Typical	  head.	  Backline	  little	  soft.	  Front	  ok.	  Back	  legs	  little	  open.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  PU3	  
Nice	  example	  of	  this	  breed.	  Good	  head,	  eye	  and	  pigment.	  Nice	  reach	  of	  neck.	  Good	  front	  and	  bone.	  Good	  topline	  and	  
tailset.	  Chest	  is	  well	  developed	  and	  ribs	  well	  sprung.	  Good	  bend	  of	  stifle.	  Can	  move	  a	  little	  close	  at	  times	  behind.	  
Nicely	  presented.	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  EH3	  
3	  v.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileim.	  erittäin	  hyvä	  uros	  jolla	  sopusuht.	  raajaluusto	  ja	  hyvä	  rungon	  pituus.	  Hyvin	  kaunis	  
piirteinen	  ja	  hyvä	  pää.	  Hienot	  huulet	  ja	  korvat,	  hyvä	  purenta,	  kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja,	  joskin	  selkä	  saisi	  olla	  vahvempi	  
ja	  lanne	  lyhyempi,	  liian	  suora	  etuosan	  rakenne.	  Hyvä	  takaosa,	  luisu	  lantio.	  Erinomainen	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  
kinnerahtaasti,	  edestä	  kovin	  löysästi.	  Hyvä	  sivuaskel	  joskin	  takapotku	  saisi	  olla	  voimakkaampi.	  Hyvä	  luonne.	  
Puumala	  R	  28.7.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  EH1	  
Ikäistään	  nuoremmalta	  vaikuttava	  maskuliininen	  uros.	  Kuono	  saisi	  olla	  täyteläisempi,	  eritt.	  kaunis	  kallo,	  sopiva	  
eturinta	  mutta	  etuosa	  saisi	  olla	  voimakkaammin	  kulmautunut,	  hyvä	  pitkä	  rintakehä,	  kyynerpäissä	  löysyyttä,	  toivoisin	  
enemmän	  ulottuvuutta,	  liikkeessä	  enemmän	  voimaa	  ja	  asennett,	  esitetään	  kauniisti.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  
Prober	  breedtype,	  2,5	  years	  old.	  Showing	  beautiful	  condition,	  correct	  head,	  some	  throad	  skin.	  Scissorbite.	  Prober	  
neck,	  exc.	  shoulders.	  Prober	  hindquarters,	  good	  bone,	  slightly	  narrow	  behind.	  Moves	  ok	  with	  exc.	  headcarriage,	  could	  
have	  stronger	  topline.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI4	  
2,5	  years	  old.	  Head	  in	  prop	  to	  body,	  good	  lines.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Correct	  angulations	  hindquarters.	  Quite	  good	  
coat.	  Moves	  dood.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  EH-‐	  
Up	  to	  size	  in	  good	  body	  coat	  condition,	  pleasing	  head	  and	  expression,	  I’d	  prefer	  better	  eyeshape,	  just	  enough	  bone	  to	  
his	  size,	  didn’t	  put	  everything	  in	  to	  his	  movement.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU3	  
Maskuliininen	  kokonaisuus,	  päässä	  hyvät	  linjat,	  kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi,	  hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Hyvä	  
eturinta,	  riitt.	  kulm.	  edestä	  ja	  takaa.	  Vielä	  hieman	  litteä	  runko,	  runsas	  turkki,	  hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Ancer’s	  Innocent	  Vili	   	   FIN28860/07	  	   s.	  30.04.2007	  
i.	  Ancer’s	  Dymanite	  Charm	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Carina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Baby	  4	  
Pleasing	  head,	  good	  dark	  eye.	  Would	  like	  more	  bone	  &	  substance	  throughout,	  good	  level	  topline.	  Moved	  happy	  
around	  the	  ring.	  Needs	  to	  settle.	  
	  
	  
Ancer’s	  Inspiration	  	   	   FIN28861/07	  	   s.	  30.04.2007	  
i.	  Ancer’s	  Dymanite	  Charm	  	  	  e.	  Ancer’s	  Carina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  3.	  	  
7	  kk	  vielä	  hieman	  kevyt	  urospentu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Erittäin	  kaunis	  päänmalli.	  Hyvä	  ilme	  &	  korvat.	  Hyvä	  
kaula	  &	  lavat.	  Rintakehä	  saa	  vielä	  kehittyä.	  Hieman	  lyhyt	  lantio.	  Hyvä	  matala	  kinner.	  Riittävä	  luusto.	  Hyvä	  karva.	  
Saisi	  liikkua	  hieman	  pidemmällä	  askeleella.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Arrant	  Backstreet	  Boy	  	   	   FIN41705/06	  	   s.	  08.04.2006	  
i.	  Cleavehill	  Lloyd’s	  Spirit	  	  	  	  	  e.	  Arrant	  Ramina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Nice	  typical	  specimen.	  Good	  head,	  mouth	  only	  just	  conforms,	  good	  earset	  but	  tends	  to	  fly	  them,	  good	  neck,	  nice	  
shoulders,	  correct	  signs	  and	  bone,	  good	  spring	  of	  ribs	  with	  excellent	  depth.	  Nicely	  turned	  quarters	  and	  good	  tailset.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Nice	  dark	  eye	  and	  pigment.	  Good	  head	  and	  earset.	  Nice	  reach	  of	  neck	  and	  shoulder.	  Chest	  well	  developed.	  Good	  
bone.	  Nice	  feet.	  In	  good	  coat.	  Moves	  well.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU4	  SERT	  
Stor	  hane.	  Elegant	  o	  välbalancerad.	  Bra	  maskulin	  huvud	  fortfarande	  under	  utveckling.	  Ngt	  ljusa	  ögon.	  Vacker	  hals.	  
Välutvecklad	  kropp,	  som	  ej	  får	  bli	  tyngre.	  En	  aning	  övervinklad	  bak,	  bra	  fram.	  Mkt	  vacker	  päls	  o	  condition.	  Rör	  sig	  
utm.	  bak,	  behöver	  stabilicerd	  fram.	  Bra	  resning.	  	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Nice	  sized	  dog	  in	  good	  coat	  condition,	  a	  pleasing	  head,	  good	  spring	  of	  rib.	  I	  would	  like	  a	  little	  bit	  more	  forechest	  and	  
little	  tighter	  in	  pasterns,	  wasn’t	  positive	  on	  the	  move	  (rear	  action).	  
	  
	  
Baskethill’s	  Ironside	  Brave	  	  	  	   FIN34948/05	  	   s.	  23.06.2005	  
i.	  With	  Touch	  Holy	  Moses	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Strong	  male.	  In	  good	  condition.	  Correct	  head.	  Strong	  back.	  Excellent	  chest.	  Correct	  tail.	  Excellent	  movement.	  A	  little	  
bit	  close	  in	  rear.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  



Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Erinom.	  esitetty.	  Riittävä	  kaula,	  hyvä	  ylälinja.	  Lavat	  voisiv.	  olla	  paremmin	  kulm.	  Hyvä	  kallo,	  löysähkö	  kaulanahka	  
hieman	  häiritsee.	  Hyvä	  runko,	  rintakehä	  voisi	  olla	  tilavam.	  Pitkähkö	  lanneosa,	  voimak.	  takakulm.	  Hieman	  löysässä	  
kunnossa.	  Liikkuu	  aht.	  takaa,	  hyvin	  sivulta.	  Hieman	  takakorkea.	  Erinom.	  esitetty.	  
Tornio	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Maskulin,	  kraftig	  nösparti,	  något	  stor	  ögon,	  god	  hals,	  goda	  proportion,	  bra	  bröstparti,	  utmärkta	  vinklar,	  något	  lösa	  
fram	  tassar,	  kunde	  ha	  stramare	  rygg,	  rör	  sig	  något	  lös	  fram,	  bra	  från	  sidan	  o	  back.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  VASERT	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppinen,	  hyvä	  luustoinen	  uros,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet,	  hieman	  voimakas	  kallo-‐osa,	  hyvä	  kaula,	  hyvä	  
runko	  ja	  turkki,	  hyvä	  luonne,	  voisi	  olla	  aavistuksen	  lyhyempi	  lanneosa,	  liikkuu	  hyvin	  silloin	  kun	  haluaa.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  
Utm.	  typ.	  Kraftfullt	  mask	  huvud	  Bra	  djup	  vid	  nosparti	  Mörka	  vackra	  ögon	  välpl.	  öron	  lite	  kort	  hals	  &	  rak	  skuldra	  Bra	  
stram	  rygg	  Bröstkorgan	  kunde	  ha	  lite	  tylligare	  i	  sin?	  der.	  Välvinkl.	  bak.	  tåga	  hasor?	  Bra	  lårbredd	  utm.	  päls	  Bra	  ben	  &	  
tass.	  Rör	  m.	  bra	  stil	  &	  steglängd	  Kunde	  ha	  stabilare	  framtill	  Utm.	  temp.	  Välvisad.	  	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Erinom.	  tyyppi	  &	  mittasuht.	  Maskul.	  hyvänmallinen	  pää,	  jossa	  sopiva	  pituus	  ja	  vahvuus,	  sopusuht.	  kulmaut.	  erinom.	  
raajat	  &	  luusto,	  ikäisekseen	  hyvin	  kehit.	  runko,	  oikea	  hännänkiin.	  erinom.	  turkin	  laatu,	  liikkuu	  vetäv.	  kauniilla	  askel.	  
kyynärissä	  hiem.	  löysyyttä,	  miellyt.	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  
21	  mån	  maskulin	  hane.	  Gott	  huvud.	  Goda	  ögon,	  	  öron	  och	  ben.	  God	  hals.	  Stork	  	  rygg.	  Kunde	  ha	  litet	  mer	  förbröst.	  
Litet	  stel	  i	  skuldren.	  Kunde	  ha	  litet	  mer	  korrekt	  hosvinkel.	  	  Rör	  sig	  lost	  fram	  ostabilt	  bak.	  Bra	  päls	  färg	  och	  
temperament.	  	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Vahvarakenteinen	  sukupuolileimaltaan	  selvä.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Sopusuhtainen	  luusto.	  Hyvät	  raajojen	  kulmaukset.	  
Oikea	  rintakehän	  muoto.	  Hyvät	  liikkeet,	  mutta	  voisi	  liikkua	  ryhdikkäämmin.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Very	  nice	  black	  and	  white.	  Masculine	  head.	  Eyes	  could	  be	  darker.	  Excellent	  neck	  and	  shoulders.	  Deep	  body.	  Good	  hind	  
angulations.	  Very	  outgoing	  movement.	  A	  bit	  proud	  of	  his	  status.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  
2	  vuotias.	  Nuori	  uros,	  jolla	  ikäisekseen	  erinomainen	  runko.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Hyvä	  sukupuolileima	  ja	  mittasuhtet.	  
Hyvä	  pään	  pituus,	  mutta	  vielä	  varsin	  voimakas	  kallo.	  Silmät	  voisi	  olla	  tummemmat.	  Hyvä	  huulilinja	  ja	  purenta.	  Hyvät	  
korvat.	  Kaunis	  kaula	  ja	  vahva	  ylälinja.	  Etuosa	  voisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut,	  takaosa	  ok.	  Tiiviit	  käpälät.	  
Erinomainen	  karvanlaatu.	  Vielä	  runsaasti	  löysää	  kaulanahkaa.	  Liikkuu	  edestä	  kovin	  löysästi,	  sivulta	  hyvällä	  
askelpituudella	  ja	  ryhdillä.	  Runko	  voisi	  olla	  tiiviimpi	  liikkeessä.	  Esiintyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  
Nice	  head	  with	  correct	  size	  and	  shape	  of	  eye,	  short	  in	  neck,	  deep	  shoulders.	  Nicely	  balanced.	  Good	  topline	  but	  rather	  
proud	  of	  his	  tail	  in	  movement.	  Nicely	  shown	  with	  good	  movement.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  



Maskuliininen,	  hyvä	  luusto,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Turhan	  järeäkalloinen	  pää,	  jossa	  riittävän	  tummat	  silmät.	  Sopiva	  
otsapenger	  ja	  hyvä	  kuono-‐osa.	  Sopivat	  takakulmaukset,	  eturinta	  saisi	  olla	  selvempi	  ja	  etuosa	  voimakkaammin	  
kulmautunut.	  Hyvänmall.	  rintakehä.	  Etuliike	  saa	  tiivistyä.	  Erittäin	  ponnekas	  taka-‐askel,	  hyvä	  ulottuvuus	  sivuliikkeessä	  
ja	  oikea-‐asent.	  häntä.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
2	  years.	  Like	  to	  see	  him	  smaller.	  Head	  needs	  more	  elegance.	  Exc.	  eye.	  Good	  earset.	  Sufficient	  angulation	  in	  front.	  
Level	  topline.	  Strong	  hindquarters.	  Good	  body.	  Good	  tailset.	  Exc.	  coat.	  Moves	  with	  drive,	  bit	  loose	  in	  front.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Maskulin	  hane.	  Goda	  proportioner.	  Liter	  und	  skalle	  o	  tunn	  nos.	  Kort	  hals.	  Öppna	  vinklar	  fram,	  Bra	  bröstkorg.	  Stark	  
rygg.	  Fallande	  kors.	  Rör	  sig	  med	  kort	  steg.	  B..d..(?)	  fram.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU4	  
4	  years,	  good	  size,	  a	  bit	  heavy	  in	  lips	  &	  throat,	  correct	  bite,	  strong	  back,	  enough	  reach	  of	  neck,	  tailset	  slightly	  low,	  
good	  coat,	  typically	  angulated	  in	  hind	  quarters,	  nails	  too	  long,	  could	  be	  more	  stable	  in	  front	  when	  moving,	  seen	  from	  
the	  side	  ok.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI4	  
Prober	  breed	  type,	  2	  years	  old.	  Very	  masculine,	  dark	  brown	  slightly	  round	  eyes.	  Scissors	  bite.	  Wellset	  ears.	  Long	  neck,	  
prober	  shoulders.	  Ribcage	  ok	  for	  age.	  Hindquarters	  showing	  exc.	  muscle.	  Prober	  angulated.	  Slightly	  narrow	  behind.	  
well	  presented.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  FIN	  MVA	  CACIB	  ROP	  
2	  years	  old.	  Nice	  type.	  Good	  head.	  Correct	  head.	  Nice	  neck	  &	  topline.	  Quite	  good	  proportions.	  Correct	  angulations	  in	  
hindquarters.	  Quite	  good	  coat.	  Good	  fluent	  movements.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  EH-‐	  
A	  pleasant	  headed	  dog.	  I’d	  prefer	  darker	  eye	  and	  better	  shape,	  good	  reach	  of	  neck.	  Deep	  brisket,	  well	  off	  bone,	  
moved	  closely	  behind	  wide	  in	  front,	  owner	  not	  getting	  the	  best	  out	  of	  him.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI4	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  uros,	  jolla	  voimakas	  maskuliininen	  pää.	  Hieman	  vaaleat	  silmät.	  Erinomainen	  kaula.	  Syvä	  
rintakehä.	  Erinomainen	  runko.	  Hieman	  lyhyt	  lantio.	  Vahva	  raajaluusto.	  Voimakkaat	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  pitkällä	  
askeleella.	  Esiintyy	  erinomaisesti.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  VARACA	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  mittasuhteet.	  Maskuliininen	  ja	  hyvän	  mallinen	  pää,	  jossa	  oikea	  pituus.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  
etuasentoinen	  lapa,	  muuten	  hyvin	  kulmautunut.	  Erinomainen	  runko,	  raajat	  ja	  luusto.	  Oikea	  hännän	  kiinnitys.	  Kaunis	  
oikealaatuinen	  turkki.	  Liikkuu	  vetävällä,	  hyvällä	  askeleella.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen	  uros,	  jolla	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  tummat	  silmät,	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  
hyvä	  rintakehä,	  kauniit	  käpälät,	  liikkuu	  edestä	  hieman	  leveästi	  löysin	  kyynerpäin,	  pehmein	  rantein	  kuitenkin	  pitkällä	  
askeleella,	  takaliike	  avointa,	  erinomainen	  luonne.	  
	  
	  
Belimir’s	  Duca	  	   	   FIN31492/05	  	   s.	  27.05.2005	  
i.	  	  Streamside's	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  e.	  	  Belimir's	  Miranda	  



Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  
Very	  good	  type,	  very	  good	  hair,	  masculine	  head	  with	  good	  expression.	  Very	  good	  body	  deep.	  In	  the	  movement	  he	  
shows	  a	  very	  good	  front	  movement	  but	  the	  back	  movement	  should	  have	  much	  more	  power	  to	  bring	  the	  dog	  forward.	  
The	  croup	  is	  too	  short.	  
	  
	  
Belimir’s	  Raffaello	   	   FIN31491/05	  	   s.	  27.05.2005	  
i.	  Streamside’s	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  	  	  	  e.	  Belimir’s	  Miranda	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Kaunis,	  sopusuhtainen	  uros,	  jolla	  hyvänmallinen	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Aavistuksen	  suora	  edestä.	  Erittäin	  hyvä	  runko	  ja	  
takaosa.	  Hyvä	  ylälinja.	  Erittäin	  hyvä	  karva.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Sopivan	  kokoinen	  rungon	  mittasuht.	  neliötä	  lähentelevä.	  Täyteläinen	  pää,	  vahva	  kaula,	  hyvä	  luusto,	  kohtalaisen	  
hyvin	  kulmaut.	  raajat.	  Hyvä	  turkin	  laatu.	  Saisi	  liikkua	  takaa	  suoraviivaisemmin	  ja	  avoimemmin.	  Hyvä	  turkin	  laatu.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Nice	  typical	  dog	  moving	  with	  drive	  and	  animation	  and	  using	  his	  tail	  in	  true	  springer	  fashion.	  Nice	  head	  but	  would’ve	  
liked	  more	  fluting	  giving	  kinder	  expression.	  Good	  neck	  with	  crest.	  Rather	  straight	  in	  shoulder.	  Straight	  front,	  good	  
feet.	  Straight	  topline.	  Nicely	  balanced	  quarters.	  Good	  coat.	  
	  
	  
Bimbik’s	  Babar	  	   	   EST-‐03003/06	   s.	  02.07.2006	  
i.	  Fairsky	  Jack	  The	  Ribber	  	  	  e.	  Charmarque’s	  Lady	  Rose	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Well	  bodied	  dog,	  presented	  in	  hard	  condition.	  Nice	  outline,	  a	  little	  too	  strong	  in	  head.	  I	  would	  like	  more	  forechest	  and	  
more	  length	  to	  upperarm,	  moved	  erratic.	  
	  
	  
Bimbik’s	  Bade	  	   	   SPR.SP.612/H/07	  	   s.	  02.07.2006	  
i.	  Fairsky	  Jack	  The	  Ribber	  	  	  e.	  Charmarque’s	  Lady	  Rose	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Eckerö	  KV	  22-‐23.9.2007;	  Ove	  Germundsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
En	  stor	  juniorhane	  som	  har	  lite	  för	  mkt	  av	  allt.	  Mkt	  välsk.	  huvud.	  Bra	  öron,	  ögon.	  Mkt	  läppar.	  Utm.	  hals	  rygg.	  Bra	  
svans,	  välformad	  front,	  bröstkorg	  som	  behöve	  utvecklas	  mer.	  Grov	  stome(?).	  Behöver	  lite	  sta(?)	  	  I	  helhet	  Han	  får	  ej	  bli	  
store.	  
	  
	  



Bloomhill’s	  Let’s	  Go’n	  Party	  	   FIN38905/06	  	   s.	  24.06.2006	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  Mistily’s	  Happy	  Birthday	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Sopivan	  kokoinen.	  Sukupuolileimaltaan	  selvä.	  Hyvä	  urosmainen	  pää.	  Hyvä	  ylälinja,	  vahva	  luusto.	  Hyvät	  raajojen	  
kulmaukset.	  Reippaat	  hyvät	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  avoimesti.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Landmark	   	  	   FIN27470/02	  	   02.05.2002	  
i.	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  e.	  Windsongs	  Caterpillar	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Somero	  R	  6.5.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  
Eritt.	  hyväntyyppinen,	  tasapainoinen	  uros.	  Hyvä	  kallo,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Hieman	  litteät	  kyljet,	  mutta	  hyvä	  rintakehän	  syvyys.	  Tiivis	  lanne.	  Hyvät	  takakulmaukset	  hieman	  korkea	  kinner.	  
Karvapeite	  ok.	  Eritt.	  hyvät	  rodunomaiset	  liikkeet.	  
Parainen	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU3	  
Oikea	  tyyppi,	  hyvä	  sukupuolileima	  ja	  oikeat	  mittasuhteet.	  Hiukan	  voimakas	  kalloinen	  pää,	  hyvä	  otsapenger	  ja	  kaunis	  
pään	  sivukuva.	  Hyvä	  luusto,	  takaosa	  ja	  käpälät.	  Lanne	  voisi	  olla	  tiiviimpi	  ja	  ylälinja	  liikkeessä	  kiinteämpi.	  Varsin	  hyvin	  
kulmautunut	  myös	  edestä,	  mutta	  eturinta	  voisi	  olla	  selvempi.	  Voisi	  liikkua	  hieman	  pidemmällä,	  ulottuvammalla	  
sivuaskeleella.	  Miellyttävä	  esiintyminen.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  ROP	  	  
Ex.	  type,	  size,	  strong	  dog,	  ex.	  balance	  and	  moves,	  topline,	  ex.	  head	  and	  stop,	  muzzle,	  ex.	  show,	  coat,	  worth	  high	  titles.	  
Vehmaa	  R	  10.6.2007;	  Ricky	  Lochs-‐Romans,	  Hollanti	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  ROP	  
5	  y.	  Lovely	  boy	  with	  lot	  of	  type	  from	  nose	  to	  tail.	  Showing	  the	  square.	  Good	  body.	  Correct	  angulation.	  Beautiful	  coat.	  
When	  he	  is	  going	  with	  the	  leed	  free	  he	  shows	  typical	  move	  of	  ess.	  Lovely	  temperament.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU4	  
Well	  balanced	  l/w	  of	  lovely	  type.	  Super	  head	  &	  expression.	  Short	  coupled	  of	  medium	  size.	  Nice	  outline	  in	  profile.	  
Sound	  stylish	  mover.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  
Erinom.	  tyyppinen	  kaunislinjainen	  maskuliininen	  uros.	  Hyvä	  pää.	  Erinom.	  runko.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Hieman	  
kinnerahdas	  taka.	  Liikkuu	  sivusta	  hyvin,	  taka	  hieman	  ahtaasti.	  Hyvä	  luonne.	  Ei	  parhaassa	  karvassa.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU2	  
Utm.	  storlek.	  Kraftfull,	  elegant	  o	  välbalancerad.	  Fint	  uttryck.	  Välformat	  huvud	  av	  tillräcklig	  längd.	  Bra	  hals,	  stark	  
rygg.	  Utm	  kropp	  o	  förbröst.	  Bra	  ben	  o	  tassar.	  Välvinklad	  fram	  en	  aming	  övervinklad	  bak.	  Långa	  o	  typiska	  sida	  rörelse,	  
lite	  lös	  fram.	  Bra	  päls.	  Utm.	  resning.	  	  
Kouvola	  KR	  18.8.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU3	  



Erittäin	  hyväntyyppinen	  ja	  kokoinen	  uros.	  Hyvä	  kallo.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Hyvät	  lavat	  ja	  eturinta.	  Kyljet	  saisivat	  kaartua	  voimakkaammin.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  
melko	  hyvin.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU4	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Eckerö	  KV	  22-‐23.9.2007;	  Ove	  Germundsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  PU4	  
5	  årig	  hane.	  Mkt	  maskulinen.	  Utm.	  	  huvud,	  korrekt	  uttryck.	  Utm.	  hals,	  rygg,	  svans.	  Välformad	  front,	  bröstkorg,	  kunde	  
vara	  ngt.	  ?	  fram.	  Rör	  sig	  utm.	  bak	  o	  från	  sidan.	  Ej	  i	  bäste	  päls.	  	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Raindancer	  	   	   FIN21797/04	  	   s.	  02.04.2004	  
i.	  	  Bogaloo’s	  Nostradamus	  	  	  e.	  	  Stardom	  Show	  Stopper	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Eckerö	  KV	  22-‐23.9.2007;	  Ove	  Germundsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  SERT	  
Hane	  av	  bra	  modell	  maskulin	  välskuret	  huvud.	  Bra	  öron,	  ögon,	  nosparti,	  bett.	  Utm.	  hals,	  stark	  rygg,	  kort	  i	  korset.	  
Kunde	  bära	  svansen	  bättre	  i	  rörelse.	  Skulle	  önska	  bättre	  framvinklar.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steg.	  Bra	  päls.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Take	  Over	  Now	  	   FIN46759/04	  	   02.10.2004	  
i.	  Wongan	  Flying	  High	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  National	  Anthem	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Somero	  R	  6.5.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Eritt.	  hyväntyyppinen	  ja	  –	  kokoinen	  uros,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi	  ja	  jalompi.	  Kaunis	  
niskan	  kaari,	  hyvä	  ylälinja.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Hyvin	  kaareutuneet	  kyljet.	  Hyvä	  karvapeite.	  Melko	  hyvät	  
sivuliikkeet,	  joskin	  etuaskel	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  
Parainen	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Ryhdikäs,	  tarpeeksi	  korkearaajainen	  uros,	  jolla	  erinomainen	  huulilinja,	  kaunis	  ilme	  ja	  hyvä	  kallo-‐osa.Erinomainen	  
takaosa,	  tarpeeksi	  volyymia	  rungossa.	  Sopiva	  luusto.	  hyvät	  käpälät,	  hyvä	  eturinta	  ja	  varsin	  hyvät	  kulmaukset	  edessä.	  
Toivoisin	  ulottuvamman	  etuaskeleen,	  hyvä	  tehokas	  taka-‐askel.	  Hyvä	  karva	  ja	  esiintyminen.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU3	  SERT	  FIN	  MVA	  	  
Excellent	  dog,	  ex.	  type,	  size,	  too	  short	  croup,	  ex.	  head	  and	  expression,	  ex.	  showed,	  typical	  free	  moves,	  ex.	  tailset,	  
brisket.	  
Vehmaa	  R	  10.6.2007;	  Ricky	  Lochs-‐Romans,	  Hollanti	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU3	  
Lovely	  type.	  Lot	  of	  quality.	  Beautiful	  head	  with	  correct	  scull	  and	  front	  face.	  Soft	  expression.	  Good	  neck	  &	  topline.	  
Deep	  body.	  Correct	  length	  &	  high.	  Lovely	  coat.	  Moving	  with	  lot	  of	  drive	  and	  correct	  in	  front.	  Lovely	  temperament.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Very	  flashy	  l/w.	  Typical	  head	  with	  good	  reach	  of	  neck.	  Short	  and	  deep	  in	  body	  with	  firm	  topline	  and	  strong	  quarters.	  
Would	  prefer	  lower	  tail	  carriage.	  Very	  balanced	  all	  over.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  



Tulos:	  Val	  ERI2	  
Erinomaisen	  tyyppinen	  kaunislinjainen	  maskuliininen	  uros.	  Hyvä	  pää.	  Riittävä	  runko.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Saisi	  liikkua	  
hieman	  pidemmällä	  askeleella	  ja	  liikkuessa	  hännän	  asento	  melko	  korkealla.	  Hyvä	  luonne.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  VSP	  
Utm.	  storlek.	  Vacker	  helhet	  o	  balans.	  För	  mkt	  läppar	  o	  halsskin	  förstör	  uttrycket.	  Bra	  pigment.	  Små	  tänder.	  Bra	  hals,	  
stark	  rygg.	  Utm.	  kropp	  o	  förbröst.	  Utm.	  ben	  o	  tassar.	  Utm.	  vinkling	  bak,	  god	  vinkling	  fram.	  Bra	  päls.	  Sunda	  stiliga	  o	  
kraftfulla	  rörelser	  med	  utm.	  resning.	  	  
Kouvola	  KR	  18.8.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  
Tiivisrunkoinen,	  tasapainoinen	  uros.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi	  ja	  jalompi.	  Kaunis	  kaula.	  Hieman	  suora	  olkavarsi.	  
Hyvä	  rintakehä.	  Hieman	  lyhyt	  lantio	  ja	  polvikulmaus	  saisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  luusto	  ja	  käpälät.	  Hyvä	  turkki.	  
Yhdensuuntaiset	  liikkeet,	  joskin	  saisi	  ottaa	  pidemmän	  etuaskeleen.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  VSP	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Eckerö	  KV	  22-‐23.9.2007;	  Ove	  Germundsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  CACIB	  ROP	  
Mkt	  tilltalande	  championhane	  av	  bra	  model	  med	  rätta	  prop.	  Mkt	  vackert	  huvud	  o	  uttr.	  Utm.	  ögon,	  sunda	  ögon,	  
korrekt	  bett.	  Utm.	  hals,	  rygg,	  svans.	  Mkt	  välvinklad.	  Bra	  benstomme.	  Utm.	  	  vinklar,	  rörelser.	  Välpresenterad.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  EH-‐	  	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen	  riittävän	  luuston	  omaava	  uros	  jolla	  melko	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  kaula	  
voisi	  olla	  jalompi,	  lyhyt	  olkavarsi,	  lyhyt	  lantio	  muuten	  hyvä	  ylälinja,	  saisi	  olla	  kulmautunut	  paremmin	  sekä	  edestä	  &	  
takaa,	  hieman	  pehmeä	  karva,	  avoin	  takaliike,	  askelmitta	  saisi	  olla	  parempi	  sekä	  edessä	  &	  takaa.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Vampires	  Kiss	  	   	   FIN33091/05	  	   s.	  16.05.2005	  
i.	  Melverly	  Phoenix	  Gold	  At	  Beresford	  	  	  e.	  	  Lelica's	  Esthetique	  At	  Bogaloo	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Utm.	  typ.	  Mask	  välf.	  huvud.	  Välpl.	  öron.	  Vackra	  ögon	  Bra	  djup	  i	  nosparti.	  Fint	  milt?	  utfr.	  Bra	  hals	  tillr.	  vinkl.	  fram	  Fin	  
övergågng	  hals-‐rygg	  Stram	  rygg	  Välform	  bröstkorg.	  Utm.	  svansvans.	  Fina	  vinkl.	  bak	  m.	  fin	  låg	  has	  Fin	  lånbredd	  Utm.	  
ben	  &	  tass.	  Bra	  pals.	  Rör	  m.	  utm.	  stil	  &	  steg.	  Behöver	  bli	  lite	  fastare	  framtill.	  Härlig	  temp.	  Välvisad.	  	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Vältypad.	  Vackert	  huvud.	  Lite	  för	  mkt	  halsskin.	  Bra	  hals	  o	  skuldra.	  Utm.	  vinklar	  bak.	  Bra	  ben	  o	  tassar.	  Välpälsad.	  Mkt	  
väl	  balanserad.	  Goda	  rörelser	  från	  sidar.	  
Elimäki	  R	  6.5.2007;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Iloisesti	  esiintyvä.	  Kaunis	  pää	  &	  ilme.	  Turhan	  paljon	  kaulanahkaa.	  Erinomainen	  eturinta.	  Kaunis	  
kaula	  &	  ylälinja.	  Erinomainen	  luusto.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  CACIB	  VSP	  
Erinomaisen	  tyyppinen	  hyvä	  luustoinen	  kaunislinjainen	  maskuliininen	  uros.	  Hyvä	  pää.	  Rintakehä	  voisi	  olla	  pidempi.	  
Eritt.	  hyvät	  kulmaukset.	  Korkea	  säkä.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  luonne.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  



Tulos:	  Avo	  EH1	  
Stor,	  ngt	  tung.	  Välbalancerad	  kropp.	  Bra	  nosparti,	  dock	  för	  mkt	  läppar.	  Ngt	  bakåt	  skittande	  skalle.	  Vacker	  hals.	  Stark	  
rygg.	  Bra	  ben	  o	  tassar.	  Behöver	  utvecklas	  I	  framparti.	  Bra	  kropp.	  Välvinklad	  bak,	  önskar	  batter	  vinkling	  fram.	  Ryggen	  
behöver	  lite	  fastare.	  Rör	  sig	  med	  ganska	  bra	  steg	  längd.	  Bra	  resning.	  
Eckerö	  KV	  22-‐23.9.2007;	  Ove	  Germundsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU2	  VARACA	  
Mkt	  ?	  hane	  av	  rätt	  model	  underbröst	  huvud	  o	  utr.	  ?	  ?	  svans	  krop.	  Passande	  benstomme.	  Behöve	  fyllas	  lot	  ut	  i	  
bröstkorgen	  som	  ?	  är	  av	  bra	  längd.	  Visas	  i	  top	  condition.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Xtremely	  Tan	  	   	   FIN10757/06	  	   s.	  22.12.2005	  
i.	  	  Newmix	  Cosworth	  	  	  e.	  	  Stardom	  Show	  Stopper	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  PU4	  
Excellent	  type.	  Good	  size.	  Head	  needs	  to	  mature	  and	  flatten.	  Exc.	  neck,	  topline	  and	  body.	  Well	  developed	  chest.	  Exc.	  
angulation	  and	  movement.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Utm.	  typ.	  Välf	  huv.	  Kunde	  ha	  lite	  mer	  kraft	  i	  nosparti.	  Bra	  djup	  dock.	  Välpl.	  öron.	  välform.	  ögon	  som	  kunde	  ha	  
mörkare.	  Bra	  bett	  &	  hals.	  Lite	  rakmark.	  skuldra,	  Stram	  rygg,	  valf.	  bröstkorg,	  kunde	  ha	  mer	  förbröst.	  Norm.	  vinkl.	  bal.	  
Fin	  lårbredd,	  låg	  fin	  has.	  Utm.	  ben	  &	  tassar.	  Bra	  päls.	  Nyttjar	  svans	  väl	  i	  rörelse,	  kunde	  ha	  lite	  bettre	  steg	  fram,	  	  
behöver	  bli	  lite	  stabilare.	  Härlig	  temp.	  Välvisat.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Yes	  Please	  	   	   FIN26284/06	  	   s.	  28.03.2006	  
i.	  	  Beautelle	  Katch	  ThBreeze	  	  	  e.	  	  Bogaloo's	  National	  Anthem	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
13	  mån	  gammal	  maskulin	  hane.	  Korrekta	  öron.	  Mörka	  ögon.	  Korrekt	  bett.	  God	  hals.	  Litet	  mjuk	  rygg.	  Bra	  ansett	  
svans.	  Kunde	  ha	  litet	  mer	  goda	  revben.	  God	  päls	  och	  färg.	  Rör	  sig	  got	  bak,	  litet	  lost	  fram.	  Prima	  temperament.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Zpell	  Binder	  	   	   FIN10608/07	  	   19.11.2006	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  e.	  Lelica’s	  Esthetique	  At	  Bogaloo	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Orivesi	  KV	  14.7.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Eritt.	  hyvä	  tyypp.	  tasapain.	  pentu.	  Maskul.	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Syvä	  rintakehä	  ja	  erinom.	  runko.	  Sopiva	  raajaluusto.	  
Hyvät	  kulmaukset.	  Liikkuu	  vielä	  hyvin	  vallattomasti.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  VSP-‐pentu	  
Stor	  valp.	  Välbalancerad.	  Mkt	  vacker	  hals	  o	  överlinje.	  Ganska	  bra	  huvud.	  För	  mkt	  läppar.	  Bra	  pigment.	  Välutvecklad	  
kropp	  o	  förbröst.	  Utm.	  ben	  o	  tassar.	  För	  rakt	  vinklad	  fram,	  bra	  bak.	  Bra	  päls,	  utm.	  temperament.	  Behöver	  bli	  mkt	  
stabilare	  i	  rörelserna.	  	  



Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  	  
Kookas	  nuori	  uros,	  jolla	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Vahva,	  uros.	  pää,	  joka	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Lyhyehkö	  kaula,	  
etuasentoiset,	  pystyt	  lavat	  ja	  suora	  olkavarsi.	  Hyvä	  rintakehä.	  Niukka	  polvikulmaus.	  Hyvä	  turkki.	  Liikkuu	  
voimattomalla	  ja	  lyhyellä	  askeleella.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Zyclone	  Warning	  	   FIN10609/07	  	   19.11.2006	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  e.	  Lelica’s	  Esthetique	  At	  Bogaloo	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Promising,	  liver	  white	  &	  tan	  of	  7	  months.	  Pleasing	  head	  &	  expression,	  good	  reach	  of	  neck	  and	  spring	  of	  rib.	  Cleand	  
outline,	  needs	  to	  develope	  in	  forechest.	  Moved	  soundly	  and	  happily.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Beautiful	  puppy	  good	  type.	  Lovely	  head	  &	  expression.	  Good	  bone	  &	  condition.	  Nicely	  balanced.	  Super	  neck	  &	  
shoulders.	  Moved	  well.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Long	  muzzle.	  Not	  solid	  topline.	  Sufficient	  thorax.	  Long	  body.	  Good	  colour.	  Not	  free	  movement.	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Exc.	  type.	  Very	  nice	  coat.	  Exc.	  head	  &	  expression.	  Good	  front.	  Exc.	  topline.	  Good	  tailset	  &	  hindquarters.	  Moves	  well.	  
Lahti	  KV	  28.10.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Raamikas,	  komea,	  maskuliininen	  uros.	  Erinom.	  mittasuhteet.	  Vankat,	  ylväsmäiset	  raajat	  ja	  kootut	  käpälät.	  Oikea	  
pään	  sivukuva.	  Eritt.	  hyvä	  ilme.	  Ikäisekseen	  hyvä	  vahvuus	  myös	  kuonossa.	  Hyvä	  runko.	  Etuosan	  tulee	  täyttyä.	  Hyvät	  
takakulmaukset.	  Tarpeeksi	  kulmauksia	  edessä.	  Erinom.	  ulottuva	  sivuaskellus.	  Lupaava	  kokonaisuus.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  nuori	  uros.	  Hyvä	  pään	  malli,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
eturinta.	  Hieman	  suora	  olkavarsi.	  Hyvä	  rintakehän	  syvyys.	  Polvikulmaus	  saisi	  olla	  selvempi.	  Erittäin	  hyvä	  luusto	  &	  
käpälät.	  Hieman	  pehmeyttä	  selässä.	  Liikkuu	  pitkällä	  askeleella,	  mutta	  vielä	  hieman	  leveä.	  Hyvä	  karva.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  	  
Vahvaluustoinen,	  hieman	  raskaspäinen	  uros,	  jolla	  turhan	  paljon	  kaulanalusnahkaa,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  kaula,	  
pitkähkö	  lanneosa,	  seistessä	  antaa	  matalaraajaisen	  vaikutelman,	  hieman	  lyhyt	  olkavarsi,	  saisi	  olla	  kulmautunut	  
paremmin	  edestä,	  hyvät	  takakulmaukset,	  liikkuu	  avoimesti	  takaa,	  selkä	  elää	  liikkeessä,	  hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Cinnamons	  Surprise’s	  Sir	  Lancelot	   FIN17827/06	  	  	   s.	  20.02.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Electric	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  PU4	  



Kookas,	  erinom.	  mittasuht.	  omaava.	  Ikäisekseen	  eritt.	  hyvin	  kehitt.	  Erinom.	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Lavat	  voisivat	  olla	  
paremmin	  kulm.	  Vankka	  luusto.	  Ikäisekseen	  eritt.	  hyvä	  runko,	  hieman	  löysää	  kaulanahkaa.	  Kaunis	  uroksen	  pää.	  Eritt.	  
hyvin	  kulm.	  takaa.	  Lanneosa	  voisi	  olla	  lyhyempi.	  Liikk.	  erinom.	  askeleella	  takaa.	  Erinom.	  hännänkiinn.	  Rodunom.	  
temperamentti.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Vahvarakenteinen,	  hyvin	  urosmainen.	  Voimakas	  uroksen	  pää.	  Paljon	  löysää	  kaulanalusnahkaa.	  Avoimet	  luomet.	  
Erinom.	  ylälinja.	  Vahva	  luusto.	  Hyvä	  rintakehä.	  Voim.	  kulmautuneet	  takaraajat.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti	  ja	  
avoimesti.	  Reippaat	  liikkeet.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Jun	  EH	  
Very	  strong	  liver	  &	  white,	  too	  heavy	  in	  head,	  eyes	  should	  be	  tighter,	  good	  body,	  a	  bit	  straight	  shoulder,	  good	  hind	  
angulation.	  Neck	  should	  be	  cleaner.	  Nice	  movement,	  good	  coat,	  quality	  and	  temperament.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
För	  tung	  hane.	  Lång	  i	  kroppen.	  Huvud	  med	  all	  deles	  för	  mycket	  löst	  skinn.	  Bra	  hals.	  Öppna	  vinklar	  fram.	  Bra	  
bröstkorg.	  Lång	  i	  länder.	  Lite	  orolig	  i	  ryggen.	  Rör	  sig	  med	  tilk.	  steg	  men	  ger	  ett	  tungt	  intryck.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  
	  
	  
Cinnamons	  Surprise’s	  Sir	  Maximus	   FIN17828/06	  	  	   s.	  20.02.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Electric	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Jun	  EH	  
Strong	  male.	  Good	  condition.	  Very	  strong,	  a	  little	  bit	  heavy	  head.	  Too	  round	  eyes.	  Back	  could	  be	  stronger.	  Very	  good	  
chest.	  Medium	  angulated.	  A	  little	  bit	  slopy	  croup.	  A	  little	  bit	  high	  tail	  in	  movement.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Jun	  EH	  
Liver	  and	  white,	  very	  masculine	  head,	  shouldn’t	  become	  heavier,	  body	  well	  developed	  for	  the	  age,	  angulation	  should	  
be	  better.	  Would	  like	  better	  coat	  quality	  and	  grooming.	  Could	  carry	  himself	  better	  on	  the	  move,	  nice	  character.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Chocolate	  Bear	  	   FIN31205/03	  	   s.	  24.05.2003	  
i.	  	  Streamside's	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  e.	  	  Livingdale's	  Cream	  Caramel	  

Näyttely	  tulokset:	  
Somero	  R	  6.5.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Kookas	  uros.	  Pää	  saisi	  olla	  pidempi,	  etenkin	  kuono-‐osa.	  Voimakkaat	  posket.	  Hieman	  ylöskiinnitt.	  korvat.	  Hyvä	  kaula.	  
Tilava	  rintakehä.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Hyvä	  luusto,	  litteät	  käpälät.	  Turkin	  tulisi	  olla	  viimeistellympi.	  Kihartuu	  
hieman	  kyljissä	  ja	  selässä.	  Eritt.	  hyvät	  sivuliikkeet.	  
Hämeenlinna	  KR	  16-‐17.6.2007;	  Annaliisa	  Heikkinen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Hyvä	  tyyppi.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  voimakkaampi.	  Hieman	  leveä	  kallo-‐osa.	  Kaula	  saisi	  olla	  pitempi.	  Etuosa	  saisi	  olla	  
paremmin	  kulm.	  Vankka	  runko.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Hieman	  pysty	  lantio.	  Saisi	  liikkua	  pitemmällä	  askeleella.	  
Turkki	  kaipaisi	  viimeistelyä.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  



Coco	  Hit’s	  Flaming	  Boy	   	   FIN20301/06	  	   s.	  02.03.2006	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  Astrospring’s	  Ismene	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU3	  
Kaunis	  uros.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää.	  Erittäin	  hyvä	  kaula.	  Sopusuhtainen	  runko.	  Erinomainen	  luusto.	  Hyvin	  
kulmautunut.	  Erittäin	  hyvä	  ylälinja	  ja	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin,	  kun	  malttaa.	  Peitsaa	  ajoittain.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Valkeala	  R	  03.3.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Maskul.	  hyvät	  mittasuhteet,	  pää	  saa	  kehittyä	  vielä	  pitemmäksi,	  hieman	  korkea	  kallo,	  lempeä	  ilme,	  kaunis	  niska,	  hyvä	  
selkä,	  oikea	  rintakehän	  muoto,	  vankka	  luusto,	  lapa	  saisi	  olla	  viistompi,	  hyvät	  takakulmaukset,	  liikkeitä	  tulee	  
harjoitella!	  Liikkuu	  sopivalla	  askelpituudella.	  Miellyttävä	  luonne.	  Kaunis	  karva.	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU3	  
Kaunis	  nuori	  uros,	  jolla	  hyvänmallinen	  pää.	  Erinomainen	  kaula.	  Tyylikäs	  ylälinja.	  Hyvä	  sopusuhtainen	  runko.	  Hyvät	  
raajat.	  Erittäin	  hyvä	  karva.	  Liikkuu	  tehokkaasti.	  
Ruovesi	  R	  9.4.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Erinom.	  tyyppi	  &	  mittasuhteet.	  Maskuliininen	  hyvänmallinen	  pää,	  jossa	  kallo-‐osa	  ei	  saa	  vahvistua.	  Kaunis	  kaula	  &	  
ylälinja.	  Hieman	  etuasentoinen	  lapa.	  Hyvin	  kulmaut.	  takaosa	  &	  hyvä	  matala	  kinner.	  Eritt.	  hyvä	  eturinta,	  hyvin	  kehitt.	  
runko.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Erinom.	  luusto	  &	  käpälät.	  Erinom.	  turkki.	  Liikkuu	  vapaalla,	  hyvin	  vetävällä	  askeleella.	  
Miellyttävä	  luonne.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Nice	  dog	  with	  good	  body,	  weatherproof	  coat.	  Good	  topline.	  Nice	  tail	  carriage.	  Would	  like	  a	  little	  more	  spring	  of	  rib,	  
rather	  down	  faced	  and	  with	  light	  eye.	  Moved	  reasonably	  well.	  Well	  presented	  and	  handled.	  
Jämsänkoski	  KR	  10.6.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  PU3	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  uros,	  jolla	  voimakas	  pää,	  hieman	  taakse	  laskeva	  kallo-‐osa.	  Hyvä	  kaula.	  Erinom.	  eturinta	  ja	  
runko,	  vahva	  luusto.	  Erinom.	  takakulmaukset	  ja	  hyvät	  matalat	  kintereet,	  kaunis	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvällä	  
askelpituudella,	  edessä	  hieman	  löysyyttä.	  Esiintyy	  ja	  esitetään	  erittäin	  hyvin.	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Koko	  54	  cm.	  1	  v.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileim.	  erittäin	  hyvä	  nuori	  uros	  joka	  hyvä	  luustoinen	  ja	  runkoinen.	  Urosmainen	  
pää,	  hyvä	  purenta,	  hyvät	  huulet.	  Kaunis	  ilme,	  erinom.	  pitkät	  korvat,	  kaunis	  niska,	  mutta	  turhan	  pysty	  kaulankiinnitys.	  
Etuosa	  saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Vahvat	  käpälät,	  hieman	  pystyt	  ranteet.	  Vahva	  lanneosa,	  matala	  kinner.	  
Erinom.	  karvanlaatu.	  Hyvin	  kiin.	  hailuva	  häntä.	  Erinom.	  luonne,	  liikkuu	  vielä	  kovin	  lyhyellä	  askeleella.	  Leveästi	  takaa	  
ja	  löysästi	  edestä.	  Köyristää	  hieman	  lanneosaa	  edestä.	  Hyvin	  esitetty.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Up	  to	  size,	  presented	  in	  good	  hard	  condition,	  well	  shaped	  quarters,	  good	  bone	  &	  feet.	  I’d	  prefer	  more	  length	  to	  
upperarm	  and	  more	  forechest,	  very	  loose	  on	  the	  move.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU3	  VASERT	  	  
Melko	  kookas,	  eritt.	  voim.	  rakenteinen	  uros.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  jalompi	  ja	  kaulanahka	  kuivempi.	  Hyvä	  
kaulanpituus.	  Vankka	  runko	  ja	  luusto.	  Riitt.	  kulm.	  Hieman	  korkea	  kinner.	  Liikkuu	  norm.	  Taka-‐askel	  voisi	  olla	  hieman	  
tehokkaampi.	  Hyvä	  karva.	  Esitetään	  hyvin.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvä	  luonne.	  
	  



	  
Desperados	  Romeo	  	   	   FIN14906/04	  	   s.	  11.09.2003	  
i.	  Cleavehill	  Backward	  Glance	  	  	  e.	  Desperados	  Odessa	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Excell.	  type,	  good	  size.	  Correct,	  masculine	  head.	  Excell.	  neck,	  topline	  and	  body.	  Strong	  and	  deep	  chest.	  Good	  
angulation.	  A	  bit	  high	  in	  hocks.	  Movement	  powerful,	  a	  bit	  close	  behind.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
3v.	  erinom.	  tyyppiä	  oleva	  uros,	  jolla	  hyvä	  runko,	  pää	  ja	  ilme	  ok,	  hyvä	  hännän	  asento,	  voisi	  liikkua	  hieman	  pidemmällä	  
askeleella,	  tasapainoisesti	  kulmautunut,	  esitetään	  hyvin.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI4	  
Utm.	  typ.	  Mask	  välform.	  huvud.	  Välpl.	  öron,	  mörka	  vck	  öron,	  bra	  dj.	  i	  nosparti.	  Bra	  bett,	  bra	  hals,	  kunde	  vara	  ngt	  
torrare,	  tillr.	  vinkl.	  fram.	  Kunde	  ha	  ngt	  stramare	  överlinje.	  Välf.	  bröstkorg.	  Norm.	  vinkl.	  bak.	  Fin	  lårbredd.	  Fin	  låg	  har.	  
Bra	  ben	  &	  tass.	  Bra	  päls.	  Svans	  nyttjar	  väl	  i	  rörelse.	  Rör	  m.	  bra	  steg.	  Trevlig	  temp.	  Välvisad.	  	  
Lahti	  KV	  28.10.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Vankka,	  oikeat	  mittasuhteet	  omaava,	  voimakas	  uros.	  Hyvänmallinen	  uroksen	  pää,	  jossa	  tarpeeksi	  merkattu	  
otsapenger.	  Kaunis	  ilme	  ja	  hyvin	  kaartunut	  kallo.	  Tilava	  runko.	  Raajojen	  kulmaukset	  voisivat	  olla	  vieläkin	  voimak.	  
Eturinnassa	  hyvä	  tilavuus.	  Hyvät,	  kootut	  käpälät.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella,	  voisi	  olla	  hiukan	  halukkaampi	  
meniä.	  Kantaa	  itsensä	  hyvin.	  Oikea	  karvanlaatu.	  Rauhallinen	  esiintyjä.	  
	  
	  
Dreamlike	  	   	   	   FIN32474/96	  	   s.	  16.05.1996	  
i.	  Flowerhunter’s	  Sebastian	  	  	  e.	  Minni	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐vet	  
Typical.	  In	  excellent	  condition	  for	  his	  age.	  Correct	  bite	  for	  age.	  Well	  angulated.	  Good	  body.	  Moves	  well.	  
Kangasniemi	  KR	  9.6.2007;	  Karlo	  Bala,	  Serbia	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PU4	  ROP-‐Vet	  
11-‐years	  old.	  Good	  temperament.	  Hair	  condition	  good.	  Excellent	  moving.	  Beautiful	  old	  dog.	  
Puumala	  R	  28.7.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  H	  
Eritt.	  vankka	  tarpeeksi	  korkearaajainen	  uros,	  jolla	  järeä	  kallo,	  pää	  voisi	  olla	  pitkälinjaisempi	  ja	  elegantimpi,	  niukahkot	  
kulmaukset,	  hiukan	  pönäkkä,	  kauniit	  käpälät	  ja	  luusto,	  kintereet	  saisivat	  olla	  jäntevämmät	  liikkuu	  hyvällä	  
sivuaskeleella,	  hyvälaatuinen	  karvapeite,	  mukava	  käytös.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  VSP-‐Vet	  
Still	  in	  beautiful	  condition	  11	  years	  old	  black	  and	  white.	  Correct	  head.	  Scissors	  bite,	  quite	  heavy	  in	  skull.	  Well	  set	  ears.	  
Medium	  length	  of	  neck.	  Slightly	  straight	  in	  shoulders,	  exc.	  ribcage.	  Moves	  ok.	  Slightly	  low	  tailset.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐Vet	  
11	  years	  old.	  Good	  type.	  Presents	  himself	  quite	  good	  condition.	  Nice	  good	  bite	  &	  nice	  clear	  eyes.	  Very	  good	  body	  
proportions.	  Quite	  deasent	  mover	  to	  his	  age.	  



Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐Vet	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
	  
	  
	  
Dreemteem’s	  Gene	  Kelly	   	   FIN30983/03	  	   s.	  21.06.2003	  
i.	  Nimblewhit	  Norwegian	  Fun	  	  	  e.	  Dreemteem’s	  Carnival	  Candy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Good	  size.	  Head	  with	  too	  round	  skull	  and	  too	  fine	  muzzle.	  Good	  neck.	  Topline	  correct	  but	  unstable	  in	  movement.	  Rib	  
cage	  rather	  round	  and	  not	  deep	  enough.	  Legs	  a	  bit	  too	  short,	  and	  not	  powerful	  and	  coordinated	  enough	  in	  the	  
movement.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  CACIB	  VSP	  
Nice	  type.	  Nice	  head	  and	  expression,	  good	  pigmentation.	  Exc	  neck	  and	  topline,	  good	  front.	  Enough	  bone.	  Exc	  
conditions	  of	  coat.	  Exc	  ribcage.	  Very	  well	  angulated.	  Very	  nice	  mover.	  
	  
	  
Engwell’s	  Xebec	  	   	   FIN21031/05	  	   s.	  17.03.2005	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  	  Engwell's	  Stormy	  Weather	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  EH	  
Good	  type,	  big	  and	  strong	  male.	  Correct	  head	  with	  too	  much	  loose	  skin	  under	  muzzle	  and	  throat.	  Medium	  length	  of	  
neck.	  Topline	  unstable	  when	  standing	  and	  moving.	  Not	  yet	  firmness	  and	  strengness	  in	  body.	  Good	  angulation.	  
Movement	  not	  powerful	  and	  parallel	  enough.	  
	  
	  
Es´Beryll	  Cesar	  	   	   FIN18099/07	  	   s.	  08.08.2005	  
i.	  Zelini's	  U2	  At	  Livingdale	  	  	  e.	  Estrellest	  Beryll	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Skull	  too	  round.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  ear	  set.	  Good	  body.	  Is	  too	  fat.	  Needs	  more	  ring	  training,	  is	  a	  bit	  too	  shy.	  
I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  movement.	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Kaunislinjainen	  pää,	  edestä	  hyvä	  sukupuolileima.	  Hyvä	  kaula,	  runko.	  Kevyt	  luusto.	  Korkea	  kinner,	  kinnerahdas.	  Hyvä	  
karvanlaatu.	  Uros	  on	  ujo	  ja	  epävarma	  itsestään,	  mikä	  heijastuu	  sen	  liikkeisiin.	  
Hamina	  KR	  13.5.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Eritt.	  hyväntyypp.	  vahva	  uros,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Vahva	  urosm.	  pää,	  kaunis	  kaula.	  Hyvä	  selkälinja,	  leveä	  
rinbtakehä,	  hyvä	  runko.	  Riittävät	  etukulmat	  ja	  hyvät	  takakulmat.	  Leveä,	  lihaksikas	  reisi.	  Hyvät	  sivuliikkeet,	  liikkuu	  
takaa	  hieman	  pihtikinterein.	  



	  
	  
Fanwans	  Believe	  My	  Dad	   	   FIN29443/07	  	   s.	  25.04.2007	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Art-‐Wave’s	  Big	  Mama	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  VSP-‐pentu	  	  
Vahva,	  erittäin	  hyvin	  kehittynyt	  urospentu,	  jolla	  erinomaiset	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pään	  profiili.	  Kaula	  voisi	  olla	  hieman	  
pidempi.	  Erinomainen,	  tilava	  rintakehä.	  Hieman	  suora	  olkavarsi.	  Hyvin	  kulm.	  takaosa.	  Vankka	  luusto.	  Hyvä	  karva.	  
Rodunomaiset	  liikkeet.	  Ystävällinen	  luonne.	  
	  
	  
Fanwans	  Break	  A	  Rule	   	   FIN29444/07	  	   s.	  25.04.2007	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Art-‐Wave’s	  Big	  Mama	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Baby	  2	  KP	  
Lovely	  head.	  Soft	  expression,	  good	  deep	  foreface.	  Pleasing	  outline.	  Good	  turn	  of	  stifle.	  Nice	  quality	  puppy.	  Moved	  a	  
little	  close	  behind.	  Lovely	  reach	  on	  side	  gait.	  Very	  eye-‐catching	  puppy.	  
	  
	  
Fariinin	  Jax-‐In-‐The-‐Box	  	   	   FIN23075/02	  	   s.	  24.04.2002	  
i.	  Streamside's	  Kingfisher	  	  	  e.	  	  Hightide's	  Geraldine	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  
5v.	  vahva	  luustoinen	  ja	  runkoinen	  jolla	  voisi	  olla	  hieman	  voimakkaammat	  takakulmaukset,	  hyvä	  ylälinja,	  sopiva	  
kaula,	  pää	  saisi	  olla	  kokonaisuudessaan	  hieman	  pidempi,	  liikkuu	  hieman	  löysästi	  edestä,	  hyvä	  turkki,	  erinomainen	  
luonne,	  esiintyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Hyvän	  tyyppinen.	  Hieman	  raskastekoinen	  uros,	  jolla	  on	  maskuliininen	  melko	  hyvänmallinen	  pää,	  mutta	  se	  saisi	  olla	  
hieman	  pidempi	  ja	  jalompi.	  Hieman	  lyhyt	  kaula	  ja	  etukulmauk.	  saisivat	  olla	  voimakkaammat.	  Niukka	  eturinta.	  Hyvä	  
rinnan	  syvyys.	  Hyvä	  luusto	  ja	  käpälät.	  Hieman	  korkea	  kinner	  ja	  turhan	  luisu	  lantio.	  Voisi	  liikkua	  tehokkaammalla	  
askeleella.	  Hyvin	  hoidettu,	  hieman	  pehmeä	  laatuinen	  turkki.	  Rauhallinen	  luonne.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Fariinin	  Jester	  	   	   FIN23071/02	  	   s.	  24.04.2002	  
i.	  Streamside's	  Kingfisher	  	  	  e.	  	  Hightide's	  Geraldine	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  T	  
Tung	  låg	  ställd	  hane.	  Mask.	  huvud.	  Bra	  stop.	  Kort	  hals.	  Raka	  vinklat	  fram.	  Bra	  bröstkorg.	  Lång	  land.	  Lite	  svag	  rygg.	  
Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  med	  kort	  steg	  o	  vill	  inte	  gå.	  Bra	  benstomme.	  Torr	  päls.	  



	  
	  
Fariinin	  Legend	  Falcon	  	   	   FIN25300/05	  	   s.	  05.04.2005	  
i.	  Streamside's	  Kingfisher	  	  	  e.	  	  Hightide's	  Geraldine	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Strong	  male.	  In	  good	  condition.	  Correct	  head.	  Too	  short	  neck.	  Back	  should	  be	  stronger.	  A	  little	  bit	  slopy	  croup.	  Good	  
chest.	  Angulation	  should	  be	  better.	  Movement	  should	  be	  more	  free.	  Coat	  should	  be	  of	  better	  quality,	  too	  curly.	  
	  
	  
Fariinin	  Maestro	  	   	   FIN25284/06	  	   s.	  02.04.2006	  
i.	  High	  Score	  Original	  Design	  	  	  e.	  Hightide's	  Geraldine	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Jun	  ERI4	  
Very	  strong	  male,	  good	  condition.	  Very	  strong,	  masculine	  head.	  Good	  topline.	  Very	  strong	  chest.	  Good	  movement.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Eritt.	  maskuliininen,	  vankkaluustoinen,	  oikeat	  mittasuhteet	  omaava	  uros.	  Voimakas	  uroksen	  pää,	  jossa	  hiukan	  järeä	  
kallo.	  Hyvät	  huulet	  ja	  kuono-‐osa,	  sopivasti	  kaulaa,	  hyvin	  kulm.	  etuosa	  ja	  hyvä	  eturinta.	  Turhan	  lyhyt	  laskeva	  lantio	  ja	  
niukat	  polvikulm.,	  erinom.	  runko.	  Oikea-‐asentoinen	  häntä.	  Hyvä	  askelpituus,	  tarpeeksi	  joustoa	  liikkeessä.	  Oikea	  
karvanlaatu,	  miell.	  käytös.	  
	  
	  
Fariinin	  Mustang	  	   	   FIN25286/06	  	   s.	  02.04.2006	  
i.	  High	  Score	  Original	  Design	  	  	  e.	  Hightide's	  Geraldine	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Very	  strong,	  too	  heavy	  male.	  Strong	  head.	  Too	  heavy,	  too	  much	  skin	  in	  head	  and	  neck.	  Strong	  back	  and	  chest.	  
Medium	  angulated.	  Movement	  out	  of	  balance.	  Too	  free	  in	  elbows.	  Rear	  movement	  not	  parallel.	  
	  
	  
Foogel	  Impressionist	  	   	   FIN14521/05	  	   s.	  28.12.2004	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  Foogel	  Temptress	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Kookas,	  eritt.	  hyvän	  tyyp.	  maskul.	  uros,	  hyvän	  mallinen	  	  pää,	  jossa	  kallo-‐osa	  voisi	  olla	  hiem.	  jalompi,	  kaunis	  kaula,	  
oikeanmallinen	  runko,	  vielä	  lyhyt	  pysty	  olkavarsi,	  eritt.	  hyvin	  kulm.	  takaosa,	  vahva	  luusto,	  hieman	  litteät	  käpälät,	  
kaunis	  turkki,	  saisi	  liik.	  joustav.	  ja	  pid.	  etuask.	  liik.	  hyvin	  takaa.	  miel.	  luonne.	  esit.	  hyvin.	  	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PU3	  VASERT	  



2	  år	  och	  3	  mån	  maskulin	  hane.	  Bra	  	  öron,	  	  ögon	  och	  bett.	  Bra	  löpper.	  Sstork	  hals.	  Bra	  rygg	  och	  svans.	  Kunde	  ha	  lite	  
djupare	  bröstkorg.	  Rör	  sig	  bra	  bak,	  litet	  löst	  fram.	  Bra	  päls	  och	  färg.	  Ok	  temperament.	  
Tuuri	  KR	  3.6.2007;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  vahvaluustoinen	  uros.	  Vahva	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Pysty	  olkavarsi	  ja	  lavat.	  Kaulan	  ja	  
selänliittymä	  saisi	  olla	  parempi.	  Rungon	  tulee	  vielä	  kehittyä	  eturaajojen	  välistä.	  Hyvä	  takaosa.	  Liikkuu	  hyvin,	  mutta	  
etuaskel	  lyhyt.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  käytös	  ja	  esiintyminen.	  
	  
	  
Foogel	  In	  The	  Wind	   	   FIN14522/05	  	   s.	  28.12.2004	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  Foogel	  Temptress	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Hyvin	  jäntevä	  ja	  tasapainoinen	  kokonaisuus.	  Tiivis	  runko,	  kauniisti	  laskeva	  ylälinja.	  Hyvänmuotoinen	  ja	  silmien	  alta	  
kauniisti	  meislautunut	  pää.	  Hyvä	  raajarakenne.	  Oikea	  lisätyn	  ravin	  liikemalli.	  Taitavasti	  esitetty.	  
	  
	  
Foogel	  Leaving	  Home	  	   	   FIN36149/03	  	   s.	  04.07.2003	  
i.	  Goldflame’s	  Glenlivet	  	  	  e.	  Foogel	  Year-‐By-‐Year	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Hyvän	  tyyppinen	  uros.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Kohtalaisen	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Vahva	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvin	  
kulmautunut	  takaa.	  Selässä	  hieman	  pehmeyttä.	  Karva	  ei	  aivan	  parhaimmillaan.	  Kovin	  ahtaat	  takaliikkeet.	  
Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Foogel	  Little	  Child	  	   	   FIN36142/03	  	   s.	  04.07.2003	  
i.	  Goldflame’s	  Glenlivet	  	  	  e.	  Foogel	  Year-‐By-‐Year	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Stor	  lång	  hane.	  Maskulint	  hund	  som	  är	  lite	  tunt	  i	  nospartiet.	  Har	  lite	  lösa	  ögon	  kanter.	  Kort	  hals.	  Frammskjuten	  
skuldra.	  Till	  räckliga	  vinklar.	  Bra	  bröstkorg.	  Lång	  i	  länden.	  Stark	  rygg.	  Brant	  kors.	  Rör	  sig	  med	  lite	  kort	  steg.	  Bundem	  
fram.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  
	  
	  
Foogel	  On	  The	  Spot	  	   	   FIN31548/06	  	   s.	  10.05.2006	  
i.	  Foogel	  Mr	  Fantastic	  	  	  e.	  Foogel	  Love	  Me	  Do	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU3	  



Utmärkt	  hane.	  Korrekta	  proportioner.	  Väl	  upp	  på	  benen.	  Vackert	  huvudutryckt.	  Välvinklad	  fram	  o	  bak.	  Storka	  ben	  och	  
tassar.	  Rätt	  sort.	  
Hämeenlinna	  KR	  16-‐17.6.2007;	  Annaliisa	  Heikkinen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  PU4	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Riittävät	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Hyvä	  runko.	  Liikkuu	  hyvin	  
takaa,	  etuaskel	  voisi	  olla	  vähän	  pitempi.	  Hyvä	  luonne.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Very	  attractive	  15	  months	  old	  black	  &	  white,	  showing	  beautiful	  condition.	  Masculine	  head.	  Tyopical	  expression.	  
Strong	  pigment.	  Exc.	  neck.	  Prober	  shoulders.	  Ribcage	  ok	  for	  age.	  Nice	  coat	  texture.	  Well	  groomed.	  Prober	  cat	  feet.	  
Sound	  mover.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
13	  months	  old.	  Nice	  head	  type.	  Nice	  clean	  lines.	  Correct	  bite.	  Very	  good	  body	  proportions.	  Good	  neck	  &	  topline.	  
Correct	  angulations	  in	  hindquarters.	  Needs	  only	  time	  to	  get	  body	  mass	  &	  balance.	  
Lahti	  R	  3.11.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Kokonaisuutena	  erittäin	  lupaava,	  kaunislinjainen	  uros,	  jolla	  erittäin	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  kaula.	  Suorahkot	  lavat	  
häiritsevät	  hieman	  ylälinjaa.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Erinomaiset	  tiiviit	  käpälät.	  Erittäin	  kauniit	  sivuliikkeet.	  
	  
	  
Full	  Flavour	  Columbia	   	   FIN18954/05	  	   s.	  26.02.2005	  
i.	  Journeyman	  	  	  e.	  Livingdale’s	  Lady	  Marmelade	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hirvensalmi	  R	  14.4.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Kauttaaltaan	  kovin	  kapearunkoinen	  uros,	  hieman	  korkea	  kallo	  ja	  kuono-‐osa	  saisi	  olla	  pidempi,	  riittävä	  kaula,	  niukasti	  
kulmautunut	  edestä,	  kyljet	  saisivat	  kaareutua	  paremmin,	  riittävät	  takakulmaukset,	  hyvät	  käpälät	  ja	  luusto,	  hyvä	  
turkki,	  liikkuu	  aivan	  liian	  lyhyellä	  askeleella,	  hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Fuzzyball’s	  Flashback	   	   FIN35713/02	  	   s.	  07.07.2002	  
i.	  Streamside’s	  Kingfisher	  	  	  e.	  Of	  Skyway	  Raindrop	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Avo	  ERI	  
Nice,	  strong	  male.	  Excellent	  condition,	  proportions.	  Masculine	  head	  with	  typical	  expression.	  Good	  topline.	  Correct	  
tail.	  Good	  chest.	  Medium	  angulated.	  A	  little	  free	  in	  elbows	  in	  movement.	  Moves	  very	  well.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Hieman	  matalaraaj.	  vaikuttava,	  vankka.	  Erinom.	  kaula.	  Vankka	  pää,	  kauniit	  silmät.	  Vankka	  runko	  ja	  luusto.	  
Etukäpälät	  tulisi	  olla	  tiiviimmät,	  korkeahkot	  kintereet.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella	  sivulta,	  aht.	  takaa,	  löys.	  edestä.	  
Eturaajat	  vois	  olla	  suoremmat.	  Taidokkaasti	  esitetty.	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
4	  år	  maskulin	  hane	  litet	  över	  medelstor.	  Bra	  öron,	  	  ögon	  och	  bett.	  Bra	  hals.	  Litet	  kort	  rygg	  och	  långt	  ansett	  svans.	  
Kunde	  ha	  litet	  mer	  bnävinkling	  bak.	  Litet	  stel	  skuldra.	  Rör	  sig	  litet	  kort	  bak,	  bra	  fram.	  Bra	  päls	  färg	  och	  temperament.	  	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  



Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU4	  
Nice	  liver	  and	  white.	  Would	  prefer	  more	  elegant	  head	  and	  cleaner	  neck.	  Excellent	  body	  and	  angulations.	  Really	  nice	  
movement.	  Excellent	  coat	  and	  condition.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
5	  years,	  good	  size,	  slightly	  long	  neck,	  heavy	  condition,	  strong	  mask.	  head,	  correct	  bite,	  due	  to	  the	  cond.	  topline	  is	  
spoiled,	  could	  have	  more	  forechest,	  a	  bit	  too	  much	  skin	  on	  the	  throat,	  slightly	  close	  behind,	  could	  have	  more	  drive,	  in	  
front	  not	  stable.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Hyvin	  rakentunut	  uros.	  Vahva	  pää.	  Turhan	  paljon	  löysää	  kaulanahkaa.	  Hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  
Hyvä	  ylälinja	  ja	  karvapeite.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Hieman	  raskaassa	  kunnossa.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Prober	  breed	  type	  5	  years	  old,	  good	  size.	  Pretty	  picture	  standing.	  Exc.	  head,	  scissors	  bite,	  well	  set	  ears.	  Medium	  
length	  of	  neck.	  Slightly	  heavy	  in	  skull.	  Exc.	  ribcage.	  Prober	  feet.	  Could	  carry	  a	  stronger	  topline.	  Nice	  temperament.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PU4	  
5	  years	  old.	  Quite	  strong	  male.	  Good	  type.	  Head	  in	  proportion	  to	  body.	  Correct	  bite.	  Quite	  good	  body	  proportions.	  
Good	  neck	  &	  topline.	  Good	  angulations	  in	  hindquarters.	  Good	  coat	  condition.	  Moves	  free.	  
	  
	  
Gorse	  Billy	  Budd	  	   	   FIN24941/04	  	   s.	  03.05.2003	  
i.	  	  Astrospring's	  Deep	  Space	  	  	  e.	  	  Gorse	  Kiss	  Me	  Quick	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Val	  ERI-‐	  
Nice	  head	  with	  dark	  eye	  which	  I	  would’ve	  liked	  better	  shaped.	  Adequate	  neck	  would’ve	  liked	  better	  layback	  of	  
shoulder.	  Good	  bone.	  Straight	  front.	  Firm	  level	  topline.	  Nice	  depth.	  Good	  quarters.	  Well	  set	  tail.	  Rather	  couse	  incoat.	  
Lacking	  charisma.	  Good	  sound	  honest	  dog.	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU3	  
Hyväluustoinen	  mittasuht.	  sopiva	  uros.	  Hyvä	  pää.	  Vahva	  selkä.	  Kyynärpäissä	  hieman	  löysyyttä,	  tilava	  rintakehä,	  
hyvät	  takaraajat,	  liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Grouseseeker’s	  Snow	  King	  	   FIN17109/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  How	  About	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  PU4	  
Maskulin	  för	  ålden	  bra	  huvud.	  Utmärkt	  utryck.	  Väl	  ansatta	  öron,	  utmärkt	  hals,	  goda	  proportion,	  bra	  pröstpartie,	  
goda	  vinklar,	  utmärkt	  ben	  o	  tassar,	  rör	  sig	  något	  löst	  framn,	  bra	  från	  siden	  o	  back.	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Tyylikäs	  kookas	  uros,	  eritt.	  hyvää	  tyyppiä,	  maskul.	  pää	  jossa	  sopiva	  vahvuus,	  kuono-‐osa	  saisi	  olla	  hiem.	  pidempi,	  
kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja,	  eturinnan	  tulee	  vielä	  kehit.	  hieman	  etuasent.	  lapa,	  ikäis.	  hyvin	  kehit.	  runko,	  keskivahva	  



luusto,	  litteät	  käpälät,	  hyvin	  kulm.	  takaosa,	  eritt.	  kaunis	  turkki,	  etuliik.	  vielä	  löysyyttä,	  sivusta	  liikkuu	  hyvin,	  miellyt.	  
luonne,	  lupaava	  nuori	  koira	  joka	  tarv.vielä	  	  aikaa	  jäntevöitymiseen	  ja	  rungon	  kehittymiseen,	  esit.	  kauniisti.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Lovely	  liver	  &	  white,	  nice	  head	  and	  expression.	  Excellent	  angulation,	  well	  developed	  body,	  excellent	  movement	  and	  
profile.	  Could	  be	  a	  bit	  more	  parallel	  coming	  and	  going.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
16	  kk.	  Mittasuhteiltaan	  ja	  sukupuolileimaltaan	  hyvinb	  miellyttävä	  juniori,	  joka	  ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt.	  Hyvä	  
runkoinen	  ja	  –	  luustoinen.	  Erinomainen	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  purenta	  ja	  huulet.	  Kauniit	  pitkät	  korvat.	  Hyvä	  kaula,	  mutta	  
kaula	  voisi	  kiinnittyä	  paremmin	  ylälinjaan	  ja	  etuosa	  kulmautua	  paremmin.	  Hyvä,	  vahva	  takaosa.	  Vahvat	  käpälät.	  
Erinomainen	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  vielä	  hieman	  löysästi	  kintereistä	  ja	  kyynärpäistä	  ja	  sivuaskeleessa	  voisi	  olla	  
enemmän	  rodunomaista	  ulottuvuutta.	  Miellyttävä	  luonne.	  Kauniisti	  esitetty.	  Hyvin?	  kokonaisuus.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Erinom.	  tyyppi	  ja	  sukupuolileima,	  tasapainoisesti	  rakentunut	  nuori	  uros.	  Eritt.	  hyvänmallinen	  pää,	  jossa	  oikea	  ilme.	  
Kulmakaaret	  voisivat	  olla	  selvemmät.	  Kaunis	  kaula.	  Erinom.	  eturinta	  ja	  tasapainoisesti	  kulm.	  raajat.	  Sopiva	  luusto.	  
Lanne	  voisi	  olla	  tiiviimpi.	  Sopivasti	  runkoa.	  Etuliike	  voisi	  olla	  yhdensuuntaisempi.	  Hyvä	  ulottuvuus	  sivuaskeleessa.	  
Tyypillinen	  ryhti	  ja	  oikea-‐asentoinen	  häntä.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  
Not	  small	  but	  nice	  in	  bone	  &	  substance.	  Well	  angulated	  in	  front	  and	  rear.	  Very	  nice	  headshape.	  Nice	  eye.	  Deep	  
muzzle.	  Very	  nice	  in	  topline	  &	  croup.	  Exc.	  body.	  Very	  nice	  on	  the	  move.	  Very	  good	  for	  the	  size.	  
Pello	  KR	  21-‐22.7.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PU3	  
Mittasuht.	  oikea,	  Sopusuht.	  uros.	  Oikealinjainen	  uroksen	  pää.	  Moitteeton	  ylälinja.	  Valmis	  rintakehä.	  Vahvaluusto.	  
Riittävästi	  kulm.	  raajat.	  Kaunis	  turkki.	  Hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppinen,	  18	  kk	  maskul.	  uros,	  jolle	  toivoisin	  pidemmän	  kuono-‐osan.	  Hyvät	  kulm.	  ja	  luusto.	  Kaunis	  ylälinja	  
ja	  hyvin	  kehitt.	  täyteläinen	  runko.	  Saisi	  liikkua	  pidem.	  etuaskeleella.	  Turkki	  kaipaa	  viimeistelyä.	  Esitetään	  erittäin	  
hyvin.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  uros.	  Kaunis	  pää	  &	  viehättävä	  ilme.	  Erinom.	  kaula	  &	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta.	  Erinomainen	  
runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Olkavarret	  saisivat	  olla	  viistommat.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Liikkeet	  sujuvasti	  joskin	  
hie.	  kapeasti	  sekä	  edestä	  että	  takaa.	  Kaunis	  karvapeite.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Aston	  	   	   FIN10907/03	  	   s.	  18.12.2002	  
i.	  Streamside's	  Kingfisher	  	  	  e.	  	  Engwell’s	  Ruby	  Hayze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppinen,	  hyvä	  turkkinen	  jolla	  turhan	  syvä	  kallo,	  sopiva	  runko,	  hieman	  löysä	  edestä,	  liikkuu	  sopivalla	  
askelpituudella	  edestä,	  takaliike	  voisi	  olla	  pidempi,	  esitetään	  hyvin.	  
Tohmajärvi	  R	  5.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU2	  SERT	  



4v.	  –	  spleimaltaan	  ja	  ääriviivoiltaan	  miellyttävä	  kokonaisuus,	  jolla	  sopusuhtainen	  raajaluusto	  ja	  erinomainen	  runko.	  
Hyvin	  kaunis	  piirteinen	  ja	  –	  ilmeinen	  pää,	  hyvä	  purenta	  ja	  korvat,	  kaula	  ja	  ylälinja,	  mutta	  aavistuksen	  laskeva	  lantio.	  
Olkavarret	  saisivat	  olla	  viistommat.	  Hyvät	  takakulmaukset,	  vahvat	  käpälät.	  Karvanlaatu	  hyvä,	  samoin	  hapsutus.	  
Etuliikkeet	  saisivat	  olla	  tiiviimmät.	  Hyvin	  tyypillinen	  sivuaskel,	  mutta	  köyristää	  hieman	  lanneosaansa.	  Esiintyy	  ja	  
esitetään	  taitavasti.	  Mukava	  luonne.	  
Nurmes	  R	  10.6.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Mittasuht.	  oikea,	  hieman	  lihavassa	  kunnossa	  esitetty	  uros.	  Hyvä	  pää,	  kaula	  ja	  selkä.	  Hyvä	  rinnansyvyys.	  Eturinta	  voisi	  
olla	  leveämpi.	  Riittävä	  luusto	  ja	  kulmaukset.	  Hyvä	  turkki,	  kiva	  luonne.	  Pientä	  ahtautta	  takaliikkeessä.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Sopivan	  kokoinen,	  maskuliininen	  pää,	  turhan	  pyöreä	  kallo-‐osa.	  Lyhyt	  kaula	  ja	  kovin	  etuasentoiset	  lavat.	  Suora	  
olkavarsi,	  riittävä	  runko,	  hyvät	  takakulmaukset.	  Hieman	  pehmeä	  karva,	  hyvä	  luonne.	  Köyristää	  lannettaan	  liikkeessä,	  
liikkuu	  kapeasti	  sekä	  edestä	  että	  takaa.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Choice	  Of	  Dreams	  	   FIN40406/04	  	   s.	  24.08.2004	  
i.	  Engwell’s	  Scots	  Delight	  	  	  e.	  	  Hayzehill's	  Angeliina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Valkeala	  R	  03.3.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Maskul.,	  hieman	  jalkava	  kokonaisuus,	  kallon	  ja	  kuonon	  linjat	  hyvät,	  mutta	  jyrkkä	  otsapenger	  ja	  korkea	  kallo,	  kaunis	  
niska,	  hyvä	  selkä,	  rintakehä	  saisi	  olla	  syvempi	  ja	  tilavampi.	  Hyvät	  taka-‐	  niukat	  etukulmaukset.	  Hyvä	  luusto.	  Saisi	  
liikkua	  pitemmällä	  etuaskeleella	  ja	  paremmalla	  takapotkulla.	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Koko	  54	  cm.	  2.11	  kk.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileim.	  erittäin	  hyvä	  nuori	  uros.	  	  Joka	  tänään	  turhan	  tukevassa	  kunnossa	  ja	  
karvanlaatu	  saisi	  olla	  parempi.	  Voimakas	  piirteinen	  pää.	  Syvä	  kallo	  ja	  voimakas	  otsapenger.	  Riittävät	  huulet,	  hyvä	  
purenta,	  turhan	  pyöreät	  silmät.	  Riittävän	  pitkät	  korvat.	  Hyvä	  kaula	  joka	  kiinnittyy	  jyrkästi	  ylälinjaan.	  Erinom.	  
rintakehä.	  Olkavarret	  saisi	  olla	  viistommat.	  Hyvät	  takakulm.	  ja	  käpälät,	  liikkuu	  edestä	  kovin	  lyhyellä	  ja	  korkealla	  
askeleella,	  takaliike	  jää	  rungon	  alle.	  Erinom.	  luonne.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Curious	  Boy	  	   	   FIN40404/04	  	   s.	  24.08.2004	  
i.	  Engwell’s	  Scots	  Delight	  	  	  e.	  	  Hayzehill's	  Angeliina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Valkeala	  R	  03.3.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Maskul.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hieman	  lyhyt	  pää,	  voimakas	  otsapenger	  ja	  hieman	  erisuunt.	  kallon	  ja	  kuonon	  ylälinjat.	  
Lempeä	  ilme,	  hyvä	  kaula	  ja	  selkä,	  luisu	  lantio,	  hyvät	  taka-‐,	  niukat	  etukulmaukset.	  Saisi	  liikkua	  hieman	  pitemmällä	  
askeleella,	  kapeat	  etu-‐	  ja	  takaliikkeet.	  Rintakehä	  voisi	  olla	  hieman	  pitempi	  ja	  tilavampi.	  Hyvä	  karva,	  Miellyttävä	  
luonne.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Don’t	  Worry	  	   	   FIN43263/05	  	   s.	  28.08.2005	  
i.	  Ideal	  Man	  vom	  Springer-‐Clan	  	  	  e.	  	  Hayzehill's	  Angeliina	  
	  



Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  14.1.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Koko	  55	  cm.	  Maskuliininen,	  korkearaajaisen	  &	  hieman	  ilmavan	  vaikutelman	  antava	  uros,	  jolla	  hyvät	  pään	  linjat.	  
Hieman	  korkeat	  otsaluut.	  Kaunis	  niskankaari.	  Jäntevä	  selkä.	  Hieman	  luisu	  lantio.	  Rintakehä	  saisi	  olla	  hieman	  
tilavampi.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvät	  etu-‐	  voimakkaat	  takakulmaukset.	  Liikkeitä	  tulee	  harjoitella.	  Liikkuu	  korkealla	  
etuaskeleella,	  vauhdikkaasta	  luonteesta	  johtuen	  huolimattomasti	  ja	  hosuen.	  Hyvä	  karva.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppinen,	  vielä	  hieman	  ilmavan	  vaikut.	  antava,	  miellyttävät	  mittasuhteet,	  kovin	  niukka	  karva	  tänään,	  
tasapainoisesti	  kulmautunut,	  erinomainen	  luonne,	  hieman	  leveä	  kallo-‐osa,	  voisi	  liikkua	  takaa	  paremmin,	  tarvitsee	  
aikaa	  kehittyäkseen,	  esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Easy-‐Going	  	   	   FIN29312/06	  	   s.	  26.05.2006	  
i.	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  e.	  Hayzehill's	  Bitter	  Sweet	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  PEK	  2	  
Nice,	  strong	  puppy.	  Nice	  head.	  Strong	  body.	  Excellent	  chest.	  Medium	  angulated.	  Correct	  movement.	  Rear	  step	  should	  
be	  a	  bit	  longer.	  Very	  good	  temperament.	  Very	  promising.	  
Hirvensalmi	  R	  14.4.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
10	  kk,	  vankkarakenteinen	  nuori	  uros,	  jolla	  oikea	  pään	  malli,	  silmät	  saavat	  vielä	  tummua,	  riittävä	  kaula,	  hirman	  pystyt	  
lavat,	  hyvin	  kehittynyt	  rintakehä,	  hyvä	  luusto	  ja	  takakulmaukset,	  vielä	  kovin	  löysä	  edestä,	  saisi	  liikkua	  pidemmällä	  
askeleella,	  takana	  kinnerahtautta,	  hyvä	  luonne.	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Good	  type	  &	  proportions.	  Very	  correct	  outline.	  Stop	  could	  be	  better	  marked.	  Good	  front,	  good	  angulations.	  Good	  
neckline.	  Very	  correct	  movement	  but	  a	  bit	  narrow	  in	  hocks.	  
Suonenjoki	  R	  17.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
11,5	  kk.	  Hyväluustoinen	  urosmainen	  juniori,	  jolla	  urosmainen	  pää.	  Hyvä	  ilme	  ja	  kauniisti	  kiinnittyneet	  suuret	  korvat.	  
Hyvä	  purenta,	  riittävät	  huulet.	  Vielä	  löysää	  kaulanahkaa.	  Kaula	  saisi	  kaartua	  kauniimmin	  ja	  on	  hieman	  lyhyt	  ja	  
pystyasentoinen.	  Niukat	  etukulmaukset	  ja	  vielä	  kovin	  löysät	  kyynärpäät.	  Hyvä	  vahva	  takaosa	  ja	  erinomaiset	  käpälät.	  
Aavistuksen	  jyrkkä	  lantio.	  Liikkuu	  vielä	  kovin	  pentumaisesti	  ja	  löysästi,	  sivuliikkeessä	  rodunomainen	  meininki,	  mutta	  
tarvitsee	  vielä	  paljon	  aikaa.	  Hieno	  luonne,	  tänään	  aavistuksen	  karhea	  peitinkarva.	  
Nurmes	  R	  10.6.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Mittasuht.	  oikea,	  voimakasrak.	  uros.	  Muuten	  hyvä	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Riittävä	  pitkä	  rintakehä.	  Olkavarsi	  voisi	  
olla	  hieman	  pitempi.	  Voimakas	  luusto.	  Hyvä	  turkki.	  Temperamenttinen	  luonne.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Up	  to	  size.	  Exc.	  headshape.	  Very	  nice	  earset.	  Good	  expression.	  Exc.	  foreface.	  Needs	  bit	  more	  angulation	  in	  front.	  Ecx.	  
feet.	  Good	  body.	  Good	  hindquarters.	  Good	  tailset.	  Strong	  topline.	  He	  moves	  with	  drive.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Easy	  Lover	  	   	   FIN29309/06	  	   s.	  26.05.2006	  



i.	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  e.	  Hayzehill's	  Bitter	  Sweet	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  2	  
Hyvin	  rakentunut	  pentu,	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Sopusuhtainen	  runko.	  Erinom.	  luusto.	  Sopivasti	  kulmautunut	  taka.	  Hyvä	  
karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  luonne.	  
Suonenjoki	  R	  17.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
11,5	  kk.	  Tiivisrunkoinen	  hyväluustoinen	  ja	  kaunis	  ryhtinen	  juniori,	  jolla	  riittävän	  urosmainen	  pää.	  Kuono	  voisi	  olla	  
hieman	  pidempi	  ja	  täyteläisempi.	  Hyvä	  purenta,	  kauniit	  korvat.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Olkavarret	  saisivat	  olla	  
viistommat,	  muuten	  hyvät	  kulmaukset	  ja	  vahvat	  käpälät.	  Ikäisekseen	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  edestä	  
vielä	  kerien,	  sivulta	  riittävällä	  askelpituudella	  ja	  –	  voimalla.	  Hyvin	  miellyttävä	  luonne.	  	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
1	  v.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileimaltaan	  erinom.	  jun.	  Joka	  hyvin	  kehittynyt	  ja	  hyvä	  luustoinen,	  urosmainen	  pää,	  hieman	  
avoimet	  silmäluomet.	  Hyvä	  purenta,	  kauniit	  paksut	  huulet.	  Hyvät	  korvat.	  Vahva	  kaula	  joka	  voisi	  kiinnittyä	  
sulavammin	  ylälinjaan.	  Vahvat	  käpälät	  ja	  takaosa,	  liikkuu	  erinom.	  sivuaskeleella,	  edestä	  vielä	  kovin	  löysästi.	  Liikkeet	  
kintereistä	  saavat	  vahvistua.	  Erinom.	  luonne.	  Hyvä	  karvapeite.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Face	  It	  Out	   FIN29318/06	  	   s.	  30.05.2006	  
i.	  Rindi’s	  Michelangelo	  	  	  e.	  Engwell’s	  Ruby	  Hayze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  14.1.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  2	  KP	  
Maskuliininen	  uros	  pentu.	  Vauhdikas,	  avoin	  luonne.	  Hyvät	  rungon	  mittashteet.	  Kaunis	  pään	  ylälinja	  &	  erinomainen	  
täyteläisyys.	  Kaunis	  kaula.	  Oikea	  ylälinja.	  Hieman	  luisu	  lantio	  tässä	  vaiheessa.	  Vankka	  luusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  
Ikäisekseen	  liikkuu	  hyvin.	  Erinom.	  karva.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  VSP-‐pentu	  
Eritt.	  hyvä	  pentu.	  Hyvänmallinen	  pää.	  Otsapengertä	  voisi	  olla	  aavist.	  enemmän.	  Kaunis	  kaula.	  Erinom.	  runko.	  Hyvä	  
luusto.	  Kulmauksia	  voisi	  olla	  hieman	  enemmän.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Tohmajärvi	  R	  5.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
11kk.	  Mittasuhteiltaan	  ja	  spleimaltaan	  miellyttävä	  juniori,	  joka	  tasapainoisesti	  kehittynyt.	  Hyvä	  luustoinen.	  
Urosmainen	  pää.	  Kulmakaaret	  voisivat	  olla	  korostuneemmat.	  Hyvä	  ilme,	  purenta	  ja	  korvat.	  Huulilinja	  voisi	  olla	  
täyteläisempi,	  verrattuna	  runsaaseen	  kaulanahkaan.	  Kaunis	  ylälinja,	  hyvä	  kaula,	  joka	  voisi	  kiinnittyä	  sulavammin	  ja	  
etuosa	  saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Kauniit	  käpälät.	  Ikäisekseen	  hyvä	  rintakehä,	  erinomainen	  karvanlaatu.	  
Mukava	  luonne,	  liikkuu	  sivusta	  hyvin	  tyypillisellä	  askeleella,	  	  jossa	  pituutta	  ja	  voimaa,	  edestakaiset	  liikkeet	  saavat	  
vielä	  vakiintua.	  
Suonenjoki	  R	  17.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
11,5	  kk.	  Tiivisrunkoinen	  hyväluustoinen	  ja	  kaunislinjainen	  juniori.	  Erinomainen	  uroksen	  pää	  ja	  ilme.	  Riittävät	  huulet.	  
Hyvä	  purenta	  ja	  korvat.	  Vielä	  hieman	  löysää	  kaulanahkaa.	  Kaunis	  kaulan	  kaari,	  mutta	  kiinnitys	  turhan	  jyrkkä	  ja	  
etuosa	  saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Hyvät	  vahvat	  reidet	  ja	  matalat	  kintereet.	  Hyvät	  käpälät.	  Riittävä	  runko.	  
Alalinja	  vielä	  turhan	  nouseva.	  Kaunis	  väritys	  ja	  karvapeite.	  Liikkeet	  edestakaisin	  saavat	  vielä	  vakiintua	  ja	  sivuliike	  
riittävän	  pitkään	  ulottuva,	  miellyttävä	  luonne.	  



	  
	  
Hayzehill’s	  Fair	  And	  Square	   FIN29321/06	  	   s.	  30.05.2006	  
i.	  Rindi’s	  Michelangelo	  	  	  e.	  Engwell’s	  Ruby	  Hayze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
1	  v.	  vielä	  kovin	  pentumainen	  juniori,	  jolla	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  On	  tänään	  aavistuksen	  pullea	  ja	  saa	  
kokonaisuutena	  tasapainottua	  ja	  tiivistyä.	  Erinomainen	  pään	  pituus.	  Turhan	  pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  purenta,	  huulet	  ja	  
korvat.	  Voimakas	  kaula,	  joka	  kiinnittyy	  sulavasti	  ylälinjaan.	  Turhan	  jyrkkä	  lantio	  ja	  voisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  
sekä	  edestä	  että	  takaa.	  Tiiviit	  käpälät.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  vielä	  kovin	  löysästi	  ja	  saa	  kiinteytyä	  ja	  
tasapainottua.	  Reipas	  nuori	  mies.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Very	  good	  in	  type.	  Needs	  time	  to	  mature.	  Nice	  head.	  Exc.	  earset.	  Soft	  expression.	  Good	  length	  of	  muzzle.	  Too	  short	  in	  
body.	  Sufficient	  angulation	  in	  front	  and	  rear.	  Exc.	  colour.	  He	  moves	  with	  drive.	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Eritt.	  hyvän	  tyypp	  .	  maskuliininen	  uros,	  jolla	  hyvät	  päänlinjat.	  Hyvä	  luusto.	  Etuasent.	  lavat	  ja	  melko	  lyhyt	  rintakehä.	  
Niukassa	  karvassa	  ja	  kaipaa	  kehätottumusta.	  Liikkuu	  iloisesti	  ja	  vapaasti,	  mutta	  etuaskel	  saisi	  olla	  pidempi.	  Silmien	  
tulee	  vielä	  tummua.	  Saisi	  olla	  pulskemmassa	  kunnossa.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  First	  On	  Line	   FIN29317/06	  	   s.	  30.05.2006	  
i.	  Rindi’s	  Michelangelo	  	  	  e.	  Engwell’s	  Ruby	  Hayze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Valkeala	  R	  03.3.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Maskul.	  hyvät	  mittasuhteet	  rungossa	  ja	  päässä.	  Tasainen	  kallon	  ylälinja.	  Hieman	  voimakas	  otsa.	  Lempeä	  ilme,	  kaunis	  
niska,	  hyvä	  selkä	  ja	  lantio.	  Ikään	  sopiva	  rintakehä	  mutta	  koira	  liian	  lihavassa	  kunnossa.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvät	  
takakulmaukset,	  niukat	  edessä,	  liikkuu	  hyvällä	  taka-‐askeleella.	  Hieman	  lyhyt	  etuaskel.	  Hyvä	  karva.	  Reipas	  luonne.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  
Sopivan	  kokoinen,	  maskuliininen	  kokonaisuus,	  päässä	  hyvät	  linjat,	  kuono-‐osa	  saa	  täyttyä.	  Riittävä	  kaula	  ja	  etukulm.	  
Voimakas	  luusto,	  hyvä	  runko	  ikäisekseen,	  eritt.	  voimakkaat	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Etuliikkeet	  tulee	  tiivistyä,	  
tarvitsee	  vain	  lisää	  aikaa.	  
	  
	  
High	  Score	  On-‐The-‐Move	  	  	   S11172/2005	  	   s.	  10.12.2004	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  e.	  High	  Score	  Imagine-‐Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Maskulin,	  bra	  huvud,	  utmärkt	  utryck,	  bra	  örananstättning,	  utmärkt	  hals,	  goda	  proportion,	  utmärkt	  bröstparti,	  
utmärkta	  vinklar,	  goda	  ben	  o	  tassar,	  mycket	  goda	  rörelser.	  
	  



	  
High	  Score	  Original	  Desing	  	   FIN12674/06	  	   s.	  10.12.2004	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  e.	  High	  Score	  Imagine-‐Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Avo	  ERI4	  
Nice	  strong	  male.	  Excellent	  condition,	  proportions.	  Very	  nice	  head	  with	  parallel	  lines.	  Typical	  expression.	  Strong	  neck,	  
back	  and	  chest.	  Correct	  tail.	  Well	  angulated.	  Excellent	  movement.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Klassista	  rotutyyppiä	  oleva,	  eritt.	  kaunislinjainen.	  Erinom.	  mittasuht.	  omaava.	  Upea	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Eritt.	  kaunis	  
pää.	  Etuosa	  voisi	  olla	  tiiviimpi.	  Erinom.	  runko.	  Eritt.	  hyvin	  kulm.	  taka.	  Erinom.	  lihaskunto.	  Hyvin	  tasap.	  
kokonaisvaikutelma.	  Ei	  parh.	  mahd.	  turkissa	  tänään.	  Liikkuu	  erinom.	  askeleella	  takaa,	  hiem.	  löysästi	  edestä.	  
Tornio	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Maskulin,	  med	  utmärkt	  huvud	  o	  uttryck,	  god	  hals,	  goda	  propotion,	  kunde	  ha	  batter	  utväcklad	  bröstparti,	  kunde	  ha	  
batter	  vinklar	  fram,	  bra	  back,	  utmärkta	  ben	  o	  tassar,	  rör	  sig	  med	  mycket	  lösa	  armbågar,	  goda	  rörelser	  back.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Sopivan	  kokoinen,	  mitasuhteiltaan	  ja	  linjoiltaan	  eritt.	  hyvä.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Oikea	  ylälinja.	  Vahva	  luusto.	  
Tasapainoisesti	  ja	  hyvin	  kulm.	  raajat.	  Hyvä	  rinnan	  syvyys.	  Hyvät	  liikkeet,	  joskin	  hieman	  leveät	  edestä.	  Käyttäytyy	  ja	  
esiintyy	  hyvin.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Exc.	  in	  type.	  I	  like	  him	  a	  lot.	  Very	  nice	  in	  headshape.	  Earset	  in	  eyelevel.	  Good	  length	  in	  muzzle.	  Nice	  eye.	  Good	  front.	  
Topline	  could	  be	  little	  bit	  stronger.	  Good	  croup	  &	  tailset.	  Exc.	  coat.	  He	  moves	  with	  drive,	  bit	  wide	  in	  front.	  
Pello	  KR	  21-‐22.7.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  FIN	  MVA	  ROP	  
Mittasuht.	  oikea,	  voimakas	  rak.,	  komealinjainen	  voimakas	  pää.	  Moitteeton	  ylälinja.	  Syvä	  oikea-‐asentoinen	  rinta.	  
Oikea	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Kaunis	  turkki.	  Luonteessa,	  liikkeissä	  ei	  huom.	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  
Erinom.	  tyyppi,	  kaunis	  pää,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  oikean	  mallinen	  runko.	  Kaunis	  ylälinja,	  tip-‐top	  
näyttelykunnossa.	  Leveät	  etuliikkeet	  ja	  kintereissä	  hieman	  heikkoutta.	  Miellyttävä	  kokonaisuus.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  tyylikäs	  uros.	  Erinomainen	  pää	  &	  hyvä	  ilme.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hieman	  pystyt	  lavat.	  
Täyteläinen	  runko.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Vahva	  raajaluusto.	  Liikkuu	  edestä	  leveästi,	  muuten	  hyvin.	  Esitetään	  
erinomaisesti.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  PU4	  	  
Vahvaluustoinen	  hieman	  pitkärunkoiselta	  vaikuttava	  uros,	  jolla	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  hyvä	  
rintakehä,	  lyhyt	  olkavarsi,	  riittävät	  kulmaukset	  takaa,	  liikkuu	  edestä	  leveästi,	  käpälät	  sisäänpäin,	  karva	  hieman	  
pehmeää.	  
	  
	  
High	  Score	  Race-‐Of-‐Nations	  	   FIN54428/06	  	   s.	  30.04.2006	  
i.	  Trollängens	  My	  Buddy	  Marlon	  	  	  e.	  	  High	  Score	  Imagine-‐Me	  



Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Kraftfull	  jun.	  hane	  mask	  välform	  huvud	  med	  bra	  djup	  i	  nosparti.	  Kunde	  ha	  lite	  kraftig	  uk	  välpl.	  öron.	  Välform	  ögon.	  
Bra	  hals.	  Harmonisk.	  vinkl.	  fr	  &	  bak.	  Stram	  rygg	  Välform.	  bröstkorg	  lite	  hög	  has	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Bra	  pals	  &	  färig.	  
Nyttjar	  svans	  väl	  i	  rörelse	  Bir	  bli	  stab.	  framtill.	  Kunde	  ha	  stabilare	  hasor	  i	  gang.	  Bra	  steg	  fr.	  sida.	  Bra	  temp.	  Välvisat.	  
Kangasniemi	  KR	  9.6.2007;	  Karlo	  Bala,	  Serbia	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  
13-‐months	  old.	  Beautiful	  head.	  Beautiful	  eyes.	  Backline	  little	  soft.	  Legs	  in	  front	  &	  back	  excellent.	  Front	  wide.	  Coat	  
good.	  
Jämsänkoski	  KR	  10.6.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  uros,	  jolla	  kauniit	  ääriviivat	  seistessä.	  Kaunis	  pää	  ja	  viehättävä	  ilme.	  Erinom.	  kaula.	  Syvä	  
rintakehä	  ja	  runko.	  Leveät	  reidet	  ja	  hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  erinom.	  askelpituudella,	  mutta	  hieman	  kapeasti	  
takaa.	  Erinom.	  karvanlaatu.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU4	  VASERT	  
Big	  and	  strong	  male	  of	  good	  type.	  Correct	  masculine	  head	  with	  a	  bit	  loose	  lips.	  Good	  neck	  and	  topline.	  A	  bit	  longer	  in	  
loin.	  Deep	  and	  strong	  chest.	  Good	  angulation	  and	  movement.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Up	  to	  size,	  presented	  in	  good	  body	  coat.	  A	  little	  long	  in	  body	  for	  me.	  A	  little	  bit	  plain	  in	  head.	  I’s	  prefer	  darker	  eye	  
which	  spoils	  his	  expression,	  very	  loose	  on	  the	  move.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  mittasuhteiltaan	  oikea	  nuori	  uros,	  jolla	  kauniit	  pään	  linjat.	  Miellyttävä	  ilme.	  Riittävä	  kaula.	  
Etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  oikeanmallinen	  runko.	  Erinom.	  luusto.	  Olkavarsi	  voisi	  olla	  pidempi	  ja	  lanne	  
lyhyempi.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Kaunis	  hyvälaatuinen	  turkki.	  Liikkuu	  turhan	  lyhyellä	  etuaskeleella	  ja	  takaliikkeet	  
voisivat	  olla	  avoimemmat.	  Miellyttävä	  luonne	  ja	  esitetään	  kauniisti.	  
	  
	  
High	  Score	  Rules-‐The-‐World	  	   S39296/2006	  	   s.	  30.04.2006	  
i.	  Trollängens	  My	  Buddy	  Marlon	  	  	  e.	  	  High	  Score	  Imagine-‐Me	  

Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Utmärkt	  typ	  o	  uttryck,	  utmärkt	  hals,	  utmärkt	  propotion,	  väl	  linsatst?	  svans,	  behöver	  utväcklas	  i	  bröstpartiet,	  mycket	  
goda	  vinklar,	  utmärkt	  ben	  o	  tassar,	  rör	  sig	  något	  instapiel	  fram,	  bra	  från	  sidan	  o	  back.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Very	  nice	  liver	  &	  white,	  nice	  masculin	  head,	  balanced	  body.	  Well	  developed	  for	  his	  age,	  good	  angulations,	  moves	  very	  
well	  in	  profile	  and	  going.	  Loose	  in	  elbows.	  Nice	  coat.	  
	  
	  
Hightide’s	  Knight	  Of	  York	  	  	   FIN41515/01	  	   s.	  28.10.2001	  
i.	  Hightide’s	  Best	  Vision	  	  	  e.	  	  Hightide’s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU2	  VARACA	  
Good	  moving	  dog.	  Nice	  coat.	  Correct	  earset.	  Good	  head	  and	  pigment.	  Nice	  reach	  of	  neck.	  Level	  topline	  and	  good	  
tailset.	  Good	  front,	  bone	  and	  feet.	  Chest	  is	  well	  developed.	  Nice	  turn	  of	  stifle.	  Nicely	  presented.	  
	  
	  
Hightide’s	  Newsmaker	  	   	   FIN24426/03	  	   s.	  26.04.2003	  
i.	  Qvarnhill	  Pipes	  And	  Drums	  	  	  e.	  	  Hightide’s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Very	  masculine,	  4	  years	  old.	  Liver,	  white	  and	  tan,	  good	  size.	  Masculine	  head,	  scissors	  bite.	  Exc.	  shoulders.	  Well	  set	  
ears,	  good	  bone.	  Prober	  ribcage.	  Well	  balanced	  body,	  prober	  hindquarters.	  Slightly	  narrow	  behind.	  Could	  carry	  
stronger	  topline.	  
	  
	  
Hightide’s	  Poseidon	  	   	   FIN46926/04	  	   s.	  05.10.2004	  
i.	  Goldflame’s	  Glenlivet	  	  	  e.	  	  Hightide’s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  EH	  
Utm.	  typ.	  Mask	  välf.	  huvud.	  Välf.	  ögon,	  välpl.	  öron,	  bra	  djup	  i	  nosparti	  &	  bett,	  fint	  milt	  uttr.	  Bra	  hals,	  Tillr.	  vinkl.	  fram.	  
Stram	  rygg.	  Välf.	  bröstkorg.	  Fina	  vinkl.	  bak	  m	  låg	  fin	  has	  &	  lårbredd.	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Bra	  päls.	  Rör	  m.	  lite	  kort	  steg	  
fram.	  Borde	  nyttja	  svans	  mer	  i	  rörelse.	  Välvisad.	  	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU3	  
2	  och	  ett	  halv	  år.	  Maskulin	  hane.	  Bra	  ansatta	  öron.	  Mörkä	  ögon.	  Korrekt	  bett.	  God	  hals.	  Litet	  mjuk	  överlinje.	  Bra	  
ansatt	  svans.	  Kunde	  ha	  litet	  mer	  bröstdjup.	  Bra	  vinklar	  benstomme	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  bra	  fram	  men	  med	  litet	  blot	  
mellanhand.	  Ok	  bett.	  Bra	  päls	  färg	  och	  temperament.	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  
Tiivis	  runko,	  hyvin	  rakentunut	  etuosa.	  Voimakkaat	  polvi	  –	  ja	  kinnerkulmat.	  Voimakas	  kalloinen	  urosmainen	  pää.	  
Tasainen	  ylälinja.	  Säännölliset	  liikkeet,	  edessä	  saisi	  ulottuvuutta	  olla	  enemmän.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  	  
Eritt.	  voimakas	  rakenteinen	  ja	  melko	  kookas	  uros.	  Toivoisin	  hieman	  tyylikkääm.	  pään	  ja	  kuivemman	  kaulanahan.	  
Hieman	  turhan	  voimak.	  huulet.	  Hyvä	  kaula,	  selkä	  ja	  rintakehä.	  Lanne	  osa	  voisi	  olla	  aavist.	  lyhyempi.	  Hieman	  raskas	  
luusto.	  Hyvin	  kulm.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  pitkällä	  askeleella.	  Hyvä	  luonne.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU3	  	  
Hyvän	  tyyppinen	  selvän	  sukupuolileiman	  omaava	  uros,	  jolla	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja	  &	  lantio,	  
hyvin	  asettunut	  häntä,	  lyhyt	  olkavarsi,	  liikkuu	  edestä	  hieman	  vallattomasti,	  askelmitta	  voisi	  olla	  pidempi,	  hyvä	  
karvanlaatu,	  erinomainen	  luonne.	  
 

	  
Hightide’s	  Silver	  Stone	  	   	   FIN39737/05	  	   s.	  06.08.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  e.	  Hightide’s	  Goodwill	  Girl	  



	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  
Utm.typ.	  	  Välform	  mask	  huvud.	  Vackra	  ögon.	  Välpl.	  öron.	  Tillr.	  djup	  i	  nosparti.	  Elegant	  hals.	  Lite	  rak	  skuldra	  Stram	  
rygg.	  Välform	  bröstkorg.	  Fina	  vinkl.	  bak	  m.	  låg	  fin	  has	  &	  fin	  	  lårbredd	  Utm.	  ben	  &	  tass.	  Bra	  pals.	  Rör	  sig	  m.	  bra	  påkjut	  
&	  stil	  Lite	  ostabil	  &	  kort	  i	  steg	  framtill	  Börde	  nyttja	  svans	  mera.	  Välvisad.	  	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PU2	  VASERT	  VARACA	  
Maskulin	  hane.	  Korrekta	  proportioner.	  Behöver	  tid	  att	  utvecklas	  i	  kroppen.	  Välvinklad	  o	  välgående.	  Behöver	  lite	  mera	  
självförtroende.	  Vacker	  silhuett.	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PU2	  VASERT	  
Kaunislinjainen	  hyväluustoinen	  uros.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula,	  kaunis	  ylälinja,	  vielä	  kapea	  eturinta,	  hyvät	  takaraajat,	  pitkät	  
tehokkaat	  liikkeet.	  
Vesilahti	  R	  18.8.2007;	  Susie	  Svoldgaard,	  Tanska	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
2	  years	  	  old	  brown	  &	  white	  springer	  male	  of	  excellent	  type.	  Well	  shaped	  head,	  well	  i	  (puuttuu	  sana).	  Typical	  
expression.	  Scissors	  bite.	  Lovely	  neck.	  Well	  angulated	  in	  front	  &	  behind.	  Lovely	  topline.	  Well	  developed	  body	  with	  
good	  chest.	  Nice	  long	  thigh.	  Nice	  legs	  &	  typefeet.	  Sound,	  happy	  mover.	  Lovely	  coat	  &	  typical	  temperament.	  
	  
	  
Hightide’s	  Spartacus	  	   	   FIN39738/05	  	   s.	  06.08.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  e.	  Hightide’s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Teuva	  R	  22.4.2007;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Ikäisekseen	  riittävä	  runko.	  Eturinta	  puuttuu,	  pysty	  olkavarsi.	  Kaunis	  ylälinja	  ja	  hyvä	  
takaosa.	  Sopiva	  kuono,	  mutta	  kallo	  aivan	  liian	  kapea	  ja	  täysin	  lihakseton.	  Erittäin	  kauhovat	  etuliikkeet,	  ok	  taka-‐askel.	  
Hyvä	  karva,	  iloinen	  luonne.	  
	  
	  
Hightide’s	  Toploader	  	   	   FIN13755/06	  	   s.	  10.01.2006	  
i.	  Streamside's	  Kingfisher	  	  	  e.	  Hightide's	  Make	  A	  Wish	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Nice	  strong	  male.	  Good	  condition	  proportions.	  Nice	  head.	  Strong	  back.	  Good	  chest.	  Correct	  tail.	  Medium	  angulated.	  A	  
little	  bit	  free	  in	  elbows	  in	  movement.	  Rear	  movement	  should	  be	  better,	  and	  more	  parallel.	  Nice	  coat.	  Lovely	  
temperament.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Jun.	  hane	  på	  den	  store	  sidan,	  välf	  mask	  huvud.	  Välpl.	  öron.	  Bra	  ögon	  form	  &	  färg.	  Bra	  djup	  i	  nosparti.	  Bra	  bett.	  Finn	  
hals	  men	  brandt	  halsins.	  Raka	  vinkl.	  fram	  stram	  rygg	  välform.	  bröstkorg.	  Ngt	  fall	  kors	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Bra	  pals	  Nyttjar	  
svans	  väl	  i	  rörelse	  Kunde	  ha	  batter	  steglängd	  fr	  &	  bak.	  Trevlig	  temp.	  Välvisat.	  
	  
	  
Hightide’s	  Trademark	   	   FIN13756/06	  	   s.	  10.01.2006	  



i.	  Streamside's	  Kingfisher	  	  	  e.	  Hightide's	  Make	  A	  Wish	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI4	  
Big	  male,	  still	  in	  development.	  Skull	  a	  bit	  shorter	  and	  round.	  Good	  neck,	  topline	  and	  body.	  Excell.	  angulation.	  Stands	  
still	  a	  little	  bit	  narrow	  in	  front.	  Movement	  powerful,	  not	  yet	  still	  cordinated.	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  VASERT	  
Exellent	  type,	  very	  good	  bone	  &	  muscels.	  Very	  well	  developed	  body.	  A	  little	  bit	  short	  in	  the	  back.	  Very	  good	  head	  &	  
expression.	  In	  the	  movement	  he	  should	  make	  a	  bit	  more	  room.	  Very	  good	  temperament.	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Mkt	  välbroppan.	  Bra	  huvud	  o	  överlinje.	  Aninger	  rak	  i	  fronten.	  Utm.	  vinklar	  bak.	  Bra	  ben	  o	  tassar.	  God	  resning.	  Utm.	  
könsprägel.	  Mkt	  bra	  rörelser	  från	  sidan.	  
Kaustinen	  R	  19.5.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Kaunis	  nuori	  uros,	  hyvän	  mallinen	  pää,	  hyvä	  ilme,	  kaunis	  kaula,	  erittäin	  hyvä	  runko,	  saisi	  olla	  enemmän	  kulmautunut	  
edestä,	  hyvä	  ylälinja	  ja	  takaosa,	  hyvä	  karva,	  liikkuu	  erittäin	  hyvin,	  miellyttävä	  luonne.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  
Brilliant	  body	  and	  profile.	  Nicely	  balanced.	  Exc.	  spring	  of	  rib.	  Good	  topline.	  Perfect	  tailset.	  Straight	  front,	  nicely	  turned	  
quarters,	  well	  let	  down	  hocks.	  Adequate	  neck	  and	  shoulders.	  Well	  furnished.	  Head	  rather	  down	  faced	  and	  a	  little	  bit	  
too	  much	  of	  it	  but	  very	  typical.	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  uros.	  Hieman	  karkea	  kallo.	  Lavat	  hieman	  edessä.	  Hyvä	  selkä,	  erinom.	  rintakehä,	  hyvä	  
takaosa,	  kaunis	  turkki,	  liikkuu	  hyvin.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen	  uros	  jolla	  hyvä	  luustonvahvuus,	  hyvin	  asettuneet	  korvat,	  oikea	  purenta,	  
karvattomat	  silmäluomet,	  saisi	  olla	  kulmautunut	  edestä	  paremmin,	  hyvä	  kaula,	  hieman	  lyhyt	  lantio,	  liikkuu	  lyhyellä	  
askeleella	  edestä	  kyynerpäät	  ulospäin,	  takaliike	  avointa,	  selkä	  elää	  liikkeessä.	  
	  
	  
Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	   FIN17209/04	  	   s.	  13.10.2003	  
i.	  Beautelle	  Razzle	  Dazzle	  	  	  e.	  Beautelle	  Mistic	  Star	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  ROP	  
Nice	  head	  in	  spite	  of	  being	  rather	  flat	  at	  skull,	  good	  neck,	  would	  like	  little	  more	  laidback	  shoulders.	  Straight	  firm	  
topline,	  correctly	  set	  tail.	  Nice	  quarters	  with	  most	  perfect	  movement.	  Straight	  front,	  good	  coat.	  
	  
	  
Jefferson	  De	  Los	  Tres	  Robles	   FIN54867/06	  	   s.	  31.10.2005	  
i.	  Calvdale	  Softly	  Softly	  	  	  e.	  Boo-‐Derek	  De	  Los	  Tres	  Robles	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Nice	  strong	  male.	  Lovely	  head.	  Excellent	  body.	  Excellent	  back	  and	  chest.	  Excellent	  tail.	  Very	  well	  angulated.	  Perfect	  
movement.	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Excell.	  type	  &	  good	  size.	  Would	  prefer	  a	  little	  less	  fat	  and	  more	  muscle	  on	  the	  body.	  Good	  maskulin	  head,	  topline	  
correct	  but	  unstable	  in	  movement.	  Good	  angulation.	  Good	  drive	  in	  movement,	  a	  bit	  loose	  in	  elbows.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Sopivan	  kok.	  eritt.	  kaunislinj.	  Erinom.	  rotutyypp.	  oleva.	  Kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Eritt.	  kaunis	  pää.	  Kauniine	  
silmineen.	  Erinom.	  tiivis	  runko.	  Hyvin	  kulm.	  sekä	  edestä	  että	  takaa.	  Upea	  kaula.	  Ikäisekseen	  upea	  runko	  joka	  ei	  liian	  
valmis.	  Erinom.	  leveä	  reisi,	  hyvä	  matala	  kinner.	  Kauniit	  tiiviit	  pyör.	  käpälät.	  Eritt.	  taidokk.	  näyttelykuntoon	  laitettu.	  
Eritt.	  kauniit,	  tehokk.,	  maatavoitt.	  liikkeet.	  Hyvin	  rodunomainen	  kokonaisvaik.	  
Tornio	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Maskulin,	  från	  ålden	  bra	  huvud,	  god	  hals,	  goda	  proportion.	  tillfredsstellande,	  tillräckligt	  bröstpartie,	  kunde	  ha	  bätre	  
vinklar	  fram,	  bra	  back,	  goda	  ben	  o	  tassar,	  rör	  sig	  något	  instapielt	  fram,	  god	  sidan	  och	  back.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Utm.typ.	  	  Elegant	  ung	  hane.	  Välform	  mask	  huvud.	  Fint	  djup	  i	  nosparti.	  Fina	  mörka	  ögon.	  Välpl.	  öron.	  Bra	  bett.	  Bra	  
hals	  tillr.	  vinkl.	  fram.	  Fin	  överg.	  hals-‐rygg.	  Stram	  rygg	  välf.	  bröstkorg.	  Norm.	  vinkl	  bak	  låg	  fin	  has	  Utm.	  ben	  &	  tass.	  
Härlig	  pals.	  Nyttjar	  svans	  väl	  i	  rörelse.	  Rörs	  m.	  bra	  stil	  &	  steg.	  Ngt	  hasvid.	  Behöver	  bli	  ngt	  stabilare	  fram.	  Trevlig	  temp.	  
Välvisad.	  	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PU2	  VASERT	  
Erinom.	  tyyppi	  &	  mittasuht.	  Maskul.	  hyvänmal.	  pää,	  jossa	  sopiva	  pit.	  &	  vahvuus,	  kaunis	  kaula	  ja	  seistessä	  hyvä	  
ylälinja,	  ikäis.	  hyvin	  kehit.	  runko	  &	  eturinta,	  hyvät	  raajat	  &	  luusto,	  olkavarsi	  voisi	  olla	  pidempi	  &	  viistompi,	  eritt.	  hyvin	  
kulm.	  takaosa,	  erinom.	  turkki,	  kauniissa	  näyt.	  kunnossa,	  löysyyttä	  kyynärissä,	  edestä	  katsot.	  sivusta	  liikkuu	  hyvin,	  
kauniisti	  esit.	  miellyt.	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  
18	  månader	  maskulin	  hane	  av	  prima	  storlek.	  Bra	  öron,	  ögon	  och	  bett.	  Steak	  hals	  rygg.	  Välansett	  svans.	  Bra	  kropps	  
proportione	  för	  åldern.	  Bra	  vinklad	  ben	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  got.	  God	  päls	  och	  färg.	  Prima	  temperament.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Erinomaiset	  mittasuhteet	  ja	  linjat.	  Hyvä	  liioittelematon	  pää.	  Erinom.	  kaula.	  Hyvä	  luusto	  ja	  sopusuhtaiset	  raajat.	  
Näyttävät	  liikkeet,	  esitetään	  kauniisti.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  SERT	  
18	  kk.	  Kaunislinjainen,	  mittasuhteiltaan	  ja	  sukupuolileimaltaan	  miellyttävä	  nuori	  uros,	  jolla	  hyvä	  raajaluusto.	  Hyvin	  
kaunis	  piirteinen	  ja	  –	  ilmeinen	  pää.	  Hyvä	  purenta.	  Riittävät	  huulet.	  Hyvät,	  pitkät	  korvat.	  Kaunis	  niskan	  kaari	  mutta	  
hieman	  löysää	  kaulanahkaa.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  rintakehä,	  mutta	  eturinta	  saa	  vielä	  kehittyä.	  Olkavarret	  saisi	  olla	  
viistommat.	  Vahvat	  tiiviit	  käpälät.	  Etuliikkeet	  saa	  vielä	  tiivistyä.	  Sivuaskel	  hyvin	  rodunomainen	  ja	  kantaa	  itsensä	  
hyvin	  liikkeessä.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  



Beautifully	  shown,	  handled	  and	  presented.	  Exc.	  coat.	  Movent	  still	  very	  flashy.	  Fabulous	  neck	  with	  crest	  in	  spite	  of	  
straight	  shoulders	  which	  made	  his	  moved	  flashy	  and	  irratic	  as	  he	  covered	  the	  ground.	  Nice	  head	  rather	  flat	  on	  top.	  
Nicely	  turned	  quarters,	  well	  let	  down	  at	  hock.	  Would’ve	  liked	  less	  throat	  and	  tighter	  elbows.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  CACIB	  ROP	  
Very	  nice	  in	  bone	  &	  substance	  &	  body.	  Very	  nice	  head.	  Good	  length	  in	  muzzle.	  Good	  earset.	  Very	  nice	  eye.	  Exc.	  front	  &	  
rear.	  Level	  topline.	  Good	  croup.	  Tiptop	  coat.	  He	  moves	  with	  drive	  and	  sound.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PU2	  VASERT	  VARACA	  
Hane	  av	  utm.	  typ.	  Bra	  storlek	  o	  proportioner.	  Väl	  mejslat	  mask.	  huvud	  med	  bra	  stop	  o	  nosparti.	  Bra	  hals	  o	  skuldra.	  
Ngt	  rak	  överarm.	  Välkroppad.	  Flott	  topline.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steg.	  Ngt	  vid	  i	  fronten.	  Bra	  benstomme	  o	  
päls.	  Väl	  uppvisad.	  
Pello	  KR	  21-‐22.7.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Oikeat	  mittasuht.	  komealinjainen	  uros.	  Hyvä	  pää.	  Hyvä	  kiinteä	  selkä.	  Valmis	  oikea	  as.rinta.	  Hyvät	  raajat.	  Samoin	  
turkki,	  luonne	  ja	  liikkeet.	  	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
20	  months,	  exc.	  type,	  compact	  build,	  mask.	  head,	  good	  expression,	  correct	  bite,	  lovely	  topline,	  strong	  back,	  slightly	  
heavy	  condition,	  exc.	  forechest	  &	  brisket	  for	  his	  age,	  very	  well	  angulated	  in	  hind	  quarters,	  good	  coat,	  exc.	  
movements,	  slightly	  out	  in	  elbows.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Erinomainen	  uros.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  kaula.	  Erinomainen	  runko	  ja	  raajat.	  Sopivasti	  kulmautunut.	  Tyylikäs	  
ylälinja.	  Erittäin	  hyvä	  karva.	  Erinomaiset	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  Hyvin	  esitetty.	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  	  maskul.	  uros,	  jolla	  hyvin	  kaunis	  pää.	  Etuasent.	  lavat,	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet	  ja	  
kulmaukset.	  Oikean	  mallinen	  rintakehä.	  Etuliikkeiden	  tulisi	  olla	  rodunomaisemmat	  ja	  pidemmät.	  Tip-‐top	  
näyttelykunnossa,	  esit.	  hyvin.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
A	  nice	  sized	  dog	  presented	  in	  good	  coat	  condition,	  I	  like	  his	  head,	  eye	  and	  expression,	  good	  depth	  of	  brisket	  and	  
spring	  of	  rib,	  moves	  soundly	  although	  a	  little	  close	  behind.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU4	  VASERT	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  uros,	  jolla	  oikeat	  rungon	  mittas.	  Kaunis	  pää	  &	  viehättävä	  ilme.	  Erinomainen	  ylälinja.	  Hyvä	  
rintakehän	  syvyys,	  erinomainen	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Kauniit	  liikkeet.	  Erinomainen	  
karvapeite.	  Esitetään	  hyvin.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  CACIB	  ROP	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  mittasuhteet.	  Tyylikäs	  uros,	  jolla	  on	  jalo	  mutta	  silti	  maskuliininen	  pää,	  jossa	  kauniit	  muodot.	  
Miellyttävä	  ilme.	  Kaunis	  kaula.	  Oikeanmallinen	  runko.	  Hyvät	  raajat	  ja	  luusto.	  Löysyyttä	  kyynärpäissä.	  Oikein	  
kulmautunut	  takaosa.	  Erittäin	  kaunis,	  oikealaatuinen	  turkki.	  Terveet,	  kauniit	  liikkeet.	  Esitetään	  kauniisti.	  Miellyttävä	  
luonne.	  
Lahti	  R	  3.11.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU	  SERT	  FIN	  MVA	  VSP	  
Upea	  rotunsa	  edustaja,	  jolla	  tehokkaat	  rodunomaiset,	  elastiset	  liikkeet.	  Erittäin	  kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Kaunis	  pää,	  
hieman	  vankka	  kallo-‐osa.	  Erinomainen	  taka-‐osa.	  Erinomaista	  rotutyyppiä.	  



Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  CACIB	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  ja	  kok.	  uros.	  Hyvän	  muotoinen	  pää,	  jossa	  hyvä	  ilme.	  Erinom.	  kaula.	  Hyvä	  rintakehä.	  Lanneosan	  tulisi	  
olla	  lyhyempi.	  Sopusuht.	  luusto	  ja	  kulm.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  pitkällä	  askeleella	  ja	  ryhdikkäästi.	  Hyvä	  luonne.	  Esitetään	  
hyvin.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  CACIB	  ROP	  (V-‐07)	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  uros,	  jolla	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  hyvin	  asettunut	  häntä,	  liikkuu	  
pitkällä	  askeleella	  sekä	  edestä	  &	  takaa,	  hyvä	  karvanlaatu,	  hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Journeyman	   	   	   FIN28780/01	  	   s.	  20.06.2001	  
i.	  	  Hightide’s	  Best	  Vision	  	  	  e.	  	  Chirka’s	  English	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  CACIB	  
6	  v.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileimaltaan	  tasap.	  Hyvä	  runkoinen	  ja	  luustoinen	  uros,	  jolla	  pehmeälinj.	  pää,	  kaunis	  ilme,	  
hyvät	  huulet	  ja	  purenta,	  kaula	  voisi	  olla	  pitempi,	  mutta	  kiinnittyy	  hyvin	  ylälinjaan.	  Olkavarret	  voisi	  olla	  viistommat.	  
Hyvä	  takaosa,	  hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella	  ja	  riittävällä	  voimalla,	  mukava	  luonne.	  
Punkaharju	  R	  19.8.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  ROP	  
Mittasuhteiltaan	  ja	  linjoiltaan	  hyvin	  rakentunut.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Hyvä	  luusto	  ja	  raajojen	  kulmaukset.	  Liikkuu	  
näyttävästi	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
Lahti	  R	  3.11.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU4	  
Neliömäinen.	  Hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Kaula	  voisi	  olla	  pidempi,	  samoin	  reisi	  leveämpi	  ja	  kinner	  matalampi.	  Kuono-‐osa	  
voisi	  olla	  pidempi.	  Erinomainen	  lihaskunto.	  Hyvät	  käpälät.	  Etuliikkeet	  voisivat	  olla	  tehokkaammat,	  liikkuu	  hyvin	  
takaa.	  
	  
	  
Jujucan’s	  Bruce	  Willis	   	   FIN17195/06	  	   s.	  28.01.2006	  
i.	  High	  Score	  Original-‐Desing	  	  	  e.	  Adamant’s	  Sweet	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
17	  kk.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet	  ja	  sukupuolileiman	  omaava	  nuorukainen,	  jolla	  sopusuhtainen	  raajaluusto.	  
Urosmainen	  pää,	  kuono	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Hyvät	  huulet	  ja	  purenta.	  Hyvä	  ilme	  ja	  oikea	  otsapenger.	  Vahva	  
kaula	  ja	  ylälinja.	  Turhan	  laskeva	  lantio.	  Ikäisekseen	  erinomainen	  rintakehä,	  eturinta	  saa	  vielä	  kehittyä.	  Voisi	  olla	  
paremmin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Leveät	  reidet.	  Vahvat	  käpälät.	  Turhan	  pystyt	  ranteet.	  Runko	  saa	  
kokonaisuutena	  tiivistyä.	  Liikkuu	  takaa	  hieman	  kapeasti	  ja	  edestä	  löysästi.	  Sivuaskel	  saa	  pidentyä	  ja	  tehostua.	  
Erinomainen	  luonne.	  
Pello	  KR	  21-‐22.7.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Mittasuht.	  oikea,	  lihavassa	  kunnossa	  esitetty.	  Oikealinjainen,	  mutta	  raskas	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Oikea	  rinnansyvyys.	  
Voimakas	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Hyvä	  turkki.	  Miellyttävä	  luonne.	  Hieman	  ahdas	  takaa.	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  



Eritt.	  hyvä	  tyyp.	  maskul.	  vahva	  uros,	  jolla	  oikeat	  pään	  linjat.	  Hyvä	  luusto	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Hieman	  jyrkkä	  
lantio.	  Hyvä	  karva.	  Saisi	  liikkua	  selvästi	  pidem.	  askeleella.	  Kantaa	  häntää	  melko	  korkealla.	  Kaulanahkaa.	  Kaipaa	  
kehätottumusta/varmuutta.	  
	  
	  
Korppalon	  Catawba	  	   	   FIN29266/06	  	   s.	  05.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  	  Korppalon	  Maricopa	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Mkt	  god	  typ	  Väf.	  mask.	  huvud.	  Kunde	  ha	  lite	  mer	  utf.	  i	  nosparti.	  Fine	  ögon	  välpl.	  öron.	  Bra	  bett.	  Bra	  hals.	  Tillr.	  vinkl.	  
fram	  &	  bak.	  Stram	  rygg.	  Behöver	  få	  mera	  bröstkorg	  i	  bätre	  volym	  &	  väl..?	  Utm.	  ben	  &	  tass.	  Bra	  pals	  Nytti	  svans	  väl	  	  	  i	  
rörelse.	  Rör	  sig	  ännu	  lite	  ostabilt	  framtill,	  kunde	  ha	  batter	  påskjut.	  Trevlig	  temp.	  Välvisat.	  	  
	  
	  
Korppalon	  Mohawe	  	   	   FIN29267/06	  	   s.	  05.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  	  Korppalon	  Maricopa	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Hyvät	  rungon	  ääriviivat	  sivulta	  katsottuna.	  Syvä	  kallo-‐osa,	  roikkuvat	  paksut	  huulet.	  Hyvät	  korvat,	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Hyvä	  raajaluusto.	  Kapea	  takaosa.	  Hyvä	  karvanlaatu,	  lyhyessä	  kunnossa.	  Vahvat	  käpälät,	  liikkuu	  melko	  hyvin.	  
	  
	  
Korppalon	  Yellow	  Knife	   	   FIN29269/06	  	   s.	  05.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  Korppalon	  Maricopa	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  KR	  18.8.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  mittasuhteiltaan	  oikea	  nuori	  uros.	  Hyvä	  pään	  profiili.	  Hieman	  vaaleat	  silmät.	  Hyvä	  kaula,	  
vielä	  niukka	  eturinta.	  Riittävästi	  kulmautuneet	  raajat,	  hyvä	  luusto.	  Ikäisekseen	  riittävä	  runko.	  Karva	  ei	  aivan	  
parhaimmillaan	  tänään.	  Yhden	  suuntaiset	  liikkeet.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Sopivan	  kokoinen,	  hyvät	  mittasuhteet,	  miellyttävä	  ilmeinen	  pää,	  hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja,	  riitt.	  etukulmaukset.	  
Voimakas	  luusto,	  iän	  mukainen	  runko,	  hyvät	  takakulm.	  Hyvä	  karva.	  Rauhallinen	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin	  silloin	  kun	  
haluaa.	  
	  
	  
Kvistagrans	  Pride’n’	  Joy	  	   	   FIN26615/06	  	   s.	  12.02.2005	  
i.	  Eastriding	  Versace	  	  	  e.	  Formes	  Canis	  Geisha	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  



Little	  bit	  too	  heavy.	  Skull	  little	  bit	  too	  round.	  Correct	  bite.	  Correct	  ears.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  angulation	  in	  
front	  &	  topline.	  Sufficient	  coat	  condition.	  Loose	  in	  elbows.	  
	  
	  
Linmoor	  Your	  Majesty	   	   FIN42371/06	  	   s.	  05.03.2006	  
i.	  Alanea	  Landcruiser	  	  	  e.	  Linmoor	  Unique	  View	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Excell.	  type,	  good	  size.	  Very	  nice	  head	  &	  good	  expression.	  Excell	  neck,	  topline	  and	  body.	  Chest	  well	  developed	  for	  his	  
age.	  Excell.	  angulation	  and	  movement.	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Typical.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  Good	  neck.	  Well	  angulated.	  Good	  body.	  Moves	  well.	  In	  good	  coat	  
condition	  for	  his	  age.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Utm.	  typ.	  välform	  mask	  huvud	  Härlig	  djup	  i	  nosparti	  lägomt	  m.	  läpp	  vackra	  ögon	  Välpl.	  öron	  Härlig	  hals	  m.	  fin	  överg.	  i	  
rygg	  Välform	  bröstkorg.	  Fina	  breda	  låg	  &	  låga	  fina	  lår	  Bra	  päls	  m.	  härlig	  färg	  Nyttj	  svans	  bra	  i	  rörelse	  Härlig	  stil	  &	  
steg.	  Trevlig	  temp.	  
Somero	  R	  6.5.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Linjakas	  nuori	  uros,	  jolla	  erinom.	  mittasuhteet.	  Voimakas	  otsapenger.	  Hieman	  poskia.	  Hyvä	  kuono-‐osa.	  Erinom.	  kaula	  
ja	  ylälinja.	  Hyvät	  lavat,	  rintakehä	  ja	  runko.	  Sopusuhtainen	  luusto.	  Yhden	  suuntaiset,	  vaivattomat	  liikkeet.	  Kaunis	  
turkki.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU3	  VASERT	  VSP-‐JUN	  
Nice	  head	  with	  good	  earset,	  would	  like	  a	  slightly	  better	  set	  eye,	  good	  neck.	  Strong	  bone,	  firm	  topline.	  Carrying	  correct	  
weight.	  Nicely	  balanced,	  tailset	  a	  little	  bit	  high	  but	  didn’t	  carry	  it	  high.	  Super	  outline.	  Moved	  well.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU4	  VASERT	  	  
Exc.	  build,	  strong,	  compact,	  ex.	  head	  and	  expression,	  topline,	  exc.	  angulation,	  coat,	  temperament	  and	  show,	  exc.	  
moves.	  
Vehmaa	  R	  10.6.2007;	  Ricky	  Lochs-‐Romans,	  Hollanti	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  SERT	  
15	  months.	  Very	  typical	  outstanding	  English	  ss.	  Showing	  typical	  length	  &	  high.	  Beautiful	  head	  with	  perfect	  lips	  &	  
trouth.	  Lovely	  neck	  &	  topline.	  Beautiful	  angulation	  &	  body.	  Strong	  bone	  &	  good	  feet.	  Lovely	  coat,	  not	  overdone.	  
When	  he	  starts	  moving,	  he	  paces.	  This	  is	  typical	  for	  the	  breed.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  VASERT	  
Good	  head,	  nice	  eye,	  good	  pigment.	  Nice	  reach	  of	  neck,	  topline	  and	  tailset.	  Good	  front	  and	  bone.	  Good	  stifle.	  Ribs	  
well	  sprung.	  In	  good	  coat.	  Moves	  well.	  Nicely	  presented.	  
Hämeenlinna	  KR	  16-‐17.6.2007;	  Annaliisa	  Heikkinen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Erinomainen	  tyyppi,	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää,	  	  ilme	  ja	  kaula.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  
Erinomainen	  runko.	  Kauniit	  liikkeet.	  Erinom.	  turkinlaatu.	  Hyvä	  luonne.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU3	  VASERT	  



Very	  atractive	  l/w/tan	  at	  16	  months.	  He’s	  just	  right	  for	  age.	  Typical	  head	  and	  dark	  eye	  with	  kind	  wxpression.	  Good	  
reach	  of	  neck,	  with	  well	  placed	  shoulders.	  Firm	  body	  &	  topline.	  Moved	  very	  well.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Kaunislinjainen	  hyvä	  luustoinen	  tyylikäs	  uros.	  Hyvä	  pää.	  Eturinta	  voisi	  olla	  hieman	  selvempi	  ja	  eturinta	  pidempi.	  
Hyvät	  raajat.	  Korkea	  säkä.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  luonne.	  
Orivesi	  KV	  14.7.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Erinom.	  tyypp.	  oleva	  uros.	  Hyvä	  pää.	  Erinom.	  kaula.	  Hyvä	  eturinta.	  Täytel.	  runko.	  Hieman	  pitkä	  lanne.	  Vahva	  
raajaluusto.	  Hyvät	  kulmauks.	  Liikkuu	  erinom.	  askelpit.	  edessä	  löysyyttä.	  Esitet.	  erinomaisesti.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  CACIB	  ROP	  
Elegant	  hane	  av	  utm.	  typ.	  Väl	  mejslat	  huvud.	  Bra	  stop	  o	  nosparti.	  Vacker	  hals.	  Bra	  skuldra.	  Till	  räckliga	  vinklar.	  Väl	  
kroppad.	  Flott	  topline.	  Rör	  sig	  med	  härligt	  steg.	  Ngt	  trång	  bak.	  
Hyvinkää	  KR	  22.7.2007;	  Cindy	  Pettersson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
16	  mån	  ung	  hane,	  utmärkt	  typ	  o	  proportion,	  välformat	  torrt	  huvud,	  bra	  bett,	  ögon	  torm	  &	  öron	  ansättning,	  utmärkt	  
hals,	  härlig	  djupt	  välkroppad,	  av	  bästa	  sort,	  utmärkt	  pälskvalitet,	  strålande	  sunda	  rörelser.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PU3	  VARACA	  
Nice	  type	  with	  nice	  head	  and	  expression,	  good	  pigmentation,	  good	  neck	  and	  topline.	  Coat	  could	  be	  in	  better	  
conditions.	  Ribcage	  should	  be	  deeper,	  good	  bone.	  Well	  angulated.	  Nice	  mover.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  
Good	  head	  &	  expression.	  Super	  neck.	  Nicely	  balanced.	  Excellent	  coat	  &	  condition.	  Good	  bone.	  Moved	  with	  great	  style.	  
Tervakoski	  KV	  	  25-‐26.8.2007;	  Harri	  Lehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  CACIB	  ROP	  
Hyvän	  kokoinen	  tyylikäs	  vahva	  nuori	  uros.	  Oikeat	  mittasuhteet	  päässä	  	  &	  rungossa.	  Kaunis	  ylälinja	  &	  turkki.	  Esiintyy	  
reippaasti,	  liikkuu	  rodunomaisella	  vetävällä	  askeleella.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Nicely	  balanced	  dog	  of	  nice	  size.	  Presented	  in	  good	  coat	  and	  firm	  condition.	  Nice	  turn	  of	  stifle,	  good	  depth	  of	  brisket,	  
masculine	  in	  head	  without	  being	  coarse,	  moved	  well	  covering	  the	  ground	  easily.	  
Lahti	  KV	  28.10.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  CACIB	  ROP	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  vankka,	  tasapainoinen,	  ikäistään	  valmiimmalta	  vaikuttava	  komea	  uros.	  Mallikas	  oikeailmeinen	  
pää.	  Täyteläiset	  huulet.	  Kaunis	  ylälinja.	  Kootut	  käpälät,	  erinom.	  luusto.	  Erinom.	  kulmautunut	  takaosa.	  Mallikas	  
etuosa.	  Tilava	  runko.	  Erinom.	  ulottuvat	  sivuliikkeet.	  Kantaa	  itsensä	  erinom.	  liikkeessä.	  Erinomainen	  esiintyminen.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  	  
Linjakas	  uros,	  jolla	  kaunis	  oikeanmallinen	  pää.	  Tyylikäs	  kaula,	  hyvä	  ylälinja.	  Erittäin	  hyvä	  eturinta,	  tilava	  rintakehä.	  
Erinomainen	  takaosa.	  Sopusuhtainen	  luusto.	  Hyvä	  karva.	  Yhdensuuntaiset,	  tehokkaat	  liikkeet.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  SERT	  VARACA	  	  
Erinomaista	  tyyppiä	  edustava	  nuori	  mies	  jolla	  kokoonsa	  nähden	  riittävä	  luustonvahvuus,	  oikea	  purenta,	  tummat	  
silmät,	  hyvin	  asettuneet	  korvat,	  hyvä	  kaula,	  säkä	  &	  ylälinja,	  hieman	  lyhyt	  olkavarsi,	  riittävä	  rinnansyvyys,	  liikkuu	  
pitkällä	  askeleella	  vaivattomasti,	  hyvä	  karvanlaatu.	  
	  
	  



Livingdale’s	  Candyman	  	   	   FIN11856/07	  	   s.	  17.11.2006	  
i.	  	  Art-‐Wave’s	  Take	  A	  Hike	  	  	  e.	  	  Livingdale's	  Candy	  Lady	  

Näyttely	  tulokset:	  
Mikkeli	  R	  25.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Lupaava	  nuori	  uros.	  Sillä	  on	  oikealinjainen	  uroksen	  pää.	  Hyvät	  korvat.	  Kiinteä,	  hyvä	  selkä.	  
Rintakehä	  vielä	  kapea	  ja	  matala.	  Oikea	  luusto	  raajoissa.	  Olkavarsi	  voisi	  olla	  pitempi.	  Kiva	  luonne.	  Hyvät	  liikkeet.	  
	  
	  
Livingdale’s	  Fisher’s	  Spot	  	   	   FIN31565/99	  	   s.	  21.05.1999	  
i.	  	  Streamside’s	  Kingfisher	  	  	  e.	  	  Livingdale's	  Lady	  Diana	  

Näyttely	  tulokset:	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Vahva	  luusto.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää,	  hyvä	  kaula.	  Vahva	  selkä.	  Erinom.	  eturinta.	  Hyvät	  
etu-‐ja	  takaraajat.	  Hieman	  pehmeät	  raajat.	  Tehokkaat	  liikkeet.	  
	  
	  
Livingdale’s	  Frank	  Capra	   	   FIN18874/05	  	   s.15.02.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  Livingdale’s	  Candy	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Seistessä	  aivan	  erinomainen	  uros,	  jolla	  kaunis	  pää.	  Erinomainen	  runko	  ja	  raajat.	  Sopivasti	  kulmautuneet.	  
Erinomainen	  karvapeite	  ja	  ylälinja.	  Upea	  väri.	  Liikkuu	  hyvin.	  Varoo	  hieman	  liukasta	  lattiaa.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Utm.typ.	  	  Mask.	  välform.	  huvud.	  Mörka	  vck	  ögon.	  Bra	  djup	  i	  nosparti.	  Välpl.	  öron.	  Bra	  bett.	  Tillr.	  hals	  Raka	  skuldror	  
Stram	  rygg,	  som	  är	  ngt	  fallande.	  Välf.	  bröstkorg.	  Välvinkl.	  bak.	  Breda	  fina	  lår	  Låg	  fin	  has	  Utm.	  ben	  &	  tass.	  Härlig	  pals.	  
Rör	  sig	  m.	  bra	  stil	  lite	  kort	  &	  ostabil	  i	  steg	  fram	  Kunde	  nyttja	  svans	  mera.	  Trevlig	  temp.	  Välvisad.	  
	  Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  
Kompakt	  hane.	  Bra	  könspägel.	  Maskulint	  huvud.	  Ngt	  knappa	  vinklar.	  Välutvecklad	  kropp.	  Önskas	  bra	  steglängd.	  
Kangasniemi	  KR	  9.6.2007;	  Karlo	  Bala,	  Serbia	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU	  SERT	  FIN	  MVA	  VSP	  
2-‐years	  old	  male.	  Good	  handling.	  Beautiful	  head.	  Strong	  backline.	  Legs	  excellent.	  Coat	  beautiful.	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU	  VSP	  
Erinom.	  tyyppi.	  Hyvä	  luusto,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  Hyvät	  
raajat.	  Kauniit	  liikkeet.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
A	  balanced	  dog	  with	  a	  good	  outline,	  a	  little	  heavy	  in	  shoulders,	  has	  a	  nice	  head	  and	  expression,	  sufficient	  bone	  to	  his	  
size,	  nice	  feet,	  just	  the	  right	  amount	  turn	  of	  stifle,	  move	  nicely	  in	  front	  but	  little	  stiff	  behind.	  
	  
	  



Livigdale’s	  Harlequin	  Man	  	   FIN33655/98	  	   s.	  05.07.1998	  
i.	  Of	  Skyway	  Harlequin	  	  	  e.	  	  Livingdale’s	  Choco	  Caramel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Vet	  ERI2	  
8-‐årig	  härlig	  condition.	  Välf.	  mask	  huvud.	  Bra	  ögon	  form	  &	  färg.	  Välpl	  öron.	  Bra	  bett	  &	  djup	  i	  nosparti.	  Bra	  hals.	  Tillr.	  
vinkl.	  fram.	  Stram	  rygg.	  Välf.	  bröstkorg.	  Fina	  vinkl.	  bak.	  Fin	  lårbredd	  &	  låg	  has.	  Bra	  päls.	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Nyttjar	  svans	  
väl	  i	  rörelse.	  Rör	  m.	  utm.	  stil	  &	  steg.	  Härlig	  temperament	  “Enjoys	  Life”.	  Eloge	  till	  ägaren	  som	  håller	  hunden	  i	  så	  fin	  
form.	  	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PU4	  ROP-‐Vet	  
9v.	  Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Sopiva	  koko.	  Vahva	  luusto.	  Ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Erinom.	  runko.	  Hyvät	  raajat.	  
Hieman	  pehmeä	  turkki.	  Tehokkaat	  liikkeet.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Vet	  EH2	  
Nice	  headed	  dog	  with	  soft	  expression,	  short	  and	  cobby	  in	  body,	  good	  bone	  &	  feet,	  enjoy	  his	  day	  out	  moving	  soundly.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐Vet	  	  
Vankka	  rakent.	  uros,	  jonka	  toivoisin	  tyylikkäämmäksi	  kokonaisuudeltaan.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  kuivempi.	  Vankka	  
runko	  ja	  luusto.	  Antaa	  hieman	  raskaan	  vaikutelman.	  Liikkuu	  ikäisekseen	  tehokkaasti.	  Hyvä	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
	  
	  
Livingdale’s	  The	  Crash	   	   FIN31364/03	  	   s.21.05.2003	  
i.	  Zelini’s	  U2	  At	  Livingdale	  	  	  e.	  Livingdale’s	  Candy	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Suonenjoki	  R	  17.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PU3	  
4v.	  seistessä	  hyvin	  kaunislinjainen	  ja	  oikearyhtinen	  uros,	  jolla	  hyvä	  raajaluusto,	  kulmaukset	  ja	  rungon	  tilavuus.	  Voisi	  
olla	  kokonaisuutena	  napakammassa	  kunnossa.	  Kaunislinjainen	  ja	  –	  ilmeinen	  pää.	  Hyvä	  purenta	  ja	  korvat.	  Kaunis	  
kaula	  ja	  ylälinja.	  Olkavarsi	  voisi	  olla	  viistompi,	  muuten	  erittäin	  hyvin	  kulmautunut.	  Hyvät	  käpälät.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  
Liikkuu	  edestä	  hieman	  löysästi,	  sivusta	  etuaskel	  saisi	  olla	  ulottuvampi	  ja	  koira	  kokonaisuutena	  painuu	  hieman	  
etumatalaksi.	  Esiintyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  Seistessä	  parempi.	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Vahva	  luusto.	  Urosmainen	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  runko	  ja	  takaosa.	  Vahvaluiset	  raajat.	  Kaunis	  
turkki.	  Hyvät	  liikkeet.	  
	  
	  
Marmade	  Enigma	  	   	   FIN16964/02	  	   s.	  08.03.2002	  
i.	  	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  e.	  	  Marmade	  Déjà	  Vu	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Sopivan	  kokoinen	  mittasuht.	  ja	  linjoiltaan	  hyvä.	  Ilmeikäs	  pää,	  sopusuht.	  luusto,	  eturaajojen	  käpälät	  saisivat	  olla	  
korkeammat.	  Hyvä	  rintakehän	  laajuus.	  Kohtalaisen	  hyvin	  kulm.	  raajat.	  Turkki	  ei	  nyt	  parhaassa	  kunnossa.	  Käyttäytyy	  
luottavaisesti,	  mutta	  voisi	  olla	  ryhdikkäämpi.	  



	  
	  
Marmade	  Jack	  Of	  Riddles	  	  	   FIN35549/05	  	   s.	  16.07.2005	  
i.	  Ideal	  Man	  vom	  Springer-‐Clan	  	  	  e.	  Marmade	  Déjá	  Vu	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  SERT	  VARACA	  
Excell.	  type.	  Bigger	  size.	  Correct	  head.	  Excell.	  neck,	  topline	  and	  neck.	  Well	  developed	  chest.	  When	  stands,	  a	  little	  over	  
angulated	  behind.	  Powerful	  movement.	  A	  little	  bit	  loose	  in	  elbows.	  
Turku	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Antonio	  di	  Lorenzo,	  Italia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Correct	  bite	  &	  size.	  Excellent	  proportion.	  Very	  good	  shoulder.	  Deep	  in	  the	  chest.	  The	  croup	  could	  be	  better.	  Very	  good	  
hindquarters	  and	  coat	  and	  head	  &	  movement.	  The	  mark	  is	  excellent.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Elegant	  hane	  som	  är	  fortfarande	  ngt	  gänglig.	  Fint	  uttryck.	  Bra	  längd	  på	  huvudet.	  Behöver	  lite	  mer	  stop.	  Vacker	  hals.	  
För	  rakt	  vinklad	  fram.	  Tillväcklig	  benstomme.	  Utm.	  vinklar	  bak.	  För	  rundat	  kors.	  Behöver	  utvecklas	  mer	  i	  underlinje.	  
Rör	  sig	  utm.	  bak	  ocj	  frång.	  Alltför	  kort	  o	  lite	  effective	  framsteg.	  Mkt	  vacker	  färg,	  päls	  o	  pigment.	  
	  
	  
Marmade	  Lazy	  Days	  	   	   FIN32291/06	  	   s.	  18.06.2006	  
i.	  	  Rindi's	  Michelangelo	  	  	  e.	  	  Marmade	  Gallant	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  VSP-‐pentu	  
Very	  good	  type.	  Good	  size.	  Still	  in	  developement.	  Correct	  type	  of	  head.	  Good	  length	  of	  neck.	  Topline	  not	  yet	  stable	  on	  
the	  lines.	  Well	  developed	  chest	  for	  his	  age.	  Front	  angulation	  a	  little	  open	  in	  front,	  rather	  closed	  behind.	  Free	  
movement,	  a	  little	  bit	  close	  behind.	  Very	  promising.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  T	  
Jun.	  hane	  som	  behöver	  så	  batter	  självförtroende,	  mask	  huvud	  Bra	  djup	  i	  nosparti.	  Mörk	  ögon	  med	  ngt	  ångsligt	  utr.	  
Bra	  bett,	  välpl.	  öron.	  Ngt	  kort	  hals	  raka	  vinkl.	  bade	  fr	  &	  bak	  Bra	  rygg	  stäende	  men	  välver	  i	  rörelse	  Tillr.	  kropp	  Bra	  ben	  
&	  tass	  Bra	  pals	  Rör	  m	  lite	  kort	  steg	  fr	  &	  bak.	  Är	  idag	  allt	  för	  blyg,	  visar	  ej	  typiskt	  springer	  temperament.	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Very	  good	  type,	  good	  size.	  Very	  good	  masculine	  head	  with	  good	  expression.	  Very	  good	  bones,	  good	  muscels.	  Needs	  
more	  developing	  in	  ribcage	  and	  depth	  of	  body.	  Needs	  a	  bit	  time.	  In	  movement	  you	  see	  the	  loin	  is	  a	  bit	  round.	  Good	  
temperament.	  
	  
	  
Maximum	  	   	   	   FIN12126/00	  	   s.	  07.01.2000	  
i.	  Adamant's	  Express	  Pride	  	  	  e.	  Essi	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU3	  



Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  erinomaiset	  mittasuhteet	  omaava	  uros,	  jolla	  miellyttävä	  pää	  ja	  ilme,	  hyvä	  turkinlaatu,	  
eturinta	  saisi	  olla	  voimakkaampi,	  hieman	  litteät	  tassut,	  liikkuu	  hyvin,	  esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Metsätien	  Menninkäinen	   	   FIN50944/04	  	   s.	  03.12.2004	  
i.	  Qvarnhill	  Pipes	  And	  Drums	  	  	  e.	  Hightide’s	  Donna	  Summer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Avo	  ERI-‐	  
Nice	  male.	  In	  good	  condition.	  Good	  proportions.	  Correct	  head.	  Strong	  enough	  body.	  Very	  happy	  movement.	  A	  little	  bit	  
narrow	  from	  rear.	  Medium	  angulated.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Maskuliininen	  uros,	  joak	  voisi	  olla	  ryhdikkäämpi	  ja	  kantaa	  itsensä	  paremmin.	  Hyvä	  raajaluusto	  ja	  käpälät.	  Päässä	  
eritt.	  hyvä	  pituus,	  kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi,	  samoin	  huulet.	  Riittävästi	  otsapengertä.	  Eritt.	  niukka	  eturinta.	  
Ja	  voisi	  voimakkaamm.	  kulm.	  eteen	  ja	  taakse.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Toivoisin	  kyynärpäistä	  tiiviimmän	  ja	  
kauemmas	  eteen	  ulott.	  etuliikkeen	  ja	  hiukan	  ponnekkaamman,	  joustavan	  takaliikkeen.	  Hyvin	  hoidettu	  karva.	  
	  
	  
Moundhill’s	  Aston	  Martin	  	   FIN29405/04	  	   s.	  12.05.2004	  
i.	  Qvarnhill	  Pipes	  and	  Drums	  	  	  e.	  	  Fariinin	  Joy	  Caramelle	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Avo	  ERI-‐	  
Strong	  male.	  Good	  condition,	  proportions.	  Correct	  head.	  A	  little	  bit	  short	  neck.	  Strong	  back.	  Correct	  tail.	  Medium	  
angulated.	  Good	  movement.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Eritt.	  maskuliininen,	  miellyttävä	  käytöksinen	  uros,	  jolla	  hyvät	  käpälät	  ja	  luusto.	  Hiukan	  järeä	  kallo-‐osa,	  kauniit	  silmät,	  
tarpeeksi	  vahvuutta	  kuonossa.	  Hyvin	  kulm.	  takaosa,	  takaosa	  saisi	  olla	  paremm.	  kulmautunut,	  etuosa	  selvempi.	  
Hyvänmallinen	  rintakehä.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  etuliike	  saisi	  olla	  ulottuvampi	  ja	  joustavampi.	  Hiukan	  söherö	  
selkäkarva	  ja	  aavistuksen	  korkea-‐asent.	  häntä.	  
	  
	  
Moundhill’s	  Challenger	  	   	   FIN53407/05	  	   s.	  07.11.2005	  
i.	  	  Newmix	  Cosworth	  	  	  e.	  	  Fariinin	  Joy	  Caramelle	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Kevyt	  rakenteinen	  linjakas.	  Jalo	  pää.	  Näyttävä	  kaula.	  Riittävä	  luusto	  ja	  rinnansyvyys.	  Käyttäytyy	  avoimesti,	  liikkuu	  
iloisesti.	  Vaatii	  vielä	  aikaa	  kehittyäkseen.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Born	  To	  Be	  Wild	  	   FIN34790/00	  	   s.	  26.07.2000	  
i.	  Trimere	  Tribbiani	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Dancing	  Queen	  
	  



Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI-‐	  
Good	  head	  with	  lovely	  expression	  and	  dark	  eye.	  Nicely	  balanced,	  good	  topline,	  correctly	  set	  tail.	  Good	  ribs	  and	  depth	  
of	  brisket.	  Straight	  front.	  Moved	  nicely,	  could’ve	  been	  made	  of	  with	  good	  presentation	  and	  trimming	  which	  could’ve	  
helped	  disquise	  his	  just	  adequate	  neck,	  slight	  troatiness	  and	  layback	  of	  shoulder.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Name	  Of	  Star	  	   FIN19972/05	  	   s.	  09.02.2005	  
i.	  Barecho	  Name	  Of	  The	  Game	  	  	  e.	  	  New	  Desing’s	  Elegant	  Dancer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Puumala	  R	  28.7.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Eritt.	  maskuliininen,	  tänään	  tuhti	  uros,	  eritt.	  hyvät	  mittasuhteet	  vaikka	  antaa	  liikkeessä	  matalan	  vaikutelman,	  hyvä	  
uroksen	  pää,	  kaunis	  ilme,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  etuosa	  voisi	  olla	  voimakkaammin	  kulmautunut,	  varsin	  hyvä	  
eturinta,	  turhan	  korkeat	  etuliikkeet,	  yhdensuuntaiset	  takaliikkeet,	  ei	  liiku	  tänään	  mielellään,	  ei	  kanna	  itseään	  eikä	  
häntäänsä,	  ylälinjan	  tulisi	  olla	  kiinteämpi	  ja	  astellus	  vakaampaa.	  
Punkaharju	  R	  19.8.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen.	  Hyvä	  pää.	  Upea	  ylälinja.	  Riittävä	  runko.	  Hyvä	  luusto.	  Olkavarret	  tulisi	  olla	  viistommat	  ja	  enemmän	  
rungon	  alla.	  Hyvä	  lantio	  ja	  takaraajojen	  kulmaukset.	  Käyttäytyy	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  Kiertää	  oikean	  eturaajan	  käpälää	  
hieman	  ulospäin.	  Matalat	  käpälät.	  
	  
	  
New	  Design’s	  Once	  And	  Again	   FIN28209/05	  	   s.	  04.04.2005	  
i.	  High	  Score	  I’m	  Dynamite	  	  	  e.	  Adamant’s	  Dancing	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  
Very	  nice,	  strong	  male.	  Good	  condition	  and	  proportions.	  Lovely	  head	  with	  typical	  expression.	  Strong	  back.	  Excellent	  
body	  and	  chest.	  Well	  angulated.	  Correct	  tail.	  Excellent	  movement	  from	  side.	  Needs	  better	  balance	  from	  behind,	  
should	  be	  more	  parallel.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU4	  SERT	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppinen	  uros	  jolla	  hyvä	  luonne	  ja	  mittasuhteet,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  täyteläisempi,	  riittävä	  raajaluusto,	  
hyvä	  runko,	  karva	  ei	  parhaimmillaan	  mutta	  hyvä	  laatu,	  liikkuu	  riittävällä	  askelpituudella	  sivusta,	  aavistuksen	  
kaulanahkaa,	  esitetään	  hyvin.	  
Suonenjoki	  R	  17.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
2v.	  tiivisrunkoinen,	  kaunislinjainen,	  hyväluustoinen	  ja	  ryhdikäs	  nuori	  uros.	  Hyvin	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvät	  huulet	  ja	  
purenta.	  Hyvät	  korvat.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Etuosa	  voisi	  kulmautua	  paremmin.	  Hyvä	  takaosa.	  Seisoo	  edestä	  vielä	  
ranskalaisittain.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Riittävästi	  hapsutusta.	  Liikkuu	  edestä	  vielä	  kovin	  löysästi,	  mutta	  sivuaskel	  on	  
ulottuva	  ja	  voimakas,	  kunhan	  vain	  malttaa.	  Mukavaluonteinen	  nuori	  uros.	  
Iisalmi	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Sopivan	  kokoinen,	  rungon	  mit.suht.	  oikean	  kokoinen,	  hyvä	  täyt.	  pää,	  sopusuhtainen	  luusto,	  tasapainoisesti	  kulm.	  
raajat,	  riittävä	  rinnansyvyys,	  hiem.	  pitk.	  lanneosa,	  erittäin	  hyvä	  lant.	  ja	  sen	  osa,	  hyvät	  liikkeet,	  käyt.	  hyvin.	  



	  
	  
New	  Desing’s	  Time	  For	  Fun	  	   FIN21321/06	  	   s.	  14.02.2006	  
i.	  High	  Score	  Knock's-‐You-‐Out	  	  	  e.	  	  Art	  Wave's	  Big	  Is	  Beautiful	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  uros,	  joka	  tänään	  valitettavasti	  esiintyy	  kovin	  epävarmasti.	  Voimakas	  otsapenger,	  muuten	  
hyvä	  pää.	  Hyvä	  kaula	  &	  ylälinja.	  Erinom.	  eturinta	  &	  hyvä	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hienot	  
leveät	  reidet.	  Epävarma	  esiintyminen	  häiritsee	  myös	  liikkeitä.	  Käyttäytyminen	  pudottaa	  palkintosijaa.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Touch	  Of	  Magic	  	   FIN21323/06	  	   s.	  14.02.2006	  
i.	  High	  Score	  Knock's-‐You-‐Out	  	  	  e.	  	  Art	  Wave's	  Big	  Is	  Beautiful	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Raskas	  yleisvaikutelma.	  Runsaasti	  paksua	  nahkaa	  alusta	  loppuun.	  Paksut	  roikkuvat	  huulet.	  Vahva	  kallo-‐osa.	  Hyvä	  
eturinta.	  Vankka	  luusto,	  vahvat	  käpälät.	  Hyvä	  karvanlaatu,	  lyhyessä	  kunnossa.	  Kömpelöt	  liikkeet.	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Stylish,	  good	  size,	  good	  front	  and	  compact	  feet.	  Nice	  head,	  good	  shape	  of	  the	  lips.	  Good	  earset,	  good	  neckline,	  correct	  
side	  movement	  but	  narrow	  in	  behind.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Trick	  Or	  Treat	  	   FIN21324/06	  	   s.	  14.02.2006	  
i.	  High	  Score	  Knock's-‐You-‐Out	  	  	  e.	  	  Art	  Wave's	  Big	  Is	  Beautiful	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  uros,	  kaunis	  pää	  ja	  ilme,	  lupaava	  runko	  ja	  karva,	  hyvä	  kaula,	  sopivasti	  kulmautunut,	  
hieman	  vaikeassa	  kehitysvaiheessa	  oleva,	  hyvä	  luonne,	  hyvä	  hännän	  asento,	  tarvitsee	  hieman	  kehäharjoittelua.	  
Erinomainen	  kokonaisuus.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Erinom.	  tyyppi,	  oikeat	  mittasuht.	  erinom.	  raajakorkeus.	  Pää	  saa	  vielä	  tulla	  maskuliinisemmaksi	  ja	  erityisesti	  kuono-‐
osa	  vahvistua.	  Eritt.	  hyvä	  takaosa	  ja	  sopivasti	  kuntoa.	  Lapa	  voisi	  olla	  viistompi	  ja	  etuosa	  täyteläisempi.	  Hyvä	  luusto	  ja	  
käpälät.	  Etuliike	  saa	  tiivistyä	  kyynärpäistä.	  Hyvä	  ulott.	  liikkeissä	  ja	  oikea-‐asentoinen	  häntä.	  
Nurmes	  R	  10.6.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Mittasuht.	  oikea.	  Tasapainoinen	  uros.	  Oikealinjainen	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Valmis,	  hyvä	  as.	  rintakehä.	  Vahva	  
luusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Hyvä	  turkki,	  luonne	  ja	  liikkeet.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Unique	  Star	  	   FIN32259/06	  	   s.	  20.04.2006	  



i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Dancing	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  PEK	  3	  
Strong	  puppy.	  Good	  proportions,	  condition.	  Strong,	  masculine	  head.	  Good	  neck	  and	  back.	  A	  little	  bit	  slopy	  croup.	  
Excellent	  chest.	  Very	  well	  angulated.	  Moves	  very	  well.	  A	  little	  bit	  free	  in	  elbows	  in	  movement.	  Very	  promising.	  
Ilomantsi	  R	  14.1.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  VSP-‐pentu	  
Maskuliininen,	  kaunis	  linjainen,	  mutta	  turhan	  pulska	  kuntoinen	  pentu.	  Kauniit	  päänlinjat	  &	  erinomainen	  täyteläisyys.	  
Kaunis	  huulilinja.	  Erinomainen	  kaula	  &	  niskankaari.	  Kaunis	  selkä	  &	  erinom.	  lantion	  asento.	  Sopiva	  runko	  &	  luusto.	  
Hyvät	  takakulmaukset.	  Hieman	  lyhyt	  ja	  pysty	  olkavarsi.	  Rotutyypilliset	  liikkeet,	  joskin	  tarvitsee	  enemmän	  liikuntaa,	  
jotta	  jäntevöityy	  edestä	  &	  takaa.	  Hyvä	  karva,	  erinomainen	  luonne.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppinen,	  jolla	  turhan	  paljon	  poskia,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi,	  hyvä	  etuosa	  ja	  runko.	  Sopiva	  
raajaluusto,	  hyvä	  karvanlaatu,	  vielä	  niukalti,	  saisi	  olla	  aavistuksen	  raajakkaampi,	  tänään	  ei	  halua	  esiintyä	  kunnolla	  ja	  
näyttää	  parhaita	  puolia	  itsestään,	  tarvitsee	  harjoitusta.	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Vahva	  nuori	  uros.	  Hyvänmallinen	  pää.	  Miellyttävä	  ilme.	  Kaunis	  kaula.	  Selässä	  hieman	  pehmeyttä.	  Hyvä	  runko.	  Hyvin	  
kulmautuneet,	  sopivan	  vahvat	  raajat.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  luonne.	  Voisi	  olla	  aavistuksen	  lyhyempi.	  Hyvät	  liikkeet.	  
Hirvensalmi	  R	  14.4.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
11	  kk,	  erittäin	  hyväntyyppinen	  nuori	  uros,	  voimakas	  kallo,	  vahva	  kuono-‐osa,	  tyylikäs	  kaula,	  hyvä	  ylälinja,	  hyvä	  
eturinta,	  tasapainoiset	  kulmaukset,	  sopusuhtainen	  luusto,	  hyvät	  käpälät,	  hyvä	  karvapeite,	  erittäin	  hyvät	  sivuliikkeet,	  
vielä	  hieman	  ahdas	  takaa.	  
	  
	  
New	  Design’s	  Walk	  On	  Air	  	   FIN35506/07	  	   s.	  12.12.2006	  
i.	  High	  Score	  On-‐The-‐Move	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Elegant	  Dancer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Hyväntyyppinen	  mittasuhteiltaan	  oikea	  uros.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Koiralla	  on	  lievä	  alapurenta.	  Hyvä	  
kaula	  &	  syvä	  rintakehä.	  Hyvä	  tiivis	  runko.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Liikkeet	  tasapainoiset.	  
Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
New	  Design’s	  Wings	  To	  Fly	   FIN35505/07	  	   s.	  12.12.2006	  
i.	  High	  Score	  On-‐The-‐Move	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Elegant	  Dancer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Hyvän	  kokoinen	  nuori	  uros,	  jolla	  on	  oikeat	  mittasuhteet.	  Hyvänmallinen,	  maskuliininen	  pää.	  
Riittävä	  kaula.	  Niukasti	  kulmautunut	  edestä.	  Ikäisekseen	  sopiva	  runko.	  Hyvä	  luusto	  ja	  käpälät.	  Hyvin	  kulmautunut	  



takaa.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Vielä	  hieman	  niukka,	  oikealaatuinen	  karva.	  Liikkuu	  ryhdikkäästi	  ja	  melko	  hyvällä	  
askeleella.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  nuori	  uros,	  jolla	  hyvän	  muotoinen	  ja	  ilmeinen	  pää.	  Hieman	  korkea	  otsa.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  
Rungon	  kehitys	  vielä	  kesken.	  Vankka	  luusto.	  Hyvät	  kulm.	  Vielä	  löysä	  kokonaisuus	  ja	  löysät	  liikkeet.	  Kaipaa	  
esiintymisharj.	  Luonne	  ok.	  
	  
	  
Newmix	  Cosworth	  	   	   FIN42680/01	  	   s.	  12.11.2001	  
i.	  Trimere	  Tribbiani	  	  	  e.	  	  Mompesson	  Speculation	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Val	  ERI4	  
Elegant	  male.	  Condition	  could	  be	  in	  better	  condition.	  Too	  much	  loose	  skin.	  Elegant	  head	  with	  typical	  expression.	  
Strong	  back.	  Good	  chest.	  Correct	  tailset,	  but	  too	  high	  in	  movement.	  Well	  angulated.	  Moves	  very	  well.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  VSP-‐Vet	  
Dog	  with	  nice	  size,	  very	  good	  coat	  condition.	  Beautiful	  head	  &	  eye,	  soft	  expression,	  good	  bone	  &	  feet,	  good	  spring	  of	  
rib,	  good	  topline,	  moves	  very	  soundly	  and	  happily.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  EH4	  
Presented	  in	  good	  coat	  condition,	  I’d	  prefer	  more	  masculine	  head,	  nice	  depth	  of	  brisket,	  a	  little	  heavy	  on	  shoulders,	  
well	  angulated	  quarters,	  moves	  soundly	  in	  profile	  but	  a	  little	  wide	  in	  front.	  
	  
	  
Newmix	  Enzo	  	   	   FIN24793/03	  	   s.	  04.05.2003	  
i.	  	  Of	  Skyway	  Monsoon	  Storm	  	  	  e.	  	  Mompesson	  Speculation	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Vahva	  rakenteinen	  sukupuolileimaltaan	  selvä.	  Voimakas	  uroksen	  pää,	  jonkin	  verran	  korkea	  kallo-‐osa.	  Löysää	  leuan	  
alus	  nahkaa.	  Vahva	  luusto.	  Hyvä	  rintakehän	  muoto,	  lyhyt	  tiivis	  lanneosa,	  pitkät	  riittävän	  hyvin	  kulmautuneet	  
olkavarret.	  Käyttäytyy	  reippaasti	  mutta	  hieman	  hermostuneesti.	  Hyvä	  turkin	  laatu.	  
	  
	  
Nicoret’s	  Classic	  Man	  	   	   FIN46692/04	  	   s.	  08.09.2004	  
i.	  Adamant's	  Country	  Classic	  	  	  e.	  Saframin	  Easy	  As	  Pie	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Typical.	  Good	  proportioned	  head.	  Correct	  bite.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  cleaned	  neck	  &	  wider	  chest	  &	  better	  angulation	  
in	  front.	  In	  good	  coat	  condition.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  movement.	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  



Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Voimakas	  rakenteinen	  uros.	  Sillä	  on	  oikea	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  selkä,	  Riittävä	  rinnan	  syvyys.	  
Vahva	  hyvä	  luusto.	  Olkavarsi	  saisi	  olla	  pidempi.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  Liikkeessä	  pientä	  ahtautta	  niin	  edessä	  kuin	  
takana.	  	  
Sysmä	  R	  22.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Mittasuht.	  oikea,	  komea,	  kookas	  uros.	  Sillä	  on	  oikealinj.	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Riitävä	  rinnansyvyys.	  Eturinta	  ei	  ole	  
vielä	  valmis.	  Vahva	  hyvä	  luusto.	  Riittävät	  kulm.	  Kiva	  luonne.	  Kaunis	  turkki.	  Liikkeessä	  ei	  huomauttamista.	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  
Black	  &	  white,	  very	  good	  type.	  Very	  good	  hair	  condition.	  Nice	  masculine	  head	  with	  very	  good	  expression.	  Very	  good	  
bone	  &	  muscels.	  Very	  good	  body	  deep,	  should	  have	  more	  depth	  of	  ribcage.	  Back	  should	  be	  longer.	  The	  croup	  is	  a	  little	  
bit	  short.	  Well	  temperament.	  
Elimäki	  R	  6.5.2007;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Hyvä	  pää.	  Silmät	  saisivat	  tummua.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  Eturinnan	  tulisi	  
olla	  selvempi.	  Sopiva	  luusto.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Saisi	  liikkua	  pidemmällä	  etuaskeleella.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  H	  
A	  pleasant	  headed	  dog,	  nice	  dark	  eye,	  nice	  outline,	  I’d	  like	  more	  forechest	  and	  more	  depth	  of	  brisket.	  He	  is	  a	  little	  
tuckted	  of	  loin,	  didn’t	  move	  very	  well.	  
	  
	  
Nicoret’s	  Royal	  Chrysler	   	   FIN37440/05	  	   s.	  16.05.2005	  
i.	  Nicoret’s	  Rolex	  Royal	  	  	  e.	  Rochallor	  Californication	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Nurmes	  R	  10.6.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Mittasuht.	  oikea,	  sopusuht.	  uros.	  Oikea	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  as.	  rintakehä.	  Moitteettomat	  raajat.	  Hyvä	  
turkki.	  Kiva	  luonne.	  Hyvät	  liikkeet.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI-‐	  
Very	  stylish,	  2	  years	  old,	  black	  and	  white.	  Scissors	  bite.	  Prober	  neck	  and	  shoulders.	  Slightly	  loose	  in	  elbows.	  Prober	  
tailset.	  Could	  carry	  a	  stronger	  topline.	  Prober	  coat	  texture.	  
	  
	  
Nobhill	  All	  The	  Way	   	   FIN53743/05	  	   s.	  10.07.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  e.	  Nobhill	  Personality	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  
Big	  and	  strong	  male.	  Strong	  head	  with	  a	  bit	  loose	  eyerings.	  Long	  neck.	  Topline	  not	  yet	  stable	  enough	  in	  movement.	  
Good	  angulation.	  Movement	  not	  powerful	  and	  balanced	  enough.	  
Valkeala	  R	  03.3.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Maskul.	  Hyvät	  mittasuhteet,	  hyvät	  pään	  mittasuhteet.	  Hieman	  takaluisu	  kallo,	  lempeä	  ilme,	  kaunis	  kaula,	  erinom.	  
ylälinja,	  sopiva	  runko,	  hyvät	  etu-‐	  voimakkaat	  takakulmat.	  Tehokkaat	  liikkeet,	  hieman	  leveä	  edestä.	  Miellyttävä	  
luonne.	  Luomet	  saisivat	  olla	  hieman	  tiiviimmät.	  



Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Kraftfull	  mask.	  Välformat	  huvud.	  Vck	  ögon	  Välpl	  öron	  Bra	  djup	  i	  nospartiet	  &	  bra	  bett.	  Bra	  hals	  som	  kunde	  varit	  
torrare	  Fin	  övergång	  hals	  –	  rygg.	  Bra	  kuldra.	  Lite	  kort	  &	  rak	  överarm.	  Stram	  rygg	  välf	  bröstkorg	  Fina	  vinkl.	  bak	  Låg	  fin	  
has,	  bra	  lårbredd.	  Bra	  pals	  &	  färg	  bra	  ben	  &	  tass.	  Nyttj	  svans	  väl	  i	  rörelse	  går	  m.	  lova	  steg	  borde	  ha	  stabilare	  framtill.	  
Trevlig	  temp.	  Vävisad.	  	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Oikea	  linjainen	  nuori	  uros.	  Sillä	  on	  kaunis	  uroksen	  pää.	  Vielä	  pehmeyttä	  selässä.	  Riittävä	  
rintakehä.	  Voimakas	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Etukäpälissä	  pientä	  ulkokierteisyyttä.	  Hyvä	  turkki,	  luonne	  ja	  
liikkeet.	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Sopivan	  kokoinen	  mittasuhteiltaan	  ja	  linjoiltaan	  eritt.	  hyvä.	  Sopusuht.	  pää,	  hyvä	  kaula,	  vahva	  luusto,	  hyvä	  rintakehän	  
muoto,	  tasapainoisesti	  kulmaut.	  raajat,	  voisi	  olla	  tiiviimmässä	  kunnossa.	  Käyttäytyy	  hyvin	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
Parainen	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Erinomainen	  tyyppi,	  sukupuolileima	  ja	  erittäin	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pään	  sivukuva	  ja	  otsapenger.	  Kuono-‐osa	  
saa	  vielä	  täyttyä.	  Hyvä	  ylälinja.	  Eturinnan	  oikea	  leveys.	  Sopivasti	  runkoa.	  Hyvät	  takakulmaukset,	  tarpeeksi	  
etukulmauksia.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  etuliike	  ja	  ylälinja	  saa	  tiivistyä,	  miellyttävä	  kokonaisuus.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Flashy	  l/w.	  Typical	  head	  with	  soft	  expression.	  Deep	  body	  with	  good	  substance.	  Would	  prefer	  him	  shorter	  in	  loin	  &	  
firmer	  in	  topline.	  Well	  angulated	  quarters	  which	  he	  used	  to	  advantage	  on	  the	  move.	  Well	  presented	  and	  handled.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PU3	  VARACA	  
Erinomaisen	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  vahva	  maskuliininen	  uros.	  Kaunis	  pää.	  Voisi	  olla	  edestä	  hieman	  paremmin	  
kulmautunut.	  Hyvä	  runko	  ja	  takaosa.	  Liikkuu	  sivusta	  hyvin,	  edestä	  hieman	  löysästi.	  Hyvä	  luonne.	  Ei	  parhaassa	  
karvassa.	  Liikkuessa	  hieman	  korkea	  asentoinen	  häntä.	  
Hyvinkää	  KR	  22.7.2007;	  Cindy	  Pettersson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Mkt	  god	  typ.	  Maskulint	  huvud,	  ngt	  avfallande	  bakskalle,	  kunde	  vara	  mer	  utfylld	  i	  nospartiet.	  Kraftfull	  hals,	  vällagd	  
skuldera	  dock	  rak	  överarmen,	  knöftfull	  bröstkorg,	  lite	  plan	  i	  korset,	  goda	  vinklar	  bak,	  rör	  sig	  lite	  tåträngt	  bak	  o	  
slarvist	  fram,	  ger	  ett	  tung	  intryckt	  i	  helhet	  som	  väl	  i	  rörelse.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU2	  SERT	  FIN	  MVA	  
Super	  dog.	  Beautiful	  head.	  Excellent	  coat	  &	  condition.	  Beautiful	  balanced.	  Good	  bone	  &	  legs	  &	  feet.	  Moved	  with	  
great	  style.	  
Turku	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Antonio	  di	  Lorenzo,	  Italia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  ROP	  
Correct	  bite.	  	  Exl.	  	  size	  and	  proportion.	  Very	  good	  shoulder.	  Excellent	  chest,	  croup,	  hindquarters.	  Very	  good	  coat.	  Exl.	  
neck	  and	  head.	  Very	  good	  movement.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU3	  
Stor	  hane,	  mkt	  elegant,	  önskar	  ngt	  mer	  kompakt.	  Vackert	  välformat	  huvud	  med	  fint	  uttryck.	  Utm.	  hals.	  Bra	  rygg.	  
Välutvecklad	  kropp,	  bra	  förbröst.	  Kraftig	  benstomme,	  ben	  o	  tassar.	  Till	  räckligt	  vinklad	  bak,	  önskar	  lite	  mer	  vinklar	  
fram.	  Mkt	  vacker	  päls	  o	  condition.	  Rör	  sig	  utm.	  bak,	  ngt	  tungt	  o	  ostabilt	  fram.	  Härlig	  resning.	  
Mikkeli	  R	  25.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  VSP	  



Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Komea	  päinen	  uros,	  joka	  esitetään	  hieman	  pulskassa	  kunnossa.	  Sillä	  on	  hyvä	  selkä.	  Syvä,	  
oikea	  asentoinen	  rinta.	  Hyvät	  raajat.	  Kaunis	  turkki.	  Kiva	  luonne.	  Hyvät	  liikkeet.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  VSP	  
Excellent	  type.	  Good	  expression.	  Good	  neck.	  Correct	  angulation.	  Solid	  topline.	  Very	  good	  coat	  and	  colour.	  Free	  
movement.	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  ROP	  
Exc.	  type.	  Very	  nice	  head	  &	  front.	  Beautiful	  topline,	  tailset.	  Exc.	  hindquarters.	  Moves	  very	  sound	  with	  lots	  of	  drive.	  	  
Eckerö	  KV	  22-‐23.9.2007;	  Ove	  Germundsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU3	  
Mkt	  maskulin	  champion	  hane.	  Mycket	  välskuret	  huvud,	  korrekt	  uttr.	  Bra	  öron,	  ögon.	  Utm.	  hals,	  stark	  rygg.	  Ngt	  lång	  i	  
länden.	  Skulle	  ha	  fastare	  armbåger.	  Välformad	  front,	  bröstkorg.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steg.	  Bra	  päls.	  Snyggt	  presenterad.	  	  	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  EH-‐	  
A	  nice	  headed	  dog,	  his	  expression	  spoilt	  with	  his	  eyeshape,	  a	  little	  heavy	  on	  shoulders	  to	  me,	  nice	  depth	  of	  brisket,	  
plenty	  of	  bone,	  good	  feet,	  moves	  very	  sloppy.	  
Lahti	  KV	  28.10.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  VARACA	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva,	  komea	  uros.	  Vankat	  raajat.	  Eritt.	  hyvä	  uroksen	  pää.	  Lempeä	  ilme.	  Kaunis	  pään	  sivukuva.	  
Sopivasti	  huulia.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Ikäisekseen	  hyvä	  runko.	  Turhan	  pysty	  lapa.	  Lanne	  voisi	  olla	  tiiviimpi.	  
Liikkuu	  yhdensuuntaisesti	  edestä,	  eritt.	  hyvin	  ,	  sujuvasti	  sivusta.	  
Lahti	  R	  3.11.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU3	  
Kookas.	  	  Hyvät	  mittasuhteet	  omaava.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Hieman	  pyöreä	  kallo.	  Löysähköä	  kaulanahkaa.	  
Erinomainen	  kuono-‐osa.	  Erinomainen	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Kauniit,	  tehokkaat	  liikkeet.	  	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  	  
Linjakas,	  erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  uros.	  Hyvä	  pään	  malli.	  Yhdensuuntaiset	  linjat.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  eturinta	  &	  
rintakehä.	  Turhan	  pystyt	  välijalat.	  Tiiviit	  käpälät.	  Polvikulmaus	  saisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  luusto	  &	  karvapeite.	  
Yhdensuuntaiset	  liikkeet.	  Etuaskel	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI4	  
Hyvän	  tyyppinen	  rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuht.	  uros,	  jolla	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  saisi	  
olla	  kulmautunut	  paremmin	  sekä	  edestä	  &	  takaa,	  kuitenkin	  koira	  liikkuu	  rodunomaisesti	  hieman	  löysin	  kyynärpäin,	  
hyvä	  karvanlaatu.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Ardal	  Bear	  	   	   FIN31120/03	  	   s.	  15.06.2003	  
i.	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  e.	  Hightide’s	  Jodie	  Foster	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Käy	  ERI3	  
Little	  bit	  too	  heavy.	  Correct	  bite.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  length	  of	  neck	  without	  loose	  throat	  skin	  &	  more	  correct	  topline.	  
Well	  angulated.	  Little	  bit	  too	  fat.	  
Valkeala	  R	  03.3.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  H	  



Maskul.,	  hyvät	  mittasuhteet,	  pää	  voisi	  olla	  tyypikkäämpi,	  hieman	  pitempi.	  Voimakas	  otsapenger	  ja	  hieman	  korkea	  
kallo.	  Ilme	  ok.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Luisu	  lantio.	  Sopiva	  rintakehä,	  kulmauksia	  voisi	  olla	  hieman	  enemmin.	  Saisi	  liikkua	  
hieman	  pitemmällä	  taka-‐askeleella.	  Hyvä	  karva,	  miellyttävä	  luonne.	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH-‐	  
Sopivan	  kokoinen	  rungon	  mittasuhteiltaan	  neliötä	  lähentelevä.	  Täyteläinen	  pää	  joka	  kuitenkin	  saisi	  olla	  jalompi.	  
Silmät	  tummemmat.	  Kaula	  saisi	  olla	  pidempi	  ja	  lavat	  viistommat.	  Vahva	  hyvä	  luusto,	  hyvät	  käpälät.	  Riittävän	  laaja	  
rintakehä,	  lantio-‐osa	  saisi	  olla	  pidempi.	  Turkki	  ei	  parhaassa	  ntly	  kunnossa.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti.	  
Hamina	  KR	  13.5.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi,	  vahva	  luusto,	  kaunis	  pää,	  hyvä	  kaula.	  Selkä	  hieman	  pehmeä.	  Hyvä	  runko,	  riittävät	  etu-‐	  ja	  
takaraajat.	  Koira	  esitetään	  lihavassa	  kunnossa.	  Liikkeet	  voisi	  olla	  tehokkaammat.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  	  
Moves	  too	  close	  behind,	  not	  enough	  strong	  topline,	  good	  size,	  ex.	  bone	  structure,	  stop	  could	  be	  deeper,	  good	  neck,	  
very	  good	  coat,	  too	  short	  forearm.	  
Vehmaa	  R	  10.6.2007;	  Ricky	  Lochs-‐Romans,	  Hollanti	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Strong	  body	  with	  good	  type.	  Showing	  strong	  head	  with	  little	  deep	  stop.	  Sweet	  expression	  and	  good	  earset.	  Nice	  
topline.	  Good	  loin.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Lot	  of	  feathering.	  Moved	  very	  happy	  with	  good	  drive	  behind.	  Needs	  little	  bit	  
time	  in	  elbow.	  Happy	  temperament.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Good	  mover,	  moved	  with	  drive.	  Earset	  correct.	  Pigment	  good.	  Nice	  reach	  of	  neck.	  Good	  front	  and	  bone.	  Chest	  is	  well	  
developed.	  Good	  topline	  and	  tailset.	  Good	  bend	  of	  stifle.	  Good	  coat.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Käy	  EH3	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Correct	  	  type.	  A	  little	  bit	  overweight.	  Strong	  head,	  but	  in	  proportion	  with	  the	  rest	  of	  the	  body.	  Exc.	  front.	  The	  shoulder	  
is	  upright	  and	  the	  croup	  too	  sloped.	  I	  would	  like	  to	  see	  more	  angle	  in	  the	  hindquarters.	  Hind	  movement	  too	  close,	  
narrow.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	  	   FIN52197/04	  	   s.	  24.11.2004	  
i.	  Graftonbury	  Total	  Recall	  	  	  e.	  Hightide’s	  Jodie	  Foster	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Big	  and	  strong	  male.	  Masculin	  head	  with	  a	  bit	  more	  pronounced	  super-‐ciliary	  arches.	  Medium	  length	  of	  neck.	  Topline	  
not	  completely	  firmed.	  Strong	  good	  muscles.	  Deep	  chest.	  Good	  angulation.	  Movement	  balanced	  enough.	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Typical.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite	  with	  broken	  teeth.	  Little	  bit	  too	  long	  in	  loin.	  In	  good	  coat	  condition.	  I’d	  
like	  to	  have	  more	  correct	  movement	  in	  front.	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  



Kookas	  mittasuht.	  oikea,	  erittäin	  hyvät	  pään	  mittasuhteet	  ja	  linjat,	  upea	  kaula,	  hyvä	  luusto,	  hyvä	  rinnan	  syvyys,	  
lantio	  voisi	  olla	  suorempi,	  turkki	  ei	  nyt	  parhaassa	  kunnossa.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti.	  
Simpele	  R	  21.4.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU2	  SERT	  FIN	  MVA	  
Er.	  maskuliininen,	  oikeat	  mittasuhteet	  omaava	  uros.	  Päässä	  hyvät	  mitat.	  Kaunis	  ilme.	  Kulmakaaret	  voisivat	  olla	  
selvemmät.	  Hiukan	  lyhyt	  kaula.	  Erinom.	  takakulmaukset.	  Tilava	  runko.	  Hyvä	  eturinta.	  Varsin	  hyvin	  kulmautunut	  
edestä.	  Voisi	  liikkua	  painokkaammin	  takaa.	  Oikea	  sivuaskellus.	  Hyvä	  häntä.	  Ei	  tänään	  parhaassa	  karvassa.	  
Hamina	  KR	  13.5.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  VSP	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi,	  hyvä	  luusto,	  kaunis	  pää,	  miellyttävä	  ilme,	  hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Vahva	  runko,	  hyvä	  takaosa,	  
hyvät	  etu-‐	  ja	  takakulm.	  Hyvä	  karva.	  Tehokkaat	  liikkeet.	  	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Nicely	  balanced,	  good	  typical	  specimen.	  Good	  head,	  nice	  earset,	  dark	  eye	  which	  would’ve	  preferred	  better	  shaped.	  
Good	  neck.	  Little	  straight	  in	  shoulders.	  Straight	  firm	  topline.	  Good	  tailset.	  Nicely	  turned	  quarters.	  Moved	  without	  
panache.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Val	  ERI4	  
Good	  moving	  dog	  in	  good	  coat.	  Nice	  head	  &	  earset,	  good	  pigment.	  Good	  bone.	  Nice	  level	  topline	  and	  good	  tailset.	  
Chest	  is	  well	  developed	  and	  ribs	  well	  sprung.	  Correct	  stifle.	  Nicely	  presented.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Lovely	  head,	  good	  expression.	  Good	  neck.	  Petty	  about	  the	  teeth.	  Good	  bone.	  Nicely	  balanced.	  Moved	  well,	  sound.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
2,5	  years	  old.	  Quite	  strong	  male.	  Head	  in	  proportions	  to	  body.	  In	  the	  upperjaw	  the	  first	  incisive	  is	  broken,	  owner	  has	  
vet	  certificate.	  Correct	  angulations.	  Nice	  neck	  &	  topline.	  Moves	  good.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  VSP	  
Erinomainen	  tyyppi,	  voimakas	  maskuliininen	  kokonaisuus.	  Vahva	  uroksen	  pää,	  hyvä	  kaula,	  joka	  voisi	  olla	  kuivempi.	  
Sopusuht.	  kulm.	  edestä	  ja	  takaa.	  Voimakas	  luusto,	  eritt.	  voimakas	  runko	  olisi	  edukseen	  hiem.	  tiiviimmässä	  kunnossa.	  
Rauhallinen	  luonne.	  Saisi	  liikkua	  vetävämmällä	  askeleella,	  hieman	  ahdas	  takaa.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Blathmac	  Bretan	  	   FIN52194/04	  	   s.	  24.11.2004	  
i.	  Graftonbury	  Total	  Recall	  	  	  e.	  Hightide’s	  Jodie	  Foster	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Avo	  EVA	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Cauley	  Relic	  	   	   FIN16458/05	  	   s.	  03.02.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  Ocean	  Pitfal	  Aerona	  Berry	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  H	  



Short	  dog	  with	  good	  coat,	  little	  straight	  both	  front	  and	  back	  and	  shoulders	  and	  stifle,	  which	  gave	  him	  short	  neck.	  
Little	  snipy.	  Lack	  of	  plains	  in	  head	  would’ve	  like	  more	  flute	  and	  nicer	  darker	  eye.	  A	  chappy	  who	  would’ve	  been	  happier	  
with	  his	  owner.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Pleasing	  head.	  Good	  bone.	  His	  first	  show	  &	  needs	  some	  more	  time	  and	  style.	  
	  
	  
Of	  Skyway	  Avalanche	   	   FIN12252/06	  	   s.	  29.12.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  Westaway	  That’s	  Charisma	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH4	  
Kaunis	  uros,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvän	  mallinen	  pää.	  Silmäluomet	  voisivat	  olla	  tiiviimmät.	  Hyvä	  runko,	  kaunis	  
kaula.	  Hieman	  ahdas	  takaa.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  sivusta	  hyvin,	  ahtaasti	  takaa.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Typical.	  Well	  proportioned	  head.	  Correct	  bite.	  Well	  angulated.	  Good	  body.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  movement	  in	  
front	  &	  behind.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Very	  nice	  typical	  springer.	  Good	  outline.	  Firm	  topline.	  Well	  set	  tail.	  Good	  bone.	  Nice	  feet.	  Moved	  out	  freely	  and	  really	  
covering	  the	  ground.	  Little	  over	  angulated	  behind	  and	  head	  spoilt	  light	  small	  eyes.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Divine	  Khepri	   	   FIN20811/04	  	   s.	  08.03.2004	  
i.	  Streamside’s	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  e.	  Quadmir’s	  	  Sulidae	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Mkt.	  god	  typ.	  Mask	  välf.	  huvud.	  Fina	  ögon	  Välpl.	  öron.	  Bra	  bett	  &	  fint	  djup	  i	  nosparti.	  Tillr.	  hals.	  Lite	  raka	  vinkl.	  fram.	  
Kunde	  ha	  ngt	  stramare	  överlinje	  Välf.	  bröstkorg.	  Lite	  låg	  svansans.	  Kunde	  ha	  mer	  vinkl.	  bak.	  Utm.	  ben	  &	  fin	  tass.	  Utm.	  
päls.	  Nyttjar	  svane	  i	  rörelse	  Kunde	  ha	  mer	  steglängd	  såväl	  fram	  &	  bak.	  Trevlig	  temp.	  Välvisad.	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU4	  
Sopusuhtainen	  kaunis	  uros.	  Kaunis	  ilmeikäs	  pää.	  Erinomainen	  kaula.	  Hyvä	  jäntevä	  runko.	  Hyvä	  selkälinja.	  Riittävästi	  
kulmautunut.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI4	  
Vackert	  huvud	  o	  uttryck.	  Bra	  proportioner.	  Goda	  vinklar.	  Välformat	  bröstkorg	  o	  förbröst.	  Bra	  ben	  o	  päls.	  Snygg	  
överlinje.	  Aning	  fätt	  bak.	  Bra	  rörelser	  fram.	  Rör	  sig	  bra	  från	  sidan,	  kunde	  ha	  mera	  drive	  i	  steget.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Nicely	  balanced	  dog	  with	  exc.	  weatherproof	  coat.	  Typical	  head	  with	  light	  eye.	  Rather	  short	  in	  neck	  caused	  by	  straight	  
shoulders.	  Not	  a	  very	  firm	  front	  which	  showed	  up	  badly	  in	  movement.	  Good	  quarters	  well	  let	  down	  hocks.	  Well	  
presented.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  



Tulos:	  Käy	  H	  	  
Mittasuhteiltaan	  oikea,	  erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  uros,	  joka	  esitetään	  turhan	  tukevassa	  kunnossa.	  Hyväilmeinen	  
urosmainen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hyvä,	  matala	  kinner.	  Sopusuhtainen	  luusto.	  Hyvä	  karva.	  
Saisi	  liikkua	  hieman	  pidemmällä	  askeleella.	  Palkintosija	  tämän	  päiväisen	  kunnon	  vuoksi.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Divine	  Nefertum	   FIN20812/04	  	   s.	  08.03.2004	  
i.	  Streamside’s	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  e.	  Quadmir’s	  	  Sulidae	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  PU4	  
Erinomainen	  uros.	  Kaunis	  ilmeikäs	  pää.	  Erinomainen	  kaula.	  Aavistuksen	  suora	  edestä.	  Erittäin	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  
ylälinja	  ja	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  Ajoittain	  aavistuksen	  korkea	  häntä.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Mkt	  god	  typ.	  Mask	  välf.	  huvud.	  Mörka	  vck	  ögon.	  Bra	  djup	  i	  nosparti.	  Välpl.	  öron	  bra	  hals	  &	  skuldra	  lite	  rak	  överarm.	  
Bra	  rygg	  stående	  välform	  bröstkorg	  men	  i	  ngt	  högt	  ?	  Norm.	  vinkl.	  bak	  Låg	  fin	  has	  utm.	  ben	  fina	  tass.	  Nyttj	  svans	  väl	  i	  
rörelse	  Utm.	  pals.	  Rör	  sig	  m.	  tillr	  steglängd	  fram	  men	  kunde	  haft	  stramare	  överlinje	  i	  rörelse.	  Trevlig	  temp	  &	  välvisad.	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU3	  
Mkt	  vältypad.	  Bra	  huvud	  o	  uttryck.	  Goda	  vinklar.	  Passande	  benstomme.	  Välformad	  bröstkorg.	  Korrekta	  topline.	  
Välbalanserad.	  Visas	  i	  utm.	  condition.	  Rörelser	  utan	  anmärkning.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Dorian	  Dee	  	   	   FIN14516/05	  	   s.	  16.01.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  	  Quadmir's	  Dark	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Kaunis	  uros,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis,	  hyvänmallinen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko.	  Luusto	  voisi	  olla	  
vähän	  vahvempi.	  Erittäin	  hyvä	  karva.	  Liikkuu	  tehokkaasti,	  purenta	  ei	  aivan	  priima.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Sopivan	  kokoinen	  mittasuhteiltaan	  ja	  linjoiltaan	  eritt.	  hyvä.	  Sopusuht.	  pää,	  hyvä	  kaula,	  vahva	  luusto,	  hyvä	  rintakehän	  
muoto,	  tasapainoisesti	  kulmaut.	  raajat,	  voisi	  olla	  tiiviimmässä	  kunnossa.	  Käyttäytyy	  hyvin	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH-‐	  
Pienehkö	  nuori	  uros	  jonka	  sukupuolileima	  tulee	  vielä	  kehittyä.	  Oikeat	  pään	  mittasuht.	  ja	  miellyttävä	  ilme,	  eturaajojen	  
kulmaukset	  saisivat	  olla	  voimakkaammat.	  Riittävä	  rinnan	  syvyys	  mutta	  rungon	  tulee	  vielä	  kehittyä,	  kohtalaisen	  hyvin	  
kulmat.	  takaraajat.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Noble	  Idja	   	   FIN21296/06	  	   s.	  12.03.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  	  	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  



Kookas,	  nuori	  uros.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hieman	  löysät	  silmäluomet.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  runko,	  ylälinja	  ja	  raajat.	  
Erittäin	  hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Utm.	  typ.	  Mask	  välf	  huvud	  kunde	  ha	  ngt	  torare.	  Bra	  ögon	  välpl	  öron	  Bra	  bett	  Bra	  hals.	  Tillr.	  vinkl.	  fram	  Stam	  rygg	  
Välform	  bröstkorg	  Fina	  vinkl	  bak	  tåg	  fin	  has	  Bra	  ben	  &	  tass	  Ngt	  brandt	  kors	  och	  låg	  svansans.	  Bra	  pals	  Rör	  m	  bra	  steg	  
fr	  sidag	  Nyttj	  svns	  väl	  Trevlig	  temp	  Välvisad.	  	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Vahva	  rakenteinen	  sukupuolileimaltaan	  selvä,	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvät	  linjat,	  näyttävä	  kaula,	  voimakas	  
pää	  jonka	  tulisi	  olla	  kuivempi.	  Vielä	  avoimet	  silmäluomet.	  Tasapainoisesti	  kulm.	  raajat.	  Hyvät	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  
luottavaisesti.	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Kraftfull	  jun.	  hane.	  Mask.	  huvud	  med	  bra	  prop.	  Utm.	  vinklar.	  Bra	  överlinje.	  Markerad	  förbröst.	  Bra	  ben	  o	  tassar.hag	  
om	  med	  päls.	  Rör	  sig	  bra	  bak	  o	  fram.	  Bra	  steg	  från	  sidan,	  juller	  ngt	  i	  korset.	  Kunde	  vara	  ngt	  torrare	  i	  falser	  o	  i	  
läpparns.	  
Vesilahti	  R	  18.8.2007;	  Susie	  Svoldgaard,	  Tanska	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU4	  
17	  month	  black	  &	  white	  springer	  male.	  Well	  developed	  for	  his	  age.	  Nice	  masculine	  head.	  Typical	  expression.	  A	  little	  
heavy	  in	  lips	  &	  throat.	  Lovely	  neck	  &	  shoulder	  line.	  Well	  angulated	  behind.	  Good	  spring	  of	  ribs.	  Moves	  in	  a	  right	  
pattern,	  but	  is	  still	  a	  bit	  loose.	  Lovely	  coat	  &	  temperament.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  	  
Turhan	  kookas	  nuori	  uros,	  jolla	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Raskas	  kallo	  ja	  hieman	  poskia.	  Turhan	  roikkuvat	  huulet.	  
Hyvä	  kaula	  &	  lavat.	  Tilava	  runko.	  Hieman	  lyhyt	  lantio.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Vankka	  luusto.	  Kaunis	  karvapeite.	  
Riittävä	  askelpituus.	  Ahtaat	  takaliikkeet.	  
	  
	  
Qvarnhill	  Balder	  	   	   FIN37079/04	  	   s.	  10.03.2004	  
i.	  	  Canouan	  Dorset	  Duke	  	  	  e.	  	  Qvarnhill	  Tartan	  Twinkle	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vähäkyrö	  R	  5.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Sopivan	  kokoinen	  rungon	  mittasuhteiltaan	  oikea.	  Hyvä	  ilmeikäs	  urosmainen	  pää.	  Hyvä	  runko	  ja	  raajat.	  Seistessä	  hyvä	  
ylälinja.	  Erittäin	  jurkkäasentoinen	  lantio.	  Takaraajojen	  liikkeet	  tulisi	  olla	  joustavammat	  ja	  selkeästi	  
suoraviivaisemmat.	  Käyttäytyy	  avoimesti.	  Hyvä	  turkki.	  
	  
	  
Qvarnhill	  Chocolatebar	  	   	   FIN14219/04	  	   s.	  15.01.2003	  
i.	  	  Cleavehill	  Hocus	  Pocus	  	  	  e.	  	  Qvarnhill	  Tartan	  Toffee	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
4	  år	  maskulin	  hane	  av	  bra	  storlek.	  Litet	  lågt	  ansatta	  öron.	  Bra	  ögon	  och	  bett.	  Stork	  hals.	  Bra	  rygg	  och	  svins.	  Bra	  
bröstkorg	  för	  åldern.	  Litet	  stel	  överarm.	  Rör	  sig	  fåtrångt	  bak	  och	  kort,	  litet	  löst	  fram.	  Bra	  päls	  färg	  och	  temperament.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  



Tulos:	  Val	  ERI4	  
Sound	  typical	  steady	  moving	  masculine	  dog.	  Nice	  head	  shape,	  good	  earset,	  spoilt	  by	  light	  eye.	  Adequate	  neck,	  more	  
layback	  of	  shoulder	  which	  showed	  in	  wide	  front	  movement.	  Straight	  firm	  topline	  with	  correctly	  set	  tail.	  Nicely	  turned	  
quarters.	  Well	  let	  down	  hocks.	  Good	  weatherproof	  jacket.	  
	  
	  
Rindi’s	  Michelangelo	   	   FIN51937/04	  	   s.	  20.07.2004	  
i.	  Eastriding	  Versace	  	  	  	  	  e.	  Rindi’s	  	  County	  Limerick	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  14.1.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU	  SERT	  FIN	  MVA	  ROP	  
Maskuliininen	  ja	  hyvät	  mittasuhteet.	  Oikein	  hyvät	  päänlinjat	  &	  täyteläisyys.	  Huulet	  voisi	  olla	  aavistuksen	  kuivemmat.	  
Kaunis	  kaula.	  Erinomainen	  ylälinja.	  Hieman	  lyhyt	  luisu	  lantio.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvät	  taka-‐	  melko	  hyvät	  etukulmaukset.	  
Saisi	  liikkua	  hieman	  pidemmällä	  sivuaskeleella.	  Hieman	  kapea	  takaa	  &	  leveä	  edestä.	  Ryhdikäs	  kokonaisuus.	  
	  
	  
Rindi’s	  Pablo	  Picasso	   	   FIN10884/05	  	   s.	  20.07.2004	  
i.	  Eastriding	  Versace	  	  	  	  	  e.	  Rindi’s	  	  County	  Limerick	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Nice	  strong	  male.	  In	  good	  condition.	  Correct	  head.	  Strong	  neck.	  Good	  chest.	  Correct	  tail.	  Well	  angulated.	  Moves	  well.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Erinom.	  rotutyypp.	  oleva,	  muuten	  hyvät	  mittasuht.,	  toivoisin	  hieman	  lyh.	  lanneosan.	  Hyvä	  kaula.	  Eturaajat	  vois	  olla	  
suoremmat	  ja	  käpälät	  tiiviimmät.	  Eritt.	  kaunis	  pää,	  kauniine	  silmineen.	  Erinom.	  tiivis	  runko,	  hyvä	  leveä	  reisi.	  Hyvät	  
matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella	  sivulta,	  hiem.	  aht.	  takaa,	  löysästi	  edestä.	  Esiintyy	  erinom.	  
Tornio	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU3	  
Maskulin,	  	  utmärkt	  huvud	  o	  uttryck,	  utmärkt	  hals,	  utmärkt	  rygglinje,	  utmärkt	  förbröst,	  utmärkt	  vinklar,	  ben	  o	  tassar,	  
mycket	  goda	  rörelser.	  	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  VSP	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  hyvä	  uros,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  runko	  voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi,	  tasapainoisesti	  
kulmautunut,	  esiintyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU4	  VARACA	  
Utm.	  typ.	  välf.	  mask.	  huvud.	  Vacra	  ögon,	  bra	  djup	  i	  nosparti.	  Välpl.	  öron.	  Fint	  milt	  uttr.	  Bra	  hals	  med	  fin	  övergång	  i	  
rygg.	  Harmoniska	  vinklar	  bak	  &	  fr.	  Stram	  rygg,	  välform.	  bröstkorg.	  Fina	  lårbredd	  &	  låga	  has.	  Välsatt	  &	  buren?	  
svansan,	  nyttjar	  väl,	  Bra	  päls	  &	  färg.	  Bra	  stil	  &	  steg	  men	  kunde	  vara	  stabilare	  fram.	  Trevlig	  temp.	  Välvisad.	  	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  CACIB	  VSP	  
2	  och	  ett	  halv	  år.	  Maskulin	  hane	  med	  gott	  huvud.	  Bra	  öron,	  ögon	  och	  bett.	  Stork	  hals.	  Bra	  rygg	  och	  svans.	  Bra	  skuldra.	  
Mycket	  bra	  bröstkorg.	  Bra	  vinklar	  benstomme	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  mycket	  bra	  bak,	  litet	  löst	  fram.	  Bra	  päls	  färg	  och	  
temperament.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU3	  



Kookas,	  sukupuolileimaltaan	  selvä.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Vahva	  luusto	  ja	  erinom.	  raajojen	  kulmaukset.	  Näyttävät	  
liikkeet.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  VSP	  
Excellent	  type	  and	  condition.	  Nice	  head	  and	  expression.	  Correct	  body	  proportions	  and	  angulations.	  Nice	  movement.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  VSP	  
3v.	  Mittasuhteiltaan	  ja	  sukupuolileimaltaan	  miellyttävä,	  oikealinjainen,	  hyväluustoinen	  ja	  –	  runkoinen	  uros.	  
Urosmainen	  pää.	  Otsapenger	  voisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  purenta	  ja	  hienot	  huulet.	  Hyvä	  ilme	  ja	  korvat.	  Hyvä	  kaula,	  joka	  
voisi	  kiinnittyä	  sulavammin	  ylälinjaan	  ja	  etuosa	  saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Hyvä	  ,	  vahva	  takaosa.	  Erinomainen	  
runko.	  Vahvat	  käpälät.	  Hyvä	  karvanlaatu,	  löysää	  kaulanahkaa.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvällä	  askelpituudella,	  edestä	  
hieman	  löysästi.	  Erinomainen	  springerin	  olemus.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  
Maskuliininen,	  hyvä	  vahvuus.	  Eritt.	  hyvät	  käpälät.	  Eritt.	  hyvänmallinen	  uroksen	  pää,	  jossa	  hyvä	  pituus	  ja	  vahvuus	  ja	  
mittasuht.	  Kulmakaaret	  voisivat	  olla	  merkatummat.	  Tilava	  runko,	  hyvät	  takakulm.	  Hyvä	  eturinta,	  tarpeeksi	  voim.	  
etukulm.	  Kaula	  voisi	  olla	  hiukan	  elegantimpi.	  Eritt.	  hyvä	  ulottuvuus	  sivuliikkeissä,	  kantaa	  itsensä	  hyvin.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  VARACA	  
Very	  nice	  in	  bone	  and	  substance.	  I	  like	  his	  head	  a	  lot.	  Very	  nice	  in	  expression.	  Good	  earset.	  Good	  front	  and	  rear.	  
Strong	  level	  topline.	  Exc.	  croup.	  Very	  nice	  coat	  texture.	  Very	  nice	  on	  the	  move.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  
3	  years,	  exc.	  type,	  good	  size,	  mask.	  head,	  good	  expression,	  correct	  bite,	  could	  be	  dryer	  in	  throat,	  exc.	  topline,	  strong	  
back,	  well	  boned,	  typ.	  angulated,	  good	  tailset,	  moves	  very	  well	  with	  a	  lot	  of	  temperament.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  ROP	  
Erinomainen	  uros.	  Kaunis	  ilmeikäs	  pää.	  Erittäin	  hyvä	  kaula.	  Erinomainen	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvin	  kulmautunut.	  Hyvä	  
ylälinja.	  Erittäin	  hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  VARACA	  
3	  years	  old.	  Lovely	  type.	  Good	  head.	  Excellent	  body	  proportions.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Correct	  tailset.	  Good	  
angulations	  in	  hindquarters.	  Very	  good	  coat	  condition.	  Good	  typey	  mover.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Nice	  sized	  dog	  with	  good	  outline,	  a	  plenty	  of	  substance	  all	  over,	  nice	  head	  and	  expression,	  nice	  turn	  of	  stifle,	  moved	  
well	  in	  profile	  but	  wide	  in	  front.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  CACIB	  VSP	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  mittasuhteiltaan	  oikea	  uros.	  Hyvä	  pää	  &	  miellyttävä	  ilme.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvä	  pitkä	  
kaula.	  Erinomainen	  eturinta	  &	  runko.	  Erinomaiset	  kulmaukset.	  Hyvät	  matalat	  kintereet.	  Kauniit	  pitkät	  sivuliikkeet.	  
Erinomaisessa	  näyttelykunnossa.	  Esitetään	  hyvin.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Vankka	  rakent.	  hyvän	  kok.	  uros,	  jonka	  toivoisin	  kauttaaltaan	  tiiviimmäksi.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  jalompi	  ja	  kaula	  
kuivempi.	  Vankka	  runko.	  Hieman	  raskas	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  ja	  hyvä	  eturinta.	  Liikkeet	  saisivat	  olla	  tiiviimmät.	  Hyvä	  
luonne	  ja	  esiintyminen.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI-‐	  	  



Vahvaluustoinen	  uros	  jolla	  hyvä	  uroksen	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvin	  asettuneet	  korvat,	  turhan	  paljon	  kaulan	  
alusnahkaa,	  hyvä	  ylälinja,	  saisi	  olla	  kulm.	  paremmin	  sekä	  edestä	  &	  takaa,	  liikkuu	  edestä	  löysin	  kyynerpäin	  &	  pehmein	  
rantein,	  erinomainen	  luonne,	  hyvä	  karvanlaatu.	  
	  
	  
Riverando	  Adam’s	  Ale	  	   	   FIN13521/04	  	   s.	  16.01.2004	  
i.	  	  Sweetie-‐pie	  Sinbad	  the	  Sailor	  	  	  e.	  	  Rochallor	  X-‐mas	  Spirit	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Iisalmi	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Sopivan	  koko.	  vah.	  rak.	  täyt.	  pää,	  pyöreähköt	  silmät,	  vahva	  luusto,	  hyvä	  rint.	  kehän	  muoto,	  jyrkkä	  lantio,	  
tasapainoisesti	  kulm.	  raajat,	  liikkuu	  reippaasti,	  ylälinja	  ei	  säily	  liik.	  oikeana,	  kantaa	  häntäänsä	  liian	  korkeana.	  
	  
	  
Riverando	  Beetle	  Bailey	  	   	   FIN29729/06	  	   s.	  13.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  	  Rochallor	  Stargazer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ruovesi	  R	  9.4.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Eritt.	  hyvän	  tyyppinen,	  hyvän	  kokoinen	  maskuliininen	  uros	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Maskuliininen	  hyvänmallinen	  
pää,	  joka	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Silmät	  saavat	  vielä	  tummua.	  Riittävä	  kaula.	  Niukasti	  kulmautunut	  edestä.	  Eritt.	  
hyvin	  kehitt.	  runko.	  Hyvä	  eturinta.	  Erinom.	  luusto.	  Hyvin	  kulmaut.	  takaosa.	  Hieman	  ulkonevat	  kyynärpäät	  ja	  saa	  vielä	  
tiivistyä	  liikkeissään.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Erittäin	  hyvä	  turkki.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Riverando	  Bob	  The	  Builder	  	   FIN29730/06	  	   s.	  13.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  	  Rochallor	  Stargazer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  VSP-‐Pentu	  
Typical.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  Well	  angulated.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  developed	  chest	  &	  better	  position	  
of	  the	  feet.	  Correct	  coat.	  Needs	  more	  ring	  training.	  
Kouvola	  KR	  18.8.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Kookas	  nuori	  uros.	  Syvä	  kallo,	  voimakas	  otsapenger.	  Riittävä	  kaula.	  Pystyt	  lavat	  ja	  suora	  olkavarsi.	  Hyvä	  rintakehän	  
syvyys.	  Erittäin	  luisu	  lantio	  ja	  matala	  hännän	  kiinnitys.	  Vahva	  luusto.	  Seisoo	  ja	  liikkuu	  takaraajat	  alla.	  Etuaskel	  saisi	  
olla	  pidempi.	  Hyvä	  turkinlaatu.	  Hyvä	  luonne.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Typical.	  Good	  expression.	  Good	  muzzle.	  Sufficient	  neck.	  Long	  body.	  Good	  angulation.	  Good	  colour.	  Not	  free	  
movement.	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Correct	  type,	  but	  strong.	  Very	  good	  head.	  The	  front	  is	  too	  narrow.	  The	  shoulder	  bit	  upright.	  Tailset	  very	  low.	  Hocks	  
too	  close	  also	  in	  movement.	  Doesn’t	  cover	  enough	  ground	  when	  moving.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  



Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Well	  bodied	  dog,	  good	  spring	  of	  rib,	  good	  deep	  body,	  nice	  topline,	  a	  little	  plain	  in	  head	  to	  me,	  a	  bit	  wide	  chest,	  would	  
like	  him	  in	  harder	  condition	  which	  show	  in	  his	  movements	  (little	  sloppy).	  
	  
	  
Riverando	  Bugs	  Bunny	   	   FIN29731/06	  	   s.	  13.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  	  	  e.	  Rochallor	  Stargazer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  PEK	  2	  
Typical.	  Needs	  more	  ring	  training.	  Well	  proportioned	  head.	  Correct	  bite.	  Good	  ears.	  Good	  neck.	  Good	  body.	  Well	  
angulated.	  In	  good	  coat	  condition	  for	  his	  age.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  movement	  in	  front	  &	  behind.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Nicely	  balanced	  masculine	  dog	  with	  good	  head,	  slightly	  light	  eye.	  Good	  neck	  and	  shoulders.	  Firm	  topline.	  Adequate	  
turn	  of	  stifle.	  Little	  flat	  in	  feet.	  Moved	  correctly	  but	  owner	  had	  difficulty	  controlling.	  Overall	  very	  good	  specimen.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Kookas,	  hieman	  neliömäinen	  nuori	  uros.	  Hyvä	  kallo,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Riittävä	  kaula.	  Pystyt	  lavat	  
&	  suora	  olkavarsi.	  Hyvä	  rintakehän	  syvyys.	  Hyvä	  leveä	  reisi	  &	  riittävät	  takakulmaukset.	  Hieman	  pehmeä	  &	  villava	  
karvapeite.	  Tulisi	  liikkua	  pidemmällä	  askeleella,	  etenkin	  edestä.	  Reipas	  &	  iloinen	  luonne.	  
	  
	  
Rochallor	  Highway	  Song	  	   	   FIN23187/05	  	   s.	  29.03.2005	  
i.	  Korppalon	  Mohikaani	  	  	  e.	  Nicoret's	  Rochallor	  Rocks	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Nice	  strong	  male.	  Excellent	  condition,	  proportions.	  Lovely	  head.	  A	  little	  bit	  round	  eyes.	  Strong	  back.	  Correct	  tail.	  Good	  
chest.	  Well	  angulated.	  Excellent	  movement,	  from	  behind	  should	  be	  more	  parallel.	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Good	  size	  &	  proportions.	  The	  lines	  of	  the	  head	  could	  be	  better	  and	  the	  shape	  of	  the	  lips	  too.	  Enough	  angulations,	  
goodneckline.	  Backend	  and	  tailset	  could	  be	  better.	  
	  
	  
Rochallor	  Jungle	  Man	  	   	   FIN24524/03	  	   s.	  08.04.2003	  
i.	  Fansett	  All	  At	  Rochallor	  	  	  e.	  Rochallor	  Winter	  Breeze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Käy	  ERI4	  
I’d	  like	  to	  have	  more	  parallel	  lines	  in	  head.	  Correct	  bite.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  clean	  neck	  &	  wider	  chest.	  Good	  body.	  In	  
excellent	  coat	  condition.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  movement	  in	  front.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  



Utm.	  typ.	  Mask	  välf.	  huvud.	  Mörka	  vck	  ögon.	  Välpl	  öron.	  Bra	  nosparti	  &	  bett,	  bra	  hals	  men	  brandt	  halsing.	  Raka	  vinkl.	  
fram.	  Stram	  rygg	  i	  stå.	  Välf.	  bröstkorg	  lite	  för	  mycket	  vikt	  idag.	  Norm.	  vinkl.	  bak.	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Utm.	  pälskval.	  &	  
färg.	  Nyttj.	  svans	  väl	  i	  rörelsen,	  korta	  steg	  fram.	  Trevlig	  temp.	  Välvisad.	  	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Nice	  dog	  with	  good	  head.	  Dark	  but	  slightly	  round	  eye.	  Correct	  expression.	  Good	  length	  of	  neck.	  Would’ve	  liked	  more	  
lay	  back	  of	  shoulder.	  Good	  bone.	  Level	  topline.	  Good	  coat.	  Nicely	  turned	  quarters	  with	  well	  let	  down	  hocks.	  Correctly	  
set	  tail	  but	  carried	  rather	  proudly.	  
Kouvola	  KR	  18.8.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  uros,	  joka	  saisi	  olla	  hieman	  pitkälinjaisempi.	  Hyvä	  pään	  malli,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  
voimakkaampi.	  Hyvät	  silmät	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  samoin	  eturinta.	  Pystyt	  lavat,	  suora	  olkavarsi.	  Hyvä	  
rintakehä,	  tiivis	  runko.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Oikean	  laatuinen	  turkki.	  Yhdensuuntaiset	  liikkeet.	  Etuaskel	  voisi	  olla	  
hieman	  pidempi.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
	  
	  
Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	   FIN12673/06	  	   s.	  18.12.2004	  
i.	  Trollängens	  Cross	  Country	  	  	  	  	  e.	  High	  Score	  Foreign	  Affair	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  CACIB	  FIN	  MVA	  ROP	  
Very	  nice	  strong	  male.	  Excellent	  outline.	  Nice	  head	  with	  typical	  expression.	  Excellent	  neck,	  back	  and	  chest.	  Correct	  
tail.	  Well	  angulated.	  In	  movement	  a	  little	  bit	  free	  in	  elbows,	  a	  little	  bit	  turning	  feet.	  Excellent	  movement.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU2	  
Erinomaista	  tyyppiä,	  hyvä	  kuntoinen	  uros	  joka	  aavistuksen	  ylikulmautunut	  takaa,	  hyvä	  ylälinja,	  hyvä	  pää	  ja	  ilme,	  
hieman	  turhan	  paljon	  huulia,	  pitkä	  kaula,	  liikkuu	  pitkällä	  askelpituudella,	  esiintyy	  ja	  esitetään	  hyvin,	  hyvin	  
kulmautunut.	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  VSP	  
Vahvanmallinen	  uros,	  jossa	  100%:n	  rotutyyppi.	  Pitkät	  päänlinjat,	  puhutteleva	  otsapenger.	  Erinomainen	  katse.	  Toki	  
minua	  häiritsee	  paksu,	  runsas	  nahka	  kuonossa.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvä	  luusto.	  Vahvat	  käpälät.	  Liikkuu	  määrätietoisesti.	  
Hyvä	  turkki.	  
Tohmajärvi	  R	  5.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  ROP	  
2v.	  –	  mittasuhteiltaan	  ja	  spleimaltaan	  erinomainen	  nuori	  uros,	  joka	  tasapainoisesti	  kehittynyt.	  Hyvä	  luustoinen	  ja	  –	  
runkoinen.	  	  ?,	  kaunis	  linjainen	  ja	  –	  ilmeinen	  pää,	  hienot	  huulet	  ja	  korvat.	  Hyvä	  purenta.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Hieman	  löysää	  kaulanahkaa.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Matalat	  kintereet.	  Riittävät	  etukulmaukset.	  Hyvät	  käpälät.	  
Kaunis	  karvapeite.	  Liikkeet	  edestä	  ja	  takaa	  saavat	  vakiintua,	  mutta	  sivusta	  liikkuu	  erinomaisella	  springerin	  
asenteella.	  Kauniisti	  esitetty.	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  VSP	  
Exc.	  dog.	  Strong,	  stylish,	  well	  balanced,	  very	  solid	  head,	  well	  masculine,	  good	  lips,	  good	  earset.	  Exc.	  mover	  with	  very	  
good	  drive.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  



Tulos:	  Val	  ERI2	  
Nice	  liver	  and	  white.	  Masculine	  head.	  Throat	  should	  be	  cleaner.	  Excellent	  angulations	  and	  body	  proportions.	  A	  bit	  
unsettled	  in	  movement.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU4	  
Ikäistään	  nuoremm.	  vaikuttava	  uros,	  hyvä	  sukupuolileima.	  Hyvä	  raajakorkeus,	  raajaluusto.	  Eritt.	  hyvät	  kuonon	  ja	  
kallon	  mittasuht.	  Otsapenger	  voisi	  olla	  selvempi,	  eritt.	  hyvä	  huuliaines.	  Pitkä,	  vielä	  kehittymätön	  lanneosa.	  
Voimakkaat	  takakulm.,	  niukemmat	  etukulm.	  Kaunis	  kaula.	  Tarpeeksi	  eturintaa.	  Eritt.	  hoikassa	  kunnossa.	  Terveet,	  
ulottuvat,	  jäntevät	  liikkeet.	  Hyväasentoinen	  häntä,	  esitetään	  edukseen.	  
	  
	  
Saframin	  Claim	  To	  Fame	  	   	   FIN33931/98	  	   s.	  02.07.1998	  
i.	  	  Marmarose's	  Masterpiece	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐pie	  Buona	  Sera	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Sysmä	  R	  22.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU3	  
Mittasuht.	  oikea,	  komealinj.	  uros,	  joka	  esitetään	  hieman	  pulskassa	  kunnossa.	  Sillä	  on	  muuten	  hyvä	  pää,	  mutta	  pään	  
kallo-‐osa	  hieman	  takaluisu.	  Hyvä	  selkä.	  Voimakas	  oikea-‐asent.rinta.	  Hyvät	  raajat,	  turkki,	  luonne	  ja	  liikkeet.	  
	  
	  
Saframin	  Extra	  Power	  	   	   FIN39610/00	  	   s.	  23.07.2000	  
i.	  	  Nimblewhit	  Flower	  Power	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐pie	  Buona	  Sera	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Kaunis	  uros.	  Kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Erinomainen	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Sopusuhtainen	  runko.	  Aavistuksen	  suora	  edestä.	  
Riittävät	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karva	  ja	  liikkeet.	  Esitetään	  hieman	  tukevassa	  kunnossa.	  	  
Sysmä	  R	  22.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  PU4	  
Mittasuht.	  moitteeton,	  aavistuksen	  pulskassa	  kunnossa	  esitetty	  komea	  raaminen	  koira.	  Sillä	  on	  komea	  uroksen	  pää.	  
Eritt.	  hyvä	  ylälinja.	  Riittävä	  rinnansyvyys	  ja	  eturinta.	  Voimakas	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Hyvä	  turkki,	  luonne	  ja	  
liikkeet.	  
	  
	  
Saframin	  Figaro	  	   	   FIN20980/01	  	   s.	  05.03.2001	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  Saframin	  Catwalk	  Candy	  

Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU4	  
Strong	  male.	  Good	  condition	  and	  proportions.	  Correct	  head.	  Strong	  back	  and	  chest.	  Correct	  tail.	  Good	  movement.	  A	  
little	  narrow	  from	  behind.	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU4	  
Classic	  type,	  could	  be	  bit	  shorter	  in	  loin.	  Good	  angulations,	  good	  topline	  and	  tailset.	  The	  head	  is	  in	  balance	  with	  the	  
body.	  I	  would	  like	  better	  shape	  of	  the	  lips.	  Nice	  colour	  and	  marking.	  Very	  good	  front	  and	  feet.	  Little	  bit	  narrow	  
behind.	  Moves	  well	  	  but	  could	  have	  better	  drive.	  



	  
	  
Saframin	  Herra	  Huu	  	   	   FIN23481/02	  	   s.	  23.03.2002	  
i.	  Springdale	  New	  Trick	  	  	  e.	  Sweetie-‐pie	  Buona	  Sera	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Mkt.	  god	  typ.	  elegant	  hane	  som	  kunde	  generellt	  ha	  mer	  kraft.	  Välf.	  mask	  huvud.	  Tillr.	  djup	  &	  bredd	  i	  nosparti.	  Fina	  
ögon.	  Välpl.	  öron.	  Bra	  hals.	  Rak	  skuldra.	  Stram	  rygg.	  Behöver	  mer	  bröstvolym.	  Välvinkl.	  bak.	  Fina	  breda	  lår.	  Nyttjar	  
svans	  väl	  i	  rörelse.	  Bra	  tassar.	  Ej	  i	  bästa	  pälskondition.	  Rör	  m.	  kort	  steg	  fram.	  Mkt	  trevlig	  temp.	  Välvisad.	  	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI-‐	  
Nice	  head	  but	  would’ve	  preferred	  skull	  a	  little	  rounded	  at	  top.	  Adequate	  neck.	  Nicely	  balanced,	  firm	  topline	  with	  tail	  a	  
little	  highest.	  Nicely	  turned	  quarters.	  Well	  let	  down	  hocks.	  Good	  coat.	  Moved	  well.	  	  
Hämeenlinna	  KR	  16-‐17.6.2007;	  Annaliisa	  Heikkinen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  vähän	  täyteläisempi.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  Tiivis	  runko.	  
Hyvin	  kulm.	  takaosa.	  Luusto	  voisi	  olla	  vähän	  vankempi.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  edestä	  löysästi.	  Turkki	  ei	  parhaassa	  
näyttelykunnossa.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Saframin	  Jalomieli	  	   	   FIN33865/04	  	   s.	  07.05.2004	  
i.	  Qvarnhill	  Pipes	  and	  Drums	  	  	  e.	  Saframin	  E-‐mail	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Sillä	  on	  erittäin	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  kiinteä	  selkä.	  Rintakehä	  voisi	  olla	  syvempi.	  Voimakas	  luusto.	  
Riittävät	  kulmaukset.	  Hyvä	  turkki,	  luonne	  ja	  liikkeet.	  	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU3	  VARACA	  
3	  v.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileimaltaan	  erinom.	  uros	  joka	  esitetään	  kovassa	  tiiviissä	  kunnossa.	  Kaunis	  linjainen	  ja	  ilm.	  
pää,	  hyvät	  huulet,	  korvat	  ja	  purenta.	  Kaunis	  niskankaari,	  mutta	  kaulan	  kiinnitys	  ylälinjaan	  saisi	  olla	  sulavampi.	  
Turhan	  nouseva	  vatsalinja.	  Suora	  etuosa,	  hyvät	  käpälät.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  edestä	  hieman	  löysästi,	  erinom.	  
sivuaskeleella.	  
Tervakoski	  KV	  	  25-‐26.8.2007;	  Harri	  Lehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Hyvän	  kokoinen	  vahvaluustoinen	  uros.	  Oikean	  muotoinen	  pää.	  Lavat	  voisivat	  olla	  viistommat.	  Hyvä	  ylälinja	  &	  
mittasuhteet.	  Kaunis	  turkki.	  Liikkuu	  pitkällä	  rodunomaisella	  askeleella.	  Esiintyy	  reippaasti.	  
	  
	  
Saframin	  Joutojätkä	   	   FIN33866/04	  	   s.	  07.05.2004	  
i.	  Qvarnhill	  Pipes	  and	  Drums	  	  	  e.	  Saframin	  E-‐mail	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  VARACA	  



Very	  nice	  strong	  male.	  In	  excellent	  condition.	  Nice	  masculine	  head.	  Strong	  back	  and	  neck.	  Excellent	  chest.	  Very	  well	  
angulated.	  Correct	  tail.	  Moves	  very	  well.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU2	  
Erinom.	  rotutyypp.	  oleva,	  kaunislinjainen.	  Erinom.	  mittasuht.	  suorahkot	  lavat.	  Hyvin	  kulm.	  takaa.	  Kaunis	  pää	  ja	  
silmät.	  Erinom.	  tiivis	  runko.	  Eritt.	  hyvässä	  kunnossa.	  Hyvä	  leveä	  reisi,	  erinom.	  lihakset,	  liikkuu	  erinom.	  takaa,	  hieman	  
kerien	  edestä.	  
Tornio	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Bra	  huvud	  o	  uttryck,	  något	  kort	  hals,	  tillfrädställande	  propotion,	  bra	  bröstparti,	  goda	  vinklar,	  ben	  o	  tassar,	  ger	  ett	  
något	  tyngt	  ?tryck	  i	  rörelse,	  rör	  sig	  något	  slarvinkt.	  	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Utm.	  typ.	  Välf.	  mask	  huvud.	  Fina	  ögon,	  bra	  djup	  i	  nosparti,välpl.	  öron.	  Fint	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Raka	  vinkl.	  fram.	  Stram	  
rygg.	  Välf.	  bröstkorg.	  Tillr.	  bröstvolym.	  Fina	  vinkl.	  bak.	  Härlig	  lårbredd.	  Fin	  låg	  has.	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Bra	  päls.	  Nyttj.	  
svans	  väl	  i	  rörelse.	  Rör	  sig	  lite	  kort	  &	  smalspårigt	  fram.	  Utm.	  temp.	  &	  välvisad.	  	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU3	  VARACA	  
Exellent	  type.	  Good	  body	  length.	  Very	  good	  elegant	  head.	  Of	  all	  in	  good	  condition.	  Very	  good	  correct	  movement.	  
Should	  have	  more	  temperament.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU3	  
Prober	  breed	  type,	  3	  years	  old,	  good	  size.	  Nice	  head.	  Well	  set	  ears.	  Scissors	  bite.	  Clean	  neck	  &	  shoulders.	  Exc.	  ribcage.	  
Prober	  tailset.	  Correct	  hindquarters.	  Could	  carry	  a	  stronger	  topline.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
3	  years	  old.	  Good	  type.	  Head	  bit	  light	  but	  in	  proportion	  to	  body.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Correct	  tailset.	  Good	  
angulations.	  Quite	  good	  coat.	  Moves	  good.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU3	  VARACA	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  uros.	  Oikea	  linjainen	  hyvä	  pää.	  Erinomainen	  kaula	  &	  ylälinja.	  Syvä	  rintakehä.	  Erinomainen	  
runko.	  Leveät	  reidet	  &	  erinomaiset	  takakulmaukset.	  Hyvät,	  matalat	  kintereet.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  Esitetään	  
erittäin	  hyvin.	  
	  
	  
Saframin	  Mennen	  Tullen	  	   	   FIN42634/06	  	   s.	  18.05.2006	  
i.	  	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  	  Saframin	  Jännä	  Juttu	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Sysmä	  R	  22.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Voimakasrakent.	  nuori	  uros,	  joka	  esitetään	  hieman	  pulskassa	  kunnossa.	  Sillä	  on	  varsin	  voim.	  pää.	  Moitteeton	  selkä.	  
Hyvä	  rintakehä.	  Hyvä	  luusto.	  Olkavarsi	  voisi	  olla	  pitempi.	  Hyvä	  turkki.	  Kiva	  luonne.	  Hyvät	  liikkeet.	  
	  
	  
Saframin	  Mullin	  Mallin	  	   	   FIN42636/06	  	   s.	  18.05.2006	  
i.	  	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  	  Saframin	  Jännä	  Juttu	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Hyvät	  rungon	  ääriviivat.	  Hyvä	  ylälinja,	  erinomainen	  raajaluusto.	  Vahvat,	  tiiviit	  käpälät.	  Toivoisin	  enemmän	  eturintaa.	  
Riittävät	  takakulmaukset.	  Oikea	  karvanlaatu,	  vahva	  uroksen	  pää.	  Löysät	  roikkuvat	  huulet	  häiritsee.	  Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Sisustars	  Just	  A	  Jewel	   	   FIN26135/04	  	   s.	  17.01.2004	  
i.	  Astrospring’s	  Flash	  Of	  Lightning	  	  	  	  	  e.	  Sisustar’s	  Duchess	  Of	  Dunsnell	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Nice	  strong	  male.	  Excellent	  condition.	  Correct	  proportions.	  Correct	  head.	  Strong	  neck,	  back.	  Excellent	  chest.	  Well	  
angulated.	  In	  movement	  a	  little	  bit	  free	  in	  elbows,	  a	  little	  bit	  turning	  feet.	  Very	  good	  movement.	  A	  little	  bit	  round	  
eyes.	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU2	  SERT	  
In	  the	  limit	  of	  the	  size,	  good	  type	  and	  proportions.	  Nice	  head	  balance	  with	  the	  body,	  good	  lips,	  good	  earset.	  Very	  
square	  body,	  good	  angulation	  behind,	  good	  front.	  Compact	  feet,	  could	  have	  more	  drive	  in	  movement.	  
Kangasniemi	  KR	  9.6.2007;	  Karlo	  Bala,	  Serbia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Excellent	  head.	  Strong	  backline.	  Good,	  long	  legs.	  Excellent	  moving.	  Back	  &	  front	  legs	  correct.	  Good	  coat.	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Vahva	  luusto.	  Hieman	  raskas	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta,	  syvä	  rintakehä.	  Etuasentoiset	  lavat.	  
Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Kaunis	  turkki.	  Tehokkaat	  liikkeet.	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Koko	  55,5	  cm.3	  v.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileim.	  erittäin	  hyvä	  uros,	  jolla	  hyvä	  päänpituus.	  Hyvä	  ryhdikäs	  olemus.	  Hyvä	  
purenta	  ja	  huulet.	  Kaunisilme	  pitkät	  korvat.	  Kaula	  voisi	  olla	  pitempi	  ja	  kiinnittyä	  sulavammin	  ylälinjaan	  joka	  laskee	  
voimakkaasti,	  niukasti	  kulm.	  etuosa.	  Riittävä	  rintakehä,	  takaosa	  saisi	  olla	  vahvempi	  ja	  reidet	  leveämmät.	  Hyvät	  
käpälät,	  erinom.	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  edestä	  hyvin	  löysin	  kyynärpäin	  ja	  taka-‐askel	  jää	  tänään	  rungon	  alle	  ja	  sivuaskel	  
voi	  olla	  leveämpi.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
3,5	  years	  old.	  Strong	  male.	  Head	  a	  bit	  heavy	  in	  skull.	  Bite	  ok.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Quite	  good	  coat,	  not	  optimal.	  
Correct	  angulations.	  Movements	  fluent.	  
	  
	  
Springdale	  Silver	  Moon	  	   	   FIN14952/06	  	   s.	  08.01.2006	  
i.	  Rindi's	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Foogel	  My	  Fair	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Nice,	  strong	  male.	  Strong	  head.	  Excellent	  body.	  Good	  chest.	  Well	  angulated.	  Good	  movement.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  



Nice	  type.	  Good	  head.	  Eyes	  should	  be	  darker.	  Good	  neck	  and	  shoulders.	  Excellent	  angulation.	  Moves	  well	  if	  he	  wants	  
to.	  Very	  proud	  of	  his	  status.	  Coat	  not	  in	  show	  condition	  .	  
Iisalmi	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen	  mit.	  suht.	  oikea.	  Hyvä	  täyteläinen	  pää,	  upea	  kaula	  ja	  niska	  linja,	  kaut.	  hyvin	  kulmautuneet	  raajat,	  
hyvä	  luusto	  ja	  riittäv.rinnansyvyys,	  lant.osan	  tulisi	  olla	  suorempi,	  liikkuu	  hyvin,	  mutta	  selkälinja	  ei	  säily	  oikeana,	  hyvä	  
turkki,	  käyt.	  luottavaisesti	  ja	  hyvin.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Oikeantyyppinen,	  hyvä	  sukupuolileima	  ja	  eritt.	  hyvät	  mittasuhteet.	  Silmät	  saavat	  vielä	  tummua.	  Erittäin	  kaunis	  pään	  
sivukuva.	  Tarpeeksi	  vahva	  kuono.	  Hyvä	  runko.	  Eturinta	  tulossa.	  Tyypill.	  takakulm.	  Etuosa	  saisi	  olla	  voimakkaammin	  
kulm.	  liikkuu	  malttaessaan	  erinom.	  ulottuvalla	  askeleella.	  Hyvä	  ryhti,	  turhan	  korkea	  asent.	  häntä.	  Hyvä	  runko.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PU3	  VASERT	  
17	  months,	  exc.	  type,	  good	  size,	  mask.	  head,	  missing	  pigment	  in	  lips,	  exc.	  bones,	  nice	  forechest,	  good	  topline,	  long	  
shoulder	  plate,	  but	  a	  pit	  short	  in	  upperarm,	  good	  coat,	  due	  to	  the	  short	  upperarm	  is	  slightly	  stepping	  in	  front,	  good	  
drive.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  mittasuhteiltaan	  oikea	  uros.	  Taakse	  laskeva	  kallo-‐osa,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Hieman	  vaaleat	  
silmät.	  Etuasentoiset	  lavat.	  Erinomainen	  eturinta.	  Täyteläinen	  runko.	  Hyvät	  takakulmaukset	  &	  matala	  kinner.	  
Esitetään	  hieman	  tukevassa	  kunnossa.	  Askel	  voisi	  olla	  pidempi.	  Miellyttävä	  luonne.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Springdale	  Silver	  Shadow	   	   FIN14953/06	  	   s.	  08.01.2006	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Foogel	  My	  Fair	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Nuo	  EH-‐	  
A	  pleasant	  headed	  dog	  with	  nice	  outline,	  nice	  spring	  of	  rib,	  nice	  angulated	  quarters,	  I’d	  prefer	  more	  width	  secong	  
thigh,	  moved	  ok.	  
	  
	  
Springdale	  Silver	  Star	   	   FIN14954/06	  	   s.	  08.01.2006	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Foogel	  My	  Fair	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU4	  
Sopivan	  kokoinen	  vahvarakenteinen	  sukupuolileimaltaan	  selvä.	  Hyvä	  urosmainen	  pää.	  Näyttävä	  ylälinja.	  Vahva	  
luusto.	  Erinom.	  eturinta.	  Hyvin	  kulm.	  raajat.	  Erinom.	  lihaskunto.	  Reippaat	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Very	  nice	  type,	  good	  head,	  eyes	  should	  be	  darker,	  very	  well	  developed	  body,	  excellent	  angulations,	  needs	  more	  
ringtraining,	  could	  be	  a	  good	  mover.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PU3	  VASERT	  



17	  kk.	  Mittasuhteiltaan	  ja	  sukupuolileimaltaan	  erinomainen,	  tasapainoisesti	  kehittynyt	  nuorukainen,	  jolla	  oikeat	  
ääriviivat	  ja	  hyvä	  raajaluusto.	  Urosmainen	  pää.	  Posket	  voisi	  olla	  kuivemmat	  ja	  silmät	  ovat	  turhan	  pyöreät.	  Hyvä	  
purenta	  ja	  huulet,	  kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Löysää	  kaulanahkaa.	  Ikäisekseen	  erinomainen	  runko.	  Olkavarret	  voisi	  olla	  
viistommat.	  Hyvä,	  vahva	  takaosa.	  Hyvät	  käpälät.	  Erinomainen	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  edestä	  vielä	  hieman	  löysästi,	  
sivusta	  oikealla	  askelpituudella	  ja	  ryhdillä.	  
Mikkeli	  R	  25.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Oikeat	  mittasuhteet.	  Komeapäinen	  uros.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Valmis	  hyvä	  rintakehä.	  Vahva	  luusto.	  Riittävät	  
kulmaukset.	  Hyvä	  turkki,	  luonne	  ja	  liikkeet.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  uros.	  Kaunis	  pää	  &	  viehättävä	  ilme.	  Erinomainen	  kaula	  sekä	  ylälinja.	  Syvä	  rintakehä.	  
Täyteläinen	  runko.	  Olkavarret	  voisi	  olla	  viistommat.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Etuaskel	  voisi	  olla	  ulottuvampi	  &	  
hieman	  kapeat	  takaliikkeet.	  Kaunis	  karvapeite.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PU4	  	  
Hyvän	  tyyp.	  uros.	  Maskul.	  pää,	  jossa	  hyvä	  ilme.	  Hyvä	  kaulan	  pituus.	  Hyvä	  rinnansyvyys,	  eturinta	  sekä	  luuston	  
vahvuus.	  Hyvin	  kulmautunut.	  Hieman	  korkea	  kinner.	  Kokonaisuus	  voisi	  olla	  tiiviimpi.	  Hyvä	  karva.	  Etuliikkeet	  norm.	  
pientä	  ahtautta	  takana.	  Riittävä	  askelpituus.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Springdale	  Summer	  Blues	  	  	   FIN39404/04	  	   s.	  08.07.2004	  
i.	  Goldflame’s	  Glenlivet	  	  	  e.	  Springdale	  Oh	  La	  La	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Vahva	  luusto.	  Hyvä	  pää	  ja	  ylälinja.	  Eturinta	  saisi	  olla	  parempi.	  Etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  
takaosa.	  Ahtaat	  takaliikkeet.	  Etuaskel	  saisi	  olla	  pidempi.	  
	  
	  
Springrain	  Aspen	   	   FIN27452/04	  	   s.	  21.04.2004	  
i.	  Livingdale’s	  Dives	  Devito	  	  	  e.	  Springrain	  Vilma	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alajärvi	  R	  1.4.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Maskuliininen	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kokoon	  nähden	  hieman	  lyhyt	  pää,	  missä	  lempeä	  ilme,	  hyvä	  korvien	  kiinnitys,	  
purenta	  ok.	  Oikein	  hyvä	  kaula.	  Melko	  voimakas	  säkä.	  Jäntevä	  selkä.	  Luisuutta	  lantiossa.	  Sopiva	  runko.	  Hyvä	  luusto.	  
Niukat	  etu-‐	  hyvät	  takakulmaukset.	  Saisi	  liikkua	  pitemmällä	  etu	  –	  ja	  taka-‐askeleella.	  Hieman	  kinnerahdas	  taka.	  Hyvä	  
karva,	  miellyttävä	  luonne.	  Liikkeessä	  hieman	  korkea	  häntä.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Much	  too	  big	  for	  me,	  presented	  in	  good	  coat	  condition,	  nicely	  shaped	  quarters.	  I’d	  like	  more	  forechest	  and	  length	  of	  
upperarm	  and	  better	  head	  carriage	  on	  the	  move.	  
	  
	  
Springrain	  Greedy	  Fellow	  	  	   FIN39828/06	  	   s.	  02.07.2006	  
i.	  	  Zelini’s	  U2	  at	  Livingdale	  	  	  e.	  	  Springrain	  Violet	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Very	  good	  in	  type.	  His	  head	  is	  short	  and	  eye	  colour	  could	  be	  darker.	  Good	  earset.	  Sufficient	  angulation	  in	  front	  and	  
rear.	  Topline	  could	  be	  better.	  Soft	  coat.	  Moves	  ok.	  
Pello	  KR	  21-‐22.7.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Mittasuht.	  oikea,	  tasapainoinen,	  lupaava.	  Sillä	  on	  oikea	  uroksen	  pää,	  hyvä	  kaula.	  Kauniisti	  laskeutuva	  selkä.	  
Rintakehä	  kesken.	  Riittävä	  luusto,	  kulmaukset.	  Hyvä	  turkki,	  luonne,	  liikkeet.	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Hyvän	  tyyppinen	  maskul.	  uros,	  jolla	  hyvä	  luusto	  ja	  karvanlaatu.	  Pää	  saisi	  olla	  jalompi,	  etuasent.	  lavat	  ja	  eturinnan	  
tulee	  vielä	  kehittyä.	  Mittasuhteiltaan	  hieman	  korkea	  raajainen.	  Niukassa	  karvassa	  ja	  antaa	  tässä	  vaiheessa	  hieman	  
tasapainottoman	  ja	  kevyen	  yleisvaikutelman.	  Miellyttävä	  luonne.	  Silmien	  tulee	  vielä	  tummua.	  Hieman	  jyrkkä	  lantio.	  
	  
	  
Strathnaver	  Hells	  Angel	  	   	   FIN32139/99	  	   s.	  26.02.1999	  
i.	  	  Drakespur	  Different	  Strokes	  At	  Wadeson	  	  	  e.	  	  Cleavehill	  Heaven	  Sent	  

Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Vet	  ERI2	  
Beautiful	  head,	  nice	  dark	  eye.	  Rather	  short	  in	  neck	  caused	  by	  lack	  of	  layback	  of	  shoulder.	  Straight	  front	  nice	  firm	  level	  
topline	  with	  well	  turned	  quarters.	  Tail	  a	  little	  highset,	  allover	  a	  good	  typical	  specimen.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PU2	  ROP-‐Vet	  	  
Ex.	  dog	  in	  his	  age,	  ex.	  head,	  neck,	  topline,	  bone,	  body,	  tailset	  and	  coat,	  ex.	  showed.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Vet	  EH3	  
A	  nice	  sized	  dog	  in	  good	  coat	  condition,	  nice	  head	  shape	  but	  I’d	  like	  a	  little	  more	  fluting	  between	  the	  eyes,	  short	  
cobby	  body,	  moves	  soundly.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Happy	  Together	   	   FIN24823/05	  	   s.	  25.02.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Sudden	  Appearance	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Feels	  Of	  Gold	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Erinomainen	  nuori	  uros.	  Kaunis	  pää,	  ilme	  ja	  kaula.	  Erinomainen	  runko.	  Erittäin	  hyvät	  raajat.	  Erinomainen	  karvapeite,	  
jota	  voisi	  olla	  aavistuksen	  enemmän.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  Hieman	  oudoksuu	  näyttelyaluetta.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  EH3	  
Mkt	  god	  typ.	  Mask	  välf.	  huvud.	  Vackra	  ögon	  med	  ngt	  ängsligt?	  uttr.	  Bra	  djup	  i	  nosparti.	  Bra	  bett.	  Välpl.	  öron,	  bra	  
hals.	  Raka	  vinkl.	  fram.	  Stram	  rygg.	  Välform.	  bröstkorg	  i	  utm.	  condition.	  Välmusklad	  Fina	  vinkl.	  bak	  Fint	  lårbredd	  m.	  
låg	  fin	  has	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Bra	  pals.	  Rör	  m.	  kort	  steg	  fram.	  Borde	  nyttja	  svansen	  batter.	  Välvisad.	  	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU2	  SERT	  VARACA	  



Litet	  över	  2	  år.	  Elegant	  maskulin	  hane.	  Välskuret	  huvud.	  Bra	  öron,	  ögon	  och	  bett.	  Stork	  hals	  rygg.	  Välansett	  svans.	  
God	  kropp	  för	  äldern.	  Goda	  vinklar,	  benstomme	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  effektivt.	  God	  päls	  färg	  och	  temperament.	  
Sysmä	  R	  22.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Mittasuht.	  moitteeton	  komealinj.	  voimakas	  uros.	  Sillä	  on	  komea	  uroksen	  pää.	  Moitteeton	  selkälinja.	  Syvä,	  pitkä	  
rintakehä.	  Voimakas,	  hyvä	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Kiva	  luonne.	  Hyvä	  turkki.	  Pientä	  ahtautta	  takaliikkeissä.	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  PU2	  SERT	  FIN	  MVA	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Hyvä	  koko	  ja	  luusto.	  Kaunis	  urosmainen	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Toivoisin	  enemmän	  eturintaa.	  Hieman	  
etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  takaosa.	  Kaunis	  turkki.	  Hieman	  ahtaat	  takaliikkeet,	  erinom.	  sivuliikkeet.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU3	  
Bra	  storlek	  o	  prop.	  Väl	  mejslat	  mask	  huvud.	  Bra	  djup	  i	  nospartiet.	  Bra	  hals	  o	  skuldra.	  Rak	  överarm.	  Väl	  kroppad.	  Flott	  
topline.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  bra	  steg.	  Bundum(?)	  fram.	  Bra	  benstomme.	  Ej	  bästa	  päls	  men	  av	  bra	  kvalitet.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Hey	  Joe	   	   FIN24821/05	  	   s.	  25.02.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Sudden	  Appearance	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Feels	  Of	  Gold	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Tasapainoinen	  uros.	  Sillä	  on	  erittäin	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  selkälinja,	  hyvä	  rintakehä.	  Raajoissa	  ei	  
huomauttamista.	  Hieman	  laineikas	  karvapeite.	  Hyvä	  luonne	  ja	  liikkeet.	  	  
Teuva	  R	  22.4.2007;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Vankka	  uros	  jolla	  hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Etuosa	  voisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Hyvä	  eturinta,	  runko	  ja	  takaosa.	  Hyvä	  
sivuliike,	  edessä	  ja	  takana	  hieman	  epävakautta.	  Karva	  aavistuksen	  pehmeää.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  PU4	  
Nice	  type,	  nice	  head	  &	  expression.	  Eyes	  could	  be	  little	  bit	  darker.	  Exc	  neck	  and	  topline.	  Good	  front,	  good	  bone.	  Nice	  
coat,	  good	  proportions	  of	  body,	  good	  ribcage.	  Well	  angulated.	  Nice	  mover,	  but	  closing	  little	  bit	  behind.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  James	  Dean	   	   FIN37277/05	  	   s.	  11.06.2005	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Bella	  Ciao	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Bra	  prop.	  mask.	  huvud.	  Vackert	  uttryck.	  Vällagd	  skuldra.	  Välformad	  bröstkorg	  o	  förbröst.	  Utm.	  vinklar	  bak.	  Bra	  
toplinj.	  God	  benstomme.	  Rör	  sig	  parallel,	  ngt	  fätt	  bak,	  bra	  fram.	  Utm.	  rörelser	  från	  sidan.	  
	  
	  
Taikalammen	  Leopold	  	   	   FIN30031/04	  	   s.	  05.05.2004	  
i.	  Nicoret's	  Rolex	  Royal	  	  	  e.	  	  Brantsline	  Daonil	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  



Tulos:	  Käy	  H	  
Kolme	  vuotias	  uros,	  erittäin	  hyvää	  tyyppiä,	  sopiva	  raajaluusto,	  hyvänmuotoinen	  hieman	  kevyt	  pää,	  hieman	  kyöry	  
kuononseutu,	  riittävä	  runko,	  pehmeä	  ylälinja	  eikä	  liiku	  hyvin	  tänään,	  esiintymistä	  pitää	  treenata,	  hyvä	  karvanlaatu,	  
riittävät	  kulmaukset.	  
	  
	  
Urholan	  Black	  Dynamite	  	   	   FIN50777/05	  	   s.	  22.10.2005	  
i.	  Livingdale's	  Just	  Dynamite	  	  	  e.	  Springrotin	  Lafayette	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Jun	  EH	  
Strong	  male.	  Good	  condition.	  A	  little	  bit	  low	  in	  legs.	  Correct	  head.	  Back	  could	  be	  stronger.	  Good	  chest.	  Well	  
angulated.	  Movement	  could	  be	  more	  energic.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Erinom.	  mittasuht.	  omaava,	  kaunislinjainen.	  Kaula	  voisi	  olla	  hiem.	  pidempi.	  Joskin	  erinom.	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hieman	  
vankka	  kallo-‐osa,	  löysähköä	  kaulanahkaa.	  Suorahkot	  lavat,	  hyvä	  luusto.	  Erinom.	  runko.	  Leveä	  reisi.	  Esitetään	  eritt.	  
kauniissa	  kunnossa.	  Hyvät	  käpälät.	  Askel	  voisi	  olla	  tehokkaampi.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  
Vahvarakenteinen	  sukupuolileimaltaan	  selvä.	  Vahva	  pää	  ja	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Vahva	  luusto.	  Voisi	  antaa	  itsestään	  
hieman	  jalomman	  ja	  korkearaajaisemman	  leiman.	  Hyvin	  hoidettu	  karvapeite.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Ngt	  lågställd	  hane.	  Kraftigt	  huvud,	  lite	  tunn	  i	  nosen.	  För	  ljusa	  ögon.	  Kort	  hals.	  Upprätt	  skuldra.	  Öppna	  vinklar	  fram.	  
Bra	  brestkorg.	  Stark	  rygg.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  med	  tillräckligt	  steg.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  Vill	  inte	  gärnä	  att	  
domaren	  tar	  i	  honom.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
21	  months,	  in	  this	  age	  the	  dog	  should	  be	  more	  stable	  in	  character,	  for	  the	  coat	  color	  eyes	  could	  be	  darker,	  scissors	  
bite,	  a	  bit	  heavy	  skull	  &	  lips,	  enough	  forechest,	  coat	  texture	  ok,	  in	  movement	  slightly	  out	  in	  elbows,	  narrow	  hind,	  due	  
to	  the	  character	  untypical	  tail	  carriage.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PU3	  VASERT	  
Kaunis	  uros.	  Hyvä	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvä	  ylälinja.	  Sopivasti	  kulmautunut.	  Erittäin	  hyvä	  
karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  luonne.	  
 
	  
Urholan	  Chain	  Collision	   	   FIN13342/07	  	   s.	  19.12.2006	  
i.	  Hartwell	  Sense	  Of	  Style	  	  	  e.	  Urholan	  Almiina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Exc.	  breedtype	  7	  months	  old	  black	  and	  white.	  Masculine	  head,	  good	  proportion	  skull	  –	  muzzle.	  Correct	  eyes.	  Clean	  
neck	  &	  shoulders.	  Ribcage	  ok	  for	  age.	  Well	  balanced	  body.	  Nice	  coat	  texture.	  Slightly	  narrow	  behind.	  Nice	  
temperament.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  



Tulos:	  Jun	  EH2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  voimakas	  päinen	  juniori.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  pidempi.	  Hyvä	  kaula,	  eturinta	  &	  runko.	  Vahva	  
raajaluusto.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisesti	  mutta	  etuaskel	  saisi	  olla	  pidempi.	  Miellyttävä	  
luonne.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  ja	  kokoinen	  uros.	  Voimakas	  mask.	  pää,	  kuono-‐osa	  saisi	  olla	  hieman	  pitempi.	  Hyvä	  kaula.	  Erinom.	  
selkä	  ja	  rintakehä.	  Hyvä	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  edestä	  ja	  takaa.	  Liikkuu	  hyvin,	  milloin	  malttaa.	  Hyvä	  karva.	  Kaipaa	  
kehäharjoittelua.	  
	  
	  
Urholan	  Don’t	  Worry	   	   FIN24338/07	  	   s.	  08.03.2007	  
i.	  Hartwell	  Sense	  Of	  Style	  	  	  e.	  Springrotin	  Lafayette	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  VSP-‐Pentu	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  urospentu,	  jolla	  on	  hyvänmallinen	  maskuliininen	  pää.	  Silmien	  
pitää	  tummua.	  Hyvä	  kaula.	  Etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  luusto.	  Ikäisekseen	  riittävä	  rintakehä.	  Erittäin	  hyvin	  
kulmautunut	  takaosa.	  Hyvälaatuinen	  turkki.	  Liikkuu	  ok.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Walnut	  B-‐The	  Best	   	   FIN35475/07	  	   s.	  23.04.2007	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  Hey	  Joe	  	  	  e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Baby	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Beautiful	  head	  &	  eye,	  good	  in	  foreface,	  good	  reach	  of	  neck,	  well	  boned,	  good	  depth	  of	  brisket,	  level	  topline.	  Lovely	  
quality	  puppy.	  Moved	  very	  steady	  &	  positive.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  2.	  	  
7	  kk	  hyvin	  kehittynyt,	  tasapainoinen	  urospentu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Oikean	  mallinen,	  urosmainen	  pää.	  Hyvä	  
kaula	  ja	  lavat.	  Hyvin	  kehittynyt	  eturinta	  ja	  ikäisekseen	  hyvä	  rintakehä.	  Polvikulma	  saisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä,	  matala	  
kinner.	  Liikkuu	  pitkällä	  askeleella,	  mutta	  tänään	  hieman	  ”hiipien”.	  Saisi	  esiintyä	  vapautuneemmin.	  
	  
	  
Walnut	  Well	  Well	   	   FIN22956/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Hyvä	  tyyppinen,	  hyvä	  luustoinen	  uros	  jonk	  liikkeet	  eivät	  tänään	  balanssissa	  ja	  jäävät	  lyhyiksi.	  Erinomainen	  luonne,	  
turhan	  leveä	  kallo-‐osa,	  kaula	  saisi	  olla	  tyylikkäämpi,	  köyristää	  lanneosaansa,	  hyvä	  turkki,	  esitetään	  hyvin.	  
Iisalmi	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Vahva	  rakenteinen	  suk.puolileim.	  selvä,	  täyt.	  pää,	  oikea	  ylälinja,	  vahva	  luusto,	  hyvin	  kulmautuneet	  luustot,	  tuli	  liikkua	  
ryhdik.	  ja	  iloisemmin,	  käyt.	  luottavaisesti.	  



	  
	  
Walnut	  Wide	  Web	   	   FIN22959/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI4	  
Good	  head	  nicely	  rounded	  inspite	  of	  given	  the	  impression.	  Would’ve	  liked	  darker	  eye.	  Good	  neck,	  reasonable	  
shoulders.	  Good	  topline.	  Correctly	  set	  tail	  if	  carried	  a	  little	  proud.	  Moved	  steadily.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  H	  
A	  nice	  sized	  dog	  not	  in	  the	  best	  coat,	  a	  nice	  head	  shape.	  I’d	  prefer	  better	  eyeshape	  &	  darker	  eye,	  straight	  in	  stifle,	  not	  
happy	  mover.	  
	  
	  
Walnut	  Wild	  West	   	   FIN22958/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Vältypad.	  Vackert	  huvud.	  Bra	  köns	  prägel.	  Korrekta	  vinklar	  fram	  o	  bak.	  Bra	  benstomme.	  Korrekt	  form	  av	  bröstkorg.	  
Rör	  sig	  utan	  anmärkning.	  
Somero	  R	  6.5.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Eritt.	  hyvän	  tyyppinen.	  Hyvä	  kallo.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi	  ja	  otsauurre	  selvempi.	  Hyvä	  kaula,	  pystyt	  
lavat	  ja	  suora	  olkavarsi.	  Kyljet	  saisivat	  kaareutua	  paremmin.	  Hyvä	  leveä	  reisi.	  Hieman	  korkea	  kinner.	  Hyvä	  luusto	  ja	  
karvapeite.	  Yhdensuuntaiset	  liikkeet,	  mutta	  askel	  saisi	  olla	  pidempi,	  etenkin	  edestä.	  
	  
	  
Walnut	  Wolks	  Wagen	   	   FIN22957/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jämijärvi	  R	  18.2.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Sopusuhtainen,	  erittäin	  hyvin	  liikkuva	  melkein	  2v.	  nuori.	  Hyvä	  pää,	  mutta	  pyöreät	  vähän	  turhan	  vaaleat	  silmät.	  Hyvä	  
purenta.	  Hyvä	  luusto	  ja	  runko.	  Liikkuu	  tasapainoisesti.	  Normaalit	  kulmaukset.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Mkt.	  god	  typ.	  Välf.	  mask	  huvud.	  Bra	  djup	  i	  nosparti.	  Välpl.	  öron.	  Bra	  bett.	  Bra	  hals.	  Tillr.	  vinkl.	  fram	  &	  bak.	  Stram	  
rygg.	  Välf.	  bröstkorg.	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Bra	  pälskvalite.	  Nyttj.	  svans	  väl	  i	  rörelse.	  Tillr.	  steglängt	  fr	  &	  bak.	  Trevlig	  temp.	  
Välvisad.	  	  
Sysmä	  R	  22.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  



Mittasuht.	  oikea,	  komealinj.	  uros.	  Sillä	  on	  muuten	  hyvä	  pää,	  mutta	  kallo-‐osa	  hieman	  taakse	  viettävä.	  Moitteeton	  
selkä.	  Voimakas,	  hyvä	  rintakehä.	  Vahvat	  raajat,	  joissa	  riittävät	  kulmaukset.	  Miellyttävä	  luonne.	  Laineikkuutta	  
karvoituksessa.	  Liikkuu	  vaivattomasti.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Nice	  type	  of	  dog.	  Good	  head	  spoilt	  by	  light	  eye.	  Adequate	  neck	  and	  shoulders.	  Good	  topline.	  Rather	  highest	  tail.	  Exc.	  
bone.	  Nice	  feet.	  Nicely	  turned	  quarters	  with	  well	  let	  down	  hock.	  Pity	  were	  out	  of	  coat	  as	  more	  furnishing.	  Would’ve	  
helped	  the	  overall	  image.	  
Orivesi	  KV	  14.7.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU4	  VASERT	  
Erinomaista	  tyypp.	  oleva	  uros.	  Voimakas	  urosmainen	  pää.	  Hieman	  pystyt	  lavat.	  Hyvä	  eturinta/runko.	  Vahva	  
raajaluusto.	  Riittävät	  takakulmauks.	  Liikkuu	  tasapain.	  Karvapeite	  ei	  parhaassa	  näyttelykunnossa.	  Esitet.	  hyvin.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
A	  nice	  shaped	  dog	  with	  good	  size,	  I	  like	  his	  head	  and	  expression,	  good	  neck	  and	  shoulders,	  good	  spring	  of	  rib,	  just	  
enough	  turned	  of	  stifle,	  moves	  soundly	  and	  happy.	  
	  
	  
Watermark	  Starbuck	   	   FIN21715/03	  	   s.	  09.04.2003	  
i.	  	  Sweetie-‐Pie	  Oliver	  Twist	  	  	  e.	  Rollicoaster	  Jinglebell	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI3	  
Kaunis	  uros.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvän	  mallinen	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  kaula	  ja	  takaosa.	  Hyvä	  laatuinen	  
karva.	  Erinomainen	  ylälinja.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hieman	  korkea	  häntä.	  Tumman	  puhuva	  väri.	  Enempi	  värivaihtelu	  olisi	  
eduksi.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Jämijärvi	  R	  18.2.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Tasapainoinen,	  vankka	  uros.	  Hyvä	  pää,	  mutta	  pyöreät	  silmät,	  jotka	  voisivat	  olla	  tummemmat.	  Hyvin	  kulmautunut	  ja	  
liikkuu	  hyvin.	  Nostaa	  liikkeessä	  häntänsä	  vähän	  ylös.	  Toivoisin	  vähän	  jalommaksi.	  
Alajärvi	  R	  1.4.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Maskuliininen	  hyvät	  mittasuhteet	  omaava	  uros.	  Hyvät	  pään	  mittasuhteet.	  Turhan	  runsaat	  huulet.	  Hieman	  takaluisu	  
kallo.	  Hyvä	  kaula.	  Erinom.	  selkä	  ja	  lantio.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Saisi	  liikkua	  hieman	  pitemmällä	  
etuaskeleella.	  Kinnerahtaasti	  takaa.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  luonne.	  Olisi	  edukseen	  hoikempana.	  
Teuva	  R	  22.4.2007;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Vahva,	  vankka,	  hieman	  kookas,	  raskaspäinen	  uros.	  Pään	  linjat	  ja	  mittasuhteet	  hyvät.	  Vankka	  runko,	  tasapainoiset	  
kulmaukset,	  hieman	  lyhyt	  kaula.	  Hyvä	  sivuliike.	  Kantaa	  häntäänsä	  melko	  korkealla.	  Hyvät	  yhdensuuntaiset	  etu-‐	  ja	  
takaliikkeet.	  Hyvä	  karvanlaatu	  ja	  miellyttävä	  luonne.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Kraftig	  hane.	  Goda	  proportioner.	  Maskulint	  huvud.	  Ngt	  tunn	  i	  nosen.	  Till	  räcklig	  hals.	  Upprätt	  skuldra.	  Rak	  överarm.	  
Välkroppad.	  Stark	  rygg.	  Kort	  kors.	  Till	  räckliga	  vinklar	  bak.	  Rör	  sig	  med	  lite	  kort	  steg.	  Trång	  bak.	  Bra	  benstomme	  o	  
päls.	  
	  
	  
Watermark	  Triumph	  	   	   FIN49844/04	  	   s.	  18.11.2004	  



i.	  Eastriding	  Versace	  	  	  e.	  Rollicoaster	  Jinglebell	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jurva	  R	  4.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Mittasuht.	  oikea.	  Tasapainoinen	  narttu.	  Sillä	  on	  oikeanmallinen	  pää.	  Hyvä	  selkälinja.	  Eritt.	  hyvä	  rintakehä.	  Vahvat	  
raajat.	  Olkavarsi	  saisi	  olla	  pitempi.	  Miellyttävä	  luonne.	  Laineikkuutta	  turkissa.	  Hyvät	  liikkeet.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Atomic	  Bomb	  	   FIN10945/04	  	   s.	  28.011.2003	  
i.	  	  Bogaloo’s	  	  Nostradamus	  	  e.	  Windsongs	  Caterpillar	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU	  CACIB	  VSP	  
Excell.	  type,	  good	  size.	  Very	  nice	  head.	  Teeth	  correct,	  but	  a	  bit	  small.	  Excellent	  neck,	  topline	  and	  body.	  Deep	  and	  
strong	  chest.	  Good	  angulation	  and	  movement.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  EH	  
Utm.	  typ.	  Mask	  välf.	  huvud.	  Vacra	  ögon,	  välpl.	  öron,	  bra	  bett,	  fint	  djup	  i	  nosparti,	  fin	  hals,	  Kunde	  ha	  ngt	  torrare.	  Bra	  
skuldra,	  ngt	  rak	  överarm.	  Stram	  rygg	  i	  stående.	  Välform	  bröstkorg	  mark	  förbröst.	  Brandt	  kors	  m.	  låg	  svansans.	  Fina	  
vinkl.	  bak.	  Fin	  låg	  has,	  lårbredd.	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Rör	  m.	  bra	  steg	  &	  fin	  stil	  Nyttj	  svans	  i	  rörelse.	  Bra	  temp.	  Välvisad.	  	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Very	  good	  type.	  Black	  &	  white,	  good	  condition.	  Correct	  body	  length	  &	  depth.	  The	  croup	  should	  be	  stronger.	  In	  
movement	  he	  should	  make	  more	  power	  in	  back	  movement.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Bland	  Esquire	  	   FIN30122/04	  	   s.	  11.05.2004	  
i.	  Whisborne	  Esquire	  	  	  e.	  	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Utm.	  typ.	  välf.	  mask	  huvud.	  Mörka	  vck	  ögon,	  välpl	  öron.	  Fint	  milt	  uttr.	  Bra	  hals	  tillr.	  vinkl.	  fr	  &	  bak.	  Stram	  rygg.	  Kunde	  
ha	  lite	  mer	  bröstvolym.	  Bra	  lårbredd,	  ben	  &	  tass.	  Bra	  pälskvalite.	  Nyttjar	  svans	  väl	  i	  rörelse.	  Rör	  m.	  tillr.	  steglängd	  
men	  m.	  lösa	  armbågar.	  Mkt	  trevlig	  temp.	  &	  välvisad.	  	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PU2	  VASERT	  
Eritt.	  hyvät	  mittasuhteet	  ja	  näyttävät	  linjat.	  Hyvä	  ilme	  ja	  oikeat	  päänlinjat.	  Hyvä	  kaula.	  Sopusuht.	  luusto	  ja	  hyvä	  
rintakehänmuoto.	  Taipumus	  peitsaamiseen,	  hieman	  etu?	  eturaajojen	  liikkeet.	  Liikkeessä	  ajoittain	  korkea	  häntä.	  
Käyttäytyy	  luottavaisesti	  ja	  ryhdikäästi.	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Very	  good	  type.	  Nice	  head,	  needs	  a	  little	  more	  lips.	  Good	  front	  angulations.	  Very	  good	  ribcage	  and	  body	  deep.	  Could	  
be	  a	  bit	  longer	  in	  back.	  The	  feets	  should	  be	  closer.	  Good	  front	  movements	  with	  very	  good	  neck	  &	  shoulder	  line,	  little	  
bit	  narrow	  in	  going.	  Good	  temperament.	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  



Maskulin	  hane.	  Väl	  utvecklad	  kropp.	  Väl	  skuvet	  huvud.	  Ngt	  knappa	  vinklar	  fram	  o	  bak.	  Ngt	  kort	  och	  brant	  kors	  och	  
hög	  svans.	  Harmonisk	  helhet.	  
Parainen	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PU4	  
Maskuliininen	  oikeantyyppinen	  uros.	  Hiukan	  pitkä	  otsapenger.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  täyteläisempi.	  Kaunis	  ilme	  ja	  hyvä	  
vahvuus	  kallossa.	  Tarpeeksi	  kaulaa.	  Hyvä	  takaosa.	  Eturinta	  voisi	  olla	  selvempi	  ja	  etukulm.	  hiukan	  voimakkaammat.	  
Erinomainen	  luusto	  ja	  käpälät.	  Liikkuu	  sopivalla	  askelpituudella	  sivusta	  katsottuna.	  Esitetään	  kauniisti.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  	  
Exc.	  head,	  type,	  topline,	  too	  short	  neck,	  ex.	  tailset,	  unfortunately	  too	  fat,	  topline	  enough	  strong,	  ex.	  coat,	  
temperament.	  
Tervakoski	  KV	  	  25-‐26.8.2007;	  Harri	  Lehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Hieman	  pönäkässä	  kunnossa	  esitetty	  vahvaluustoinen	  uros.	  Hyvän	  muotoinen	  pää,	  lavat	  voisivat	  olla	  viistommat.	  
Seistessä	  hyvä	  ylälinja.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Turkki	  ei	  parhaassa	  vaiheessa.	  Runko	  saisi	  olla	  kiinteämmässä	  
kunnossa.	  Esiintyy	  reippaasti.	  Terveet	  liikkeet	  mutta	  hieman	  lyhyt	  etuaskel.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Typical.	  Strong	  bone.	  Good	  expression.	  Solid	  topline.	  Good	  thorax.	  Topline	  not	  solid	  in	  movement.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU2	  SERT	  FIN	  MVA	  
Excellent	  type.	  Big	  male.	  Very	  nice	  head	  and	  expression.	  Excellent	  neck,	  topline	  a	  body.	  Deep	  and	  strong	  chest.	  Good	  
angulations	  and	  movement.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PU3	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  mittasuhteet.	  Tyylikäs	  uros	  jolla	  on	  hyvän	  mallinen	  ja	  –	  pituinen	  pää,	  joka	  voisi	  olla	  hieman	  
täyteläisempi	  kuono-‐osaltaan.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Oikeanmallinen	  runko.	  Hyvät	  raaajat	  ja	  luusto.	  Kaunis,	  
oikealaatuinen	  turkki.	  Hieman	  korkea	  häntä.	  Ryhdikkäät	  vetävät	  liikkeet.	  Etuliikkeissä	  hieman	  löysyyttä.	  Miellyttävä	  
luonne.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Discovered	  Plot	   FIN26843/06	  	   s.	  14.04.2006	  
i.	  	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Nice	  puppy.	  Excellent	  condition.	  Nice,	  masculine	  head.	  Excellent	  back	  and	  chest.	  Correct	  tail.	  Very	  good	  movement.	  A	  
little	  bit	  free	  in	  elbows	  at	  movement.	  Very	  promising.	  
Tornio	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
För	  ålden	  bra	  huvud,	  ger	  ett	  utväcklat	  hintryck,	  tillräcklig	  hals,	  ?väcklad	  bröstpartie,	  kunde	  ha	  något	  batter	  vinklar	  
fram,	  tillräckligt	  back,	  rör	  sig	  lost	  fram,	  bra	  från	  sidan	  o	  back,	  kunde	  ha	  något	  batter	  könspägel.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Jun	  EH	  4	  
Liver,	  white	  and	  tan,	  masculine	  head,	  eyes	  should	  be	  darker.	  Good	  lay	  of	  shoulder.	  Body	  needs	  more	  time	  to	  develop.	  
Would	  like	  better	  hind	  angulation,	  movement	  should	  be	  more	  outgoing.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  



1	  v.	  Mittasuhteiltaan	  ja	  sukupuolileimaltaan	  hyvä	  junior,	  joka	  erinomaisessa	  lihaskunnossa.	  Hyvä	  pään	  pituus.	  Vielä	  
varsin	  voimakkaat	  posket.	  Hyvä	  purenta	  ja	  huulilinja.	  Hyvät	  korvat	  ja	  ilme.	  Voimakas	  kaula	  joka	  kiinnittyy	  hyvin	  
ylälinjaan.	  Runko	  luonnollisesti	  vielä	  kesken	  kehityksen.	  Etukulmaukset	  voisi	  olla	  paremmat.	  Hyvä	  vahva	  takaosa.	  
Hieman	  pystyt	  ranteet	  ja	  kyynärpäät	  saa	  tiivistyä.	  Erinomainen	  karvanlaatu	  ja	  väritys.	  Esitetään	  hyvin.	  Liikkuu	  
hieman	  löysästi,	  mutta	  sivusta	  riittävällä	  askelpituudella.	  Mukava	  luonne.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Exc.	  in	  type.	  Good	  in	  bone	  &	  substance.	  Good	  length	  in	  body.	  Ears	  set	  a	  bit	  low.	  Needs	  more	  length	  in	  foreface.	  Needs	  
bit	  more	  forechest.	  Very	  nice	  in	  body	  &	  hindquarters	  &	  tailset.	  Tiptop	  coat.	  Moves	  with	  drive.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
15	  mån.	  Ännu	  lite	  luftig	  junior.	  Goda	  proportioner.	  Till	  rackligt	  mask.	  huvud.	  Bra	  djup	  i	  nospartiet.	  Bra	  hals.	  Upprätt	  
skuldra.	  Öppna	  vinklar	  fram.	  Bra	  bröstkorg	  o	  land.	  Stark	  rygg.	  Lite	  kort	  kors.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  med	  lite	  kort	  steg	  
o	  är	  lite	  bunden	  fram.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  
Pello	  KR	  21-‐22.7.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Mittasuht.	  oikea,	  voimakaspäinen,	  esitetään	  pulskassa	  kunnossa.	  Moitteeton	  selkä.	  Rintakehä	  matala.	  Hyvät	  raajat.	  
Kaunis	  karva.	  Hyvä	  luonne	  ja	  liikkeet.	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Erinom.	  tyyppi	  1,5	  v.	  kauttaaltaan	  tasapainoinen	  kaunislinjainen	  uros.	  Hyvä	  pää,	  kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja,	  erinom.	  
rakenne	  ja	  mittasuhteet.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin,	  joskin	  kantaa	  häntää	  liian	  korkealla.	  Eturinnan	  tulee	  vielä	  
kehittyä,	  miellyttävä	  kokonaisuus.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Nice	  sized	  dog,	  I	  would	  like	  little	  more	  oh	  him	  all	  over,	  a	  little	  feminine,	  I’d	  like	  more	  forechest	  and	  more	  length	  of	  
upperarm,	  moves	  soundly,	  would	  like	  better	  head	  carriage.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Diverse	  Tails	   	   FIN26842/06	  	   s.	  14.04.2006	  
i.	  	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  EH	  
Big	  and	  strong	  male.	  Skull	  a	  bit	  round	  and	  strong.	  Neck	  of	  medium	  –	  length.	  Topline	  correct	  but	  unstable	  in	  
movement.	  Good	  depth	  of	  chest.	  Front	  legs	  not	  completely	  parallel,	  narrow	  at	  elbows,	  and	  out.	  Movement	  not	  yet	  
fully	  coordinated.	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Typical.	  Well	  proportioned	  head.	  Correct	  bite.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  clean	  neck.	  Well	  angulated.	  Good	  body.	  I’d	  like	  to	  
have	  more	  correct	  movement.	  
Tornio	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH4	  
Maskulin,	  bra	  huvud	  o	  uttryck,	  tillfredställande	  hals,	  tillfredställande	  proportion,	  behöver	  utträckligt	  bak,	  goda	  
tassar,	  rör	  sig	  något	  instabilt	  fram,	  kunde	  ha	  något	  friase	  rörelser.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  H	  



Utm.	  typ.	  Mask	  välf.	  huvud.	  Välpl	  öron	  vackra	  ögon	  &	  bra	  bett.	  Bra	  hals	  som	  kunde	  varit	  lite	  torrare	  Raka	  vinkl.	  fram	  
Stram	  rygg	  kunde	  ha	  rakare	  framben.	  Välform	  bröstk.	  Norm.	  vinkl.	  bak	  Bra	  ben	  ngt	  platta	  lösa	  tassar	  Bra	  pals	  Nyttj.	  
svans	  väl	  i	  rörelse	  Rör	  m.	  korta	  ostabila	  steg	  fram	  Trevlig	  temp.	  Välvisad.	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Kaunislinjainen	  pää	  sivusta	  katsottuna.	  Erinomainen	  kaula,	  ylälinja.	  Hyvä	  olkavarsi.	  Hyvä	  raajaluusto,	  rodunomainen	  
runko.	  Leveä	  reisi,	  hyvä	  karvanlaatu,	  jossa	  pituutta.	  Erinomainen	  askelpituus.	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  PU4	  
Maskulin	  hane.	  Under	  utväckling.	  Korrekta	  proportioner.	  Ganska	  bra	  huvud.	  Normala	  vinklar.	  Samlad	  kropp.	  
Bröstkorgen	  behöver	  utvecklas	  vidare.	  Ngt	  lösa	  tassar.	  Bra	  rörelsemönster.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  EH4	  
Very	  nice	  dog	  with	  all	  the	  essentials.	  Because	  he’s	  so	  young	  he	  has	  no	  depth	  in	  brisket	  which	  makes	  movement	  very	  
sloppy	  not	  helped	  by	  large	  feet.	  Nicely	  balanced,	  good	  tailset,	  weatherproof	  coat.	  Just	  needs	  time	  to	  fullfil	  his	  quality.	  
Lohja	  ER	  3.6.2007;	  Rune	  Fagerström,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
13-‐kk.	  Kookas,	  vielä	  hieman	  ilmavan	  kuvan	  antava	  uros.	  Rungon	  tulee	  täyttyä.	  Hyvä	  sukupuolileima.	  Hyvän	  mallinen	  
pää.	  Silmien	  tulee	  vielä	  tummua.	  Riittävä	  kaula.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  rinnansyvyys,	  
mutta	  vielä	  litteä	  rintakehän	  alaosasta.	  Erinomainen	  luusto.	  Kyynerpäät	  työntyy	  vielä	  runkoon.	  Saisi	  liikkua	  
pidemmällä	  askeleella.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  luonne.	  Kaipaa	  aikaa.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  	  
A	  little	  long	  in	  loin,	  too	  high,	  strong	  head,	  thigh	  could	  have	  more	  width,	  ex.	  coat,	  ex.	  size,	  tail,	  could	  have	  stronger	  
topline	  in	  moves,	  ex.	  neck,	  ex.	  temperament.	  
Vehmaa	  R	  10.6.2007;	  Ricky	  Lochs-‐Romans,	  Hollanti	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU4	  VASERT	  
14	  months.	  Good	  size	  and	  length.	  Lovely	  head.	  Soft	  expression.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Lovely	  bone.	  Good	  tail.	  Body	  is	  
correct	  for	  the	  age.	  Beautiful	  coat	  &	  colour	  &	  tan.	  Movement	  with	  lot	  of	  power.	  Head	  in	  correct	  way	  when	  he	  moves.	  
Nice	  temperament.	  
Hämeenlinna	  KR	  16-‐17.6.2007;	  Annaliisa	  Heikkinen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  PU3	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  koko.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvin	  kulm.	  edestä	  ja	  takaa.	  tiivis	  runko.	  
Kauniit	  liikkeet.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Excellent	  dog.	  Beautiful	  head	  &	  expression.	  Good	  neck,	  shoulders.	  Good	  	  condition.	  Good	  bone.	  Moved	  well.	  Nicely	  
balanced.	  
Turku	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Antonio	  di	  Lorenzo,	  Italia	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Correct	  bite.	  Very	  good	  proportion.	  Enough	  shoulder	  and	  forequarters.	  Exl.	  chest	  and	  hindquarters.	  Typical	  coat.	  Long	  
enough	  ears.	  Masculine	  inspiration.	  Very	  good	  movement.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Typical.	  Good	  muzzle.	  Good	  expression.	  Chest	  is	  straight.	  Good	  angulations.	  Good	  coat	  and	  colour.	  Fluent	  movement.	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Good	  type	  &	  size.	  Nice	  head.	  The	  elbows	  are	  too	  close	  to	  the	  body.	  Front	  feet	  outwards.	  The	  front	  movements	  are	  
paddling*).	  Correct	  topline.	  Good	  tailset.	  Correct	  hindquarters.	  *)	  because	  of	  the	  position	  of	  the	  front	  feet.	  



Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  EH4	  
Up	  to	  size,	  presented	  hard	  condition	  and	  in	  good	  coat,	  well	  shaped	  quarters,	  has	  a	  masculine	  head,	  I	  prefer	  darker	  
eye,	  I’d	  like	  more	  forechest,	  moved	  ok.	  
Lahti	  KV	  28.10.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU4	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  vankka	  nuorimies.	  Hyväilmeinen	  pää,	  ihanat	  huulet.	  Kaunis	  pään	  sivukuva.	  Etuosa	  saisi	  olla	  
voimakkaammin	  kulmautunut	  ja	  eturinta	  täyteläisempi.	  Hyvänmallinen	  rintakehä	  ja	  hyvät	  takakulmaukset.	  Vankka	  
raajaluusto.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisesti	  takaa.	  Tarpeeksi	  ulottuva	  sivuaskel.	  Kaunis	  ylälinja	  myös	  liikkeessä.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen	  uros	  jolla	  melko	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  saisi	  olla	  kulmautunut	  edestä	  
paremmin,	  hyvä	  ylälinja,	  seisoo	  ranskalaisittain,	  avoimet	  pehmeät	  käpälät,	  liikkuu	  edestä	  löysin	  kyynerpäin,	  pehmein	  
rantein,	  takaliike	  avointa,	  hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Double-‐Dealing	   FIN26837/06	  	   s.	  14.04.2006	  
i.	  	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Nice	  outline,	  good	  head	  spoilt	  by	  light	  eye,	  good	  voat.	  Firm	  topline,	  good	  tailset.	  Could	  do	  it	  a	  little	  more	  turned	  stifle	  
which	  would	  help	  his	  action	  which	  is	  a	  little	  stilted	  behind.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Enchanted	  Boy	   FIN43868/06	  	   s.	  04.09.2006	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  Adamant’s	  Royal	  Stories	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Pek	  2	  
Nice	  dog.	  Correct	  proportions.	  The	  stop	  is	  too	  pronounced.	  Angulation	  ok.	  Falling	  away	  in	  croup	  a	  bit.	  Nice	  movement	  
and	  presentation.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Pek	  (7-‐9	  kk)	  2	  
Good	  bodywith	  nice	  springer	  rib,	  good	  topline	  with	  perfectly	  set	  tail.	  At	  right	  state	  for	  the	  age	  but	  unsettled	  
movement.	  Nice	  flew	  but	  little	  bit	  small	  and	  light	  eye.	  Just	  needs	  time	  to	  grow	  to	  himself.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU4	  
9	  months.	  Exc.	  in	  type.	  He	  needs	  time	  to	  get	  more	  bone	  &	  substance,	  very	  nice	  head	  with	  good	  length	  of	  muzzle.	  
Earset	  a	  bit	  low.	  Sufficient	  angulation	  in	  front	  and	  rear.	  Level	  topline.	  Silky	  coat.	  Very	  nice	  on	  the	  move.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
The	  sull	  is	  little	  bit	  heavy.	  The	  eyes	  are	  too	  light,	  good	  neck	  and	  topline.	  Front	  should	  be	  straighter.	  Ribcage	  still	  
developing.	  Enough	  bone,	  good	  coat	  for	  the	  age,	  good	  proportions	  of	  body.	  Well	  angulated,	  regular	  mover.	  
Vesilahti	  R	  18.8.2007;	  Susie	  Svoldgaard,	  Tanska	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  PU3	  



11	  months	  old	  brown	  &	  white	  springer	  male	  still	  developing.	  Nice	  head.	  Still	  a	  little	  light	  in	  eye.	  Scissors	  bite.	  Nice	  
neck.	  A	  little	  straight	  in	  shoulder.	  Nice	  angulation	  behind.	  Still	  needs	  to	  develope	  for	  chest	  and	  body.	  Moves	  in	  a	  right	  
pattern	  but	  needs	  more	  stability	  especially	  in	  a	  front.	  Lovely	  coat	  &	  nice	  temperament.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  
Excellent	  type,	  good	  size.	  Correct	  masculine	  head.	  Excellent	  neck	  and	  topline.	  A	  bit	  lower	  set	  tail.	  Excellent	  
angulation.	  Front	  feet	  slightly	  toeing	  out.	  Well	  balanced	  movement.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Enigmatic	  Flame	   FIN43867/06	  	   s.	  04.09.2006	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  Adamant’s	  Royal	  Stories	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  VSP-‐Pentu	  
Liver	  and	  white	  puppy	  with	  a	  bit	  of	  tan.	  Nice	  head.	  Eyes	  could	  be	  darker.	  Good	  neck	  and	  shoulders.	  Still	  very	  childish	  
in	  movement.	  Nice	  coat	  and	  condition.	  Very	  promising.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
9	  mån.	  Bra	  proportioner.	  Väl	  mejslad	  huvud.	  Ngt	  tunn	  i	  nospartiet.	  En	  aning	  ljusa	  ögon.	  Kort	  hals.	  Öppna	  vinklar	  
fram.	  Till	  räckliga	  bak.	  Bra	  bröstkorg	  o	  land.	  Stark	  rygg.	  Kort	  kors.	  Rör	  sig	  mkt	  kort	  o	  bundt.	  Behöver	  träng.	  Bra	  
benstomme	  o	  päls.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Hyvän	  tyyppinen	  juniori	  uros,	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää.	  Erinomainen	  kaula.	  Suorahkot	  olkavarret.	  Vahva	  
runko	  &	  koira	  esitetään	  hieman	  tukevassa	  kunnossa.	  Voimakas	  raajaluusto.	  Hieman	  pysty	  lantio.	  Liikkuu	  yhdens.	  
mutta	  askeleen	  tulisi	  olla	  pidempi	  &	  tehokkaampi.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Fiction	  Oh	  No	  	   FIN16323/07	  	   s.	  26.01.2007	  
i.	  Adamant’s	  	  Wind	  Of	  Change	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Beautiful	  Piece	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Typical.	  Good	  expression.	  Strong	  body.	  Thorax	  is	  not	  complete.	  Dewlap.	  Good	  movement.	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  VSP-‐pentu	  
Very	  nicely	  balanced	  8	  months	  old	  puppy.	  Exc.	  head	  &	  expression.	  Correct	  front.	  Arm	  could	  be	  a	  bit	  longer.	  Exc.	  
topline,	  tailset.	  Good	  hindquarters.	  Moves	  well.	  
Helsinki	  HSKP	  15.9.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Kookas	  erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  pentu,	  jolla	  on	  kauniit	  ääriviivat.	  Hieman	  taakse	  laskeva	  kallo-‐osa,	  muuten	  hyvä	  
pää.	  Erinomainen	  eturinta,	  kaula	  ja	  runko.	  Erinom.	  takakulmaukset.	  Vahva	  raajaluusto.	  Liikkuu	  hyvällä	  
askelpituudella.	  Esiintyy	  ja	  esitetään	  erinomaisesti.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  
Good	  size,	  pleasing	  head	  shape,	  good	  reach	  of	  neck,	  good	  depth	  of	  body,	  well	  ribbed.	  Would	  like	  a	  little	  more	  width	  
on	  second	  thigh,	  good	  level	  topline.	  In	  good	  coat	  &	  condition.	  Moved	  with	  style.	  



Lahti	  KV	  28.10.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva,	  oikea	  raaminen	  juniori	  uros.	  Keskivahva	  raajaluusto.	  Erinom.	  mittasuhteet	  rungossa	  ja	  päässä.	  
Erinom.	  ilme.	  Kauniisti	  kaartuva	  kallo.	  Sopivasti	  huulia.	  Kaunis	  kaula.	  Erinom.	  ylälinja.	  Hyvä	  takakulmaukset,	  
niukemmat	  edessä.	  Eturinta	  vielä	  tyhjä,	  rungossa	  hyvä	  volyymi	  tähän	  ikään.	  Etuliike	  hakee	  vielä	  uomiaan	  mutta	  
askelpituus	  ja	  –	  jousto	  ovat	  erinomaiset.	  Erinomainen	  esiintyjä.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen	  nuori	  mies	  	  jolla	  melko	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  huulikaari,	  hyvin	  
asettuneet	  korvat,	  karvattomat	  silmäluomet,	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  riittävä	  rinnansyvyys,	  lyhyt	  lantio,	  liikkuu	  melko	  
leveästi	  edestä	  avoimin	  kyynerpäin,	  taka-‐askel	  lyhyttä.	  
	  
	  
Wishborne	  Clansman	  	   	   FIN17518/04	  	   s.	  01.04.2001	  
i.	  	  Clanach	  Crowned	  In	  Tartan	  	  	  e.	  	  Adamant’s	  Special	  Colours	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  EH-‐	  
A	  large	  size	  for	  me,	  presented	  in	  firm	  muscular	  condition,	  pleasing	  in	  head	  although.	  I’d	  like	  less	  length	  of	  foreface,	  
nice	  straight	  front,	  well	  shape	  quarters.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Charming	  Joker	   FIN22556/05	  	   s.	  01.04.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  Hightide’s	  Ipanema	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Good	  type	  and	  size.	  Head	  with	  a	  little	  high	  nose.	  Medium	  length	  of	  neck.	  Excell.	  body	  and	  topline.	  Excell.	  angulation	  
and	  movement.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Nice	  eye,	  head	  and	  correct	  earset.	  Good	  front	  and	  bone.	  Nice	  reach	  of	  neck	  and	  shoulder.	  Ribs	  well	  sprung.	  Good	  
bend	  of	  stifle.	  Good	  topline	  and	  tailset.	  I	  prefer	  better	  hind	  movement.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Tricolor	  of	  2	  years.	  Masculine	  head	  and	  good	  dark	  eye.	  Well	  balanced	  but	  could	  carry	  a	  little	  less	  weight	  on	  his	  
shoulders.	  Short	  coupled	  with	  good	  depth	  and	  strong	  bone.	  Well	  musculed	  quarters.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Pleasing	  head.	  Good	  bone	  &	  legs	  &	  feet.	  Nicely	  balanced.	  Excellent	  coat	  &	  condition.	  Moved	  well.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Nice	  sized	  dog	  in	  good	  coat	  condition,	  I	  like	  his	  well	  angulated	  quarters,	  good	  bone,	  he	  has	  too	  much	  fluting	  between	  
the	  eye	  to	  me	  which	  spoils	  expression,	  moved	  ok	  in	  front,	  erratic	  behind.	  



Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  	  
Neliömäinen	  uros	  jolla	  hyvä	  luustonvahvuus,	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  kaunis	  huulikaari,	  hyvin	  asettuneet	  korvat,	  
hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  hieman	  lyhyt	  pysty	  lantio,	  lyhyt	  olkavarsi,	  liikkuu	  edestä	  leveästi,	  askel	  lyhyttä	  sekä	  edessä	  että	  
takaa,	  melko	  hyvä	  karvanlaatu.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Darkest	  Brew	   FIN21276/07	  	   s.	  09.03.2007	  
i.	  Livingdale’s	  Harlequin	  Man	  	  	  e.	  Hightide’s	  Ipanema	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Baby	  3	  
Very	  mature.	  Well	  boned	  puppy,	  good	  depth	  of	  muzzle.	  Eyes	  need	  to	  darken.	  Well	  ribbed,	  deep	  bodied,	  good	  length	  
of	  back.	  Moved	  free	  when	  settled.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1.	  
Sp-‐leima	  selvä,	  mittasuht.	  oikea.	  Oikean	  muotoinen	  ja	  linjainen	  mutta	  kovin	  löysän	  nahkan	  peittämä,	  raskas	  ja	  lyhyt	  
uroksen	  pää.	  Korvat	  oikein.	  Kaula	  riittävä.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  runko.	  Vahvaluiset	  raajat,	  riitt.	  kulmautuneet	  mutta	  vielä	  
löysät	  liikkeessä.	  Käpälät	  matalat.	  Oikealaatuinen,	  kiiltävä	  karvapeite.	  Esiintyy	  miellyttävästi.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  	  
Voim.	  rakent.	  hyvin	  kehitt.	  urospentu.	  Voim.	  mask.	  pää.	  Hieman	  pyöristynyt	  kallo-‐osa.	  Kaula	  voisi	  olla	  kuivempi.	  
Voim.	  rintakehä	  ja	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  vielä	  löysä	  kokonaisuus	  ja	  löysät	  liikkeet.	  Hyvä	  luonne.	  Esiintyy	  hyvin.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  VSP-‐Pentu	  	  
Vahvaluustoinen,	  erinomaisen	  luonteen	  omaava	  pentu,	  jolla	  turhan	  paljon	  kaulanalusnahkaa,	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  
hyvä	  rintakehä,	  voisi	  olla	  kulmautunut	  edestä	  paremmin,	  liikkuu	  edestä	  löysin	  kyynerpäin.	  
	  
	  
With	  Touch	  Holy	  Moses	  	   	   FIN46758/03	  	   s.	  15.07.2003	  
i.	  Cleavehill	  Lloyd’s	  Spirit	  	  	  e.	  With	  Touch	  Easter	  Sweets	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PU3	  
A	  nice	  sized	  dog	  in	  good	  coat	  condition,	  carrying	  almost	  too	  much	  body-‐weight,	  beautiful	  head	  and	  eye,	  good	  
forechest	  &	  depth	  of	  brisket,	  nicely	  coopled,	  well	  shaped	  quarters,	  moves	  soundly.	  
	  
	  
With	  Touch	  Late	  Date	  	   	   FIN49514/05	  	   s.	  22.06.2005	  
i.	  Chaigmarsh	  Orchid	  	  	  e.	  With	  Touch	  Easter	  Sweets	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI4	  
Strong	  male.	  Excellent	  condition,	  proportions.	  Correct	  head.	  A	  little	  bit	  round	  eyes.	  Back	  could	  be	  stronger.	  A	  little	  bit	  
slopy	  croup.	  Medium	  angulated.	  Good	  movement.	  Coat	  not	  in	  best	  condition	  today.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  



Tulos:	  Nuo	  H	  
Hyvät	  mittasuht.	  omaava,	  sopiv.	  kokoinen.	  Eritt.	  kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Erinom.	  luusto.	  Kaunis	  pää,	  eritt.	  
epäluuloinen	  ilme.	  Upea	  runko.	  Erinom.	  luusto.	  Hiem.	  litteät	  käpälät.	  Hyvin	  kulm.	  taka.	  Hyvä	  leveä	  reisi.	  Eritt.	  
rodunom.	  kokonaisvaik.	  Valitettavasti	  tama	  kaunis	  koira	  ei	  tahdo	  esiintyä	  tänään.	  Urokseksi	  sillä	  tulisi	  olla	  voimakk.	  
luonne.	  Koira	  ei	  osoita	  minkäänlaista	  aggressiivisuutta	  vaan	  se	  näyttää	  jännittävän	  kovin	  tätä	  tilannetta.	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  PU3	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi	  &	  mittasuht.	  Maskul.	  oikealinj.	  kaunismuot.	  pää,	  hieman	  pyöreät	  silmät	  häirits	  ilmettä,	  kaunis	  
ylälinja	  seistessä.	  	  hyvä	  eturinta,	  erinom	  runko,	  eritt	  hyvä	  luusto	  &	  raajat,	  olkavarsi	  voisi	  olla	  hiem.	  pidempi	  &	  viist.,	  
hyvin	  kulm.	  takaosa,	  oikea	  hännän	  kiin.,	  kaunis	  turkki.	  voisi	  liikkua	  joustavammin	  ja	  olla	  iloisempi	  kehässä,	  esit.	  hyvin	  
&	  kauniissa	  näyt.	  kunnossa.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Sopivan	  kokoinen.	  Oikeat	  mittasuhteet	  ja	  linjat.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Hyvät	  raajojen	  kulmaukset.	  Hyvät	  liikkeet.	  
Käyttäytyy	  erittäin	  miellyttävästi.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Very	  nice	  type.	  Excellent	  head	  and	  expression.	  Nice	  body.	  Good	  angulations.	  A	  bit	  unbalanced	  in	  move.	  Very	  good	  
coat	  and	  condition.	  
Pietarsaari	  R	  13.5.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU	  SERT	  ROP	  
Erittäin	  tasapainoinen	  erinom.	  tyyppiä	  oleva	  uros,	  joka	  liikkuu	  erinomaisesti,	  hyvä	  pää	  ja	  purenta,	  silmät	  voisi	  olla	  
tummemmat,	  hyvä	  runko,	  hyvä	  hanta,	  esitetään	  erinom.	  kunnossa.	  
Kaustinen	  R	  19.5.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PU2	  VASERT	  
Kaunis	  uros,	  hyvät	  mittasuhteet,	  kaunis	  ilmeinen	  pää,	  otsapenger	  voisi	  olla	  selvempi,	  erittäin	  hyvä	  kaula,	  
sopsuhtainen	  runko,	  hyvät	  raajat,	  kyynärpäissä	  aavistus	  löysyyttä,	  hyvä	  karva,	  liikkuu	  hyvin,	  miellyttävä	  luonne.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Erinom.	  tyyppi,	  tasapainoisesti	  kehittynyt,	  miellyttävä	  uros.	  Toivoisi	  selvemmän	  sukupuolileiman	  päähän,	  lisää	  
volyymia	  ja	  selvemmän	  otsapenkereen.	  Eritt.	  hyvä	  tasapaino	  kuonossa	  ja	  kallossa.	  Erinom.	  raajojen	  kulm.	  Tilava	  
rintakehä,	  tiivis	  lanne.	  Selkä	  saa	  kiinteytyä,	  kantaa	  itsensä	  erinom.	  Eritt.	  hyvä	  askelpituus	  ja	  oikea	  tapa	  liikkua.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Till	  räckligt	  maskulin	  hane.	  Bra	  proportioner.	  Väl	  mejslat	  huvud	  med	  till	  räcklig	  könsprägel.	  Bra	  skuldra.	  Goda	  vinklar.	  
Välkroppad.	  Stark	  rygg.	  Fallande	  kors.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steg.	  Trång	  bak.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  
Jurva	  R	  4.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PU	  SERT	  VSP	  
Mittasuht.	  oikea.	  Varsin	  kaunis	  linjainen	  narttu.	  Sillä	  on	  oikea	  uroksen	  pää.	  Moitteeton	  selkälinja.	  Riittävä	  oikea	  
asentoinen	  rinta.	  Riittävä	  luusto	  samoin	  kulmaukset.	  Hyvä	  turkki,	  kiva	  luonne.	  Hyvät	  liikkeet.	  
	  
	  
Zeus	  	   	   	   FIN34001/06	  	   s.	  20.06.2006	  
i.	  Sweetie-‐pie	  Sandman	  	  	  e.	  	  Rochallor	  By	  The	  Way	  

Näyttely	  tulokset:	  
Jämijärvi	  R	  18.2.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  7-‐9	  kk	  1.	  
Ikäänsä	  nuoremmalta	  vaikuttava	  pentu,	  jolla	  voimakas	  kallo.	  Raajojen	  kulmaukset	  saisi	  olla	  voimakkaammat.	  
Ulkokierteiset	  eturaajat,	  seisoo	  takaraat	  pihdissä.	  Löysät	  käpälät.	  Liikkuu	  riittävin	  askelin.	  



	  

	  

	   	  
	  
	  
	  ________________________________________________________________	  

	  
NÄYTTELYTULOKSET	  
NARTUT	  

	  

Adamant’s	  Be	  My	  Dream	   	   FIN35583/02	  	   s.07.07.2002	  
i.	  Adamant’s	  Golden	  Boy	  	  	  e.	  Adamant’s	  Ellen	  Beatrix	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Toller	  bitch,	  muzzle	  a	  little	  shallow	  profile,	  round	  eyes,	  good	  neck.	  Very	  short	  body.	  Would	  prefer	  deeper	  chest.	  A	  bit	  
light	  in	  bone.	  Movement	  in	  the	  ring	  not	  balanced	  enough.	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Kaunis	  linjainen	  mutta	  vielä	  kehitykseltään	  keskeneräinen	  narttu.	  Sillä	  on	  kaunis	  nartun	  pää.	  
Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Rinta	  vielä	  keskeneräinen.	  Hyvät	  raajat,	  samoin	  turkki	  ja	  luonne.	  Ahtautta	  liikkeissä.	  
Lohja	  ER	  3.6.2007;	  Rune	  Fagerström,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH3	  
Hieman	  korkearaajaisen	  kuvan	  antava	  narttu.	  Hyvänmallinen	  pää.	  Kaunis	  ilme.	  Kuonon	  selkä	  saisi	  olla	  suorempi.	  
Hyvä	  kaula.	  Pysty	  olkavarsi.	  Hyvä	  rungon	  syvyys,	  mutta	  rintakehän	  tulisi	  olla	  tilavampi	  ja	  eturinta	  selvempi.	  Lyhyt	  
lantio.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Luusto	  saisi	  olla	  astetta	  vahvempi	  kokoon	  nähden.	  Normaalit	  liikkeet.	  Kiva	  luonne.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Käy	  ERI3	  
Ex.	  size	  and	  format,	  very	  good	  head	  expression	  and	  neck,	  too	  low	  tailset,	  very	  good	  brisket,	  ex.	  coat,	  very	  good	  
topline,	  too	  short	  lower	  thigh,	  ex.	  showed,	  ex.	  temperament.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Eritt.	  hyvän	  tyyppinen	  ilmavalta	  vaikuttava	  narttu,	  jolle	  toivoisin	  enemmän	  runkoa.	  Kaunis	  pää.	  Niukasti	  kulmautunut	  
edestä.	  Alaskiinnittynyt	  häntä	  ja	  hieman	  jyrkkä	  lantio.	  Hieman	  kinnerahdas	  takaa.	  Rauhallinen	  luonne.	  Liikkuu	  varsin	  
hyvin.	  
Turku	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Antonio	  di	  Lorenzo,	  Italia	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Correct	  bite.	  Very	  good	  proportions.	  Good	  shoulder	  &	  croup.	  Very	  good	  hindquarters.	  Exl.	  coat.	  Nice	  head.	  Longer	  
step.	  In	  movement	  wide	  enough	  in	  forequarters.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  
Bigger	  bitch	  of	  good	  type.	  Head	  with	  good	  skull.	  Not	  too	  compact	  muzzle.	  Good	  neck,	  topline	  and	  body.	  Medium	  
strength	  of	  bone.	  Good	  angulation	  and	  movement.	  



	  
	  
Adamant’s	  Damask	  Rose	   	   FIN37221/97	  	   s.20.08.1997	  
i.	  Whisborne	  Devil	  In	  Disquise	  	  	  e.	  Adamant’s	  Rose	  D’Amore	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐Vet	  
Nice	  veteran.	  In	  good	  condition	  for	  9	  years	  age.	  Feminine	  head	  with	  kind	  expression.	  Good	  body.	  Strong	  back.	  Good	  
chest.	  A	  little	  bit	  straight	  in	  front.	  Medium	  behind.	  Moves	  ok.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI2	  
Kaunislinjainen,	  erinom.	  rotutyypp.	  oleva.	  sopivan	  kok.	  Kaunis	  kaula.	  Ikäisekseen	  erinom.	  kunnossa.	  Kaunis	  pää,	  
hiem.	  pyöreät	  silmät.	  Eritt.	  hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvä	  leveä	  reisi.	  Veteraanin	  hieno	  kunto	  kunniaksi	  omistajalleen.	  
Liikkuu	  aht.	  takaa,	  sivulta	  hyvin.	  
Tornio	  R	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Vet	  EH1	  
Feminin	  söt,	  kunde	  vara	  ngt	  bättre	  utfyldd	  i	  nöspartiet,	  god	  hals,	  goda	  propotion,	  kunde	  ha	  batter	  bröstparti,	  goda	  
vinklar,	  ben	  o	  tassar,	  för	  alder	  mycket	  goda	  rörekser,	  kunde	  visar	  sig	  friare.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Vet	  ERI2	  
Excellent	  type	  and	  condition.	  Very	  nice	  head	  and	  expression.	  Some	  teeth	  missing.	  Well	  proportioned	  body.	  Very	  good	  
angulations.	  Moves	  quite	  well,	  would	  like	  more	  drive	  behind.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI2	  
9v.	  Tyylikäs	  edelleen,	  ihanan	  ryhdikäs	  ja	  laadukas,	  hyvässä	  kunnossa	  esitetty	  vanha	  rouva.	  Kaunislinjainen	  ja	  –	  
ilmeinen	  pää.	  Valkoiset	  hampaat,	  mutta	  yläetuhampaita	  puuttuu.	  Kaunis	  huulilinja.	  Kaunis	  ylälinja	  ja	  kaula.	  Riittävät	  
kulmaukset	  ja	  tiiviit	  käpälät.	  Erinomainen	  karvapeite.	  Hyvä	  vahva	  takaosa.	  Liikkuu	  edelleen	  erinomaisella	  
askelpituudella	  ja	  ryhdillä.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Vet	  ERI2	  VASERT	  
9	  years,	  very	  nice	  in	  size	  &	  bone	  &	  substance.	  Exc.	  head.	  Good	  earset.	  Nice	  eye.	  Good	  length	  in	  muzzle.	  Good	  stop.	  
Good	  forechest.	  Good	  topline,	  croup	  and	  hindquarters.	  Very	  nice	  coat.	  She	  moves	  with	  drive.	  
Pello	  KR	  21-‐22.7.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PN3	  VASERT	  ROP-‐Vet	  
Mittasuht.	  oikea,	  kaunispäinen	  narttu.	  Hyvä	  ylälinja.	  Voimakas	  hyvä	  asent.	  rinta.	  Hyvät	  raajat.	  Kaunisturkki.	  Hyvä	  
luonne.	  Pientä	  aht.	  takaliikkeissä.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PN3	  ROP-‐Vet	  
Kauniissa	  kunnossa	  esitetty	  veteraani,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  kaula.	  Erinomainen	  runko	  
ja	  takaosa.	  Hieman	  suora	  edestä.	  Hyvä	  karva	  ja	  liikkeet.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  EH1	  
Erinom.	  tyyppi,	  miellyttävä	  pää,	  hieman	  vaaleat	  silmät.	  Hyvä	  eturinta,	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Oikean	  mallinen	  runko	  ja	  
hyvät	  mittasuhteet.	  Liikkuu	  ikäisekseen	  eritt.	  hyvin.	  Hampaisto	  ei	  enää	  täydellinen.	  Tip-‐top	  näyttelykunnossa.	  Hyvin	  
miellyttävä,	  tasapainoinen	  kokonaisuus.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  



Tulos:	  Jun	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  uros,	  jolla	  voisi	  olla	  hieman	  enemmän	  raajakorkeutta.	  Hyvä	  pää	  &	  miellyttävä	  ilme.	  
Erinomainen	  ylälinja.	  Hyvä	  kaula.	  Erinomainen	  eturinta	  &	  täyteläinen	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Leveä	  reisi	  &	  hyvät	  
takakulm.	  Hyvät	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  erinomaisella	  askelpituudella.	  Esitetään	  hyvin.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI3	  
10-‐vuotias	  erinomaisessa	  kunnossa	  oleva	  veteraani.	  Kaunis	  pää	  &	  viehättäv	  ä	  ilme.	  Erinomainen	  ylälinja.	  Hyvä	  
eturinta.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Liikkuu	  ikäisekseen	  erittäin	  hyvin.	  Hyvä	  kuntoinen	  
veteraani.	  
	  
	  
Adamant’s	  Dreams	  Are	  Free	  	   FIN40040/01	  	   s.	  03.10.2001	  
i.	  	  Adamant's	  Super	  Bows	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Rose	  D'Amore	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PN3	  
Excellent	  size	  &	  type.	  Very	  nice	  head	  &	  expression.	  Excell.	  neck,	  topline,	  body	  &	  chest.	  Good	  angulation.	  Only	  pastern	  
a	  little	  upright.	  Good	  movement,	  a	  bit	  close	  behind.	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  	  
Typical.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  clean	  neck.	  Well	  angulated,	  good	  body.	  Moves	  
well.	  
Jämijärvi	  R	  18.2.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  
Erinom.	  liikkuva,	  erinom.	  tyyppiä	  oleva	  narttu	  joka	  on	  tasapainoinen.	  Hyvä	  ilmeikäs	  pää.	  Hyvin	  kulm.	  sekä	  edestä	  että	  
taka.	  Liikkuu	  kaikinpuolin	  hyvin.	  Rodun	  komistus.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  CACIB	  ROP	  
Utm	  typ.	  välf.	  fem	  huvud.	  Ljuvligt	  milt	  uttr.	  välpl.	  öron,	  vackra	  ögon,	  bra	  djup	  i	  nosparti,	  bra	  bett,	  härlig	  hals	  m.	  fin	  
överg.	  i	  rygg.	  fina	  vinkl.	  runtom..	  Stram	  rygg.	  Välform	  bröstkorg.	  Fina	  lår	  låg,	  fin	  has,	  utm.ben,	  fina	  tassar.	  Bra	  päls.	  
Nyttjar	  svans	  väl	  i	  rörelse.	  Rör	  sig	  m.	  utm.	  stil	  &	  steg.	  EN	  HÄRLIG	  SPRINGER	  TIK.	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PN4	  
5	  år	  gammal.	  Feminin	  tik.	  Bra	  öron,	  ögon	  och	  bett.	  Bra	  hals.	  Stark	  rygg.	  Bra	  ansatt	  svans.	  Bra	  förbröst.	  Kunde	  ha	  litet	  
djupare	  bröstkorg.	  Bra	  vinklar,	  benstomme	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  bra	  fram,	  litet	  kort	  bak.	  Bra	  päls,	  färg	  och	  
temperament.	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN3	  VARACA	  
Exellent	  type.	  Brilliant	  head	  &	  expression.	  Well	  balanced	  body	  with	  good	  depth.	  Very	  good	  topline.	  Moved	  very	  well	  
with	  brilliant	  topline.	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  CACIB	  ROP	  
Super	  tik.	  Härlig	  typ	  o	  konstruktion.	  Ovanligt	  bra	  rörelser	  med	  härlig	  steglängd	  o	  fleksibilitet.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Beautiful	  head,	  bitch	  with	  nice	  dark	  eyes.	  Ears	  set	  a	  little	  far	  back.	  Excell.	  length	  of	  neck	  with	  deasent	  shoulders,	  
straight	  front,	  good	  depth,	  firm	  topl.	  Correct	  tailset.	  Well	  turned	  quarters.	  Rather	  close	  on	  hindaction.,	  but	  good	  on	  
side	  profile.	  



Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  VSP	  
Very	  good	  size,	  format,	  good	  type,	  strong	  bone,	  ex.	  behind,	  too	  short	  shoulder,	  very	  good	  topline,	  ex.	  coat	  and	  
showed	  well.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  CACIB	  ROP	  
Good	  head,	  ear	  placement,	  eye	  and	  pigment.	  Lovely	  reach	  of	  neck,	  good	  shoulders,	  well	  laid.	  Level	  topline	  and	  tailset.	  
Good	  front	  and	  tight	  feet	  and	  bone.	  Chest	  is	  well	  developed.	  Good	  spring	  of	  rib.	  Moved	  with	  drive.	  In	  excellent	  
condition.	  
Hämeenlinna	  KR	  16-‐17.6.2007;	  Annaliisa	  Heikkinen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  
Erinomainen	  tyyppi,	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  kaula.	  Hyvin	  kulm.	  edestä	  ja	  takaa.	  Erinomainen	  runko.	  
Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  
Quality	  l/w	  of	  excellent	  type.	  Well	  defined	  head,	  good	  dark	  eye.	  Well	  balanced	  through	  out	  and	  free	  from	  
exaggeration.	  Excels	  in	  neck	  and	  shoulders.	  Deep	  mature	  body.	  Correct	  tail	  carriage	  and	  well	  angulated	  quarters.	  
Sound	  happy	  mover.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  CACIB	  ROP	  
Erinom.	  tyyppinen	  hyvin	  kaunislinjainen	  vahva	  luustoinen	  feminiininen	  narttu.	  Erinom.	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  runko	  ja	  
raajat.	  Ei	  tänään	  parhaassa	  karvassa.	  Liikkuu	  sivusta	  hyvin	  mutta	  voisi	  olla	  edestä	  yhdensuuntaisempi.	  Kauniit	  
ääriviivat.	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  VARACA	  
5	  v.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileim.	  erinom.	  ja	  kaunis	  linj.	  narttu.	  Hyvä	  runko	  ja	  luusto,	  kaunis	  ilm.	  ja	  linjainen	  pää.	  Hyvät	  
huulet	  ja	  korvat.	  Kaunis	  niska	  ja	  ylälinja.	  Hyvin	  kulm.	  edestä	  ja	  taka.	  Vahvat	  käpälät.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  
erinom.	  sivuaskeleella,	  takaa	  hieman	  varvas	  ahtaasti.	  Hieno	  luonne,	  laadukas	  kok.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  CACIB	  ROP	  
Excellent	  type,	  Very	  feminine.	  Excellent	  pigmentation	  with	  very	  nice	  head	  and	  expression.	  Correct	  neck	  and	  topline.	  
Excellent	  front	  &	  ribcage	  and	  chest.	  Nice	  coat,	  good	  proportions	  of	  body,	  good	  bone.	  Well	  angulated,	  very	  nice	  
mover.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  VSP	  
Beautiful	  head	  &	  expression.	  Super	  neck.	  Excellent	  bone	  &	  legs	  &	  feet.	  Good	  condition.	  Moved	  with	  style.	  
Tervakoski	  KV	  	  25-‐26.8.2007;	  Harri	  Lehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  VARACA	  
Hyvän	  kokoinen	  vahva	  tyylikäs	  narttu.	  Kaunis	  päänilme.	  Erinomainen	  etuosa.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  
Melko	  hyvälaatuinen	  turkki,	  liikkuu	  ryhdikkäästi	  erinomaisen	  pitkällä	  askeleella.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  ROP	  
Excellent	  feminine	  expression.	  Well	  balanced.	  Good	  neck.	  Solid	  topline.	  Long	  body.	  Correct	  angulations.	  Not	  solid	  
topline	  in	  movement.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN4	  
Quality	  bitch	  presented	  in	  good	  firm	  condition,	  good	  neck	  &	  shoulders,	  nice	  straight	  front,	  nice	  head	  &	  eye,	  well	  
rounded	  quarters,	  moves	  soundly	  profile,	  a	  little	  erratic	  behind.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  



Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  CACIB	  ROP	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  hienot	  ääriviivat.	  Kaunis	  pää	  &	  viehättävä	  ilme.	  Hieno	  ylälinja.	  Erinomainen	  
eturinta	  &	  runko.	  Kauttaaltaan	  hyvin	  kulmautunut.	  Erinomainen	  raajaluusto.	  Liikkuu	  hyvin.	  Erinomaisessa	  
näyttelykunnossa	  oleva	  laadukas	  narttu.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN3	  	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  ja	  kok.	  narttu.	  Kaunis	  fem.	  pää.	  Erinom.	  pitkä	  kaula.	  Kaunis	  ylälinja.	  Erinom.	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  
Hyvä	  luuston	  vahvuus.	  Hyvin	  kulm.	  Hyvät	  liikkeet.	  Voisi	  olla	  hieman	  tiukemmassa	  lihaskunnossa.	  Hyvät	  käpälät.	  
Erinom.	  luonne	  ja	  hyvin	  esitetty.	  Korkealuokkainen	  narttu.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN3	  	  
Vahvaluustoinen	  hyväntyyppinen	  valionarttu,	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  kaunis	  kaula	  &	  ylälinja,	  täyteläinen	  runko,	  
hieman	  lyhyt	  olkavarsi,	  selkä	  elää	  hieman	  liikkeessä,	  hyvät	  kulmaukset	  takana,	  hieman	  pehmeä	  turkki,	  erinomainen	  
luonne.	  
	  
	  
Adamant’s	  Golden	  Sound	  	  	   FIN24717/97	  	   s.	  14.04.1997	  
i.	  Adamant's	  Superman	  	  e.	  	  Adamant's	  Sound	  Of	  Success	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐vet	  
Excellent	  type.	  Good	  size.	  In	  very	  good	  condition.	  Correct	  head.	  Good	  neck,	  topline	  and	  body.	  Good	  angulation	  and	  
movement.	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PN4	  VSP-‐Vet	  
Very	  good	  type.	  10	  yrs.	  old	  in	  very	  good	  condition.	  Correct	  in	  every	  case.	  Exellent	  hair.	  Moves	  perfect	  for	  her	  age.	  Nice	  
topline.	  Wonderful	  expression.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐Vet	  
Lovely	  sized	  bitch	  in	  good	  coat	  condition,	  just	  right	  of	  substance,	  moves	  soundly	  and	  enjoy	  her	  day	  out.	  
	  
	  
Adamant’s	  Ida	  Lupino	  	   	   FIN15073/06	  	   s.	  17.12.2005	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  	  Rowntree	  Pure	  Chocolate	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppi.	  Hyvin	  kehittynyt	  vankka	  runko.	  Pää	  saisi	  olla	  kallo-‐osaltaan	  jalompi.	  Pystyt	  olkavarret,	  muuten	  
hyvä	  raajarakenne.	  Säännölliset	  liikkeet.	  Tarvitsee	  lisää	  itsevarmuutta	  käsittelyyn.	  
	  
	  
Adamant’s	  Isabel	  Duncan	  	  	   FIN15072/06	  	   s.	  17.12.2005	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  	  Rowntree	  Pure	  Chocolate	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  



Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Aavistuksen	  pulskassa	  kunnossa.	  Sillä	  on	  hyvä	  asentoinen	  selkä.	  Riittävä	  rintakehä.	  Hyvä	  
luusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  Liikkuu	  hieman	  kintereet	  ulkona.	  	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Very	  good	  type.	  A	  little	  bit	  masculine	  in	  expression.	  Rib	  spring	  and	  depth	  should	  be	  more.	  The	  hair	  is	  not	  in	  	  condition.	  
Moves	  very	  well,	  free	  with	  good	  topline.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
I’d	  like	  more	  feminine	  head,	  I’d	  like	  little	  more	  length	  of	  neck,	  she	  is	  carrying	  just	  right	  amount	  of	  weight,	  firm	  
condition,	  erratic	  on	  the	  move.	  
Lahti	  R	  3.11.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  hyvät	  mittasuhteet	  omaava.	  Kaunis	  pää.	  Erinomainen	  luusto.	  Hyvä	  runko,	  joskin	  turhan	  
löysässä	  kunnossa.	  Suorat	  lavat	  häiritsevät	  ylälinjaa.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Korkeat	  ja	  ahtaat	  etuliikkeet.	  Löysä	  
kunto	  ja	  liikkeet	  määräävät	  palkinnon.	  
	  
	  
Adamant’s	  La	  Dolce	  Vita	   	   FIN10720/06	  	   s.	  02.12.2005	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
14	  kk	  ikäinen	  erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  erinom.	  mittas.	  oleva,	  erinomainen	  runko	  ja	  kulmaukset,	  kaunis	  pää,	  ihana	  
kaula	  ja	  ylälinja,	  erinom.	  luonne,	  erinom.	  eturinta,	  erinom.	  liikkeet	  ja	  esitetään	  erinomaisesti.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Utm.	  typ.	  välf.	  fem	  huvud.	  Fint	  djup	  i	  nosparti,	  Mörka	  vck	  ögon,	  välpl.	  öron,	  milt	  uttr.	  Bra	  hals,	  tillr.	  vinkl.	  fram.	  Stram	  
rygg,	  välf.	  bröstkorg.	  Fina	  lår.	  Låg	  fin	  has.	  Fina	  vinkl.	  bak.	  Utm.	  bem	  &	  tass.	  Bra	  päls.	  Nyttj.	  svans	  väl.	  Rör	  m.	  bra	  stil	  &	  
steg.	  Härlig	  temp.	  välvisad.	  	  
Hirvensalmi	  R	  14.4.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  tasapainoinen	  nuori	  narttu,	  kaunisilmeinen	  nartun	  pää,	  tyylikäs	  kaula,	  hyvä	  ylälinja,	  
erinomainen	  runko,	  raajat	  ja	  kulmaukset,	  karvapeite	  ok,	  erittäin	  hyvät	  tehokkaat	  liikkeet.	  
Suonenjoki	  R	  17.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
18	  kk.	  tasapainoinen	  ja	  kaunislinjainen	  nuori	  narttu,	  jolla	  erinomaiset	  rungon	  mittasuhteet.	  Kaunisilmeinen	  pää,	  
kuono	  voisi	  olla	  pidempi	  ja	  vahvempi.	  Hyvin	  kauniit	  huulet.	  Hyvä	  purenta	  ja	  korvat.	  Kaunis	  kaula,	  joka	  kiinnittyy	  
sulavasti	  ylälinjaan.	  Olkavarret	  voisivat	  olla	  viistommat,	  muuten	  hyvät	  kulmaukset	  ja	  käpälät,	  alalinja	  nousee	  vielä	  
hieman	  liikaa.	  Hyvä	  karvanlaatu,	  kaunis	  väritys.	  Runko	  liikkeessä	  turhan	  pyörivä.	  Liikkuu	  oikealla	  asenteella	  ja	  hyvällä	  
askeleella	  joka	  suunnasta	  katsottuna.	  Esiintyy	  ja	  esitetään	  kauniisti.	  
Iisalmi	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Erinomaiset	  mit.	  suht.,	  hyvät	  linjat,	  hyvä	  täyt.	  pää,	  hyvä	  huulilinja,	  vahva	  luusto,	  hyvät	  kulmaukset,	  täyt.	  runko,	  
vatsa-‐alus	  karvat	  vähäiset,	  pitkä	  hyvä	  askel,	  käyt.	  iloisesti	  ja	  luottavaisesti.	  
Tuuri	  KR	  3.6.2007;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  



Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Erinomainen	  tasapainoinen	  kaunislinjainen	  narttu.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Silmät	  saisivat	  vielä	  tummua.	  Erinomainen	  
eturinta	  ja	  runko.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat	  ja	  hyvä	  luusto.	  Hyvä	  sivuliike,	  heittelee	  hieman	  takaraajoja	  ulospäin.	  
Erinomainen	  karvanlaatu	  ja	  miellyttävä	  luonne.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Erinom.	  tyyppi.	  Feminiinen	  kokonaisuus.	  Hyvät	  raajat,	  tasapainoinen	  rakenne.	  Eritt.	  kauniin	  mallinen	  nartun	  pää.	  
Kaunis	  ilme	  ja	  hyvät	  huulet.	  Sopivasti	  eturintaa	  ikäisekseen,	  kaunis	  ylälinja.	  Kintereiden	  tulee	  vahvistua.	  Hiukan	  
korkea-‐asent.	  häntä.	  Eritt.	  hyvä	  askelpituus	  ja	  ulottuvuus	  sivuliikkeessä.	  Miellyttävä	  esiintyminen,	  hyvä	  karva.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  SERT	  
1,5	  yrs,	  exc.	  type	  &	  size,	  fem.head,	  still	  a	  bit	  too	  much	  skin	  on	  throat,	  correct	  bite,	  exc.	  developed	  in	  the	  body,	  nice	  
forechest,	  well	  angulated	  &	  boned,	  good	  reach	  &	  drive	  &	  movement,	  weak	  in	  pasterns.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PN3	  VASERT	  
20	  months	  old.	  Very	  nice	  type.	  Head	  in	  proportion	  to	  body.	  Bite	  correct.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Correct	  tailset.	  Good	  
angulations	  in	  hindquarters.	  Quite	  good	  coat.	  Very	  good	  movements.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Feminine	  quality	  bitch	  of	  nice	  size,	  good	  neck	  &	  shoulders,	  good	  deep	  body,	  nice	  turn	  of	  stifle,	  a	  nice	  headshape,	  her	  
expression	  is	  spoilt	  by	  her	  light	  eye	  and	  round	  shape	  of	  them.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  VARACA	  	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  ja	  kok.	  narttu.	  Kaunis	  pää.	  Erinom.	  kaula	  ja	  runko.	  Hyvä	  	  eturinta.	  Vahva	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  Kaunis	  
karva.	  Liikkuu	  tehokkaasti,	  mutta	  voisi	  olla	  liikkuessaan	  hieman	  tiiviimpi.	  Hyvä	  luonne.	  Korkealuokkainen	  narttu.	  
	  
	  
Adamant’s	  Let’em	  Talk	   	   FIN10717/06	  	   s.	  02.12.2005	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Nicely	  balanced	  unexagurated	  bitch,	  good	  neck,	  passable	  shoulders,	  firm	  topline,	  nice	  set	  tail,	  nicely	  turn	  of	  stifle,	  
well	  let	  down	  hocks,	  tends	  to	  be	  a	  little	  doggy	  in	  h	  and	  would	  like	  dar	  eye,	  moves	  with	  animation	  but	  tend	  to	  scurry.	  
Kangasniemi	  KR	  9.6.2007;	  Karlo	  Bala,	  Serbia	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
1,5-‐years	  old	  female.	  Beautiful	  &	  complete	  dog.	  Good	  moving.	  Beautiful	  eyes.	  Little	  dog.	  All	  good!	  
Jämsänkoski	  KR	  10.6.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva,	  tasapainoinen	  narttu,	  hyvä	  feminiininen	  pää.	  Erinom.	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Syvä	  rintakehä.	  Erinom.	  
eturinta	  ja	  runko.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Leveät	  lihaksikkaat	  reidet.	  Hyvät	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  erinom.	  
askelpituudella,	  mutta	  leveästi	  edestä.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  SERT	  VARACA	  
Good	  head,	  pigment	  and	  earset.	  Nice	  reach	  of	  neck	  and	  shoulder.	  Level	  topline,	  correct	  tailset.	  Good	  bone,	  nice	  feet.	  
Good	  bend	  of	  stifle.	  Ribs	  are	  well	  sprung.	  Nicely	  presented.	  
Hämeenlinna	  KR	  16-‐17.6.2007;	  Annaliisa	  Heikkinen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN3	  VASERT	  



Erinomainen	  tyyppi,	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvin	  kulm,	  
edestä	  ja	  takaa.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvät	  liikkeet.	  Hyvä	  luonne.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN4	  
Very	  well	  balanced	  and	  feminine	  with	  typical	  head.	  Excellent	  construction	  with	  clean	  outline.	  Good	  body	  and	  bone.	  
Deep	  forechest.	  Short	  in	  loin	  with	  strong	  well	  musculed	  hindquarters.	  Correct	  topline.	  Sound	  free	  movements.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  CACIB	  ROP	  	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  ja	  kok.	  narttu.	  Tyylikäs,	  kaunisilmeinen	  pää.	  Erinom.	  kaula,	  	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Kauniisti	  
kulmautunut.	  Hyvä	  luusto.	  Liikkuu	  tehokkaasti,	  hyvällä	  askelpituudella.	  Kaunis	  karva.	  Korkealuokkainen	  narttu.	  Hyvä	  
luonne	  ja	  esiintyminen.	  
	  
	  
Adamant’s	  Let	  Me	  See	   	   FIN10718/06	  	   s.	  02.12.2005	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Excell.	  type,	  good	  size.	  Correct,	  feminin	  head	  with	  very	  nice	  expression.	  Excell.	  neck,	  topline	  &	  body.	  Good	  angulation.	  
Well	  balanced	  movement.	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Typical.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  Well	  angulated.	  Good	  body.	  In	  good	  coat	  condition.	  Excellent	  
movements.	  Excellent	  temperament.	  
Jämijärvi	  R	  18.2.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva,	  erinom.	  liikkuva	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Erinom.	  ilmeikäs	  pää.	  Hyvin	  kulm.	  sekä	  
edestä	  että	  takaa.	  Liikkuu	  kaikinpuolin	  hyvin.	  Esitetään	  erinom.	  kunnossa.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  SERT	  CACIB	  
Utm.	  typ.	  Välbalanserad.	  Välf.	  fem	  huvud.	  Vck	  	  ögon,	  välpl.	  öron,	  vackert	  milt	  uttr.	  Ljuvlig	  hals	  m.	  fin	  hals	  båg	  som	  
smålter	  fint	  i	  rygg.	  Harmoniska	  vinkl.	  fr	  &	  bak.	  Stram	  rygg.	  Välf	  bröstkorg.	  Fin	  lårbr.	  Fin	  låg	  has	  Utm	  ben	  &	  tass.	  Nyttj	  
svans	  väl	  i	  rörelse.	  Utm.	  päls.	  Rör	  m	  utm.	  still	  &	  steg.	  Härligt	  temp.	  Välvisad.	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Hyvin	  kaunis	  narttu.	  Hyvän	  mallinen,	  kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Erinomainen	  kaula,	  runko	  ja	  raajat.	  Tyylikäs	  ylälinja.	  
Erinomainen	  karva.	  Hyvät,	  tehokkaat	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  Korkeatasoinen	  rodun	  edustaja.	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  SERT	  VARACA	  
16	  mån	  gammal.	  Elegant	  välbyggd	  tik.	  Bra	  öron.	  Mendel	  formande	  ögon.	  Korrekt	  bett.	  God	  hals.	  Steak	  rygg.	  Bra	  
kropp	  för	  åldern.	  Muskulös	  bra	  vinklad	  bak.	  Bra	  benstomme	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  mycket	  bra	  bak	  ännu	  litet	  löst	  fram.	  
Bra	  päls	  färg	  och	  temperament.	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  CACIB	  
Exellent	  type,	  very	  good	  show	  condition.	  Feminin	  head	  with	  very	  good	  expression.	  Very	  good	  body	  depth.	  Good	  
topline	  &	  movement.	  Quite	  good	  in	  going.	  In	  coming	  the	  elbow	  on	  left	  side	  should	  be	  longer.	  
Somero	  R	  6.5.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  



Tyypiltään	  erinom.	  hyvin	  tasapainoinen	  nuori	  narttu,	  jolla	  kaunisilmeinen	  nartun	  pää.	  Kaunis	  niskan	  kaari,	  hieman	  
pystyt	  lavat.	  Vielä	  hieman	  matala	  rintakehä.	  Eritt.	  hyvä	  takaosa.	  Hyvä	  luusto	  ja	  käpälät.	  Hyvä	  karvapeite,	  erinom.	  
liikkeet.	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Feminin,	  mkt	  välbyggd.	  Mkt	  välutvecklad	  för	  åldern.	  Feminint	  huvud.	  Välvinklad	  fram	  o	  bak.	  Rör	  sig	  harmoniskt	  med	  
bra	  steglängd.	  Härligt	  combination.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  (ROP	  JUN)	  
Good	  head,	  little	  tight	  in	  eye	  but	  with	  good	  earplacement	  and	  kind	  expression.	  Good	  neck,	  straight	  front,	  needs	  to	  
mature	  to	  get	  depth	  in	  brisket.	  Straight	  front,	  g	  topl,	  correct	  set	  tail,	  nicely	  turned	  quarters	  with	  well	  letdown	  hocks.	  
Moved	  with	  animation.	  
Lohja	  ER	  3.6.2007;	  Rune	  Fagerström,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Hyvin	  linjakas	  narttu.	  Hyvä	  sukupuolileima.	  Upeat	  ääriviivat	  seistessä.	  Hyvä	  koko.	  Oikean	  mallinen	  pää.	  Ihastuttava	  
ilme.	  Kaula	  liittyy	  hyvin	  lapoihin.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  rintakehän	  tilavuus.	  Hieman	  
lyhyt	  lantio.	  Kaunis	  ylälinja.	  Erinomainen	  luusto.	  Rodunomaiset	  liikkeet.	  Hyvä	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  
Young	  excellent	  bitch,	  ex.	  head	  and	  expression,	  neck,	  very	  good	  bone,	  brisket,	  a	  little	  too	  low	  tailset.	  ex.	  moves	  and	  
showed	  ex.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Excellent	  moving	  bitch.	  In	  good	  coat.	  Lovely	  head,	  eye	  and	  good	  pigment.	  Good	  front,	  bone	  and	  nice	  tight	  feet.	  Good	  
reach	  of	  neck	  and	  shoulder.	  Level	  topline	  and	  tailset.	  Correct	  bend	  of	  stifle	  and	  hocks.	  Ribs	  well	  sprung.	  Presented	  
beautifully.	  
Hämeenlinna	  KR	  16-‐17.6.2007;	  Annaliisa	  Heikkinen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  koko.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Kauniit	  
liikkeet.	  Hyvä	  turkinlaatu.	  Viehättävä	  luonne.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Quality	  l/w.	  I	  like	  her	  very	  much.	  Super	  type	  with	  feminine	  head	  and	  soft	  expression.	  Very	  well	  constructed	  and	  
balanced.	  Nice	  size,	  short	  coupled.	  Sound	  &	  stylish	  mover.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  SERT	  VARACA	  
Erinomaisen	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  kaunislinjainen	  feminiininen	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Erinomaiset	  raajat	  ja	  ikäisekseen	  
hyvä	  runko.	  Kauniit	  sivuliikkeet.	  Hieman	  löysyyttä	  edessä.	  Hyvä	  karva	  ja	  luonne.	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  CACIB	  ROP	  
18	  kk.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileim.	  erinom.	  tasapainoisesti	  kehittynyt	  nuori	  narttu,	  kaunis	  ilmeinen	  ja	  linjainen	  pää,	  
kuono	  voisi	  olla	  hieman	  pitempi.	  Hyvät	  huulet,	  purenta	  ja	  korvat.	  Hyvin	  kaunis	  niskankaari	  ja	  ylälinja,	  vahva	  takaosa	  
ja	  lanne,	  olkavarret	  saisivat	  olla	  luiskemmat	  (?),	  ikäisekseen	  erinom.	  runko,	  vahvat	  käpälät,	  liikkuu	  rodunomaisesti	  
joka	  suunnasta	  katsottuna,	  lupaava	  kokonaisuus,	  hyvä	  karvapeite.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN3	  SERT	  
Nice	  type	  and	  feminine.	  Exc	  head	  and	  expression,	  good	  neck	  and	  topline.	  Ribcage	  could	  be	  little	  bit	  deeper,	  good	  
front.	  Enough	  bone.	  Nice	  coat.	  Well	  angulated.	  Very	  nice	  mover.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  



Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Good	  type.	  Beautiful	  balanced.	  Super	  neck.	  Excellent	  coat	  &	  condition.	  Moved	  with	  great	  style.	  
Tervakoski	  KV	  	  25-‐26.8.2007;	  Harri	  Lehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  CACIB	  VSP	  
Hyvän	  kokoinen	  vahvarunkoinen	  narttu.	  Erittäin	  hyvät	  kulmaukset.	  Miellyttävä	  pää.	  Erittäin	  kaunis	  ylälinja.	  Kaunis	  
turkki.	  Esiintyy	  rauhallisesti	  &	  liikkuu	  pitkällä	  rodunomaisella	  askeleella.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Very	  typical.	  Feminine	  expression.	  Good	  chest.	  Strong	  body.	  Excellent	  topline.	  Good	  angulation.	  Good	  colour	  and	  
coat.	  Fluent	  movement.	  
Hyvinkää	  R	  16.9.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Feminiin.	  erinomainen	  kokonaisuus.	  Kauniit	  päänlinjat	  ja	  hyvä	  täyteläisyys.	  Lempeä	  ilme,	  kaunis	  niskan	  kaari,	  
erinomainen	  ylälinja.	  Tilava	  runko.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  takaa	  ja	  riittävästi	  edestä.	  Vaivattomat,	  tyypilliset	  
liikkeet.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Quality	  bitch	  of	  good	  size.	  Presented	  in	  firm	  condition	  and	  in	  good	  coat,	  she	  has	  feminine	  head	  and	  expression,	  good	  
depth	  of	  brisket,	  carrying	  just	  right	  amount	  of	  weight,	  when	  settled	  moves	  soundly,	  a	  little	  wide	  in	  front.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  SERT	  VARACA	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  kauniit	  ääriviivat.	  Erinomainen	  pää	  &	  viehättävä	  ilme.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  
selkälinja.	  Erinom.	  eturinta	  sekä	  runko.	  Tasapain.	  kulmautunut.	  Kauniit	  maatavoittavat	  liikkeet.	  Esitetään	  
erinomaisessa	  näyttelykunnossa.	  
Lahti	  R	  3.11.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Erittäin	  kaunislinjainen.	  Hyvin	  rodunomainen.	  Erittäin	  kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Upea	  runko	  ja	  eturinta.	  Erinomaiset	  
kulmaukset,	  sekä	  edessä	  että	  takaa.	  Erittäin	  kaunis	  pää,	  jossa	  kaunis	  ilme.	  Erinomaiset,	  tehokkaat	  liikkeet.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  	  
Linjakas,	  tasapainoinen	  narttu,	  jolla	  erinomainen	  liikunta.	  Kaunis	  pää,	  ilme	  &	  korvat.	  Kaunis	  niskan	  kaari,	  hyvä	  
ylälinja.	  Tiivis	  runko,	  hyvät	  kulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä,	  narttumainen	  kokonaisuus.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  VARACA	  	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  kaunis	  kaula,	  säkä	  &	  
ylälinja,	  hieman	  lyhyt	  olkavarsi,	  etuaskel	  voisi	  olla	  pidempää,	  liike	  muuten	  vaivatonta.	  
	  
	  
Adamant’s	  Royal	  Stories	  	   	   FIN50000/04	  	   s.	  20.10.2004	  
i.	  With	  Touch	  Holy	  Moses	  	  	  e.	  	  Melverly	  Violetta	  

Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Good	  type	  and	  size.	  Very	  nice	  feminin	  head.	  Good	  neck.	  Topline	  not	  completely	  stable	  in	  movement.	  Rib-‐cage	  a	  bit	  
too	  round.	  Good	  angulation.	  Hind-‐quarters	  are	  a	  little	  too	  narrow	  in	  the	  movement.	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Erinomaista	  rotutyyppiä,	  kaunislinjainen	  pää,	  vahva	  sukupuolileima.	  Kaunis	  kaula.	  Vahva	  leveä	  ylälinja.	  Hyvä	  
eturinta,	  raajaluusto.	  Aavistuksen	  matalalle	  kiinnittynyt	  hanta.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Lyhyessä	  runko	  turkissa.	  



Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Hyvä	  ylälinja.	  Vatsa	  viiva	  saisi	  olla	  nousevampi.	  Ilmeikäs	  eritt.	  hyvä	  pää,	  
riittävä	  luusto,	  välikämmenet	  voisivat	  olla	  hieman	  viistommat.	  Käyttäytyy	  tasapainoisesti,	  mutta	  voisi	  liikkua	  
rennommin.	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  
Exellent	  type.	  Brilliant	  head	  &	  expression.	  Very	  feminine	  and	  development	  bitch.	  Correct	  in	  every	  case	  of	  the	  body.	  
Very	  good	  show	  condition.	  Very	  well	  presented.	  Moved	  well	  with	  very	  good	  front	  movement.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Kind	  expression	  with	  good	  head	  but	  a	  little	  bit	  round	  in	  eye.	  Adequate	  neck,	  straight	  shoulders	  and	  would	  like	  a	  little	  
bit	  depth	  of	  brisket,	  good	  ribs	  and	  nice	  quarters.	  Topline	  could	  be	  firmer,	  because	  of	  little	  bit	  long	  in	  loin.	  But	  overall	  
quality	  specimen.	  Moves	  with	  animation.	  Has	  intangable	  charisma.	  
Vehmaa	  R	  10.6.2007;	  Ricky	  Lochs-‐Romans,	  Hollanti	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Lovely	  girl	  with	  beautiful	  quality	  &	  type.	  Good	  head.	  Soft	  expression.	  Good	  ears	  &	  topline.	  Beautiful	  angulations.	  
Strong	  body.	  Move	  with	  lot	  of	  drive	  from	  back.	  Nice	  temperament.	  Showing	  she	  looks	  long	  but	  it’s	  because	  of	  colour.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN4	  
Nice	  dark	  eye,	  good	  pigment.	  Correct	  earset.	  Good	  reach	  of	  neck,	  shoulder	  and	  topline	  and	  correct	  tailset.	  Nice	  front	  
with	  good	  bone	  and	  nice	  tight	  feet.	  Ribs	  are	  well	  sprung.	  Correct	  bend	  of	  stifle.	  Presented	  well.	  
Hyvinkää	  KR	  22.7.2007;	  Cindy	  Pettersson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Nött	  feminin	  tik	  av	  utmärkt	  typ,	  utmärkt	  huvud,	  med	  rotta	  milda	  springer	  blicken,	  utmärkt	  hals,	  skuldra,	  förbröst,	  lite	  
rak	  i	  överarmen.	  Välvinklad	  bak,	  utmärkta	  rörelser.	  
Kouvola	  KR	  18.8.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  FIN	  MVA	  ROP	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  linjakas	  narttu,	  joka	  ei	  ole	  aivan	  parhaassa	  turkissa	  tänään.	  Hyvin	  kaunis	  ilmeinen	  nartun	  
pää.	  Hyvä	  silmien	  väri.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Riittävä	  eturinta,	  hyvä	  rintakehä.	  Vahva	  takaosa.	  Tasapainoiset	  
liikkeet.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Elegant	  bitch	  with	  very	  feminine	  head	  and	  soft	  expression,	  nice	  neck	  &	  shoulders,	  I’d	  like	  more	  depth	  of	  brisket,	  just	  
enough	  bone	  to	  her	  size,	  sound	  typical	  mover.	  
	  
	  
Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  	   FIN30203/99	  	   s.	  03.06.1999	  
i.	  Whisborne	  Angus	  Og	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Estee	  Lauder	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Vet	  EH2	  
A	  sound	  moving	  bitch,	  nice	  size,	  nice	  shaped	  rear	  quarters,	  nice	  straight	  front,	  pleasing	  head	  and	  eye,	  not	  in	  the	  best	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI2	  
8,5	  -‐	  vuotias	  veteraani,	  joka	  on	  erinomaisessa	  kunnossa.	  Hyvä	  pää.	  Miellyttävä	  ilme.	  Erinomaiset	  kaula,	  eturinta	  &	  
runko.	  Hieman	  luisu	  lantio.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  
	  



	  
Adamant’s	  Sweet	  Dreams	  	   FIN14547/04	  	   s.	  03.01.2004	  
i.	  With	  Touch	  Fortune	  Teller	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Käy	  H	  
A	  little	  tall	  to	  me	  and	  fine	  throughout.	  I’d	  like	  a	  little	  bit	  more	  bone.	  She	  got	  a	  pleasing	  head	  &	  expression.	  Eye	  could	  
be	  darker,	  I’d	  like	  more	  depth	  of	  brisket,	  moved	  very	  close	  behind.	  
	  
	  
Adamant’s	  Sweet	  Fantasy	  	   FIN14550/04	  	   s.	  03.01.2004	  
i.	  With	  Touch	  Fortune	  Teller	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN4	  
Nice	  female.	  Good	  proportions.	  Should	  be	  better	  condition.	  Nice	  head.	  Strong	  neck	  and	  nack.	  Chest	  could	  be	  deeper.	  
Correct	  tail.	  Well	  angulated.	  Good	  movement,	  a	  little	  bit	  free	  in	  elbows.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  
Upeasti	  liikkuva,	  hieman	  kookas.	  Eritt.	  kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Hyvä	  tiivis	  runko.	  Sievä	  pää,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  
hiem.	  pidempi.	  Hyvä	  runko,	  hiem.	  löysät	  kyynärpäät.	  Eturinta	  voisi	  olla	  voimakkaampi.	  Riitt.	  kulm.	  takaa.	  Korkeahkot	  
kintereet.	  Liikkuu	  aht.	  takaa,	  erinom.	  sivulta.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Excellent	  type	  and	  condition.	  Good	  head	  and	  expression.	  Strong	  bone.	  Body	  could	  be	  a	  bit	  deeper.	  Excellent	  
angulation.	  Quite	  good	  movement.	  Would	  like	  more	  self	  confidence.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
3	  v	  5	  kk.	  Mittasuhteiltaan	  ja	  sukupuolileimaltaan	  miellyttävä,	  tasapainoinen	  narttu,	  jolla	  erittäin	  hyvä	  raajaluusto.	  
Narttumainen	  pää	  ja	  ilme.	  Otsapenger	  voisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  purenta	  ja	  huulilinja.	  Kauniit	  korvat.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Olkavarret	  voisi	  olla	  viistommat.	  Riittävän	  pitkä	  rintakehä.	  Eturinta	  voisi	  olla	  parempi.	  Hyvät	  takakulmaukset	  
ja	  käpälät.	  Erinomainen	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  edestä	  hieman	  kerien,	  sivusta	  hyvällä	  askelpituudella.	  Miellyttävä	  
luonne.	  Esiintyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Adamant’s	  Take	  This	  Dance	   FIN45487/06	  	   s.	  01.09.2006	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  World	  Premier	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Pek	  2	  KP	  
Very	  promising	  puppy.	  Nice	  type.	  Good	  head	  and	  expression.	  Strong	  body.	  Very	  good	  angulation.	  Movement	  ok	  for	  
age.	  Should	  be	  a	  bit	  more	  outgoing.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
8.5	  kk.	  Olemukseltaan	  miellyttävä	  tasapainoisesti	  kehittynyt	  pentu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet	  ja	  sukupuolileima.	  Runko	  
saa	  luonnollisesti	  vielä	  tiivistyä.	  Oikealaatuinen	  ja	  –	  ilmeinen	  pää.	  Hyvä	  purenta.	  Erinomaiset	  huulet	  ja	  korvat,	  Kaunis	  



kaula,	  joka	  kiinnittyy	  hyvin	  ylälinjaan.	  Hieman	  luisu	  lantio,	  muuten	  hyvä,	  vahva	  takaosa.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Vahvat	  
käpälät.	  Lupaava	  karvapeite.	  Liikkuu	  edestä	  hieman	  löysästi.	  Sivusta	  erinomaisesti.	  Lupaava	  kokonaisuus.	  Esiintyy	  ja	  
esitetään	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Rovaniemi	  KV	  10.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Very	  good	  in	  type.	  Like	  to	  see	  more	  length	  in	  leg.	  I	  like	  her	  head	  a	  lot.	  It’s	  nice	  in	  expression.	  Good	  hindquarters.	  Is	  not	  
racy	  enough	  for	  springer	  at	  the	  moment.	  Coat	  is	  very	  nice	  and	  presentation.	  Good	  mover.	  
Pello	  KR	  21-‐22.7.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Mittasuht.	  oikea,	  sopusuhtainen	  hieman	  lihavassa	  kunnossa.	  Oikea	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Hieman	  kehittymätön.	  
Erittäin	  hyvät	  raajat.	  Hyvä	  turkki,	  luonne	  ja	  liikkeet.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  
Kaunis	  nuori	  narttu.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Riittävästi	  
kulmautunut.	  Hyvä	  ylälinja.	  Erittäin	  hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Erinom.	  tyyppi,	  miellyttävä	  pää,	  hyvä	  rakenne,	  hyvä	  luusto	  ja	  kulmaukset.	  Eritt.	  hyvin	  kehittynyt	  runko	  ja	  kaunis	  
ylälinja.	  Antaa	  tässä	  vaiheessa	  hieman	  matala	  raajaisen	  yleisvaikutelman.	  Tasapainoinen	  kokonaisuus	  ja	  erinom.	  
liikkeet.	  Esiintyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  Saisi	  olla	  kokoa	  suurempi.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  VASERT	  PN3	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  kauniit	  ääriviivat.	  Hyvä	  pää.	  Kaunis	  kaula	  &	  erinomainen	  ylälinja.	  Sekä	  
rintakehä	  &	  erinomainen	  runko.	  Leveät	  reidet	  &	  erinomaiset	  takakulmaukset.	  Hienot	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  
erinomaisesti.	  Esitetään	  hyvin.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  	  
Matalaraajaiselta	  vaikuttava	  narttu,	  jolla	  selvä	  sukupuolileima,	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvin	  asettuneet	  korvat,	  
hyvä	  kaula,	  kaarevat	  kylkiluut,	  pitkähkö	  lanneosa,	  hieman	  lyhyt	  olkavarsi,	  liikkuu	  edestä	  leveästi	  löysin	  kyynerpäin,	  
erinomainen	  luonne.	  
	  
	  
Adamant’s	  Unique	  Print	  	   	   FIN41632/04	  	   s.	  14.06.2004	  
i.	  Adamant’s	  Superman	  	  	  e.	  	  Rowntree	  Pure	  Chocolate	  

Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN4	  
Utm	  typ.	  välf.	  fem	  huvud.	  Mörka	  vck	  ögon,fint	  djup	  i	  nosparti,	  välpl.	  öron,	  vackert	  milt	  uttr,	  bra	  hals,	  fina	  vinkl.	  fr	  &	  
bak.	  Stram	  rygg	  tillr.	  kropp.	  Fin	  lårbredd	  &	  fina	  låga	  has,	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Nyttjar	  svans	  väl.	  i	  rörelse.	  Bra	  pälskvalite.	  
Rör	  m.	  bra	  steg,	  kunde	  ha	  stabilare	  framtill.	  Trevlig	  temp.	  Välvisad.	  	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  
Nice	  type	  and	  feminine,	  good	  neck	  and	  topline.	  Nice	  head	  and	  expression,	  good	  front	  and	  bone.	  Ribcage	  should	  be	  
deeper.	  Nice	  coat,	  good	  angulation.	  Nice	  mover.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  VSP	  
Exc.	  breedtype,	  3	  years	  old,	  showing	  very	  nice	  condition.	  Scissorsbite.	  Exc.	  head.	  Clean	  neck	  &	  shoulders.	  Prober	  
ribcage.	  Nice	  proportion	  in	  body.	  Prober	  tailset.	  Moves	  ok.	  Well	  presented.	  



Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
3	  years	  old.	  Nice	  stylish	  female.	  Bite	  correct.	  Head	  feminine.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Very	  good	  body	  proportions.	  Moves	  
good,	  bit	  high	  tail	  carry.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Nice	  sized	  bitch	  in	  firm	  condition,	  pleasing	  in	  head,	  nice	  width	  of	  forechest.	  I’d	  like	  a	  little	  more	  depth	  of	  brisket,	  right	  
amount	  bone,	  moved	  a	  little	  wide	  in	  front,	  very	  close	  behind.	  
	  
	  
Adamant’s	  Wild	  And	  Free	  	   FIN12362/05	  	   s.	  17.12.2004	  
i.	  Mompesson	  Sky	  View	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN4	  VASERT	  
Kaunis,	  sopusuhtainen	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää,	  miellyttävä	  ilme.	  Erinomainen	  kaula,	  runko	  ja	  
takaosa.	  Tyylikäs	  ylälinja.	  Hyvä	  laatuinen	  karva	  jota	  voisi	  olla	  hieman	  enemmän,	  liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Sopivan	  kokoinen.	  Tyylikäs.	  Hyvä	  pää.	  Yksi	  etuhammas	  pois	  oikeasta	  purennasta.	  Hyvät	  raajojen	  kulmaukset	  ja	  
sopusuht.	  luusto.	  Hyvä	  rinnansyvyys.	  Kevyet	  vaivattomat	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti.	  
Pietarsaari	  R	  13.5.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN3	  
Voimakas	  narttu	  jolla	  urosmainen	  pää,	  etuasentoiset	  lavat,	  kiertää	  kyynärpäitä	  ulospäin,	  hyvä	  häntä,	  liikkeessä	  
erinomainen.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Käy	  EH-‐	  
Nice	  head	  with	  dark	  eye	  but	  a	  little	  bit	  masculine.	  Adequate	  neck,	  rather	  straight	  shoulders	  which	  affected	  her	  front.	  
Compact	  with	  a	  good	  firm	  topline	  &	  correct	  tailset,	  nicely	  turned	  quarters,	  animated	  movement.	  In	  good	  coat,	  with	  
neat	  feet.	  
	  
	  
Adamant’s	  World	  Premiere	  	   FIN12361/05	  	   s.	  17.12.2004	  
i.	  Mompesson	  Sky	  View	  	  	  e.	  Adamant's	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Quality	  bitch,	  good	  neck	  and	  shoulders,	  level	  topline,	  nice	  depth	  of	  body,	  well	  angulated	  quarters,	  short	  hocks.	  I’d	  like	  
more	  fluting	  between	  eyes	  and	  better	  eyeshape,	  moves	  steady.	  
	  
	  
Aida	  Athenia	  Levana	  	   	   SHSB562213	  	   s.	  10.01.1998	  
i.	  	  Juurilehdon	  Aramis	  	  	  e.	  	  Of	  Skyway	  Raincloud	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hamina	  KR	  13.5.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PN2	  VASERT	  ROP-‐Vet	  



Erinom.	  kunnossa	  oleva	  vet.	  narttu.	  Erinom.	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Vahva	  selkä.	  Erinom.	  runko.	  Hyvä	  takaosa.	  Hyvät	  
kulmaukset.	  Hyvät,	  tehokkaat	  liikkeet.	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐Vet	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppi.	  Hieman	  raskaassa	  kunnossa.	  Pää	  saisi	  kallo-‐osastaan	  olla	  jalompi	  ja	  kuono-‐osastaan	  pidempi.	  
Seistessä	  tasapainoinen	  ylälinja.	  Voimakas	  takaosa	  ja	  leveät	  takaliikkeet.	  Ikä	  alkaa	  jo	  painaa	  liikkeessä.	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Vet	  EH1	  
Typisk,	  feminin,	  välkonsterad	  tik.	  Bra	  huvudform.	  Välvinklad.	  Stark	  benstomme.	  Vill	  inte	  visa	  sig	  o	  värkar	  mkt	  ledsen.	  
Väl	  upvisad.	  
	  
	  
Alfalex	  Fairy-‐Tale	   	   EST-‐02248/05	   s.	  23.06.2005	  
i.	  Barecho	  Fun	  For	  The	  Future	  	  	  	  	  e.	  Estrellest	  Riinu-‐Ly-‐Panda	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Nice	  neck	  and	  shoulders,	  level	  topline,	  would	  like	  more	  depth	  of	  brisket,	  a	  little	  masculine	  in	  head	  for	  me,	  I’d	  like	  
softer	  expression.	  
	  
	  
Alfalex	  Flash	  	   	   FIN51603/05	  	   s.	  23.06.2005	  
i.	  Barecho	  Fun	  For	  The	  Future	  	  	  	  	  e.	  Estrellest	  Riinu-‐Ly-‐Panda	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  EH-‐	  
Good	  type	  &	  size.	  Correct	  feminin	  head.	  Good	  length	  of	  neck.	  Topline	  not	  completely	  stable.	  Rib-‐cage	  a	  bit	  round.	  
Legs	  a	  bit	  fine	  in	  bones	  and	  shorter.	  Movement	  powerful	  but	  not	  completely	  balanced.	  
	  
	  
Amber	  	   	   	   FIN28568/03	  	   s.	  19.05.2003	  
i.	  Livingdale's	  Harlequin	  Man	  	  	  e.	  	  Springrain	  Sunbeam	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Strong	  female.	  A	  little	  bit	  over	  weighted.	  Good	  proportions.	  Correct	  head.	  A	  little	  bit	  round	  eyes.	  Back	  should	  be	  
stronger	  in	  movement.	  A	  little	  bit	  slopy	  croup.	  Good	  chest.	  Well	  angulated.	  Too	  free	  elbows	  in	  movement,	  should	  be	  
more	  parallel.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  sopiva	  luustoinen	  narttu,	  jolla	  hyvä	  kaunis	  pää	  ja	  ilme,	  erinomainen	  runko,	  hyvät	  liikkeet,	  
hyvä	  turkki,	  esiintyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Käy	  EH4	  
Nice	  sized	  bitch,	  carrying	  too	  much	  weight.	  I	  like	  her	  head	  and	  expression.	  Good	  depth	  of	  body,	  well	  shaped	  quarters,	  
moves	  steady	  in	  profile,	  very	  erratic	  behind.	  



Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  	  
Hyvän	  tyyp.	  ja	  kok.	  narttu,	  jolla	  hyvän	  muot.	  pää.	  Vahva	  runko.	  Hyvä	  eturinta.	  Vankka	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  Hieman	  
painuneet	  ranteet.	  Toivoisin	  tiiviimmän	  lihaskunnon.	  Takaliikkeet	  saisivat	  olla	  paremmat.	  Sivuliikkeet	  hyvät.	  Hyvä	  
luonne.	  
	  
	  
Ancer’s	  Dream	  Of	  Goal	   	   FIN16635/05	  	   s.	  06.02.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Beauty	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Mikkeli	  R	  25.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Mittasuhteiltaan	  oikea,	  hieman	  kevyt	  rakenteinen	  narttu.	  Sillä	  on	  riittävä	  nartunpää,	  kuiva	  kaula,	  hyvä	  selkä.	  
Rintakehä	  hieman	  kapea	  ja	  matala.	  Hyvät	  raajat.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  Pientä	  ahtautta	  liikkeissä.	  
	  
	  
Ancer’s	  Dream	  Of	  Vision	   	   FIN16636/05	  	   s.	  06.02.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Beauty	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Sulkava	  R	  27.5.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Juniorilta	  vaikuttava,	  ilmava	  narttu,	  jolla	  vähän	  hento	  luusto	  ja	  runko.	  Hyvä	  ilme	  ja	  pää.	  Hyvä	  muoto(?),	  pystyt	  lavat	  
ja	  hyvin	  hontelot	  etuliikkeet.	  Takakulmat	  paremmat,	  samoin	  takaliikkeet.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Elegantti	  kokonaisuus,	  päässä	  hyvät	  mittasuhteet,	  mutta	  kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Riittävä	  kuono-‐osa.	  Hyvä	  
eturinta	  +	  selkälinja,	  keski	  vahva	  luusto.	  Riittävät	  polvikulmaukset,	  hyvälaatuinen	  mutta	  niukka	  karva.	  Saisi	  olla	  
reippaampi	  luonteeltaan.	  Liikkeessä	  askelpituus	  saisi	  olla	  pidempi.	  
	  
	  
Ancer’s	  Fantastic	  Finn	   	   FIN14520/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Beauty	  Dream	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  T	  
Ilmava,	  neliömäinen	  narttu,	  jolla	  kevyt	  luusto,	  hyvä	  pituus	  päässä,	  mutta	  kevyt	  kuono-‐osa.	  Hyvä	  kaula,	  taakse	  
laskeva	  lantio,	  puutteelliset	  polvikulmaukset,	  yhdessä	  antavat	  voimattoman	  ja	  lyhyen	  taka-‐askeleen.	  Mikä	  vaikuttaa	  
palkintoon.	  Kauniit	  käpälät.	  
	  
	  
Ancer’s	  Incredible	  Ida	   	   FIN28863/07	  	   s.	  30.04.2007	  
i.	  Ancer’s	  Dymanite	  Charm	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Carina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  



Tulos:	  Pek	  2.	  	  
7	  kk	  reipas	  ja	  iloinen	  narttupentu,	  joka	  on	  vielä	  rungoltaan	  melko	  kapea.	  Sievä	  nartun	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Riittävästi	  
kulmautunut	  etuosa.	  Rintakehä	  saa	  vielä	  kehittyä.	  Luisu	  lantio	  &	  matala	  hännänkiinnitys.	  Riittävä	  raajaluusto.	  Vielä	  
kovin	  pentumaiset	  liikkeet	  ja	  lyhyt	  askel.	  
	  
	  
Aploodien	  Bella	  	   	   FIN26842/04	  	   s.	  16.03.2004	  
i.	  Inu-‐Goya	  My	  Music	  	  e.	  	  Sweetie-‐pie	  Angelique	  

Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Good	  type	  and	  size.	  Feminin	  head	  with	  fine	  muzzle	  and	  round	  eyes.	  Fine	  neck	  at	  medium	  length.	  Topline	  unstable	  in	  
movement.	  Would	  prefer	  deeper	  chest.	  Front	  angulation	  a	  little	  open	  with	  too	  short	  upperarm.	  Legs	  a	  little	  too	  fine	  in	  
bone	  and	  not	  enough	  drive	  in	  movement.	  
	  
	  
Aploodien	  Cordelia	  Chase	  	   FIN43228/05	  	   s.	  15.08.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Sudden	  Appearance	  	  e.	  	  Sweetie-‐pie	  Angelique	  

Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  EH-‐	  
Bitch	  of	  good	  size.	  Head	  with	  good	  expression,	  longer	  stop	  and	  not	  parallel	  in	  lines.	  Good	  neck.	  Topline	  is	  level	  and	  
not	  firm	  enough.	  Good	  body.	  Front	  angulation	  is	  bit	  too	  open,	  with	  shorter	  leg	  and	  loose	  elbows.	  Good	  
hindangulation.	  Movement	  powerful	  but	  not	  enough	  balanced.	  
Äetsä	  R	  8-‐9.9.2007;	  Lilian	  Hanniste,	  Viro	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Kaunis	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Pitkät	  korvat.	  Hyvä	  selkälinja	  ja	  häntä.	  Vahva	  eturinta	  ja	  
rintakehä.	  Hyvät	  raajat	  ja	  turkki.	  Vapaa	  liikunta.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  PN4	  	  
Reipas,	  iloisesti	  esiintyvä,	  hyvin	  liikkuva	  narttu.	  Hyvä	  pään	  malli,	  otsauurret	  voisi	  olla	  parempi.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  
pystyt	  lavat	  ja	  suora	  olkavarsi.	  Hyvä	  rintakehä	  &	  runko.	  Reisi	  voisi	  olla	  hieman	  leveämpi.	  Riittävä	  kinnerkulmaus.	  
Aavistuksen	  pehmeä	  karva.	  
	  
	  
Arrant	  But	  I’m	  Sweet	   	   FIN41709/06	  	   s.	  08.04.2006	  
i.	  Cleavehill	  Lloyd’s	  Spirit	  	  	  e.	  Arrant	  Ramina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Beaut	  head	  with	  nice	  dark	  eyes,	  looking	  a	  little	  bit	  cockery	  but	  this	  could	  be	  an	  optical	  illusion	  because	  of	  being	  
tricolor,	  adequate	  neck,	  straight	  front,	  needs	  to	  mature	  to	  get	  brisket	  to	  pull	  elbows	  in,	  good	  straight	  firm	  topline,	  
nicely	  turned	  quarters,	  little	  long	  cast	  in	  loin.	  Good	  coat,	  moved	  with	  drive	  &	  animation.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  



Good	  dark	  eye	  and	  pigment.	  Ears	  well	  set.	  Nice	  head.	  Good	  neck,	  shoulder	  and	  bone.	  Nice	  spring	  of	  rib	  and	  stifle	  is	  
well	  bend.	  Nice	  level	  topline,	  correct	  tailset.	  She	  moved	  well	  but	  movement	  is	  a	  little	  close	  in	  front.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Utm.	  storlek.	  Välbalancerad.	  Fint	  feminint	  huvud	  med	  bra	  uttryck.	  Behöver	  utvecklas	  	  i	  skallen.	  Bra	  hals.	  Välutvecklad	  
kropp	  o	  förbröst.	  Till	  räcklig	  benstomme,	  fina	  tassar.	  God	  vinkling	  bak,	  tillräcklig	  fram.	  Lite	  pluffsig	  i	  kroppen,	  som	  
stör	  rygglinjen.	  Rör	  sig	  väl	  från	  sidan,	  mkt.	  trång	  bak.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
A	  feminine	  bitch	  of	  nice	  size,	  good	  reach	  of	  neck,	  good	  spring	  of	  rib,	  nice	  shape	  quarters,	  happy	  sound	  mover.	  
	  
	  
Arrant	  Rochallor	  Brit	   	   FIN41708/06	  	   s.	  08.04.2006	  
i.	  Cleavehill	  Lloyd’s	  Spirit	  	  	  e.	  Arrant	  Ramina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Jun	  EH4	  
Little	  bit	  too	  heavy.	  Well	  proportioned	  head.	  Correct	  bite.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  clean	  neck.	  Little	  bit	  too	  fat.	  I’d	  like	  to	  
have	  more	  correct	  movement.	  Very	  Good	  temperament.	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Black	  &	  white	  &	  tan.	  Very	  good	  type.	  Very	  well	  developed.	  A	  bit	  long	  in	  body.	  Very	  good	  condition.	  Nice	  head	  with	  
very	  good	  expression.	  For	  this	  age	  very	  good	  body	  depth.	  Good	  front	  angulation.	  Should	  have	  a	  bit	  more	  angulation	  
in	  back.	  Moved	  well,	  good	  feets.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Lovely	  head	  with	  nice	  dark	  eye,	  kind	  expression.	  Rather	  short	  in	  neck	  not	  helped	  by	  straight	  shoulders.	  Rather	  long	  
cast,	  which	  caused	  her	  to	  dep	  in	  topline.	  Nicely	  turned	  quarters,	  good	  coat,	  super	  temperament.	  Movement	  not	  her	  
forte.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Miellyttävä	  käytöksinen	  juniorinarttu,	  jonka	  tulee	  saada	  vielä	  lisää	  raajakorkeutta.	  Hyvä	  kallo,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  
hiukan	  pidempi	  ja	  voimakkaampi.	  Erinom.	  ilme.	  Toivoisin	  pidemmän	  kaulan	  ja	  voimakkaammin	  kulm.	  raajat.	  Erinom.	  
runko,	  voisi	  olla	  tiiviimpi.	  Hyväasent.	  hanta.	  Selkälinja	  elää	  turhan	  paljon	  liikkeessä.	  Toivoisin	  ulottuvamman,	  
joustavamman	  sivuaskeleen.	  Erinom.	  esiintyminen,	  oikea	  asent.	  takalinja.	  
Nurmes	  R	  10.6.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Mittasuht.	  aavistuksen	  pitkä,	  kaunispäinen	  narttu.	  Moitteeton	  selkä.	  Hyväas.	  rintakehä.	  Hyvät	  raajat,	  turkki	  ja	  
luonne.	  Esitetään	  hieman	  lihavassa	  kunnossa.	  Liikkuu	  kintereet	  ulkona.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Good	  pigment,	  eye	  and	  head.	  Nice	  front,	  bone	  and	  feet.	  Good	  reach	  of	  neck.	  Level	  topline.	  Good	  tailset	  and	  bend	  of	  
stifle.	  Ribs	  nicely	  sprung.	  Needs	  to	  watch	  the	  back	  movement	  when	  moving.	  Well	  presented.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  



Bitch	  of	  good	  size.	  Correct	  feminine	  head.	  Medium	  length	  of	  neck.	  Topline	  level	  and	  not	  firm	  enough.	  Good	  front	  
angulation.	  Too	  close	  in	  brisk,	  slightly	  toeing	  out.	  Hindlegs	  too	  open	  and	  light	  in	  bone.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  H	  
A	  deep	  bodied	  bitch,	  I’d	  like	  better	  shaped	  quarters,	  rather	  plain	  in	  head,	  not	  soundest	  of	  movers.	  
	  
	  
Art-‐Wave’s	  Big	  Mama	   	   FIN21825/03	  	   s.	  14.01.2003	  
i.	  Mompesson	  Playboy	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Big	  Bertha	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  VSP	  
Erinomainen	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuht.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme	  samoin	  kaula.	  Erinomainen	  runko.	  Eturintaa	  voisi	  olla	  
enemmän.	  Tyylikäs	  	  ylälinja.	  Hyvä	  laatuinen	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  ERI4	  
Beautifully	  presented	  bitch	  in	  good	  coat	  and	  condition.	  Nice	  head	  &	  eye.	  Kind	  expression,	  good	  width	  of	  forechest,	  
nice	  straight	  front,	  I’d	  like	  just	  a	  little	  more	  turned	  of	  stifle,	  moved	  very	  well	  and	  happily.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN4	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  mittasuhteet.	  Kauttaaltaan	  hyvin	  feminiininen	  kokonaisuus.	  Hyvänmallinen,	  feminiininen	  pää.	  
Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  runko.	  Sopiva	  luusto.	  Kaunis,	  oikalaatuinen	  turkki.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  
Liikkuu	  rodunomaisella	  askeleella.	  Esitetään	  kauniisti.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI4	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  ja	  kok.	  narttu.	  Hyvä	  fem.	  pää,	  joskin	  huulikulma	  voisi	  olla	  hieman	  selvempi.	  Hyvä	  kaula.	  Erinom.	  
runko	  ja	  eturinta.	  Vahva	  luusto.	  Riitt.	  kulm.	  Liikkuu	  hyvin	  ja	  tehokkaasti.	  Hyvä	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  EH1	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  mittasuhteiltaan	  oikea	  narttu,	  joka	  olisi	  edukseen	  hieman	  tiiviimmässä	  kunnossa.	  Hyvä	  
kallo,	  kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hyvä	  kaula.	  Tilava	  runko.	  Riittävästi	  kulmautuneet,	  hyvä	  luustoiset	  raajat.	  
Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin,	  mutta	  liikkeessä	  kovin	  pehmeä	  selkä.	  
	  
	  
Astrospring’s	  Ismene	  	   	   FIN26134/04	  	   s.	  25.12.2003	  
i.	  Springmoon's	  Magic	  Formula	  	  	  e.	  Astrospring's	  Dione	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Nice	  female.	  Good	  condition,	  proportions.	  Correct	  head.	  Good	  neck	  and	  back.	  Medium	  angulated	  front,	  well	  behind.	  
Correct	  tail.	  A	  little	  bit	  free	  elbows	  in	  movement.	  Movement	  ok.	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN3	  
	  2	  år	  gammal.	  Elegant	  välbyggd	  feminin	  tik.	  Bra	  ögon,	  öron	  och	  bett.	  Bra	  hals.	  Stork	  rygg.	  Väl	  ansatt	  svans.	  Kunde	  ha	  
litet	  mer	  bröstdjup.	  Bra	  vinklad	  benstomme	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  bra	  bak,	  litet	  löst	  fram.	  Bra	  päls,	  	  färg	  och	  
temperament.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  



Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  CACIB	  
Nice	  in	  bone	  and	  substance.	  Exc.	  body.	  Very	  nice	  in	  head	  &	  expression.	  Earset	  a	  bit	  low,	  good	  forechest.	  Strong	  
topline.	  Exc.	  hindquarters	  and	  good	  croup.	  Good	  mover.	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PN3	  
3	  v.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileim.	  erinom.,	  hyvässä	  kunnossa	  esitetty	  nuori	  narttu,	  jolla	  kaunis	  pää	  ja	  ilme,	  hyvä	  
purenta.	  Riittävät	  huulet	  ja	  kulmakaaret,	  kauniit	  korvat,	  kaunis	  ylälinja.	  Etuosa	  voisi	  olla	  paremmin	  kulm.	  Hyvä	  
takaosa,	  erinom.	  karvanlaatu.	  Hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  sivusta	  hyvin,	  edestä	  kerien.	  Hieno	  heiluva	  häntä.	  
	  
	  
Backa	  Tinkerbell	  Glory	  At	  Walnut	  	   FIN45696/07	  	   s.	  11.10.2006	  
i.	  	  Brigadoon	  Ebony	  And	  Ivory	  	  	  e.	  	  Backa	  Tinkerbell	  Ariadne-‐Bell	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Pek	  (7-‐9	  kk)	  1	  KP	  VSP-‐Pentu	  
Nice	  7	  month	  old	  baby.	  Good	  head	  if	  a	  little	  plain	  in	  front.	  Good	  neck,	  firm	  topline.	  Nice	  ribs,	  good	  depth	  in	  brisket.	  
Nicely	  turned	  quarters	  without	  being	  over,	  good	  tailset	  nicely	  carried.	  Little	  straight	  in	  shoulders	  which	  made	  front	  
movement	  a	  little	  wide.	  
Orivesi	  KV	  14.7.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Pienehkö	  hiem.	  matala	  raaj.	  vaikuttava	  9	  kk	  vanha	  jun.	  Otsapenger	  tulisi	  olla	  selvempi	  ja	  pää	  kauttaaltaan	  voimakk.	  
Syvä	  rintakehä.	  Hyvät	  takakulm.	  ja	  runko.	  Kokoon	  sopiva	  luusto.	  Liikkuu	  yhdensuunt.	  mutta	  askel	  tulisi	  olla	  pidempi.	  
Jun.	  joka	  kovasti	  pentumainen.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  H	  
A	  pretty	  bitch,	  well	  handled	  by	  young	  handler,	  too	  fine	  to	  me	  throughout,	  not	  a	  happy	  mover.	  
	  
	  
Baskethill’s	  Goldenblossom	   FIN19230/99	  	   s.	  22.03.1999	  
i.	  Adamant’s	  Superman	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Even	  So	  Blossom	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐Vet	  
Erittäin	  reippaassa,	  hyvässä	  kunnossa	  esitetty	  veteraani.	  Ilmeikäs	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Hyvä	  etuosa	  ja	  runko.	  
Lanne-‐osa	  köyristyy	  hieman	  liikkeessä.	  Reippaat	  liikkeet,	  käyttäytyy	  hyvin.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐Vet	  
Very	  nice	  liver	  and	  white	  in	  excellent	  condition	  for	  her	  age.	  Beautiful	  head	  and	  expression.	  Very	  well	  proportioned	  
body.	  Good	  angulations.	  Very	  positive	  movement	  with	  lot	  of	  temperament.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐Vet	  
8	  v.	  Erittäin	  hyvässä	  kunnossa	  esitetty	  laadukas	  veteraani	  narttu,	  jolla	  hyvä	  kaunislinjainen	  ja	  –	  ilmeinen	  pää.	  Hyvin	  
hoidettu	  suu.	  Hyvät	  huulet.	  Pitkät	  korvat.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  runko.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut	  
edestä	  ja	  takaa.	  Tiiviit,	  vahvat	  käpälät.	  Ikäisekseen	  hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  oikealla	  asenteella	  ja	  askelpituudella	  ja	  
edelleen	  ryhdikkäästi.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PN2	  ROP-‐Vet	  



Erinom.	  tyyppi,	  hyvä	  kunto.	  Sopiva	  luusto,	  varma-‐asentoiset	  raajat.	  Hyvin	  kaunis	  pään	  sivukuva,	  lempeä	  levollinen	  
ilme,	  pää	  jo	  hiukan	  kuivunut.	  Sopivasti	  kaulaa,	  hyvin	  kulm.	  raajat.	  Hyvä	  runko,	  hiukan	  pitkävarp.	  käpälät.	  Liikkuu	  
oikealla	  tyylillä,	  mutta	  saisi	  käyttää	  takaosaansa	  voimakkaammin.	  Oikea	  askelpituus	  ja	  hyvä	  häntä.	  Hyvä	  
esiityminen.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Vet	  ERI3	  
Very	  good	  in	  type.	  Quite	  big	  for	  a	  bitch.	  Good	  length	  in	  head	  with	  good	  earset.	  Nice	  eye,	  good	  forechest.	  Good	  
hindquarters.	  Shade	  longer	  in	  loins.	  Exc.	  temperament.	  Very	  nice	  on	  the	  move.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐Vet	  
8	  yrs,	  still	  in	  good	  cond.,	  correct	  bite,	  a	  bit	  too	  much	  skin	  on	  throat,	  good	  reach	  of	  neck,	  nice	  forechest,	  I	  prefer	  more	  
knee,	  seen	  from	  the	  side	  good	  movement,	  from	  front	  not	  stable.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Sopusuhtainen	  narttu.	  Kallolinja	  voisi	  olla	  vieläkin	  parempi.	  Kaunis	  kaula.	  Sopivan	  vahva	  runko.	  Hyvä	  ylälinja.	  
Polvikulmauksia	  voisi	  olla	  enemmän.	  Hyvä	  karva	  ja	  liikkeet.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐Vet	  
8,5	  –	  vuotias	  veteraani,	  joka	  esiintyy	  ryhdikkäästi	  &	  reippaasti.	  Kaunis	  feminiininen	  pää.	  Hyvin	  säilynyt	  ylälinja.	  
Erinomainen	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Liikkuu	  tehokkaasti.	  
	  
	  
Baskethill’s	  Highlandblossom	   FIN29026/02	  	   s.	  30.05.2002	  
i.	  Streamside’s	  Kingfisher	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Gemima	  Jones	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Nice	  female	  in	  excellent	  condition	  and	  proportions.	  Nice	  head.	  Back	  could	  be	  stronger.	  Good	  chest.	  A	  little	  bit	  free	  
elbows.	  Correct	  tail.	  Happy	  movement.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  
Hyvät	  mittasuht.	  omaava	  kaunislinj.	  narttu,	  erinom.	  rotutyyppiä.	  Hyvä	  kaula,	  erinom.	  runko.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  
Hyvin	  kulm.	  takaa.	  Tänään	  hiem.	  niuk.	  turkissa.	  Erinomainen	  eturinta	  ja	  runko.	  Upeat	  lihakset.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  
hiem.	  löysästi	  edestä.	  Antaa	  töitä	  handlerilleen	  koko	  rahan	  edestä.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  EH2	  
Utm	  typ.	  välf.	  fem	  huvud.	  Fint	  uttr.	  Fina	  öron	  og	  bra	  ögon.	  Bra	  hals	  som	  fint	  fhyter	  i	  rygg.	  Harmoniska	  vinkl.	  Bra	  rygg	  i	  
stående.	  Välform	  bröstkorg	  m.	  ngt	  för	  mycket	  vikt	  i	  dag,	  fina	  lår,	  låga	  hasor,	  bra	  ben	  &	  tass.	  Rör	  m.	  bra	  steg	  men	  
välver	  sitt	  längparti	  og	  blir	  lite	  tung	  i	  rörelse.	  Utm.	  temp.	  	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Val	  ERI4	  
	  5	  år	  gammal.	  Elegant	  välbyggd	  	  tik	  med	  ett	  gott	  huvud.	  Gott	  ansatta	  öron	  och	  ögon.	  Korrekt	  bett.	  God	  hals.	  Stork	  
rygg.	  Välansett	  svans.	  Bra	  bröstkorg.	  Mycket	  bra	  vinklar,	  benstomme	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  litet	  kort	  bak	  och	  har	  
tendens	  till	  att	  slå	  över	  i	  golopp.	  Bra	  päls,	  färg	  och	  temperament.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN3	  
Vahvarakenteinen,	  kauttaaltaan	  tasapainoin	  en.	  Hyvä	  vahva	  pää	  ja	  kaula.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Vahva	  luusto	  
ja	  runko.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  avoimesti.	  



Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  
Very	  nice	  type	  and	  condition.	  Excellent	  head.	  Well	  proportioned	  body.	  Good	  angulations.	  Nice,	  merry	  movement.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
5	  v.	  Mittasuhteiltaan	  ja	  sukupuolileimaltaan	  hyvä	  narttu.	  Narttumainen	  pää	  ja	  ilme.	  Otsapenger	  voisi	  olla	  selvempi.	  
Hyvä	  purenta	  ja	  huulet.	  Voimakas	  kaula,	  hieman	  löysää	  kaulanahkaa.	  Kauniit,	  pitkät	  korvat.	  Tilava	  runko.	  Niukasti	  
kulmautunut	  edestä.	  Hyvä,	  vahva	  takaosa.	  Tiiviit	  käpälät.	  Karvanlaatu	  ok.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella,	  mutta	  
takapotku	  voisi	  olla	  tehokkaampi.	  Riittävä	  ryhti.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN3	  
Oikeantyyppinen,	  selvä	  sukupuolileima.	  Hyvä	  vahvuus.	  Kaunis	  nartunpää,	  jossa	  voisi	  olla	  hiukan	  täyteläisemmät	  
huulet.	  Erinom.	  ilme.	  Hyvä	  eturinta,	  etukulm.	  voisivat	  olla	  voim.	  ja	  kaula	  pidempi.	  Hyvät	  takakulm.	  Hyvät	  
pitkävarpaiset	  käpälät.	  Saisi	  olla	  kiinteämmässä	  kunnossa,	  jolloin	  ylälinja	  olisi	  tyylikkäämpi.	  Liikkuu	  halutessaan	  
hyvällä	  askelpituudella	  ja	  joustolla,	  köyristää	  mielellään	  selkää	  liikkeessä.	  Erinom.	  hännänkäyttö	  liikkeessä.	  Hyvä	  
karva.	  Esitetään	  kauniisti.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PN3	  VARACA	  
Good	  in	  bone	  &	  substance.	  Very	  nice	  in	  head,	  good	  length	  in	  muzzle,	  good	  stop.	  Nice	  eye.	  Good	  forechest.	  Strong	  
level	  topline.	  Good	  croup.	  Good	  hindquarters.	  Good	  condition.	  She	  moves	  with	  drive,	  frontmovement	  could	  be	  better.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  VSP	  
5	  yrs,	  exc.	  type,	  good	  size,	  lovely	  head,	  correct	  bite,	  good	  reach	  of	  neck,	  angulations	  in	  front	  &	  rear	  in	  harmony,	  exc.	  
brisket,	  good	  topline,	  slightly	  heavy	  cond.,	  good	  reach	  &	  drive	  with	  happy	  tail	  carriage.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  
Mittasuhteiltaan	  hyvä	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Kallolinja	  hieman	  taakse	  laskeva.	  Kaunis	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  
ylälinja-‐	  Kulmauksia	  voisi	  olla	  aavistuksen	  enemmän.	  Hyvä	  karva,	  liikkeet	  ja	  luonne.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  VARACA	  
5	  years	  old.	  Nice	  quality	  bitch.	  Good	  head.	  Correct	  bite.	  Very	  good	  neck	  &	  topline.	  Good	  angulations	  in	  hindquarters.	  
Very	  good	  free	  mover.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  EH-‐	  
A	  feminine	  headed	  bitch	  carrying	  too	  much	  weight	  on	  her	  shoulders	  which	  spoilt	  her	  movement.	  Deep	  in	  body.	  Not	  in	  
the	  best	  of	  coats.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  kaunis	  pää	  &	  viehättävä	  ilme.	  Erinom.	  etuosa.	  Täyteläinen	  runko.	  Hieman	  
luisu	  lantio.	  Vahva	  raajaluusto.	  Köyristää	  lanneosaa	  liikkeessä.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella,	  mutta	  hieman	  
kapeasti	  takaa.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  ja	  kok.	  narttu.	  Kaunis	  narttumainen	  pää.	  Hyvät	  silmät.	  Hyvä	  kaula.	  Erinom.	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  
Hieman	  laskeva	  lantio.	  Vankka	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  Hyvät	  etuliikkeet.	  Takapotku	  saisi	  olla	  tehokkaampi.	  Hyvä	  luonne	  
ja	  esiintyminen.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  	  



Hyvän	  tyyppinen	  valionarttu,	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  pitkähkö	  lanneosa,	  täyteläinen	  runko,	  
hieman	  lyhyt	  lantio,	  askelmitta	  voisi	  olla	  pidempää,	  hyvä	  luonne	  &	  karvanlaatu.	  
	  
	  
Baskethill’s	  Imperial	  Begum	  	   FIN34951/05	  	   s.	  23.06.2005	  
i.	  With	  Touch	  Holy	  Moses	  	  	  e.	  	  Baskethill's	  Highlandblossom	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  
Correct	  size,	  proportions.	  Good	  condition.	  Correct	  head.	  A	  little	  bit	  short	  neck.	  Back	  should	  be	  stronger.	  Too	  straight	  in	  
front,	  medium	  behind.	  Movement	  needs	  more	  balance,	  too	  close	  behind.	  
	  
	  
Baskethill’s	  Irish	  Blossom	   	   FIN34950/05	  	   s.	  23.06.2005	  
i.	  With	  Touch	  Holy	  Moses	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Nuo	  EH-‐	  
Correct	  size.	  Good	  proportions.	  Correct	  head.	  A	  little	  bit	  round	  eyes.	  Back	  should	  be	  stronger.	  A	  little	  bit	  slopy	  croup.	  
Needs	  more	  chest.	  Too	  straight	  in	  front.	  Movement	  needs	  more	  balance.	  Should	  be	  more	  parallel	  behind.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  
Hieman	  ujosti	  käyttäytyvä.	  Kaunislinjainen,	  erinom.	  mittasuhteet.	  Ikäisekseen	  hyvä	  runko.	  Sievä	  pää.	  Hyvä	  runko.	  
Erinom.	  kulm.	  taka.	  Hyvin	  rodunom.	  kokonaisvaikutelma.	  Valitettavasti	  ujostelee	  tilannetta	  eikä	  halua	  käyttää	  
häntäänsä.	  
Tornio	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Söt	  feminin,	  utmärkt	  huvud	  o	  utryckt,	  utmärkt	  hals,	  goda	  propotion,	  utmärkt	  bröstparti,	  urmärkt	  vinklar,	  ben	  o	  
tassar,	  mycket	  goda	  rörelser,	  sjunker	  något	  till	  rörelser,	  något	  fösiktig.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  erinomaiset	  mittasuhteet	  omaava	  narttu,	  jolla	  hyvä	  runko	  ja	  turkki,	  sopivasti	  
kulmautunut,	  pää	  ja	  ilme	  ok,	  hyvät	  liikkeet,	  esitetään	  hyvin.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  ja	  linjoiltaan	  eritt.	  hyvä.	  Ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  eturinta.	  Erinom.	  raajojen	  kulmaukset.	  Hyvä	  
runko.	  Liikkuu,	  esitetään	  ja	  käytt.	  hyvin.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Nice	  type.	  Good	  head	  and	  expression.	  Strong	  body.	  Good	  hind	  angulations.	  Moves	  well.	  Will	  have	  to	  become	  firmer	  in	  
topline.	  Very	  nice	  coat	  and	  condition.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  
21	  kk.	  Mittasuhteiltaan	  ja	  sukupuolileimaltaan	  miellyttävä,	  tasapainoisesti	  kehittynyt	  nuori	  narttu,	  jolla	  
sopusuhtainen	  raajaluusto.	  Narttumainen	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  purenta	  ja	  huulilinja,	  kauniit,	  pitkät	  korvat.	  Kaunis	  niska	  
ja	  kaula	  kiinnittyy	  hyvin	  ylälinjaan.	  Hyvä	  ylälinja.	  Vahva	  takaosa.	  Olkavarret	  voisi	  olla	  viistommat,	  muuten	  hyvät	  
kulmaukset.	  Tiiviit	  käpälät.	  Ikäisekseen	  tilava	  runko.	  Eturinta	  saa	  vielä	  kehittyä.	  Hieman	  lyhyt	  lantio.	  Hyvä	  



karvanlaatu.	  Voisi	  olla	  tiiviimmässä	  kunnossa.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella,	  mutta	  edestä	  kovin	  kierteisesti,	  mutta	  
rungon	  löysyys	  näkyy	  liikkeessä	  ja	  on	  hieman	  	  etumatala.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Oikeantyyppinen,	  vahvarunkoinen	  narttu,	  jolla	  tarpeeksi	  voimakas	  raajaluusto.	  Erinom.	  pään	  sivukuva	  ja	  mittasuht.	  
Kuono-‐osa	  saa	  vielä	  täyttyä.	  Hiukan	  jyrkkä	  lyhyt	  lantio,	  muuten	  hyvin	  kulm.	  takaosa.	  Tarpeeksi	  kulmauksia	  edessä.	  
Eturinta	  saa	  kehittyä.	  Liikkuu	  eritt.	  hyvällä	  ulottuvalla	  sivuaskeleella,	  mutta	  valitettavasti	  ei	  käytä	  häntäänsä	  
ollenkaan,	  vaan	  häntä	  koko	  ajan	  jalkojen	  välissä.	  Oikein	  hyvä	  karvapeite,	  täytyisi	  olla	  iloisempi	  ja	  reippaampi.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Exc.	  in	  type.	  I	  like	  her	  a	  lot.	  Very	  nice	  in	  head.	  Good	  length	  in	  foreface.	  Nice	  eye.	  Good	  earset.	  Exc.	  forechest.	  Good	  
length	  in	  body.	  Good	  hindquarters.	  Good	  croup.	  Is	  in	  very	  nice	  showcondition.	  Movement	  good	  but	  she	  could	  be	  more	  
happy	  in	  the	  ring.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
2	  yrs.,	  exc.	  type,	  good	  size,	  correct	  bite,	  missing	  some	  pigment,	  good	  reach	  of	  neck,	  nice	  forechest,	  well	  boned,	  good	  
feet	  &	  coat,	  a	  bit	  heavy	  condition	  which	  results	  in	  a	  weak	  back,	  in	  movement	  the	  tail	  is	  not	  coming	  up.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Mittasuhteiltaan	  hyvä,	  kaunis	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko.	  Sopivan	  vahva	  luusto.	  Hyvä	  
ylälinja.	  Sopivat	  kulmaukset.	  Hyvä	  karva	  ja	  liikkeet.	  Hyvä	  luonne,	  mutta	  saisi	  esiintyä	  iloisemmin.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
2	  years	  old.	  Good	  feminine	  head.	  Correct	  bite.	  Quite	  good	  body	  proportions.	  Present	  herself	  in	  good	  coat.	  Correct	  
angulations	  in	  hindquarters.	  Good	  tailset.	  Moves	  good,	  tail	  carry	  could	  be	  better.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  joka	  esitetään	  tänään	  tukevassa	  kunnossa.	  Oikealinjainen	  kaunis	  pää.	  Hieman	  
vaaleat	  silmät.	  Hyvä	  kaula	  &	  ylälinja.	  Erinom.	  eturinta.	  Voimakas	  runko.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Liikkuu	  
tehokkaasti	  hyvällä	  askelpituudella.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  narttu,	  jonka	  toivoisin	  hieman	  kuivemmaksi	  kokonaisuudeltaan.	  Hyvä	  pää,	  kaula	  ja	  rintakehä.	  
Vahva	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  Takaliikkeet	  voisivat	  olla	  hieman	  tehokkaammat,	  edestä	  ok.	  Hyvä	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
	  
	  
Baskethill’s	  Izzy	  Kidding	  	   	   FIN34953/05	  	   s.	  23.06.2005	  
i.	  With	  Touch	  Holy	  Moses	  	  	  e.	  	  Baskethill's	  Highlandblossom	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH-‐	  
Hyvät	  mittasuht.	  omaava,	  tän.	  hiem.	  ilmavalta	  vaikuttava,	  kaunis	  kaula.	  Hiem.	  lyhyt	  kuono-‐osa,	  vaaleahkot	  silmät.	  
Erinom.	  runko	  ja	  luusto.	  Kauniit	  käpälät.	  Riittäv.	  kulm.	  takaa.	  Korkeahkot	  kintereet,	  liikkuu	  aht.	  takaa,	  hyvin	  sivulta.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  
Sopivan	  kokoinen.	  Rungonmittasuht.	  oikean	  kokoinen.	  Erittäin	  kaunismuotoinen	  täyteläinen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  
Sopusuht	  runko.	  Lantio-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  suorempi.	  Tasapainoisesti	  kulm.	  raajat.	  Hyvät	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  



Tulos:	  Nuo	  EH4	  
Nice	  type.	  Feminine	  head,	  slightly	  short	  muzzle.	  Would	  like	  darker	  eyes,	  well	  proportioned	  body.	  Good	  front	  
angulations,	  hind	  quarter	  should	  be	  better.	  In	  movement	  topline	  should	  be	  firmer	  and	  straighter	  and	  would	  need	  
more	  drive	  behind.	  
	  
	  
Bibi	   	   	   FIN30750/05	  	   s.	  17.12.2003	  
i.	  Marmade	  	  Dissimilaryoung	  	  e.	  Estrellest	  Beryll	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hirvensalmi	  R	  14.4.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet,	  hyvä	  pään	  pituus,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi,	  
lyhyt	  kaula	  ja	  pystyt	  lavat,	  hyvä	  eturinta,	  riittävä	  rintakehä,	  luisu	  lantio,	  hyvä	  karvapeite,	  hyvät	  sivuliikkeet.	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Neck	  &	  head	  should	  be	  more	  refinied.	  Backend	  should	  be	  better.	  Some	  skin	  under	  the	  neck.	  Muzzle	  could	  be	  better	  
filled.	  Bodyshape	  is	  ok.	  	  
Sulkava	  R	  27.5.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Sopusuhtainen	  narttu,	  joka	  liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme,	  sekä	  purenta.	  Vähän	  etuasentoiset	  lavat,	  pehmeät	  
ranteet	  ja	  vähän	  latat	  käpälät.	  Hyvät	  takakulmat.	  Voisi	  lanneosastaan	  olla	  hiven	  lyhyempi.	  Liikkuu	  vähän	  ahtaasti	  
takaa	  ja	  vähän	  paremmin	  edestä.	  Vähän	  kookas!	  
Kangasniemi	  KR	  9.6.2007;	  Karlo	  Bala,	  Serbia	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN3	  
3-‐years	  old	  female.	  Head	  excellent.	  Strong	  backline	  &	  under	  line.	  Coat	  good.	  Backlegs	  little	  open.	  Good	  moving.	  Good	  
dog.	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
3	  v.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileim.	  erit.	  hyvä	  narttu	  jolla	  hyvin	  kaunis	  linj.	  ja	  ilm.	  pää.	  Hyvät	  huulet	  ja	  purenta,	  pitkät	  
korvat,	  hyvä	  niska	  mutta	  liian	  pystyasentoinen	  kaula.	  Hyvä	  rintakehä,	  pitkä	  lanneosa	  ja	  voisi	  olla	  napakammassa	  
kunnossa.	  Hyvä	  karvanlaatu,	  liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella,	  mutta	  kovin	  löysästi	  kyynärpäistä	  ja	  kintereestä,	  
kulmaukset	  voisi	  olla	  paremmat,	  erinom.	  luonne.	  
Puumala	  R	  28.7.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Vankka,	  oikeanmallinen	  narttu	  jolla	  eritt.	  hyvä	  kallo,	  kuono	  saisi	  olla	  täyteläisempi,	  sopiva	  eturinta,	  kaunis	  ylälinja,	  
hyvin	  kulmautuneet	  raajat,	  hiukan	  pyöristyvä	  lanne,	  etuliikkeet	  saavat	  tiivistyä	  ja	  kintereet	  vahvistua,	  eritt.	  hyvä	  
sujuva	  sivuaskel,	  mukava	  käytös.	  
Punkaharju	  R	  19.8.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN3	  VASERT	  
Sopivan	  kokoinen.	  Mittasuhteiltaan	  linjoiltaan	  oikein	  rakentunut.	  Hyvä	  pää.	  Sopusuhtainen	  luusto	  ja	  riittävä	  
rinnansyvyys.	  Hyvät	  raajojen	  kulmaukset.	  Voisi	  olla	  hieman	  massavammassa	  kunnossa.	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Correct	  in	  type.	  The	  skull	  is	  too	  wide.	  Correct	  front.	  Upright	  shoulder.	  Correct	  topline.	  Good	  hindquarters.	  Moves	  a	  
little	  narrow	  behind.	  
	  
	  
Bimbik’s	  Bela	   	   	  EST-‐03004/06	   s.	  02.07.2006	  



i.	  Fairsky	  Jack	  The	  Ripper	  	  	  e.	  	  Charmarq’s	  Lady	  Rose	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐pentu	  
6	  mån	  gammal.	  Välform.	  huvud.	  Kunde	  ha	  mer	  utf.	  nosparti,	  bra	  djup	  dock	  Välpl.	  öron	  bra	  bett,	  välform	  ögon,	  bra	  
hals	  &	  skuldra	  lite	  rak	  överarm.	  Stram	  rygg,	  lite	  brandt	  halsins.	  Välform	  bröstkorg.	  Fin	  vinkl	  bak	  m.	  härlig	  lårbredd,	  
Låg	  fin	  has,	  Bra	  bent	  ass,	  m.	  lovande	  pals	  Nyttjar	  svans	  val.	  Ra	  m.	  kort	  steg	  fr	  ?	  bra	  stil	  &	  steg.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Bitch	  of	  good	  type	  and	  size.	  Correct	  feminine	  head.	  Good	  neck	  and	  topline.	  A	  bit	  spring	  of	  ribs.	  Good	  angulation.	  
Front	  feet	  still	  slightly	  out	  and	  short	  pasterns.	  Well	  balanced	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  
Vankka	  rakent.	  juniorinarttu,	  jolla	  voimakas	  pää.	  Toivoisin	  hieman	  kuivemmat	  huulet	  ja	  kaulan	  ja	  hieman	  
elegantimman	  pään	  kokonaisuuden.	  Riitt.	  kaula.	  Hyvä	  rintakehä	  ja	  selkälinja.	  Eritt.	  voim.	  luusto.	  Hyvät	  kulm.	  Liikkuu	  
hyvin.	  Hyvä	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  nuori	  narttu.	  Melko	  hyvä	  pään	  malli,	  mutta	  pää	  voisi	  olla	  hieman	  kuivempi.	  Hyvä	  kaula	  &	  
eturinta.	  Hieman	  suora	  olkavarsi.	  Hyvä	  rinnan	  syvyys.	  Erittäin	  hyvä,	  vahva	  takaosa.	  Hyvä	  luusto.	  Hyvä	  karva.	  
Tasapainoiset,	  yhdensuuntaiset	  liikkeet.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  	  
Vahvaluustoinen	  pienehkö	  narttu	  jolla	  oikea	  purenta,	  vahva	  pää,	  turhan	  paljon	  kaulanalusnahkaa,	  seistessä	  hyvä	  
kaula	  &	  ylälinja,	  lyhyt	  olkavarsi,	  rinnansyvyys	  ei	  vielä	  riittävä,	  hyvin	  asettunut	  häntä,	  liikkuu	  edestä	  löysin	  kyynerpäin	  
&	  pehmein	  käpälin,	  askelmitta	  voisi	  olla	  pidempi,	  hyvä	  karvanlaatu,	  tarvitsee	  aikaa	  kehittyäkseen.	  
	  
	  
Bloomhill’s	  Love	  Call	  	   	   FIN38906/06	  	   s.	  24.06.2006	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  Mistily’s	  Happy	  Birthday	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Eritt.	  lupaava,	  erinom.	  rotutyypp.	  oleva.	  Erinom.	  mittasuht.	  Kaunis	  pää.	  Erinom.	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Suorahkot	  lavat,	  
lyhyet	  olkavarret.	  Erinom.	  kulm.	  takaa.	  Erinom.	  käpälät.	  Esitetään	  kauniissa	  kunnossa.	  Tänään	  hieman	  lihava,	  
joskaan	  se	  ei	  vielä	  häir.	  kokon.	  vaikutelmaa.	  Liikk.	  erinom.	  askeleella.	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  sop.	  kokoinen,	  hyvin	  kehitt.	  jun.	  narttu,	  fem.	  hyvänmallinen	  pää,	  jossa	  sopiva	  vahvuus,	  riit.	  kaula,	  
toiv.	  voimak.	  etukulm.,	  erinom.	  runko	  ja	  hyvä	  eturinta,	  keskivahva	  luusto,	  sopiv.	  kulm.	  takaa,	  oikea	  hännän	  kiin.,	  
erinom.	  karvanlaatu,	  liikkuu	  hyvällä	  askelpit.	  hieman	  ahtautta	  takaliik.,	  miellyt.	  luonne,	  olisi	  enempi	  edukseen	  
hieman	  hoikempana,	  esit.	  hyvin.	  	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  VASERT	  
9	  mån	  gammal	  feminine	  tike.	  Bra	  huvud.	  Bra	  öron,	  ögon	  och	  bett.	  Stork	  hals.	  Litet	  blot	  rygg.	  Bra	  ansatt	  svans.	  Bra	  
kropp	  för	  äldern.	  Bra	  vinklad	  benstomme	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  got	  nös	  hon	  vill.	  Bra	  päls	  färg.	  Prima	  temperament.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  



Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Excellent	  type.	  Nice	  head	  and	  expression.	  Well	  developed	  body.	  Good	  angulations.	  A	  bit	  childish	  in	  movement.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Very	  good	  in	  type.	  Good	  length	  of	  body.	  Head	  could	  be	  longer.	  Eyes	  a	  bit	  small.	  Good	  earset.	  Sufficient	  angulation	  in	  
front	  &	  rear.	  Good	  body	  &	  croup	  &	  coat	  texture.	  Movement	  is	  not	  so	  good	  today.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Feminin	  tik.	  Även	  för	  åldern	  mkt	  outvecklad.	  Feminint	  huvud	  som	  är	  tunnt	  i	  nosparti.	  Bra	  hals.	  Öppna	  vinklar	  fram.	  
Välkroppad.	  Stark	  rygg.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  ännu	  mycket	  valpigt	  med	  okej	  steglängd.	  Bra	  benstomme	  o	  päls	  
kvalitet.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
1	  yr,	  exc.	  type,	  good	  size,	  fem.	  head,	  slightly	  too	  good	  food	  cond.,	  missing	  P2,	  scissors	  bite,	  for	  the	  moment	  too	  much	  
skin	  under	  the	  throat.	  lovely	  topline,	  could	  have	  more	  forechest,	  must	  develop	  in	  body,	  narrow	  in	  hocks,	  open	  in	  
elbows,	  could	  have	  more	  drive.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Mittasuhteiltaan	  hyvä	  narttu.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Sopusuhtainen	  runko.	  Niukasti	  kulmautunut	  edestä,	  riittävästi	  
takaa.	  Niukahko,	  hyvälaatuinen	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Very	  feminine,	  12	  months	  old.	  Prober	  breed	  type.	  Still	  very	  babylike	  looking.	  Slightly	  heavy	  in	  skull.	  Dark	  eyes.	  Well	  set	  
shoulders.	  Ribcage	  ok	  for	  age.	  Prober	  tailset.	  Slightly	  narrow	  behind.	  When	  she	  moves	  she	  moves	  well.	  Needs	  some	  
training.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
1	  years	  old.	  Nice	  female.	  Good	  bite.	  Very	  nice	  body	  proportions.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Correct	  angulations	  in	  
hindquarters.	  Good	  tailset.	  Movement	  cordination	  could	  be	  better.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Privilegium	  	   	   FIN26853/03	  	   s.	  27.04.2003	  
i.	  	  Mompesson	  Prince	  Charming	  	  	  e.	  	  Bogaloo's	  Sea	  Nymph	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parainen	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Narttumainen	  riittävän	  korkearaajainen	  sopivaluustoinen	  narttu,	  jolla	  voisi	  olla	  kokonaisuutena	  hieman	  pidempi	  pää,	  
kallo	  on	  vahva	  ja	  keveämpi	  kuono.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa,	  tarpeeksi	  kulmauksia	  edessä.	  Eturinta	  voisi	  olla	  
selvempi,	  hyvänmallinen	  rintakehä.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa.	  Lennokkaat	  ulottuvat	  liikkeet.	  Voisi	  olla	  hiukan	  tiiviimmässä	  
kunnossa.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Strong,	  elegant	  bitch,	  very	  good	  head,	  expression,	  ex.	  topline	  and	  tailset,	  brisket,	  balanced	  angulations,	  free	  moves,	  
ex.	  showed.	  
Vehmaa	  R	  10.6.2007;	  Ricky	  Lochs-‐Romans,	  Hollanti	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN	  SERT	  FIN	  MVA	  VSP	  
4	  y.	  From	  head	  to	  tail	  end	  typical	  ess.	  Showing	  beautiful	  head,	  foreface,	  skull.	  Very	  intelligent	  expression.	  Beautiful	  
body,	  good	  bone.	  Lovely	  coat.	  Moving	  very	  sound.	  



Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
4	  yrs	  l/w	  of	  very	  pleasing	  type.	  Balanced	  head.	  Short	  coupled	  with	  good	  depth.	  Well	  angulated	  quarters.	  Moved	  freely	  
and	  soundly.	  Well	  presented	  and	  handled.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Erinomaisen	  tyyppinen	  vahvaluustoinen	  kaunispäinen	  narttu.	  Kaula	  voisi	  olla	  hieman	  jalompi	  ja	  olkavarret	  pidemmät.	  
Hyvä	  runko.	  Hyvä	  takaosa.	  Laineikas	  karva.	  Liikkuu	  sivusta	  hyvin,	  voisi	  olla	  edestä	  yhdensuuntaisempi.	  
Eckerö	  KV	  22-‐23.9.2007;	  Ove	  Germundsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  CACIB	  VSP	  
Tik	  av	  bra	  model.	  Feminint	  välskuret	  huvud	  med	  bra	  detaljer.	  Utm.	  hals,	  rygg.	  Ngt	  kör	  svans	  i	  rörelse.	  Passande	  
benstomme.	  Ganska	  stabilt	  i	  fronten.	  Rör	  sig	  med	  utm.	  steg.	  Rätt	  pälskvalitet.	  Utm.	  ?	  ?.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Take	  It	  All	  	   	   FIN46763/04	  	   s.	  02.10.2004	  
i.	  	  Wongan	  Flying	  High	  	  	  e.	  	  Bogaloo's	  National	  Anthem	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Feminit,	  väl	  linjerad	  huvud.	  Mkt	  bra	  uttryck.	  Bra	  skuldra.	  Bra	  ben	  o	  tassar.	  Brett,	  bra	  ländparti.	  Päls	  utan	  anmärkning.	  
Bra	  bak	  o	  fram	  bens	  rörelser.	  Mkt	  bra	  rörelser	  från	  sidan.	  
Elimäki	  R	  6.5.2007;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Feminiininen.	  Hyvä	  pää	  &	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  &	  ylälinja.	  Riittävä	  eturinta.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Hyvä	  
leveä	  reisi	  &	  matala	  kinner.	  Antaa	  aavistuksen	  matalaraajaisen	  vaikutelman.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Erinomaisen	  tyyppinen	  ja	  kaunislinjainen	  hyvä	  luustoinen	  feminiininen	  narttu.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Hyvä	  
runko	  ja	  raajat.	  Erinomaiset	  liikkeet.	  Hyvä	  luonne.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Utm.	  storlek.	  Välbalancerad.	  Feminint	  uttryck,	  behöver	  mer	  stop.	  Vacker	  hals.	  Mkt	  god	  kropp	  o	  förbröst.	  Bra	  ben	  o	  
tassar.	  En	  aning	  övervinklad	  bak,	  ganska	  bra	  fram.	  Bra	  päls.	  För	  rundat	  kors.	  Behöver	  mer	  självförtroende.	  Rör	  sig	  
med	  ett	  kraftfullt	  baksteg,	  höga	  frambensrörelser.	  	  
Eckerö	  KV	  22-‐23.9.2007;	  Ove	  Germundsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Tilltalande	  tik	  av	  bra	  model.	  Ganska	  välskuret	  huvud.	  Bra	  uttr.	  Utm.	  hals.	  Stark	  rygg	  av	  bra	  långd,	  kunde	  vara	  mer	  
utfyllt	  I	  fronten.	  Lösa	  armbåger.	  Rör	  sig	  med	  utm.	  steg.	  Skulle	  vara	  fastare	  fram.	  Mkt	  glad.	  	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Unforgetable	   	   FIN31184/05	  	   s.	  07.05.2005	  
i.	  Roqfolly	  Orient	  Express	  	  	  e.	  Fairsky	  Murder	  She	  Wrote	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Sillä	  on	  muuten	  hyvä	  pää,	  mutta	  pään	  kallo-‐osa	  on	  hieman	  taakse	  viettävä.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
selkä.	  Rintakehä	  ei	  ole	  vielä	  valmis.	  Moitteettomat	  raajat.	  Hyvä	  karva.	  Kiva	  luonne.	  Pientä	  ahtautta	  takaliikkeissä.	  	  



Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  
Sopivan	  kokoinen	  rungon	  mittasuht.	  oikea,	  hyvä	  täyteläinen	  pää,	  sopusuht.	  luusto,	  korkeat	  hyvät	  käpälät	  mutta	  
välikämmenet	  tulisivat	  olla	  hieman	  viistommat,	  näyttävä	  ylälinja,	  mutta	  vatsaviiva	  ei	  toimi,	  hyvät	  takaraajojen	  
kulmaukset,	  voisi	  liikkua	  edestä	  hyvällä	  joustavammalla	  askeleella.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  	  	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Virtual	  Effects	  	   	   FIN33094/05	  	   s.	  16.05.2005	  
i.	  	  Melverly	  Phoenix	  Gold	  At	  Beresford	  	  	  e.	  	  Lelica's	  Esthetique	  At	  Bogaloo	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parainen	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Oikea	  tyyppi,	  erittäin	  hyvät	  mittasuhteet	  ja	  sopivasti	  luustoa.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi,	  samoin	  huulet.	  Pitkä	  
otsapenger	  ja	  hiukan	  takaa	  luisu	  kallo.	  Hyvä	  takaosa,	  sopivasti	  runkoa.	  Eturinta	  saisi	  olla	  selvempi	  ja	  etuaskel	  
ulottuvampi.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa.	  Rauhallinen	  käytös.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  
Young,	  strong	  and	  elegant	  bitch,	  enough	  strong	  topline,	  ex.	  tailset,	  very	  good	  moves,	  very	  good	  brisket	  and	  head,	  
neck	  could	  be	  more	  dry,	  ex.	  showed.	  
Vehmaa	  R	  10.6.2007;	  Ricky	  Lochs-‐Romans,	  Hollanti	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
This	  bitch	  shows	  from	  nose	  to	  the	  end	  of	  tail	  the	  quality	  of	  ess.	  Square	  in	  outline.	  Typical	  head	  with	  dolp	  lips	  and	  
throat.	  Strong	  body.	  Good	  angulation.	  Correct	  coat.	  Typical	  movement.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI4	  
Feminine	  head.	  Good	  shape	  and	  outline.	  At	  2	  years	  she	  needs	  more	  maturity	  in	  body	  but	  has	  time	  on	  her	  side.	  Moved	  
soundly	  and	  freely	  holding	  her	  topline.	  Happy	  temperament.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Kookas.	  Hieman	  ilmavalta	  vaikuttava	  narttu	  jolla	  voisi	  olla	  hieman	  feminiinisempi	  pää.	  Niukahkot	  kulmaukset.	  
Toivoisin	  pidemmän	  rintakehän.	  Ei	  parhaassa	  karvassa.	  Saisi	  liikkua	  pidemmällä	  askeleella.	  Rauhallinen	  luonne.	  
Eckerö	  KV	  22-‐23.9.2007;	  Ove	  Germundsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Stor	  tik	  som	  ger	  ett	  högt	  o	  luftig	  intryck,	  skulle	  har	  ädlare	  Rör	  ?	  i	  skallen,	  fina	  nospartiet.	  Stark	  rygg	  av	  bra	  långd.	  ?	  
skuldre	  grund	  o.	  fattig	  i	  front	  o.	  bröstkorg.	  Saknar	  volym	  i	  kroppen.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steg,	  löst	  fram.	  Ej	  i	  bästa	  päls.	  
Pris	  p.g.a	  höjd	  o.	  luftighet.	  	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Wait	  Until	  Dark	  	   FIN33574/05	  	   s.	  12.06.2005	  
i.	  Indiana	  Jones	  vom	  Springer-‐Clan	  	  	  e.	  Linmoor	  Temptation	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI4	  
Good	  size	  and	  type.	  Still	  developing.	  Correct	  feminine	  head.	  Still	  needs	  to	  mature.	  Good	  neck,	  topline	  and	  body.	  Good	  
angulation.	  Well	  balanced	  movement.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  



Kaunislinjainen,	  erinom.	  rotutyypp.	  oleva.	  Tänään	  todella	  niuk.	  turkissa.	  Ikäisekseen	  hyvä	  runko.	  Eritt.	  kaunis	  pää.	  
Hyvä	  luusto.	  Erinom.	  kulm.	  sekä	  edestä	  että	  taka.	  Hyvä	  leveä	  reisi.	  Liikkuu	  upealla	  askeleella.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PN3	  
23	  kk.	  Tyylikäs	  mittasuhteiltaan	  ja	  sukupuolileimaltaan	  miellyttävä,	  hyvä	  luustoinen	  ja	  –	  runkoinen	  nuori	  narttu.	  Hyvä	  
kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  purenta	  ja	  huulet,	  mutta	  kuono	  voisi	  olla	  hieman	  vahvempi.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Olkavarret	  voisi	  olla	  viistommat.	  Hyvä	  vahva	  takaosa,	  jossa	  hyvät	  kulmaukset.	  Tiiviit	  käpälät.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  
Runko	  saa	  tiivistyä	  liikkeessä.	  Liikkuu	  erinomaisella	  ulottuvuudella	  ja	  asenteella.	  Lupaava	  kokonaisuus.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
2	  years.	  Nice	  in	  head	  and	  expression.	  Good	  length	  in	  muzzle.	  Good	  earset.	  Sufficient	  forechest.	  Topline	  could	  be	  
stronger.	  Good	  rear.	  Like	  to	  see	  bit	  more	  substance	  at	  the	  movement.	  Silky	  coat.	  Sound	  on	  the	  move.	  
Pello	  KR	  21-‐22.7.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Mittasuht.	  oikea.	  Kaunispäinen	  narttu.	  Hyvä	  kaula,	  samoin	  selkä.	  Riittävä	  rinta.	  Riittävä	  luusto,	  hyvät	  kulmaukset.	  Ei	  
parhaassa	  karvassa.	  Kiva	  luonne.	  Upeat	  sivuliikkeet,	  mutta	  kapeahkot	  edessä	  ja	  takana.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  
Mittasuhteiltaan	  hyvä,	  kaunis	  narttu.	  Kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Runko	  ja	  luusto	  voisi	  olla	  hieman	  vahvemmat.	  
Niukahko,	  hyvälaatuinen	  karva.	  Hyvät	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppinen,	  pienehkö	  narttu.	  Femin.	  kokonaisuus.	  Jalo,	  kaunislinjainen	  pää.	  Etuasentoiset	  lavat.	  Erinom.	  
kulmaukset	  ja	  hyvä	  eturinta.	  Hieman	  ylipitkä	  ja	  kapea	  kaula.	  Pehmeyttä	  selässä	  ja	  hyvin	  niukassa	  karvassa.	  Erinom.	  
liikkeet	  ja	  hyvä	  askelpituus.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  linjakas	  feminiininen	  pää.	  Erinom.	  ylälinja.	  Hyvä	  pitkä	  kaula.	  Eturinta	  voisi	  olla	  
selvempi.	  Hyvä	  runko.	  Sopiva	  raajaluusto.	  Erinom.	  takakulm.	  Tänään	  niukka	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Esitetään	  
erinomaisesti.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Melko	  kevyt	  tekoinen	  narttu,	  joka	  antaa	  hieman	  liian	  korkearaajaisen	  vaikutelman.	  Hyvä	  fem.	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  
Hieman	  pehmeä	  selkä.	  Toivoisin	  täyteläisem.	  rungon.	  Hieman	  kevyt	  luusto	  kokoon	  nähden.	  Hyvät	  kulm.	  Liikkuu	  
pitkällä	  askeleella.	  Kokonaisuus	  saisi	  olla	  jäntevämpi.	  Hyvä	  luonne.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Xact	  On	  Time	  	   	   FIN10766/06	  	   s.	  22.12.2005	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  e.	  Stardom	  Show	  Stopper	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN4	  
Lovely	  head	  &	  expression.	  Super	  neck.	  Nicely	  balanced.	  Would	  like	  a	  little	  more	  substance.	  Good	  condition.	  Moved	  
with	  style.	  
Hyvinkää	  R	  16.9.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Feminiininen	  oikein	  hyvän	  tyyppinen.	  Lempeä	  ilme.	  	  Vielä	  hieman	  voimakkaat	  otsaluut,	  muuten	  kaunis	  pää,	  joka	  saa	  
iän	  myötä	  levitä	  vähän.	  Kaunis	  niskan	  kaari.	  Hyvä	  selkä,	  luisu	  lantio.	  Oikea	  rintakehä,	  mutta	  pituutta	  voisi	  olla	  



hieman	  enemmän.	  Hyvät	  taka-‐	  melko	  hyvät	  etukulmaukset.	  Sopiva	  luusto.	  Vauhdikas	  liikkuja,	  joka	  ajoittain	  esittää	  
erinomaisella	  askeleella	  tyypillistä	  liikkeitä.	  Karva	  Ok.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  X-‐Mas	  Story	  	   	   SPR.SP.608/H/06	  	   s.	  22.12.2005	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  e.	  Stardom	  Show	  Stopper	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Eckerö	  KV	  22-‐23.9.2007;	  Ove	  Germundsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  SERT	  VARACA	  
Mkt	  tilltalande	  ungtik	  av	  rätt	  typ	  o.	  modell.	  Feminint	  bra	  skalle.	  Välplacerad	  öron.	  Bra	  ögon	  o.	  ?.	  Behöver	  fyllas	  ut	  
mer	  i	  nosparti.	  Utm.	  hals,	  rygg,	  svans	  o.	  prop.	  Välformad	  front,	  bröstkorg,	  ?	  ngt	  lösa	  armbåger.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steg.	  
Päls	  av	  bra	  kvalitet	  men	  lite	  av	  det.	  	  
	  
	  
Bogaloo’s	  You	  Can’t	  Catch	  	   FIN26291/06	  	   s.	  28.03.2006	  
i.	  Beautelle	  Katch	  Thbreeze	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  National	  Anthem	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Excellent	  type,	  good	  size.	  Still	  in	  developement.	  Correct	  in	  head.	  Good	  length	  of	  neck.	  Correct	  topline.	  Chest	  still	  
developing.	  Well	  developed	  front,	  a	  bit	  over-‐angulated	  behind.	  Movement	  balanced,	  not	  yet	  fully	  balanced	  behind.	  
Valkeala	  R	  03.3.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Femin.	  hyvät	  mittasuht.	  rungossa	  ja	  päässä.	  Kaunis	  pään	  ylälinja	  ja	  kaulan	  ja	  kuonon	  täyteläisyys	  ikäänsä	  nähden.	  
Hyvä	  ylälinja,	  oikea	  lantion	  asento.	  Ikään	  sopiva	  rintakehä.	  Voimakkaat	  takakulmaukset.	  Liikkeiden	  tulee	  jäntevöityä	  
kaikista	  suunnista.	  Hyvä	  karva	  ja	  miellyttävä	  luonne.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Utm.	  typ.	  välf.	  fem	  huvud.	  Fina	  ögon,	  bra	  djup	  i	  nosparti,välpl.	  öron.	  Trång	  i	  bett	  en	  härntand	  uk	  ej	  korr	  placerad.	  
Pora	  hals	  harmoniska	  vinkl.	  fram.	  Bra	  rygg,	  välform	  bröstkorg.	  Lite	  extrent	  vinkl.	  bak.	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Bra	  pälskval.	  
Rör	  sig	  lite	  kraftlöst	  bak,	  nyttjr	  svans	  väl	  Utm.	  temp.	  Välvisad.	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Kaunis	  päinen	  narttu.	  Sillä	  on	  moitteeton	  selkä.	  Rinta	  ei	  ole	  vielä	  valmis.	  Moitteettomat	  
raajat.	  Hyvä	  turkki.	  Kiva	  luonne.	  Hyvät	  liikkeet.	  	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Sopivan	  kokoinen,	  hyvät	  mittasuhteet,	  täyteläinen	  hyvä	  pää,	  miellyttävä	  ilme,	  eritt.	  hyvin	  kulmautuneet	  edestä.	  
Riittävä	  rinnansyvyys,	  vielä	  juniorin	  runko,	  pitkä	  sääri,	  liikkeessä	  vaikuttaa	  ylikulmautuneelta,	  käyttäytyy	  ja	  esitetään	  
hyvin.	  	  
Parainen	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Erittäin	  feminiinen,	  vielä	  hiukan	  siro,	  hyvät	  mittasuhteet	  omaava	  narttu.	  Otsapenger	  voisi	  olla	  merkatumpi	  ja	  kuono	  
ja	  alaleuka	  hieman	  leveämmät.	  Voimakkaat	  takakulmaukset.	  Varsin	  hyvin	  kulmautunut	  myös	  edestä,	  mutta	  kaula	  
voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Runko	  saa	  tulla	  vielä	  tilacvammaksi.	  Etuliikkeen	  tulee	  tiivistyä.	  Liikkuu	  sivusta	  katsottuna	  
todella	  kauniilla	  ulottuvalla	  askeleella.	  Tarvitsee	  aikaa.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  



Tulos:	  Jun	  EH1	  
Stor	  tik,	  mkt	  elegant.	  Kunde	  vara	  en	  aning	  mer	  kompakt.	  Mkt	  vackert	  uttryck	  med	  fint	  pigment.	  Trång	  underkäke.	  
Vacker	  hals.	  Brant	  skuldra.	  Utm.	  överarm.	  Bra	  ben	  o	  tassar.	  Ngt	  övervinklad	  bak.	  Ganska	  bra	  kropp	  för	  åldern.	  Rör	  sig	  
energiskt	  med	  bra	  baksteg,	  behöver	  bli	  stabilare	  fram.	  Behöver	  mer	  tid.	  
Mikkeli	  R	  25.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Mittasuhteiltaan	  oikea,	  tasapainoinen,	  kaunispäinen	  narttu.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Riittävä,	  hyvä	  asentoinen	  rinta.	  
Erittäin	  hyvät	  raajat.	  Hyvä	  turkki,	  luonne	  ja	  liikkeet.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  
Typical.	  Feminine	  expression.	  Good	  neck.	  Good	  shoulder	  angulation.	  Solid	  topline.	  Not	  correct	  angulations	  of	  the	  
croup.	  Fluent	  movement.	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Good	  type	  &	  size.	  Very	  elegant	  outline.	  Exc.	  head	  &	  front.	  Exc.	  topline	  &	  tailset.	  Very	  good	  hindquarters.	  Moves	  very	  
free	  with	  good	  drive.	  
Lahti	  KV	  28.10.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN2	  VASERT	  VARACA	  
Eritt.	  feminiininen,	  ikäistään	  nuorekkaammalta	  vaikuttava	  reippaasti	  käyttäytyvä	  narttu.	  Hyvät	  mittasuhteet	  ja	  
kaunis	  raajarakenne.	  Hurmaava	  ilme	  ja	  kaunis	  kallo-‐osa.	  Alaleuka	  voisi	  olla	  hiukan	  leveämpi.	  Hyvin	  kulmautunut	  
takaosa.	  Vielä	  hiukan	  litteä	  runko.	  Eturinnan	  tulee	  täyttyä	  ja	  kiinteyttää	  etuliike.	  Liikkuu	  eritt.	  hyvin	  takaa.	  Kaunis	  
karva	  ja	  esiintyminen.	  
Lahti	  R	  3.11.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Hyvät	  mittasuhteet	  omaava.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  pää,	  löysä	  kaulanahka	  hieman	  häiritsee.	  Ylikulmautunut	  takaa,	  josta	  
johtuen	  hieman	  nouseva	  selkälinja.	  Erinomainen	  luusto.	  Alaleuka	  voisi	  olla	  leveämpi.	  Hieman	  löysässä	  kunnossa.	  
Toivoisin	  tehokkaammat	  liikkeet.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  	  
Vahvaluustoinen	  hyväntyyppinen	  narttu,	  jolla	  selvä	  sukupuolileima,	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  kaula,	  säkä	  &	  
ylälinja,	  hieman	  lyhyt	  olkavarsi,	  kokonaisuus	  vielä	  hieman	  kapea,	  runko	  voisi	  olla	  täyteläisempi,	  hyvä	  karvanlaatu,	  
liikkuu	  rodunomaisesti.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Zmile	  A	  While	   	   FIN10611/07	  	   s.	  19.11.2006	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  e.	  Lelica’s	  Esthetique	  At	  Bogaloo	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Utm.	  storlek.	  Mkt	  elegant	  o	  välbalancerad	  valp.	  Fint	  långt	  huvud	  med	  trevlig	  feminine	  uttryck.	  För	  mkt	  läppar	  o	  
halsskin.	  Bra	  hals	  o	  rygg.	  Passande	  benstomme,	  fina	  tassar.	  God	  vinkling	  fram	  o	  bak.	  Bra	  kroppsdjup,	  behöver	  lite	  
mer	  volym.	  Mkt	  vacker	  päls.	  Rör	  sig	  utm.	  från	  sidan,	  behöver	  stabilicera	  lite	  mer	  fram	  o	  bak.	  
Eckerö	  KV	  22-‐23.9.2007;	  Ove	  Germundsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
10	  mån.	  tik	  i	  stark	  utveckling.	  Mkt	  välskuret	  huvud	  men	  behöver	  fyllas	  ut	  mer	  i	  nospartiet.	  Utm.	  hals,	  rygg,	  svans.	  
Välformad	  front,	  bröstkorg	  som	  behöver	  utvecklas	  mer,	  tillräcklig	  benstomme.	  Ännu	  ngt	  ostabile	  rörelser	  men	  bra	  
steg.	  Välpresenterad.	  Lovande,	  behöver	  mer	  tid.	  	  
	  



	  
Boheme	  vom	  Funkenwald	  	   VDH06/120	   	   s.	  19.03.2006	  
i.	  	  Stardom	  Stars'n	  Stripes	  	  	  e.	  	  Cathy	  Levana	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hamina	  KR	  13.5.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppinen,	  sopivan	  kokoinen,	  hyvä	  luusto,	  kaunis	  narttum.	  pää,	  hyvä	  kaula.	  vahva	  selkä.	  Hyvä	  etuosa,	  
lihaksikkaat	  takaraajat.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  pitkällä	  askeleella.	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Erinom.	  tyyppi.	  Rungossa	  oikeat	  mittasuhteet	  ja	  tasapainoiset	  linjat.	  Hyvin	  kaunisilmeinen	  ja	  narttumainen	  pää.	  Hyvä	  
raajarakenne.	  Rodunomainen	  liikemalli.	  Tarvitsee	  lisää	  itsevarmuutta	  käsittelyyn.	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Bra	  proportioner	  och	  storlek.	  Feminint	  huvud.	  Behöver	  mer	  skuldervinkel	  o	  förbröst.	  Normala	  vinklar	  bak.	  Ngt	  kort	  o	  
rakt	  kors.	  Samt	  hög	  svans.	  Fin	  condition,	  men	  behöver	  mer	  päls.	  
	  
	  
Brooktree	  Mayfair	  Mist	   	   FIN21519/05	  	   s.	  02.04.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  e.	  Barecho	  Future	  Fashion	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Korkealuokk.	  rotutyyppiä	  oleva,	  eritt.	  kaunislinjainen.	  Sopivan	  kokoinen.	  Oik.	  mittasuht.	  omaava.	  Eritt.	  kaunis	  kaula	  
ja	  selkälinja.	  Hyvin	  kaunis	  nartun	  pää,	  jossa	  eritt.	  kaunis	  ilme.	  Erinom.	  runko,	  joskin	  hiem.	  tuhdissa	  kunnossa	  josta	  
haluan	  antaa	  nuhteita	  tämän	  eritt.	  kauniin	  koiran	  omistajalle.	  Hyvä	  leveä	  reisi.	  Esitet.	  muuten	  eritt.	  kauniissa	  
kunnossa.	  Liikkuu	  erinom.	  sivulta.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN3	  
Beautiful	  bitch.	  Very	  well	  proportioned.	  Lovely	  head	  and	  expression.	  Strong	  body.	  Excellent	  angulation.	  Very	  nice	  
movement,	  topline	  should	  be	  a	  bit	  firmer.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
2v.	  kokonaisuutena	  hyvin	  miellyttävä	  nuori	  narttu,	  joka	  on	  kaunis	  linjainen	  ja	  tasapainoinen,	  hyväluustoinen	  ja	  –	  
runkoinen.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  purenta,	  huulet	  ja	  korvat.	  Sulava	  kaulan	  kiinnitys.	  Olkavarret	  voisi	  olla	  
viistommat.	  Hyvä	  takaosa.	  Hyvä	  karvapeite.	  Liikkuu	  rodunomaisesti	  oikealla	  askelpituudella	  ja	  ryhdillä.	  Hyvin	  
miellyttävä	  kokonaisuus.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Bra	  storlek	  o	  proportioner.	  Vackert	  välmejslat	  huvud.	  Bra	  nosparti.	  Bra	  hals	  o	  skuldra.	  Rak	  överarm.	  Välkroppad.	  
Stark	  rygg.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  bra	  från	  sidan,	  trång	  bak.	  Bra	  benstomme.	  Ej	  i	  bästa	  päls,	  men	  av	  bra	  kvalitet.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Erinomainen	  narttu.	  Hyvin	  kaunis	  pää.	  Miellyttävä	  ilme.	  Erinomainen	  kaula,	  runko	  ja	  luusto.	  Sopivasti	  kulmautunut.	  
Erinomainen	  ylälinja	  ja	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN3	  



Erittäin	  kaunislinjainen	  narttu,	  erinomaista	  tyyppiä.	  Feminiininen	  kaunismuotoinen	  pää,	  miellyttävä	  ilme,	  kauniit	  ,	  
tummat	  silmät,	  kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvä	  teturinta.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Hieman	  
turhan	  pitkä	  sääri.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Upea	  turkki	  ja	  erinomaisessa	  näyttelykunnossa.	  Etuliikkeissä	  hieman	  
löysyyttä,	  muuten	  liikkuu	  hyvin,	  miellyttäv	  luonne.	  Esitetään	  kauniisti.	  
	  
	  
Brooktree	  Miss	  Manhattan	   FIN21518/05	  	   s.	  02.04.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  e.	  Barecho	  Future	  Fashion	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  
Nice	  female.	  Good	  proportions,	  condition.	  Head	  could	  be	  more	  elegant.	  Strong	  neck,	  back	  and	  chest.	  Medium	  
angulated.	  Correct	  tail.	  Moves	  very	  well.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PN4	  
Kaunislinjainen,	  erinom.	  rotutyypp.	  oleva.	  Erinom.	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Hieman	  pyöreä	  kallo.	  Kallon	  ja	  kuonon	  linjat	  
voisivat	  olla	  yhdensuuntaisemmat.	  Erinom.	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  taka,	  hyvä	  leveä	  reisi.	  Hieman	  kork.	  kannettu	  
hanta.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  mittasuht.oikea,	  hyvin	  kehitt.	  narttu.	  	  hyvä	  	  pää	  joskin	  hiem.	  turhan	  pyöreä	  kallo-‐osa,	  hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja,	  sopusuht.	  kulm.	  eritt.	  hyvin	  kehitt.	  eturinta,	  erinom.	  runko	  +	  luusto,	  jyrkkä	  lantio,	  hyvä	  vahva	  reisi,	  eritt.	  
kaunis	  turkki,	  liikkuu	  ryhdik.	  hyvällä	  askel.	  ajoittain	  hieman	  kork.	  häntä,	  esit.	  hyvin.	  	  	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  
Sopivan	  kokoinen.	  Mittasuhteiltaan	  ja	  linjoiltaan	  erittäin	  hyvä.	  Hyvä	  pää.	  Sopusuhtainen	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  raajat.	  
Hyvät	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  avoimesti	  ja	  luottavaisesti.	  Esitetään	  hyvin.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Very	  nice	  type.	  Excellent	  head	  and	  expression.	  Lovely	  neck	  and	  shoulder.	  Well	  proportioned	  body.	  Excellent	  
angulations.	  Beautiful	  movement.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN4	  SERT	  
Nice	  bitch,	  very	  nice	  in	  bone	  &	  substance.	  Exc.	  head,	  with	  nice	  eye.	  Good	  length	  in	  muzzle.	  Good	  earset.	  Good	  front	  &	  
rear.	  Good	  tailset.	  Level	  topline.	  Exc.	  coat.	  Exc.	  mover.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN3	  
28	  months,	  exc.	  type,	  good	  size,	  fem.	  head,	  enough	  forechest,	  correct	  bite,	  good	  topline,	  nice	  brisket,	  typ.	  angulation,	  
good	  tailset,	  good	  coat	  &	  feet,	  good	  reach	  &	  drive	  in	  movement,	  a	  bit	  close	  in	  hocks.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN4	  
Erittäin	  hyvä	  narttu.	  Hyvä	  pää,	  jossa	  hieman	  voimakas	  otsa.	  Kaunis	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvin	  
kulmautunut.	  Erinomainen	  ylälinja	  ja	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu.	  Hyvä	  pää	  &	  ilme.	  Erinom.	  kaula.	  Syvä	  rintakehä	  &	  erinomainen	  runko.	  Suorahkot	  
olkavarret.	  Erinom.	  takakulmaukset.	  Vahva	  raajaluusto.	  Saisi	  liikkua	  pidemmällä	  askeleella.	  Koira	  esitetään	  hienossa	  
näyttelykunnossa.	  



	  
	  
Bulrush’s	  Amber	   	   FIN14832/07	  	   s.	  03.02.2007	  
i.	  Journeyman	  	  	  e.	  Ancer’s	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Pek	  3	  KP	  
Good	  in	  type.	  Very	  sound	  in	  movement.	  Exc.	  temperament.	  Nice	  head	  &	  front.	  Correct	  topline.	  Good	  tailset.	  Good	  
hindquarters.	  
	  
	  
Caprice	  Levana	  	   	   SHSB597706	  	   s.	  15.02.2001	  
i.	  	  Juurilehdon	  Aramis	  	  	  e.	  	  Of	  Skyway	  Raincloud	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hamina	  KR	  13.5.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Hyvä	  luusto.	  Hyvät	  mittasuht.	  Kaunis	  pää,	  pehmeä	  ilme.	  Hyvä	  kaula,	  vahva	  selkä.	  Erinom.	  eturinta	  
ja	  ribntakehä.	  Vahva	  takaosa.	  Hyvät	  etu-‐	  	  ja	  takakulm.	  Kaunis	  turkki.	  Tehokkaat	  liikkeet,	  pitkä	  askel.	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  H	  
Vankkarunkoinen	  ja	  voimakasrakenteinen	  narttu.	  Pää	  saisi	  olla	  jalompi	  kaulaosasta.	  Löysää	  kaulanahkaa.	  Hyvin	  
rakentunut	  takaosa,	  lyhyessä	  karvassa.	  Takaliikkeet	  kovin	  leveät.	  Liikkeessä	  antaa	  jo	  raskaan	  vaikutelman.	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PN3	  VARACA	  
Vacker	  tik.	  Välkonsterad.	  Korrekt	  storlek	  och	  proportioner.	  Välskuret	  huvud.	  Typiska	  rörelser.	  Behöver	  lite	  större	  ring	  
att	  komma	  till	  sin	  rätt.	  Härlig	  steglängd.	  Rätt	  attityd.	  
	  
	  
Charlescroft	  Mesmerize	   	   FIN16451/06	  	   s.	  03.09.2005	  
i.	  Graftonbury	  Total	  Recall	  	  	  e.	  Mistily’s	  Annie	  Get	  Your	  Gun	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  
Nice	  bitch,	  very	  good	  type.	  Needs	  more	  time	  to	  develop.	  Attractive	  colour,	  good	  hair	  condition.	  Feminin	  head.	  I	  wish	  a	  
little	  higher	  scull.	  Very	  well	  temperament	  in	  movement	  but	  a	  bit	  week.	  This	  bitch	  needs	  more	  time.	  
Kouvola	  KR	  18.8.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PN3	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  nuori	  narttu,	  joka	  olisi	  edukseen	  hieman	  tiiviimmässä	  kunnossa.	  Hyvä	  ilmeinen	  nartun	  pää.	  
Hyvä	  kaula,	  hieman	  pehmeä	  selkä.	  Voisi	  olla	  hieman	  voimakkaammin	  kulmautunut	  edestä,	  hyvin	  takaa.	  Ikäisekseen	  
hyvä	  runko.	  Hyvä	  luusto.	  Liikkuu	  hyvällä,	  pitkällä	  askeleella,	  mutta	  hieman	  laiskasti.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
	  
	  
Cinnamons	  Surprise’s	  Sweet	  Abigail	  	   FIN17830/06	  	   s.	  20.02.2006	  



i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  	  New	  Design's	  Electric	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Eritt.	  lupaava,	  kaunislinj.	  erinom.	  mittasuht.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Ikäisekseen	  erinom.	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  
takaa,	  hieman	  suora	  edestä.	  Kaunis	  pää.	  Erinom.	  runko	  ja	  eturinta.	  Käpälät	  voisivat	  olla	  tiiviim.,	  hyvä	  leveä	  reisi	  ja	  
matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  ikäisekseen	  hyvin.	  Esiintyy	  erinom.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN4	  
Mittasuhteiltaan	  ja	  linjoiltaan	  erittäin	  hyvin	  rakentunut.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Vahva	  luusto.	  Eritt.	  hyvin	  kulm.	  raajat.	  
Liikkuu	  ja	  käyttäytyy	  hyvin.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  
Excellent	  type.	  Head	  should	  not	  become	  stronger.	  Very	  nice	  angulations.	  Well	  developed	  body.	  Full	  of	  temperament.	  
A	  bit	  unbalanced	  in	  movement.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Tik	  av	  mkt	  god	  typ.	  Feminint	  huvud	  med	  lite	  mkt	  löst	  skinn.	  Bra	  hals.	  Ngt	  öppna	  vinklar	  fram.	  Bättre	  bak.	  Bra	  
bröstkorg.	  Lite	  lång	  i	  länden.	  Bra	  rygg.	  Fallande	  kors.	  Rör	  sig	  med	  lite	  kort	  steg.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  
	  
	  
Cinnamons	  Surprise’s	  Sweet	  Anastacia	  	  FIN17831/06	  	   s.	  20.02.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  	  New	  Design's	  Electric	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  T	  
Kookas,	  ilmavalta	  vaik.	  Niukasti	  kulm.	  sekä	  edestä	  että	  takaa.	  Korkeahkot	  kintereet.	  Hieman	  urosmainen	  pää,	  silmät	  
voisivat	  olla	  tummemmat.	  Riitt.	  runko,	  hiem.	  löys.	  kunnossa.	  Hyvät	  lihakset.	  Käpälät	  voisivat	  olla	  tiiviimmät.	  Liikkuu	  
lyhyellä	  askeleella,	  aht.	  takaa.	  Erinom.	  temperamentti.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Mittasuhteiltaan	  oikea,	  kookas	  ja	  hieman	  tukevassa	  kunnossa	  esitetty.	  Vahva	  pää	  joka	  saisi	  olla	  jalompi.	  Pitkä	  kaula.	  
Vahva	  luusto	  ja	  hyvä	  rinnansyvyys.	  Käyttäytyy	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Stor	  tik.	  Goda	  proportioner.	  Väl	  mejslat	  huvud.	  Bra	  nosparti	  o	  stop.	  Bra	  hals	  o	  skuldra.	  Rak	  överarm.	  Välkroppad.	  
Stram	  rygg.	  Fallande	  kors.	  Bra	  bakbensvinklar.	  Rör	  sig	  med	  lite	  kort	  steg.	  Bunden	  fram.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  mittasuhteilta	  oikea	  narttu.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  täyteläisempi,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Hieman	  
etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  eturinta	  &	  täyteläinen	  runko.	  Olkavarret	  voisi	  olla	  viistommat.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  
Vahva	  raajaluusto.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisesti,	  mutta	  askeleen	  tulisi	  olla	  pidempi.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Cici	  D’Amour	   	   FIN31204/03	  	   s.	  24.05.2003	  
i.	  Streamside’s	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  e.	  Livingdale’s	  Cream	  Caramel	  
	  



Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Käy	  ERI4	  
Typical.	  Well	  proportioned	  head.	  Correct	  bite.	  Well	  angulated.	  Good	  body.	  Moves	  well.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Käy	  EH3	  
Good	  head	  with	  a	  tight	  eye.	  Markings	  didn’t	  help	  but	  it	  didn’t	  detract	  the	  correct	  planes	  of	  the	  head.	  Good	  neck	  with	  
crest,	  straight	  in	  shoulders.	  Good	  topline,	  correct	  set	  tail,	  beautiful	  coat,	  a	  little	  overang	  behind	  which	  made	  
movement	  close.	  But	  in	  profile	  it	  was	  excellent	  &	  ground	  covering.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Future	  Vision	   	   FIN20307/06	  	   s.	  02.03.2006	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  Astrospring’s	  Ismene	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Valkeala	  R	  03.3.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Femin.	  hyvät	  mittasuhteet,	  kauniit	  päänlinjat,	  hyvä	  pään	  täyteläisyys,	  lempeä	  ilme,	  oikein	  hyvä	  ylälinja,	  luisu	  lantio.	  
Ikään	  sopiva	  rintakehä,	  pysty	  lapa,	  hyvät	  takakulmaukset,	  sopiva	  luusto.	  Liikkuu	  ikäisekseen	  hyvin,	  hyvä	  karva,	  
erinom.	  esiintyjä	  ja	  luonne.	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  PN4	  
Erinomainen	  nuori	  narttu,	  jolla	  kaunis	  ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Ikään	  nähden	  riittävä	  runko.	  Erinomainen	  ylälinja	  ja	  
raajat.	  Erinomainen	  karva.	  Hyvät	  tehokkaat	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  Hyvin	  lupaava	  nuori	  koira.	  
Ruovesi	  R	  9.4.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Erinom.	  tyyppi	  &	  mittasuhteet.	  Kaunislinjainen	  juniorinarttu,	  jolla	  on	  erittäin	  kaunis	  pää	  ja	  hyvä	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  &	  
ylälinja.	  Hieman	  lyhyt,	  pysty	  olkavarsi,	  muuten	  hyvin	  kulmautunut.	  Hyvä	  eturinta.	  Oikeanmallinen	  runko.	  Erinom.	  
luusto,	  hyvät	  käpälät.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Erinom.	  turkinlaatu.	  Kauniit,	  vapaat	  liikkeet.	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
1	  år	  gammal.	  Gott	  huvud.	  Bra	  öron,	  ögon	  och	  bett.	  Bra	  hals.	  Stork	  rygg.	  Bra	  ansatt	  svans.	  Bra	  skuldra.	  Bra	  bröstkorg.	  
Litet	  hög	  hose.	  Rör	  sig	  med	  litet	  utåfvridne	  armbigar	  och	  vck	  mellanhand.	  Bra	  päls	  färg	  och	  temperament.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Nice	  head,	  eyes	  could	  be	  darker,	  mouth	  only	  just	  acceptable.	  Adequate	  neck	  little	  straight	  in	  shoulders,	  nice	  straight	  
front,	  correct	  bone,	  good	  coat,	  nice	  ribs,	  well	  turned	  quarters,	  nicely	  set	  tail	  but	  carried	  a	  little	  high,	  excelled	  in	  
fluid(?),	  ground	  covering	  animated	  movement.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
A	  pretty	  feminine	  bitch	  of	  good	  size,	  deep	  in	  body,	  well	  shaped	  quarters,	  nice	  straight	  front,	  pleasing	  head	  but	  would	  
prefer	  better	  eye	  shape.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  VARACA	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  mittasuhteet.	  Kauttaaltaan	  hyvin	  feminiininen	  narttu,	  jolla	  on	  kaunismuotoinen	  pää	  ja	  siinä	  
oikea	  pituus	  ja	  vahvuus.	  Kaunis	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Sopiva	  luusto.	  Erittäin	  hyvä	  
runko	  ja	  eturinta.	  Oikea	  hännän	  kiinnitys.	  Oikealaatuinen	  turkki.	  Liikkuu	  hyvällä	  vetävällä	  askeleella.	  
	  
	  



Collowin	  Heather	  Of	  Hutton	  	   S39511/2004	  	   s.	  24.04.2004	  
i.	  Springmoon`s	  Magic	  Formula	  	  e.	  	  Collowin	  Grace	  of	  Giggleswick	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Very	  good	  in	  type.	  Showcondition	  could	  be	  better.	  She	  is	  nice	  in	  head,	  ears	  a	  bit	  lowset.	  Head	  is	  too	  flat	  at	  stop,	  bit	  
fine	  in	  muzzle.	  Good	  front	  &	  rear.	  Good	  croup.	  I	  like	  her	  body.	  Soft	  coat.	  Sound	  on	  the	  move.	  
	  
	  
Crownmaple	  Hard	  To	  Win	  	   EST-‐03629/06	   s.	  01.09.2006	  
i.	  Livingdale’s	  Harlequin	  Man	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐Pie	  Eloise	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Masculine	  in	  head	  to	  me,	  would	  like	  more	  depth	  of	  brisket,	  not	  enough	  of	  her	  all	  through,	  not	  the	  best	  movers.	  
	  
	  
Daffodils	  Belinda	  	   	   FIN24580/04	  	   s.	  01.04.2004	  
i.	  Nimblewhit	  Norwegian	  Fun	  	  	  e.	  	  Boondock’s	  Gal	  Of	  The	  Year	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
2	  yrs	  l/w	  of	  nice	  type	  and	  size.	  Well	  shaped	  head.	  Good	  body	  &	  rib.	  In	  hard	  condition	  and	  nicely	  presented.	  Sound	  
happy	  mover.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Lovely	  head,	  but	  teeth	  are	  not	  good	  enough.	  Nicely	  balanced.	  Moved	  well.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Typical.	  Not	  good	  expression.	  Not	  good	  skull.	  Good	  neck.	  Good	  thorax.	  Sufficient	  topline.	  Not	  good	  angulation.	  Good	  
coat.	  Movement	  not	  fluent.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  	  
Neliömäinen	  riittävän	  luuston	  omaava	  narttu,	  jolla	  melko	  hyvä	  pää,	  hyvin	  asettuneet	  korvat,	  oikea	  purenta,	  kaula	  
voisi	  olla	  jalompi,	  lyhyt	  olkavarsi,	  voisi	  olla	  kulmautunut	  paremmin	  edestä,	  selkä	  elää	  liikkeessä,	  liikkuu	  edestä	  
leveästi,	  askelmitta	  voisi	  olla	  pidempi.	  
	  
	  
Desperados	  Uma	   	   FIN37793/06	  	   s.	  01.09.2005	  
i.	  Brigadoon	  Ebony	  &	  Ivory	  	  	  e.	  Desperados	  Qandis	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Hyvin	  kaunis	  nuori	  narttu.	  Hyvän	  mallinen,	  kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Erinomainen	  kaula,	  sopusuhtainen	  runko.	  Erittäin	  
hyvät	  raajat,	  hyvä	  ylälinja.	  Erinomainen	  karva.	  Hyvät,	  tehokkaat	  liikkeet.	  Miellyttävä	  käytös.	  



Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI4	  
Utm.	  typ.	  välf.	  fem	  huvud.	  Vck	  mörka	  ögon,	  välpl.	  öron,	  bra	  bett.	  Vackert	  milt	  uttr.	  Bra	  hals	  m.	  fin	  överg.	  i	  rygg.	  Fina	  
vinkl.	  fr	  &	  bak.	  Stram	  rygg.	  Välf.	  bröstkorg.	  Fin	  låg	  has	  m.	  breda	  fina	  lår.	  Rör	  m.	  bra	  steg	  &	  fin	  stil.	  Nyttjar	  svans	  väl.	  
Härlig	  temperament.	  Välvisad.	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PN4	  
Sopivan	  kokoinen	  hieman	  matalaraajaisen	  vaikutelman	  antava,	  ilmeikäs	  pää,	  hyvä	  rintakehän	  muoto,	  mutta	  
esitetään	  tukevassa	  kunnossa.	  Hyvä	  luusto	  ja	  raajojen	  kulmaukset.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  (PARHAAT	  LIIKKEET)	  
Good	  head	  with	  dark	  eyes,	  nice	  earplacement,	  good	  with	  flowing	  into	  nice	  shoulders,	  straight	  front,	  well	  ribbed	  with	  
good	  topline	  &	  correct	  set	  tail,	  nice	  quarters,	  not	  exaggerated	  in	  anyway,	  excellent	  in	  movement.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN3	  	  
Linjakas,	  tyypiltään	  &	  mittasuhteiltaan	  erittäin	  hyvä	  narttu.	  Hyvä	  pään	  malli,	  kauniit,	  tummat	  silmät.	  Kaunis	  niskan	  
kaari.	  Hyvä	  eturinta,	  riittävä	  rintakehä.	  Polvikulmaus	  voisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  luusto.	  Hyvä	  karvapeite.	  
Yhdensuuntaiset,	  vaivattomat	  liikkeet.	  
	  
	  
Dreemteems	  Evita	  Peron	   	   FIN41918/00	  	   s.	  30.10.2000	  
i.	  Hightide’s	  Best	  Vision	  	  	  e.	  Hightide’s	  Ocean	  Mist	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  CACIB	  ROP	  
Excellent	  type.	  Good	  size.	  Very	  nice	  feminine	  head.	  Neck	  of	  medium	  length.	  Excell.	  topline	  &	  body.	  Would	  prefer	  a	  
little	  deeper	  chest.	  Good	  angulation	  and	  movement.	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  EH1	  
Narttumainen	  pää,	  joka	  kallo-‐osastaan	  saisi	  olla	  jalompi.	  Kaunis	  kaulanliittymä,	  mutta	  selkä	  painuu	  sään	  takana	  ja	  
lantio	  pyöristyy.	  Voimakkaasti	  kaareutuneet	  kylkiluut.	  Rintakehän	  alaosa	  kuitenkin	  kehittymätön.	  Raajoissa	  hyvät	  
kulmaukset,	  kevyt	  luusto.	  Säännölliset	  vetävät	  liikkeet.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  
Good	  head	  with	  rather	  tight	  eyes.	  Tend	  to	  be	  ewenet(?)	  not	  helped	  by	  straight	  shoulders.	  Balanced	  body,	  good	  coat,	  
beautif.	  tailset,	  correct	  turned	  quarters.	  Moved	  beautifully	  in	  profile	  but	  tending	  to	  have	  the	  front	  left	  coming	  from	  
having	  a	  short	  forearm.	  Excellent	  type.	  
Lohja	  ER	  3.6.2007;	  Rune	  Fagerström,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  
Kaunis,	  linjakas	  narttu,	  jossa	  on	  voimakkuus	  ja	  eleganttisuus	  oikeassa	  mittasuhteessa.	  Oikean	  mallinen	  pää,	  upea	  
ilme.	  Kaula	  liittyy	  hyvin	  lapoihin.	  Hyvä	  eturinta,	  tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Hyvä	  tilava	  runko.	  Erinomainen	  luusto.	  
Karva	  ei	  parhaassa	  kunnossa.	  Liikkuu	  erinomaisella	  askeleella.	  Rodunomaiset	  liikkeet.	  Kiva	  luonne.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PN4	  
Erinomaisen	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  hyvä	  luustoinen	  feminiininen	  narttu.	  Hyvä	  ylälinja.	  Kaunis	  pää.	  Voisi	  olla	  edestä	  
paremmin	  kulm.	  Riittävä	  eturinta.	  Hyvä	  runko	  ja	  takaosa.	  Liikkuu	  sivulta	  hyvin,	  mutta	  edestä	  melko	  löysästi.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PN2	  VARACA	  



Very	  nice	  type,	  nice	  head	  and	  expression.	  Feminine,	  exc.	  neck	  and	  topline,	  good	  front,	  good	  ribcage,	  good	  proportions	  
of	  body.	  Enough	  bone.	  Well	  angulated.	  Very	  nice	  mover.	  
Turku	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Antonio	  di	  Lorenzo,	  Italia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  VSP	  
Correct	  bite.	  Excellent	  proportion.	  Very	  good	  shoulder	  &	  croup.	  Exl.	  chest	  and	  hindquarters.	  Exl.	  head.	  Very	  good	  
movement	  and	  type	  of	  the	  tail.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  ROP	  
Excellent	  type,	  good	  size.	  Very	  nice	  head	  and	  expression.	  Correct	  neck	  and	  topline.	  Good	  body.	  Deep	  chest.	  Excellent	  
angulation	  and	  movement.	  
Äetsä	  R	  8-‐9.9.2007;	  Lilian	  Hanniste,	  Viro	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  ROP	  
Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Kaunis	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Pitkät	  korvat.	  Hyvä	  selkälinja	  ja	  häntä.	  Vahva	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  
Hyvät	  raajat.	  Erittäin	  kaunis	  liikunta.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  ERI-‐	  
Very	  feminine	  bitch	  of	  good	  size,	  presented	  in	  good	  coat	  and	  firm	  condition.	  Nice	  outline,	  nice	  straight	  front,	  just	  
enough	  turn	  of	  stifle,	  I	  like	  her	  head	  and	  kind	  expression.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  	  
Hyvät	  rungon	  mittasuhteet	  omaava	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pää,	  kaunis	  kaula	  &	  ylälinja,	  saisi	  olla	  kulmautunut	  edestä	  
paremmin,	  hieman	  pitkät	  varpaat,	  liikkuu	  rodunomaisesti,	  hyvä	  karvanlaatu.	  
	  
	  
Dreemteem’s	  Joyride	  	   	   FIN39702/04	  	   s.	  19.04.2007	  
i.	  Fairsky	  Jack	  The	  Ripper	  	  	  e.	  	  Dreemteems	  Carnival	  Candy	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  
Good	  type	  and	  size.	  Very	  nice	  head	  &	  expression.	  Neck	  of	  medium	  length.	  Topline	  correct	  but	  not	  completely	  stable	  in	  
movement.	  Would	  prefer	  a	  bit	  more	  muscles	  in	  body.	  Strong	  well	  angulated	  legs.	  Not	  very	  fluent	  movement.	  
Parainen	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Erittäin	  narttumainen	  hiukan	  ryhdittömästi	  esiintyvä	  narttu	  jolle	  toivoisin	  hiukan	  tummemmat	  silmät	  ja	  pidemmän	  
kuono-‐osan.	  Lanne	  voisi	  olla	  tiiviimpi.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa	  ja	  varsin	  hyvin	  edestä.	  Kaula	  voisi	  olla	  hiukan	  
pidempi.	  Turhan	  ahdasasentoinen	  edestä.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  tarpeeksi	  ulottuvalla	  sivuaskeleella,	  mutta	  etuaskel	  
kovin	  huolimaton.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Erinom.	  tyyppinen	  hieman	  vaisusti	  esiintyvä	  hyvärunkoinen	  ja-‐	  luustoinen	  narttu.	  Hieman	  korkea	  otsapenger.	  
Toivoisin	  paremman	  ilmeen.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Kaula	  voisi	  olla	  hieman	  näyttävämpi.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Deep	  bodied	  bitch	  of	  nice	  size	  in	  firm	  condition,	  little	  upright	  in	  shoulder,	  I	  like	  more	  feminine	  in	  head	  and	  softer	  
expression.	  
	  
	  
Dreemteem’s	  Keep	  The	  Faith	  	   FIN38713/05	  	   s.	  04.07.2005	  



i.	  Bogaloo’s	  Royalist	  	  	  e.	  Daffodils	  Angelique	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Good	  type	  &	  size.	  Correct	  feminine	  head.	  Correct	  length	  of	  neck.	  Good	  topline	  &	  body.	  Good	  angulation	  and	  
movement.	  
Parainen	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Feminiininen	  erittäin	  ryhdikkäästi	  liikkuva,	  lanneosaltaan	  hiukan	  pitkä	  narttu.	  Sopiva	  raajaluusto.	  Vielä	  keveä	  runko.	  
Kaunis	  ilme	  ja	  hyvä	  kallo.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  täyteläisempi	  samoin	  huulet.	  Erinom.	  takakulm.	  niukemmat	  
etukulmaukset	  ja	  niukka	  eturinta.	  Toivoisin	  ulottuvamman	  etuaskeleen,	  liikkuu	  hyvin	  takaa.	  Hyvä	  laatuinen	  
karvapeite.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  hyvä	  luustoinen	  feminiininen	  narttu.	  Kuono	  voisi	  olla	  hieman	  vahvempi.	  Hieman	  
pystyasentoinen	  kaula.	  Voisi	  olla	  edestä	  paremmin	  kulmautunut.	  Rintakehä	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi	  ja	  lanneosa	  
lyhyempi.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  karva.	  
	  
	  
Dreemteem’s	  Kiss	  Me	  Kate	  	   FIN38711/05	  	   s.	  04.07.2005	  
i.	  Bogaloo’s	  Royalist	  	  	  e.	  Daffodils	  Angelique	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  EH	  
Excellent	  type	  and	  good	  size.	  A	  bit	  too	  much	  fat,	  not	  enough	  muscle.	  Correct	  feminine	  head,	  correct	  but	  unstable	  
topline.	  Heavy	  body.	  Good	  angulation.	  Movement	  not	  powerful	  and	  balanced,	  due	  to	  weight.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  	  Avo	  H	  
A	  nice	  sized	  bitch	  with	  good	  outline,	  good	  spring	  of	  rib,	  nice	  cobby	  body,	  rather	  plain	  in	  head,	  needs	  handling	  more,	  I	  
couldn’t	  see	  movement.	  
	  
	  
Dreemteem’s	  Kisses	  Of	  Fire	  	   FIN38712/05	  	   s.	  04.07.2005	  
i.	  Bogaloo’s	  Royalist	  	  	  e.	  Daffodils	  Angelique	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Hyvän	  tyyppinen,	  hieman	  matalaraajainen	  narttu,	  jolla	  on	  feminiininen	  melko	  hyvän	  mallinen	  pää.	  Turhan	  lyhyt	  
kaula.	  Etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Hieman	  korkea	  häntä.	  Liikkeet	  saisivat	  
olla	  tehokkaammat.	  Hyvä	  turkinlaatu.	  Tarvitsee	  kehätottumusta.	  
	  
	  
Eastriding	  Pour	  Elle	   	   FIN27888/08	  	   s.	  23.03.2007	  
i.	  Eastriding	  Paco	  Rabanne	  	  	  e.	  Eastriding	  Armani	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Baby	  1	  KP	  VSP-‐Pentu	  
Very	  pretty,	  elegant	  puppy.	  Very	  feminine	  throughout	  with	  enough	  bone	  &	  sunbstance,	  good	  head	  &	  eye.	  Soft,	  kind	  
expression,	  good	  reach	  of	  neck.	  Well	  ribbed	  body.	  Would	  like	  a	  little	  more	  turn	  of	  stifle.	  Moved	  free	  &	  sound.	  
	  
	  
Engwell’s	  Suzy	  Quattro	  	   	   FIN15507/02	  	   s.	  17.01.2002	  
i.	  Mompesson	  Dream	  Charmer	  	  	  e.	  Engwell's	  Obsession	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Big	  and	  strong	  bitch.	  Generally	  not	  enough	  firm	  and	  dry	  enough.	  Good	  shape	  of	  head	  with	  rather	  loose	  skin.	  Topline	  
not	  completely	  firmed.	  Heavy	  body	  with	  enough	  muscles.	  Good	  angulation.	  Movement	  not	  powerful	  and	  coordinated	  
enough.	  
Kangasniemi	  KR	  9.6.2007;	  Karlo	  Bala,	  Serbia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
5-‐years	  old	  female.	  Good	  temperament.	  Typical	  head.	  Backline	  strong.	  Front	  good	  &	  wide.	  Back	  corner	  little	  open.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Kookas,	  melko	  roteva	  narttu,	  jonka	  toivoisin	  hieman	  tyylikkäämmäksi	  ja	  feminiinisem.	  kokonaisuudeksi.	  Voimakas	  
pää.	  Hyvä	  kaulanpituus.	  Hieman	  raskas	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  Liikkuu	  norm,	  mutta	  hieman	  raskaasti.	  Hyvä	  
karva.	  Hyvä	  luonne.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Engwell’s	  Xaraco	  	   	   FIN21027/05	  	   s.	  17.03.2005	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  	  Engwell’s	  Stormy	  Weather	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  
Well	  proportioned	  head.	  Correct	  bite.	  I’d	  like	  to	  have	  wider	  chest	  &	  better	  angulation	  in	  front.	  A	  bit	  long	  in	  loin.	  I’d	  
like	  to	  have	  more	  correct	  movement.	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH3	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Sopusuhtainen	  narttu.	  Sillä	  on	  kaunis	  nartun	  pää.	  Moitteeton	  ylälinja.	  Riittävä	  rinnan	  syvyys.	  
Mutta	  eturinta	  kapeahko.	  Hyvät	  raajat,	  samoin	  turkki	  ja	  luonne.	  Ahtautta	  liikkeissä.	  
	  Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Välskuret	  huvud	  o	  vackert	  utryck.	  Bra	  storlek.	  Behöver	  mkt	  mer	  kropp	  o	  volym.	  Ganska	  lätt	  benstomme.	  Normala	  
vinklar	  o	  rörelser.	  Ur	  päls	  för	  dagen.	  Mkt	  bra	  temperament.	  
Lohja	  ER	  3.6.2007;	  Rune	  Fagerström,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Linjakas	  narttu.	  Erinomaiset	  rungon	  mittasuhteet.	  Kaunis	  ylälinja.	  Kaula	  voisi	  olla	  aavistuksen	  kapeampi	  suhteessa	  
kuonoon.	  Hieman	  pyöreät	  silmät	  häiritsevät	  ilmettä.	  Kaunis	  kaula.	  Pysty	  olkavarsi.	  Riittävä	  rintakehä.	  Hyvä	  lanne	  ja	  
lantio.	  Voimakkaat	  takakulmaukset.	  Matala	  kinner.	  Erinomainen	  luusto.	  Hieman	  kapea	  takaa,	  muuten	  liikkuu	  
normaalisti.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  



	  
Es´Beryll	  Csanty	  	   	   FIN53260/05	  	   s.	  08.08.2005	  
i.	  	  Zelini's	  U2	  At	  Livingdale	  	  	  e.	  	  Estrellest	  Beryll	  

Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  EH	  
Bitch	  of	  good	  type,	  still	  in	  developing.	  Correct	  feminine	  head.	  Good	  neck.	  Topline	  unstable	  in	  movement.	  Body	  still	  in	  
development.	  Good	  angulation.	  Small	  front-‐tips.	  Movement	  not	  yet	  enough	  parallel	  and	  powerful.	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  
Well	  proportioned	  head.	  Correct	  bite.	  Well	  angulated.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  topline.	  Loose	  in	  elbows.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Dark	  liver	  of	  good	  type	  and	  size.	  Well	  shaped	  head.	  Compact	  body	  with	  good	  depth	  of	  body.	  Firm	  topline.	  Moved	  and	  
showed	  well.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus,	  aavistuksen	  pyöreä	  kallo.	  Riittävä	  kaula,	  samoin	  etukulmaukset.	  Hyvä	  luusto,	  
rintakehä	  saisi	  olla	  pidempi,	  voimakkaat	  takakulm.	  Erinomainen	  karva,	  hyvä	  luonne.	  Kovin	  viskovat	  etuliikkeet,	  hyvät	  
sivuliikkeet.	  
	  
	  
Estrellest	  Riinu-‐Ly-‐Panda	  	   	   EST-‐01862/02	   s.	  15.07.2002	  
i.	  	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  e.	  	  Springrain	  Sunny	  

Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  ERI-‐	  
Sweet	  headed	  bitch	  with	  nice	  expression,	  good	  neck	  &	  shoulders,	  plenty	  of	  forechest,	  nice	  straight	  front,	  tight	  feet,	  
moves	  soundly	  and	  freely	  but	  a	  little	  close	  behind.	  
	  
	  
Fariinin	  Jessamine	  Angel	  	   	   FIN23069/02	  	   s.	  24.04.2002	  
i.	  Streamside's	  Kingfisher	  	  	  e.	  Hightide's	  Geraldine	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Feminin	  med	  bra	  huvud	  o	  uttryck,	  ger	  ett	  tyngtt	  uttryck,	  något	  kort	  hals,	  ?	  rygg,	  lågtanstats	  svans,	  bra	  bröstparti,	  
tilltäckliga	  vinklar,	  något	  tynga	  rörelser.	  
	  
	  
Fariinin	  Litle	  Model	  	   	   FIN25303/05	  	   s.	  05.04.2005	  
i.	  	  Streamside's	  Kingfisher	  	  	  e.	  	  Hightide's	  Geraldine	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Avo	  H	  



2	  år	  gammal.	  Feminin	  tik	  med	  bra	  storlek.	  Bra	  öron,	  ögon.	  Stremt	  sakbett.	  God	  hals.	  Rygg	  av	  god	  längd.	  Väl	  ansatt	  
svans.	  Stelt	  stalled	  skuldra.	  Kunde	  ha	  litet	  mer	  förbröst.	  Knappt	  vinklad	  bak.	  Rör	  sig	  kort	  fötrångt	  bak.	  Utöfridna	  
armbägor.	  Bra	  päls	  färg	  och	  temperament.	  
	  
	  
Fariinin	  Madonna	   	   FIN25278/06	  	   s.	  02.04.2006	  
i.	  High	  Score	  Original-‐Design	  	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Geraldine	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Jun	  H	  
1	  år	  gammal.	  Feminin	  tik.	  Litet	  lött	  kroppad.	  Bra	  öron,	  ögon	  och	  bett.	  Bra	  hals.	  Stork	  rygg.	  Kunde	  ha	  litet	  mer	  
knävinklat.	  Litet	  längt	  ansatt	  svans.	  Rör	  sig	  löst	  fram	  och	  bak.	  God	  päls	  färg	  och	  temperament.	  
Vähäkyrö	  R	  5.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Erittäin	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  ilmeikäs	  pää.	  Jalo	  kaula.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Liikkuu	  rennosti.	  Vaatii	  
vielä	  aikaa	  jäntevöityäkseen.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti.	  
Jurva	  R	  4.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Mittasuht.	  oikea.	  Sillä	  on	  voimakas	  pää.	  Koira	  esitetään	  hieman	  pulskassa	  kunnossa.	  Hyvä	  selkälinja.	  Hieman	  leuan	  ja	  
kaulan	  alus	  nahkaa.	  Oik.	  asentoinen	  rintakehä.	  Oikea	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  Ahtaat	  
takaliikkeet.	  
Korsholm	  R	  12.8.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen,	  mittasuhteiltaan	  oikea,	  hyvä	  pää	  ja	  kaula,	  riittävä	  luusto,	  tasapainoisesti	  kulmautuneet	  raajat,	  
hyvä	  rintakehän	  muoto,	  eturinta	  voisi	  olla	  vaikuttavampi,	  kehittynee	  vielä,	  kesä	  turkki,	  käyttäytyy	  luottavaisesti	  ja	  
liikkuu	  tasapainoisesti.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH-‐	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Mittasuhteiltaan	  hyvä	  narttu,	  kaunis	  pää,	  jossa	  hyvä	  pituus	  ja	  vahvuus.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  
niukasti	  kulmautunut	  edestä.	  Erittäin	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  luusto.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa	  ja	  hyvä	  ,	  leveä	  reisi.	  
Oikealaatuinen	  turkki.	  Liikkeessä	  löysyyttä	  ja	  saisi	  liikkua	  pidemmällä	  askeleella.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Fariinin	  Marigold	  	   	   FIN25279/06	  	   s.	  02.04.2006	  
i.	  	  High	  Score	  Original	  Design	  	  	  e.	  	  Hightide's	  Geraldine	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jurva	  R	  4.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Sopusuhtainen	  narttu.	  Muuten	  hyvä	  pää,	  mutta	  hieman	  leuan	  ja	  kaulan	  alus	  nahkaa.	  Yksi	  
etuhammas	  alapurennassa.	  Hyvä	  selkä.	  Samoin	  rintakehä.	  Vahva	  hyvä	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Hyvä	  turkki	  ja	  
luonne.	  Hyvät	  liikkeet.	  KOIRA	  MYÖHÄSTYI	  JA	  SAA	  NÄIN	  LAATUARVOSTELUN.	  	  
	  
	  
Fariinin	  Miss	  Marble	  	   	   FIN25281/06	  	   s.	  02.04.2006	  
i.	  	  High	  Score	  Original	  Design	  	  	  e.	  	  Hightide's	  Geraldine	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Jun	  EH	  
Liver	  and	  white	  bitch.	  Slightly	  heavy	  head	  compared	  with	  body.	  Should	  have	  stronger	  bone.	  Quite	  good	  angulations.	  
Movement	  difficult	  to	  judge.	  Needs	  more	  ring	  training.	  
	  
	  
Foogel	  A	  Piece	  Of	  Gold	  	   	   FIN33755/06	  	   s.	  27.05.2006	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  	  Foogel	  Herself	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Hyvin	  kaunis	  ja	  tasapainoinen	  11	  kk	  juniori.	  Kauniisti	  muotoutunut	  kallo	  ja	  kuonon	  tyvi.	  Hyvä	  huulilinja.	  Raajoissa	  
erinom.	  kulmaukset	  ja	  luusto.	  Tyypillinen	  liikemalli	  ja	  joustava	  askel.	  Esiintyy	  ryhdikkäästi.	  
	  
	  
Foogel	  As	  Tears	  Go	  By	  	   	   FIN33757/06	  	   s.	  27.05.2006	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  	  Foogel	  Herself	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  PEK	  2	  
I’d	  like	  to	  have	  more	  bone	  &	  substance.	  Good	  ears,	  correct	  bite.	  Well	  angulated.	  Correct	  body.	  Moves	  well.	  
Hyvinkää	  KR	  22.7.2007;	  Cindy	  Pettersson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  T	  
Nött	  tik,	  som	  ger	  en	  könsla	  av	  minsterländer,	  nött	  feminint	  huvud,	  god	  hals,	  bra	  bröstkorgs	  djup	  och	  längd,	  välvinklad	  
bak,	  rör	  sig	  tätt	  bak,	  löst	  i	  fronten.	  
	  
	  
Foogel	  Herself	  	   	   FIN47905/03	  	   s.	  15.08.2003	  
i.	  	  Goldflame's	  Glenlivet	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Estee	  Lauder	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Rungossa	  oikeat	  mittasuhteet.	  Tyylikäs	  tasapainoinen	  ylälinja.	  Kaunismuotoinen	  pää.	  Hyvä	  huulilinja.	  Voimakkaasti	  
kaareutuvat	  kylkiluut,	  mutta	  alaosaltaan	  rintakehä	  kuitenkin	  kehittymätön.	  Raajoissa	  voimakkaat	  kulmaukset	  ja	  
luusto.	  Säännölliset	  liikkeet.	  Etuliikkeissä	  saisi	  ulottuvuutta	  olla	  enemmän.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN3	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
	  
	  
Foogel	  Kimberly	   	   FIN24972/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  	  	  e.	  Foogel	  You’re	  Special	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jämijärvi	  R	  18.2.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  



Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Sopusuhtainen	  narttu	  joka	  liikkuu	  sivusta	  katsoen	  hyvin.	  Vähän	  kantikas	  pää,	  isot	  tummat	  silmät.	  Riittävän	  tumma	  
väri.	  Liikkuu	  takaa	  vähän	  ahtaasti,	  muuten	  hyvin.	  Pitää	  laihduttaa.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
God	  typ.	  Fem	  välf.	  huvud.	  Bra	  djup	  i	  nosparti.	  Lite	  ängsligt	  uttr.	  Välpl.	  öron,	  bra	  hals.	  Raka	  vinkl.	  fr.	  Stram	  rygg	  borde	  
haft	  mer	  bröstvolym.	  Norm.	  vinkl.	  bak.	  Passande	  ben	  st.	  Fina	  tassar.	  Bra	  pälskvalite.	  Nyttjar	  svans	  i	  rörelse,	  rör	  m.	  
korta	  steg	  fram.	  Bra	  påskjut.	  Välvisad.	  Behöver	  mer	  självförtroende.	  	  
Teuva	  R	  22.4.2007;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Rungoltaan	  vielä	  kesken	  kehityksen	  oleva	  narttu.	  Eturinta	  puuttuu.	  Pysty	  olkavarsi.	  Hieman	  kevyt	  kuono	  ja	  otsaluut	  
vielä	  turhan	  korostuneet.	  Hyvä	  kaula	  ja	  takaosa,	  joskin	  hieman	  lyhyt	  lantio.	  Hyvä	  karva	  ja	  miellyttävä	  luonne.	  
Tarvitsee	  vielä	  aikaa	  saadakseen	  etuosaan	  tarpeeksi	  massaa.	  Liikkuu	  lyhyellä	  etuaskeleella,	  takaliike	  hyvä.	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Väl	  linjerad.	  Feminint.	  Välskuret	  huvud.	  Till	  räcklig	  resning.	  Goda	  vinklar	  bak.	  Annu	  o	  utvecklad	  i	  kroppen.	  Bra	  päls.	  
Bra	  ben	  o	  tassar.	  Rör	  sig	  fätt	  bak,	  parallel	  fram.	  Utm.	  rörelser	  från	  sidan.	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN4	  
Erinom.	  tyyppi	  ja	  fyysinen	  kunto.	  Hyvin	  kaunis	  narttumainen	  pää	  ja	  ilme.	  Jalo	  kaula.	  Seistessä	  tasainen	  selkälinja.	  
Voimakas	  takaosa.	  Tyypillinen	  liikemalli	  ja	  selkälinja	  parempi	  liikkeessä.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Nice	  head	  and	  expression,	  good	  neck	  and	  topline,	  croup	  is	  too	  round.	  Ribcage	  should	  be	  deeper.	  Little	  bit	  light	  on	  
bone.	  Well	  angulated,	  regular	  mover.	  
Turku	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Antonio	  di	  Lorenzo,	  Italia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Correct	  bite.	  Exl.	  proportion.	  Very	  good	  shoulder,	  good	  croup.	  Exl.	  hindquarters	  and	  coat	  and	  head.	  The	  breast	  should	  
be	  wider.	  Longer	  step.	  Strong	  enough	  from	  front.	  
Äetsä	  R	  8-‐9.9.2007;	  Lilian	  Hanniste,	  Viro	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Pitkät	  korvat.	  Vähän	  lyhyt	  runko.	  Vähän	  kapea	  rintakehä.	  Hyvät	  
raajat.	  Liikkuessa	  köyristää	  hieman	  selkäänsä.	  
	  
	  
Foogel	  Kiss	  Kiss	  	   	   FIN24973/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  e.	  	  Foogel	  You're	  Special	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  narrtu,	  jolla	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pään	  malli,	  suuret,	  pyöreähköt	  silmät	  
häiritsevät	  ilmettä.	  Pitkä	  kaula,	  hyvä	  ylälinja.	  Hieman	  matala	  rintakehä.	  Hyvät	  raajojen	  kulmaukset.	  Aavistuksen	  
pehmeät	  ranteet.	  Oikea	  karvanlaatu,	  mutta	  tänään	  kovin	  niukka	  vatsanalus	  karvoitus.	  Yhdensuuntaiset	  liikkeet.	  
	  
	  
Foogel	  Lady	  Madonna	  	   	   FIN36146/03	  	   s.	  04.07.2003	  
i.	  	  Goldflame's	  Glenlivet	  	  	  e.	  	  Foogel	  Year	  By	  Year	  
	  



Näyttely	  tulokset:	  
Vähäkyrö	  R	  5.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen,	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Vahva	  täyteläinen	  pää.	  Hyvä	  luusto,	  erinomaiset	  käpälät.	  Laaja	  hyvä	  
rintakehä.	  Voimakkaasti	  kulmautuneet	  raajat.	  Tulisi	  olla	  jäntevämmät	  liikkeet.	  Turkki	  ei	  nyt	  parhaassa	  kunnossaan.	  
Käyttäytyy	  luottavaisesti.	  
	  
	  
Foogel	  State	  Of	  Art	  	   	   FIN10269/01	  	   s.	  11.11.2000	  
i.	  	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Estee	  Lauder	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jämsänkoski	  KR	  10.6.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN3	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva,	  kookas	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Hyvä	  kaulan	  pituus.	  Hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  
runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hieman	  lyhyt	  lantio.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisesti	  mutta	  askel	  voisi	  
olla	  pidempi.	  Esiintyy	  erinomaisesti.	  
	  
	  
Foogel	  Temptress	  	   	   FIN44341/01	  	   s.	  19.10.2001	  
i.	  	  Whisborne	  Inferno	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Estee	  Lauder	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
	  5	  år	  gammal.	  Välbyggd	  	  feminin	  tik	  med	  gott	  huvud.	  Bra	  	  öron,	  ögon	  och	  bett.	  Bra	  hals.	  Stork	  rygg.	  Kunde	  ha	  litet	  
mer	  bröstdjup.	  Litet	  mindre	  hosvinkel	  önskvärd.	  Rör	  sig	  litet	  löst	  fram	  och	  bak.	  Bra	  päls,	  färg	  och	  temperament.	  
	  
	  
Fru	  Hansens	  Matilda	  	   	   FIN34883/07	  	   s.	  24.07.2006	  
i.	  	  Beautelle	  Katch	  Thbreeze	  	  	  e.	  	  Fru	  Hansens	  Sybil	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Eritt.	  hyvän	  tyyppinen,	  kookas	  jun.	  narttu.	  Hyvä	  luusto.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Oikean	  muotoinen	  pää.	  Kaunis	  ilme.	  
Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvät	  raajat.	  Liikkuu	  pitkällä	  askeleella.	  Koira	  esitetään	  hieman	  tukevassa	  
kunnossa.	  	  
	  
	  
Full	  Flavour	  Caramba	   	   FIN18959/05	  	   s.	  26.02.2005	  
i.	  Journeyman	  	  	  	  	  	  e.	  Livingdale’s	  Lady	  Marmelade	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Punkaharju	  R	  19.8.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Erittäin	  hyvät	  linjat	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  ilmeikäs	  pää.	  Riittävä	  luusto	  ja	  hyvä	  rintakehä.	  Turkki	  vaihtumassa.	  
Hyvät	  liikkeet	  ja	  käyttäytyy	  hyvin.	  Liioittelematon	  kokonaisuus.	  



	  
	  
Fuzzyball’s	  Foolish	  Thing	   	   FIN35714/02	  	   s.	  07.07.2002	  
i.	  Streamside’s	  Kingfisher	  	  	  	  	  	  e.	  Of	  Skyway	  Raindrop	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Utm	  typ.	  välf.	  fem	  huvud.	  välpl.	  öron,vck	  ögon.	  Fint	  milt	  uttr.	  ena	  hörntand	  i	  uk	  bortoperenad.	  Fin	  hals,	  kunde	  ha	  ngt	  
torrare.	  Fina	  vinkl.	  fr	  &	  bak.	  Stram	  rygg.	  Välform	  bröstkorg.	  Fina	  lår	  &	  låg,	  fin	  has.	  Bra	  päls	  &	  färg.	  Nyttjar	  svans	  väl	  i	  
rörelse.	  Utm.	  stil	  &	  steg.	  Lite	  brett	  framtill.	  Trevlig	  temp.	  Välvisad.	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Erinom.	  tyyppi	  +	  mittasuht.	  kaunislinj.	  narttu,	  jolla	  miellytt.	  fem.	  pää	  +	  hyvä	  ilme,	  kaunis	  kaula,	  tasapain.	  kulm.	  riitt.	  
rungon	  syvyys,	  sopiva	  luusto,	  sopusuht.	  kulm.	  oikea	  hännän	  kiinnit.	  erinom.	  turkin	  laatu,	  vapaat	  kauniit	  liikkeet,	  
kantaa	  itsensä	  hyvin,	  valitettavasti	  yksi	  kulmaham.	  jouduttu	  poistamaan	  ahdasasent.	  takia,	  mikä	  pud.	  palk.	  sijaa.	  	  
Alajärvi	  R	  1.4.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Tyypikäs,	  oikeat	  mittasuhteet,	  feminiininen.	  Kaunis	  pää,	  erinom.	  ylälinja.	  Sopiva	  runko.	  Sopusuht.	  luusto.	  Hyvät	  taka-‐
melko	  hyvät	  etukulmaukset.	  Rotutyypilliset	  sivuliikkeet.	  Erinom.	  etu-‐ja	  takaliikkeet.	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  CACIB	  ROP	  
4	  år	  gammal.	  Feminin	  tik.	  Bra	  öron,	  ögon	  och	  bett.	  Bra	  hals.	  Stork	  rygg.	  Bra	  ansatt	  svans.	  Kunde	  ha	  litet	  mer	  
bröstdjup	  för	  åldern.	  Bra	  benstomme.	  Rör	  sig	  bra.	  Bra	  päls	  färg	  och	  temperament.	  	  
Vesilahti	  R	  18.8.2007;	  Susie	  Svoldgaard,	  Tanska	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  
5	  years	  old	  brown	  &	  white	  springer	  bitch.	  Lovely,	  feminine	  head.	  Well	  shaped	  &	  typical	  expression.	  Scissors	  bite.	  
Lovely	  neck.	  A	  little	  straight	  in	  shoulder.	  Well	  angulated	  behind.	  Lovely,	  deep	  thigh.	  The	  forechest	  could	  be	  a	  little	  
deeper.	  Sound,	  happy	  mover.	  Typical	  temperament.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  EH-‐	  
She	  is	  rather	  plain	  in	  head	  but	  she	  has	  a	  kind	  expression,	  stands	  wide	  in	  front,	  nice	  deep	  body,	  good	  coat,	  a	  bit	  sloppy	  
in	  hind	  movement.	  
	  
	  
Grouseseeker’s	  Snow	  Angel	   FIN17112/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  	  How	  About	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Härlig	  tik	  med	  utmärkt	  huvud	  o	  uttryck,	  utmärkt	  hals,	  utmärkta	  propotion,	  utmärkt	  bröstparti,	  utmärkta	  vinklar,	  
utmärkt	  ben	  o	  tassar,	  utmärkt	  rörelser,	  visar	  sig	  något	  försihtigt	  och	  kunde	  bära	  svanser	  bättre.	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Hieman	  kookas,	  hyvin	  kehitt.	  narttu,	  erinom.	  tyyppiä,	  oikeat	  mittasuht.,	  fem.	  kaunislinj.	  pää,	  miellyt.	  ilme,	  kaunis	  
kaula	  &	  ylälinja,	  hieman	  lyhyt	  pysty	  olkavarsi,	  muuten	  hyvin	  kulm.,	  erinom.	  runko,	  keskivahva	  luusto,	  komea	  leveä	  
reisi,	  hieman	  luisu	  lantio,	  erinom.	  turkki,	  liikkuu	  kauniilla	  vetävällä	  askel.	  miellyttävä	  luonne.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  



Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN4	  
Very	  nice	  type	  and	  condition,	  excellent	  head	  and	  expression.	  Well	  proportioned	  body,	  very	  good	  angulations.	  Moves	  
very	  well	  with	  excellent	  reach	  and	  drive.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
16	  kk.	  Ikäisekseen	  erittäin	  hyvin	  kehittynyt,	  hyvärunkoinen	  ja	  –	  luustoinen	  nuori	  narttu,	  jolla	  kaunisilmeinen	  ja	  –	  
piirteinen	  pää.	  Hyvä	  purenta	  ja	  huulet.	  Kauniit	  korvat.	  Kaunis	  niskan	  kaari.	  Hyvä	  	  ylälinja.	  Olkavarret	  voisi	  olla	  
viistommat,	  samoin	  ranteet.	  Hyvä,	  vahva	  takaosa.	  Tiiviit	  käpälät.	  Erinomainen	  karvapeite.	  Liikkuu	  hieman	  löysästi	  
kyynärpäistä,	  sivusta	  erittäin	  hyvällä	  ulottuvuudella	  ja	  ryhdillä.	  Lupaava	  kokonaisuus.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  
Erinom.	  tyyppi,	  oikea	  olemus,	  eritt.	  kaunis	  nartun	  pää.	  Sopiva	  otsapenger,	  eritt.	  kaunis	  ilme.	  Hiukan	  jyrkkä	  lantio,	  
vahva	  takaosa.	  Sopivasti	  etukulm.	  Hyvä	  runko.	  Oikea	  asent.	  häntä,	  hyvä	  ylälinja.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  etuliike	  on	  
turhan	  sidottu.	  Erinom.	  esiintyminen	  ja	  hyvä	  karva.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  
Exc.	  in	  type.	  Very	  nice	  in	  bone	  &	  substance.	  Good	  front	  &	  rear.	  Good	  forechest.	  Good	  length	  in	  body.	  Good	  croup.	  Nice	  
feet.	  Good	  expression.	  Good	  earset.	  Soft	  coat.	  Very	  good	  mover.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  SERT	  VARACA	  
Bra	  storlek	  o	  proportioner.	  Feminint	  väl	  mejslat	  huvud,	  bra	  nosparti.	  Bra	  hals	  o	  skuldra.	  Rak	  överarm.	  Välkroppad	  
stram	  rygg.	  Fallande	  kors,	  välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steglängd.	  Ngt	  bunden	  fram.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  
Pello	  KR	  21-‐22.7.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Mittasuht.	  oikea.	  Kaunislinjainen,	  lupaava.	  Kaunis	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Riittävä	  rinta.	  Sopusuht.	  riittävästi	  
kulmautuneet	  raajat.	  Oikea	  turkki.	  Hyvä	  luonne.	  Hieman	  ahtaat	  takaliikkeet.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Kaunis	  sopusuhtainen	  narttu,	  jolla	  kaunis	  pää,	  ilme	  ja	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko	  ja	  takaosa.	  Hieman	  suora	  edestä.	  
Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  karva	  ja	  liikkeet.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Erinom.	  tyyppi,	  kaunis	  pää,	  terve	  rakenne,	  hyvin	  kehittynyt	  runko	  ja	  oikeat	  mittasuhteet.	  Liikkuu	  hyvin,	  kaunis	  kaula	  
ja	  selkäviiva.	  Hieman	  etuasent.	  lavat.	  Valitettavasti	  ei	  nosta	  häntää	  (mahdollisesti	  juoksun	  takia)	  ja	  putoaa	  siksi	  
laatuarvostelussa.	  Miellyttävä	  kokonaisuus.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Quality	  bitch	  of	  nice	  size,	  good	  forechest	  and	  depth	  of	  rib,	  nice	  shaped	  head,	  I’d	  prefer	  better	  eyeshape,	  moves	  nicely	  
and	  happily.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN4	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  tasapainoinen	  narttu.	  Kaunis	  pää	  &	  viehättävä	  ilme.	  Erinom.	  kaula	  &	  hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  
eturinta.	  Olkavarret	  voisi	  olla	  viistommat.	  Erinomainen	  runko.	  Erinomaisesti	  kulmautunut	  takaosa.	  Tasapainoiset	  
liikket.	  Esitetään	  erinom.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Hieman	  kookas	  narttu,	  erinomaista	  tyyppiä.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Kaunis	  muotoinen	  pää.	  Hyvä	  ilme	  ja	  kauniit	  
tummat	  silmät.	  Hieman	  etuasentoinen	  lapa.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Erittäin	  hyvä	  luusto.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  
Kaunis	  ylälinja.	  Oikealaatuinen	  turkki.	  Liikkeessä	  pientä	  löysyyttä,	  muuten	  liikkui	  hyvin.	  Esitetään	  hyvin.	  



	  
	  
Grouseseeker’s	  Snow	  Berry	   FIN17111/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  	  How	  About	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  
Eritt,	  hyvä	  tyyppinen,	  feminiininen.	  Pienehkö	  narttu,	  jolla	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet	  ja	  oikean	  vahvuinen	  luusto.	  
Hyvät	  tassut	  ja	  hyvä	  laatuinen	  karva.	  Kaipaa	  kehätottumusta	  ja	  saisi	  olla	  avoimempi.	  Liikkuu	  vapaasti,	  mutta	  
askellus	  saisi	  olla	  maata	  tavoittavampaa,	  ja	  etuaskel	  ulottuvampi.	  
	  
	  
Grouseseeker’s	  Snowheart	   FIN17114/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  	  How	  About	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Hyvä	  tyyppinen	  ja	  kokoinen.	  Femin.	  kokonaisuus.	  Hyvä	  pää,	  mutta	  suuret	  silmät	  häiritsevät	  ilmettä.	  Etuasent.	  lavat,	  
lyhyt	  reisi.	  Lyhyt	  rintakehä,	  liikaa	  pyöristynyt	  lantio	  ja	  pehmeyttä	  selässä,	  joka	  näkyy	  myös	  liikkeissä.	  Turkki	  kaipaa	  
viimeistelyä.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Hartwell	  Sound	  Of	  Waves	  	  	   FIN29775/03	  	   s.	  07.05.2003	  
i.	  Rowntree	  Sense	  Of	  Taste	  	  	  e.	  	  Whisborne	  Heaven	  Sent	  An	  Angel	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Käy	  ERI3	  
Typical.	  A	  little	  bit	  too	  heavy.	  Well	  proportioned	  head.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  clean	  neck.	  Well	  angulated.	  Good	  body.	  A	  
little	  bit	  too	  fat.	  Moves	  well.	  
Elimäki	  R	  6.5.2007;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  vahva,	  mutta	  feminiininen.	  Hyvä	  pää	  &	  kaula	  &	  ylälinja.	  Riittävä	  eturinta.	  Sopiva	  luusto.	  
Riittävät	  kulmaukset.	  Saisi	  liikkua	  hieman	  pidemmällä	  askeleella.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Hamina	  KR	  13.5.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Vahva	  luusto.	  Hyvä	  pää,	  hieman	  liikaa	  kaulanahkaa.	  Hyvä	  ylälinja,	  erinom.	  eturinta	  ja	  rintakehä	  
sekä	  takaosa.	  Hieman	  lihavassa	  kunnossa.	  Hyvä	  turkki.	  Hyvät	  sivuliikkeet,	  mutta	  ahtaat	  takaa.	  
Kouvola	  KR	  18.8.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  narttu,	  joka	  voisi	  olla	  hieman	  pitkälinjaisempi.	  Hyvä	  narttumainen	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula,	  
säkä	  ja	  ylälinja.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hieman	  matala	  rintakehä.	  Sopusuhtainen	  luusto,	  hieman	  pehmeät	  
ranteet.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  hyvin	  sivulta,	  ahtaasti	  takaa.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
	  



	  
Hayzehill’s	  Bitter	  Sweet	  	   	   FIN26782/04	  	   s.	  20.05.2004	  
i.	  Engwell’s	  Scots	  Delight	  	  	  e.	  Engwell’s	  Ruby	  Hayze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH	  
3v.	  erittäin	  hyvä	  tyyppinen	  narttu,	  jolla	  voisi	  olla	  feminiinisempi	  pää,	  vahva	  luusto,	  luisu	  lantio,	  rintakehä	  saisi	  olla	  
syvempi,	  sopivasti	  kulmaut.,	  liikkeet	  ok,	  esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Cutie	  Pie	  	   	   FIN40405/04	  	   s.	  24.08.2004	  
i.	  Engwell's	  Scots	  Delight	  	  	  e.	  Hayzehill's	  Angeliina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  14.1.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Feminiininen,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pään	  ylälinja.	  Hieman	  voimakkaat	  otsaluut.	  Kaunis	  huulilinja.	  Kaula	  voisi	  
olla	  hieman	  pitempi.	  Jäntevä	  selkä.	  Ikään	  sopiva	  runko.	  Sopusuhtainen	  luusto.	  Pitkä	  &	  viisto	  olkavarsi.	  Pysty	  lapa.	  
Hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkeitä	  tulee	  harjoitella.	  Liikkuu	  korkein	  etuaskelin	  &	  huolimattomasti.	  Löysät	  &	  hieman	  
ulkokierteiset	  etukäpälät.	  Hyvä	  karva.	  Luonne	  ok.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Diamond	  Shine	  	   FIN43261/05	  	   s.	  28.08.2005	  
i.	  Ideal	  Man	  vom	  Springer-‐Clan	  	  	  e.	  Hayzehill’s	  Angeliina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  hyvä	  kuntoinen	  narttu,	  jolla	  vankka	  runko,	  pää	  ja	  ilme	  ok,	  vauhdikas	  luonne,	  hyvä	  
niskalinja	  ja	  etulinja,	  sopivasti	  kulmautunut,	  voisi	  liikkua	  takaa	  pidemmällä	  askeleella,	  esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Ebony	  and	  Ivory	  	   FIN29314/06	  	   s.	  26.05.2006	  
i.	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  e.	  	  Hayzehill's	  Bitter	  Sweet	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  PEK	  2	  KP	  
Nice	  puppy.	  Good	  proportions.	  Good	  puppy	  condition.	  Lovely	  feminine	  head.	  Very	  strong	  body.	  Excellent	  chest.	  
Medium	  angulated	  in	  front,	  well	  behind.	  Good	  movement.	  Excellent	  coat.	  Well	  presented.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  2	  
Mittasuht.	  hyvä	  kaunis	  pentu.	  Hieman	  vahva	  pää.	  Saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  edestä.	  Hyvä	  runko	  ja	  takaosa.	  
Hyvä	  karva	  ja	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Suonenjoki	  R	  17.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
1v.	  tasapainoisesti	  kehittynyt,	  hyvärunkoinen	  ja	  –	  luustoinen	  juniori.	  Hyvin	  kaunisilmeine	  pää.	  Hienot	  huulet.	  Hyvä	  
purenta	  ja	  korvat.	  Kuono	  voisi	  olla	  aavistuksen	  pidempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Etuosa	  voisi	  olla	  paremmin	  



kulmautunut.	  Rintakehä	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Voimakas	  takaosa,	  hyvä	  matala	  kinner.	  Hyvin	  kaunis	  karvapeite.	  
Liikkuu	  vielä	  pentumaisen	  löysästi,	  mutta	  sivulta	  erinomaisella	  ulottuvuudella	  ja	  voimalla.	  Viehättävä	  luonne.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Erinomainen	  tyyppi,	  voimakas	  pää,	  hyvä	  ilme,	  hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja,	  hyvät	  kulm.	  edestä	  ja	  takaa.	  Voisi	  olla	  hieman	  
korkearaajaisempi,	  voimakas	  hyvä	  runko,	  hyvä	  karva,	  hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin	  mutta	  raskallaa	  askeleella.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Endearing	  Lady	   FIN29315/06	  	   s.	  26.05.2006	  
i.	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  	  	  	  e.	  Hayzehill’s	  Bitter	  Sweet	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  14.1.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Feminiininen,	  kaunis	  päinen	  narttu,	  jolla	  on	  erinom.	  mittasuhteet.	  Kaunis	  kaula.	  Selkä	  saa	  jäntevöityä	  iän	  myötä.	  
Sopiva	  runko.	  Erinom.	  etu-‐	  ja	  takakulmaukset.	  Sopiva	  luusto.	  Liikkuu	  sivusta	  hyvin.	  Kinnerahdas	  takaa	  &	  hieman	  
leveä	  edestä.	  Erinom.	  karva.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Hyvä	  rakenteinen	  pentu.	  Hyvänmallinen	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Eritt.	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  raajat.	  Hyvä	  karva	  ja	  
liikkeet.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Valkeala	  R	  03.3.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH4	  
Femin.	  9	  kk	  hyvät	  mittasuhteet	  rungossa	  ja	  päässä,	  tässä	  vaiheessa	  hieman	  korkea	  otsa,	  muuten	  hyvät	  päänlinjat.	  
Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Tilava	  runko,	  vankka	  luusto,	  lapa	  saisi	  olla	  viistompi.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Erinom.	  sivuliikkeet.	  
Hieman	  kapea	  takaa,	  hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  luonne.	  Tarvitsee	  kehätottumusta,	  esiintyy	  nyt	  jo	  hyvin.	  Luisu	  lantio.	  
Tohmajärvi	  R	  5.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN2	  SERT	  
11kk	  –	  mittasuhteiltaan	  ja	  spleimaltaan	  miellyttävä,	  tasapainoisesti	  kehittynyt,	  hyvä	  luustoinen	  ja	  runkoinen	  juniori,	  
jolla	  hyvin	  kaunisilmeinen	  ja	  –	  pituinen	  pää,	  hyvä	  purenta,	  täyteläinen	  huulilinja,	  kaunis	  ylälinja,	  kaula	  ja	  korvat.	  
Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Kauniit	  käpälät.	  Erinomainen	  karvanlaatu.	  Mukava	  luonne.	  Esiintyy	  ja	  esitetään	  
kauniisti.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin	  sivulta,	  vielä	  hieman	  löysästi	  edestä.	  Voisi	  olla	  aavistuksen	  itsevarmempi.	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
11	  months,	  top	  class	  young	  bitch,	  well	  balanced,	  very	  nice	  outline,	  good	  colour	  &	  marking.	  Exc.	  neckline	  and	  
angulations,	  exc.	  mover,	  very	  nice	  long	  head,	  lips	  and	  ears.	  
Suonenjoki	  R	  17.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
1v.	  hyvin	  tasapainoinen	  ja	  miellyttävä	  juniori,	  jolla	  kauniit	  linjat	  ja	  mittasuhteet.	  Tasapainoinen	  luusto,	  hyvä	  runko.	  
Narttumainen	  pää.	  Hyvät	  huulet,	  purenta	  ja	  korvat.	  Kaunis	  ilme.	  Kuono	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Kaunis	  kaula	  ja	  
ylälinja,	  olkavarret	  voisivat	  olla	  viistommat,	  hieman	  pehmeät	  ranteet.	  Hyvät	  käpälät.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  
edestä	  vielä	  hieman	  löysästi,	  muuten	  rodunomaisella	  asenteella	  ja	  askelpituudella.	  Miellyttävä	  luonne.	  Lupaava.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  ERI-‐	  
Beautifully	  shaped	  head,	  a	  little	  light	  in	  eye,	  good	  neck,	  could	  be	  hold	  a	  little	  layback	  shoulder,	  good	  ribs	  &	  depth	  of	  
brisket,	  correct	  set	  tail,	  nicely	  turned	  quarters	  with	  well	  let	  down	  hocks.	  Not	  moving	  happily	  today	  and	  a	  little	  bit	  
irratic.	  
Nurmes	  R	  10.6.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN2	  VASERT	  



Mittasuht.	  oikea,	  kaunis	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Oikea	  as.	  rintakehä.	  Moitteettomat	  raajat.	  Hyvä	  turkki,	  luonne	  ja	  
liikkeet.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN4	  
Erinomainen	  tyyppi,	  voimakas	  pää,	  joka	  voisi	  olla	  hieman	  kuivempi,	  kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja,	  sopusuht.	  kulmautunut	  
edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  runko,	  voimakas	  luusto,	  hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  normaalisti.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Future	  Hope	   	   FIN29322/06	  	   s.	  30.05.2006	  
i.	  Rindi’s	  Michelangelo	  	  	  	  	  	  e.	  Engwell’s	  Ruby	  Hayze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  3	  
Hyvin	  rakentunut	  pentu,	  Hyvä	  pää.	  Ilme	  voisi	  olla	  vieläkin	  parempi.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  jäntevä	  runko.	  Hyvin	  
kulmautunut	  taka.	  Hieman	  niukasti	  edestä.	  Hyvä	  laatuinen	  karva.	  Liikkuu	  sivusta	  ja	  edestä	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Jun	  EH4	  
Nice	  type.	  Feminine	  head,	  a	  bit	  shy	  in	  expression.	  Nice	  neck	  and	  shoulders.	  Good	  body	  proportions.	  Would	  like	  a	  bit	  
more	  bone.	  Very	  nice	  movement,	  needs	  more	  self	  confidence.	  
Suonenjoki	  R	  17.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
11	  kk.	  sievä,	  hyvä	  ryhtinen	  juniori,	  joka	  tänään	  vielä	  kovin	  kesken	  kehityksen.	  kaunisilmeinen	  pää,	  hyvä	  purenta.	  
Kuono	  voisi	  olla	  täyteläisempi.	  Riittävät	  huulet.	  Hyvät	  korvat.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä,	  mutta	  hieman	  luisu	  lantio.	  Etuosa	  
saisi	  kulmautua	  paremmin,	  kyynärpäät	  vielä	  löysät	  ja	  seisoo	  mielellään	  ranskalaisittain.	  Tiiviit	  käpälät.	  Erinomainen	  
lihaksikas	  takaosa.	  Hyvä	  karvanlaatu	  ja	  hyvin	  kaunis	  tumma	  maksaväritys.	  Liikkuu	  vielä	  kovin	  pentumaisesti	  ja	  
löysästi,	  sivusta	  riittävällä	  askelpituudella,	  mukava	  luonne.	  
Iisalmi	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Sopivan	  koko.	  mit.	  suht,	  sopivan	  kok.	  ja	  oikea,	  täyteläinen	  kaunis	  pää,	  erinomainen	  kaula,	  hyvät	  viistot	  lavat,	  eturinta	  
vielä	  kesken	  kehityksen,	  hyvät	  takaraajojen	  kulm.,	  käyt.	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  
14	  months,	  exc.	  type,	  good	  size,	  fem.	  head,	  correct	  bite,	  must	  become	  dryer	  in	  throat,	  good	  topline,	  a	  bit	  straight	  
upperarm,	  typ.	  angulations	  in	  hind	  quarters,	  good	  spring	  of	  ribs,	  must	  develope	  in	  brisket,	  moving	  in	  harmony,	  needs	  
to	  stabilize.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI3	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Hieman	  vaaleat	  silmät.	  Hyvä	  kaulan	  pituus.	  Hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  
Erittäin	  hyvä	  eturinta	  &	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisesti,	  mutta	  etuaskel	  
voisi	  olla	  ulottuvampi.	  Esitetään	  hyvin.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI4	  
Eritt.	  narttumainen	  kokonaisuus,	  hyvä	  pää,	  hieman	  pyöreät	  silmät	  häiritsevät	  kokonaisuutta.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
etukulmaukset.	  Sopiva	  luusto,	  hyvä	  runko	  ikäisekseen,	  hyvät	  takakulmaukset,	  erinom.	  karva.	  Rauhallinen	  luonne.	  
Liikkuu	  hiem.	  leveästi	  edestä	  muuten	  hyvin.	  
	  
	  
High	  Score	  One-‐Of-‐Us	   	   S11166/2005	  	   s.	  10.12.2004	  



i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  e.	  High	  Score	  Imagine-‐Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Feminin	  med	  utmärkt	  huvud	  o	  uttryck,	  utmärkt	  hals,	  utmärkta	  propotion,	  utmärkt	  bröstparti,	  utmärkta	  vinklar,	  bra	  
ben	  o	  tassar,	  mycket	  goda	  rörelser.	  
	  
	  
Hightide’s	  Fanny	  	   	   FIN24920/99	  	   s.	  05.05.1999	  
i.	  Hightide’s	  Man	  Of	  Fashion	  	  	  e.	  	  Hightide’s	  Autumn	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  28.10.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PN4	  ROP-‐Vet	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva,	  vankkaluustoinen,	  oikeanmallinen	  veteraani.	  Hyvin	  kaunis	  nartun	  pää,	  lempeä	  ilme.	  
Täyteläinen	  huuliaines.	  Etuosa	  saisi	  olla	  voimakkaammin	  kulmautunut.	  Hyvä	  takaosa	  ja	  runko.	  Melko	  niukka	  
eturinta.	  Voisi	  kantaa	  itsensä	  ylväämmin.	  Askelpituus	  hyvä,	  askeleessa	  oikea	  jousto.	  Rauhallinen	  esiintyjä.	  
	  
	  
Hightide’s	  Ipanema	  Girl	   	   FIN29816/00	  	   s.	  05.07.2000	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  Hightide’s	  Baycity	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  H	  
Far	  too	  heavy	  to	  me	  which	  spoils	  outline	  and	  movement.	  Presented	  in	  good	  coat.	  She	  has	  a	  pleasing	  head	  and	  
expression.	  Straight	  front.	  Could	  move	  a	  lot	  better.	  
	  
	  
Hightide’s	  Jodie	  Foster	   	   FIN13171/01	  	   s.	  02.02.2001	  
i.	  Streamside’s	  Kingfisher	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Autumn	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Good	  head	  with	  nice	  dark	  eye.	  Tending	  to	  be	  a	  little	  doggy	  in	  expression.	  Good	  neck	  with	  crest,	  rather	  straight	  in	  
shoulder	  which	  didn’t	  help	  front.	  Straight	  topline,	  correctly	  set	  tail,	  nicely	  turned	  quarters.	  Good	  coat,	  moving	  a	  little	  
close	  behind.	  
	  
	  
Hightide’s	  Northern	  Rose	   	   FIN24429/03	  	   s.	  26.04.2003	  
i.	  Qvarnhill	  Pipes	  And	  Drums	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Orivesi	  KV	  14.7.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  H	  



Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  joka	  esitet.	  aivan	  liian	  lihavassa	  kunnossa.	  Kaunis	  pää	  ja	  viehätt.	  ilme.	  Hieman	  pystyt	  
lavat.	  Syvä	  rintakehä	  /runko.	  Sopiva	  raajaluusto.	  Erinom.	  takakulm.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpit.	  mutta	  raskaasti	  
ylipainosta	  johtuen.	  Esitet.	  hyvin.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Käy	  ERI3	  
Typical.	  Good	  muzzle.	  Short	  neck.	  Sufficient	  angulation.	  Good	  thorax.	  Not	  good	  croup	  angulation.	  Not	  correct	  coat.	  
Fluent	  movement.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PN4	  
Excellent	  type,	  good	  size.	  Correct	  feminine	  head	  with	  a	  bit	  of	  skin.	  Good	  neck	  and	  topline.	  A	  bit	  overfed.	  Deep	  and	  
strong	  chest.	  Good	  angulation.	  Movement	  not	  completely	  balanced	  all	  the	  time.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Nice	  type	  of	  bitch	  but	  carrying	  far	  too	  much	  weight	  which	  shows	  in	  her	  movement.	  She	  has	  a	  feminine	  head	  and	  her	  
eye	  could	  be	  darker.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PN4	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  ja	  kok.	  narttu.	  Erittäin	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Riitt.	  kaulan	  pituus.	  Hyvä	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Vahva	  
luusto.	  Hyvin	  kulm.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  Miellyttävä	  kokonaisuus.	  
	  
	  
Hightide’s	  Time	  To	  Wish	  	   	   FIN13760/06	  	   s.	  10.01.2006	  
i.	  Streamside’s	  Kingfisher	  	  	  e.	  	  Hightide’s	  Make	  a	  Wish	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Mkt	  god	  typ.	  Fem	  välf.	  huvud,	  önskar	  lite	  mer	  stup.	  Fina	  ägon.	  Välpl.	  öron	  ,	  bra	  hals.	  Skuldra	  lite	  rak	  överarm.	  Stram	  
rygg.	  Välf.	  bröstkorg.	  Liter	  rund	  &	  brandt	  i	  sitt	  kors.	  Fina	  vinkl.	  bak.	  Låg	  fin	  las.	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Nyttj	  svans,	  maximalt	  i	  
rörelse.	  Rör	  m.	  lite	  kort	  &	  kraftlöst	  steg	  bak.	  Trevlig	  tem.	  Välvisad.	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
16	  mån	  gammal.	  Feminin	  tik	  med	  bra	  storlek.	  Bra	  öron,	  ögon	  och	  bett.	  Stork	  hals.	  Bra	  rygg.	  Litet	  långt	  ansatt	  svans.	  
Bra	  anlegd	  skuldra.	  Bra	  bröstkorg	  för	  åldern.	  Bra	  vinklar	  bak.	  Rör	  sig	  bra.	  Bra	  päls	  färg	  och	  temperament.	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Tiivis	  runko.	  Tasapainoinen	  niska	  ja	  selkälinja.	  Lyhyt	  jyrkkä	  lantio.	  Kaunismuotoinen	  narttumainen	  pää.	  Takana	  
voimakkaat	  kulmaukset,	  edessä	  avoimet.	  Raviliike	  säännöllinen,	  mutta	  siirtyy	  miel.	  laukkaan.	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH4	  
Luustoltaan	  &	  kooltaan	  sopiva,	  oikeat	  pään	  mittasuhteet.	  Lavat	  hieman	  edessä.	  Riittävästi	  rintakehää.	  Saisi	  
lanneosaltaan	  olla	  hieman	  jäntevämpi,	  voim.	  kulmautuneet	  takaraajat,	  hyvä	  turkinlaatu,	  liikkuu	  riittävällä	  
askelpituudella.	  
Jämsänkoski	  KR	  10.6.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  kauniit	  ääriviivat	  seistessä.	  Kaunis	  pää	  ja	  viehättävä	  ilme.	  Hieman	  etuasentoiset	  
lavat	  ja	  eturinta	  voisi	  olla	  selvempi.	  Syvä	  rintakehä	  ja	  erinom.	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Voimakkaat	  
takakulmaukset.	  Liikkuu	  edestä	  hieman	  kerien	  muuten	  hyvin.	  Esitetään	  erinom.	  näyttelykunnossa.	  
	  



	  
Hightide’s	  Unique	  Style	   	   FIN35441/06	  	   s.	  09.06.2006	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  2	  
Hyvä	  pentu.	  Hyvän	  mallinen	  pää.	  Kaunis	  kaula.Aavistuksen	  suora	  edestä.	  Hyvä	  runko	  ja	  etuosa.	  Lupaava	  karva.	  
Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Pek	  2	  KP	  
Good	  type	  &	  size.	  Correct	  feminine	  head.	  Topline	  a	  still	  bit	  unstable.	  Longer	  croup	  with	  lower	  set-‐of	  tail.	  Well	  
development	  body	  of	  age.	  Good	  angulation.	  Front	  feet	  a	  bit	  flat	  and	  slightly	  out.	  Movement	  not	  yet	  fully	  cordinated.	  
Jämijärvi	  R	  18.2.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  7-‐9	  kk	  1.	  
Erinom.	  pentu.	  Jolla	  erinom.	  pää,	  ilme,	  hyvä	  ylälinja.	  Hyvin	  kulmaut.	  sekä	  edestä	  ja	  takaa.	  Liikkuu	  kaikinpuolin	  
erinomaisesti.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Mkt	  god	  typ.	  Välf.	  fem	  huvud.	  Kunde	  ha	  lite	  mer	  kraft	  i	  nospartiet.	  Välf.	  ögon.	  Välpl.	  öron,	  bra	  bett.	  Bra	  hals.	  Tillr.	  
vinkl.	  fram.	  Stram	  rygg,	  Välf	  bröstkorg.	  Kunde	  ha	  generösare	  vinkl.	  bak.	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Bra	  päls.	  Nyttj.	  svans	  i	  
rörelse.	  Rör	  med	  fin	  stil	  men	  ngt	  stela	  bakbensrörelsen.	  Utm	  Tem.	  Välvisad.	  	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Jun	  H	  
10	  mån.	  Söt	  feminine	  tik.	  Litet	  kort	  överkäke.	  Bra	  ögon	  och	  öron.	  God	  hals.	  Litet	  mjuk	  rygg.	  Litet	  stel	  skuldra.	  Knappt	  
vinklad	  bak.	  Rör	  sig	  kort	  trippande	  bak,	  löst	  och	  astabilt	  fram.	  Bra	  päls	  färg	  och	  temperament.	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Bra	  helh.proportioner.	  God	  resning.	  Tillfalande	  helhet	  o	  uttryck.	  Passande	  benstomme.	  Lätta	  tassar.	  Rörelser	  utan	  
anmärkning.	  
Pietarsaari	  R	  13.5.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Sopusuht.	  tyylikäs	  juniori,	  jolla	  erinomainen	  pää,	  silmät	  voisi	  olla	  tummemmat,	  hyvä	  ryhti	  ja	  ylälinja,	  hyvin	  
kulmautunut	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  Hyvin	  lupaava	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI4	  PN2	  VASERT	  
Kaunislinjainen,	  tiivisrunkoinen	  ja	  jäntevä	  11	  kk	  juniori.	  Kaunismuotoinen,	  narttumainen	  pää.	  Jalo	  kaula.	  Hyvä	  
raajarakenne.	  Tehokkaat,	  täysin	  säännölliset	  liikkeet.	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Hyvät	  mittasuht.	  omaava	  jun.	  narttu,	  jalo	  pää,	  vahva	  selkä,	  vielä	  kevyt	  rintakehä.	  Hyvät	  takaraajat,	  liikkuu	  hyvin.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Feminine.	  Nice	  head	  and	  expression,	  good	  neck	  and	  topline.	  Coat	  is	  still	  crowing	  up.	  She	  needs	  to	  improve	  the	  ribcage	  
and	  chest.	  Front	  could	  be	  straighter.	  Enough	  angulations.	  Nice	  mover.	  
Turku	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Antonio	  di	  Lorenzo,	  Italia	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Correct	  bite.	  Long	  enough	  in	  the	  body.	  Exl.	  shoulder,	  very	  good	  forequarters.	  Good	  enough	  croup	  and	  angulation	  of	  
hindquarters.	  Very	  good	  coat.	  The	  head	  is	  still	  immature,	  but	  of	  good	  type.	  The	  step	  is	  a	  little	  bit	  short.	  



Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Bitch	  still	  developing.	  Head	  is	  a	  bit	  too	  small	  to	  the	  body	  with	  narrow	  muzzle.	  Topline	  is	  still	  slightly	  arched	  over	  the	  
loin.	  Strong	  spring	  of	  ribs.	  Elbows	  not	  yet	  completely	  stable.	  Good	  angulation.	  Movement	  not	  fully	  balanced.	  One	  P1	  
missing	  in	  upperjaw.	  
Äetsä	  R	  8-‐9.9.2007;	  Lilian	  Hanniste,	  Viro	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Kaunis	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Pitkät	  korvat.	  Vähän	  vaaleat	  silmät.	  Hyvä	  selkälinja.	  Vähän	  luisu	  
lantio.	  	  Riittävä	  	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  Hyvät	  raajat.	  Vapaa	  liikunta.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH-‐	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  hieman	  kookas	  ja	  kevytrakenteinen	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Erittäin	  feminiininen	  
pää,	  joka	  voisi	  olla	  hieman	  voimakkaampi	  ja	  otsapenger	  saisi	  olla	  selvempi.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Oikeanmallinen	  
runko,	  jossa	  hyvä	  syvyys.	  Hieman	  etuasentoinen	  lapa,	  hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Riittävä	  luusto.	  Liikkeessä	  vielä	  k	  
apeutta.	  Oikealaatuinen	  karva.	  Miellyttävä	  luonne.	  Esitetään	  kauniisti.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Elegantti,	  melko	  korkea	  narttu.	  Kaunismuotoinen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Rungon	  tulee	  vielä	  syventyä.	  Tällä	  hetkellä	  
hieman	  raajakas	  kokoon.	  Hyvä	  luusto	  ja	  kulm.	  Liikkuu	  norm.	  Hyvä	  luonne.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN4	  VASERT	  (JV-‐07)	  	  
Kokoonsa	  nähden	  riittävän	  luuston	  omaava	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvin	  asettuneet	  korvat,	  hyvä	  kaula	  
&	  ylälinja,	  voisi	  olla	  kulmautunut	  paremmin	  edestä,	  eturinta	  puuttuu,	  hieman	  lyhyt	  lantio,	  voisi	  liikkua	  hieman	  
pidemmällä	  askeleella,	  liike	  kuitenkin	  yhdensuuntaista	  ja	  vaivatonta.	  
	  
	  
Hightide’s	  Until	  Dawn	   	   FIN35443/06	  	   s.	  09.06.2006	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  
Kaunis	  pentu.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  asentoiset	  raajat.	  Hyvä	  laatuinen	  
karva.	  Korkeahko	  häntä.	  Hyvät	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  PEK	  3	  
I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  expression.	  Correct	  bite.	  Well	  angulated.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  topline	  &	  more	  
correct	  movement.	  Gay	  tail.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH	  
Mkt	  god	  typ.	  Välf.	  fem	  huv.	  Fina	  ögon.	  Välpl.	  öron,	  bra	  djup	  i	  nosparti.	  Bra	  bett.	  Bra	  hals.	  Fina	  vinkl.	  fr.	  Kunde	  ha	  lite	  
stramare	  överlinje.	  Välf.	  bröstkorg.	  Ngt	  fallande	  kors.	  Fin	  lårbredd	  låg	  fin	  has,	  bra	  vinkl.	  bak.	  Bra	  päls	  kvalite.	  Nyttjar	  
svans.	  Väl	  i	  rörelse.	  Rörs	  m.	  bra	  steg.	  Trevlig	  temp.	  Välvisad.	  	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Kaunis,	  hyvin	  rakentunut	  narttu.	  Hyvä	  pää,	  ilme	  ja	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko	  ja	  raajat.	  Hyvälaatuinen	  karva.	  Hieman	  
korkea	  häntä	  häiritsee.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  PN3	  



Hyvin	  kehittynyt,	  tasapainoinen	  ja	  jäntevä	  juniori.	  Kallo-‐osassa	  vielä	  hieman	  pyöreyttä.	  Kauniisti	  muotoutunut	  
kuonon	  tyvi.	  Erinom.	  raajarakenne.	  Jalo	  kaula.	  Tasainen	  selkälinja.	  Tehokkaat	  ja	  täysin	  säännölliset	  liikkeet.	  
Jämsänkoski	  KR	  10.6.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  mittasuhteiltaan	  oikea	  narttu.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  pidempi,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Erinom.	  
kaula.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  runko.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hyvät	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  hieman	  
lyhyellä	  etuaskeleella	  muuten	  hyvin.	  Esitetään	  erittäin	  hyvin.	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Jun	  EH4	  	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Sopiva	  koko.	  Riittävä	  luusto.	  Kaunis	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Hyvä	  
takaosa.	  Hieman	  ahtaat	  takaliikkeet,	  hyvät	  sivuliikkeet.	  
Orivesi	  KV	  14.7.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Eritt.	  hyvä	  tyypp.	  mittasuht.	  oikea.	  Hyvä	  pää.	  Erinom.	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja	  seistessä.	  Oik.	  rinnansyvyys.	  Hyvä	  eturinta	  
ja	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Erinom.	  kulm.	  Hieman	  lyhyt	  lantio.	  Kantaa	  häntänsä	  korkealla	  liikk.	  Liikkuu	  korkealla	  
askeleella.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
12	  months,	  exc.	  size	  &	  type,	  bitch	  with	  good	  constructed	  body,	  very	  promising	  in	  future,	  fem.	  head,	  good	  expression,	  
correct	  bite,	  must	  become	  dryer	  throat,	  nice	  topline	  &	  tailset,	  must	  become	  deeper	  in	  brisket,	  is	  still	  developing	  in	  
coat,	  moves	  in	  harmony,	  just	  needs	  stabilize	  in	  front.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  
Excellent	  type,	  good	  size.	  Correct	  feminine	  head	  and	  expression.	  Good	  neck.	  Topline	  in	  movement	  still	  a	  bit	  too	  level.	  
Deep	  chest.	  Good	  bone	  and	  angulation.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  
Hyvän	  tyyp.	  narttu,	  jolla	  narttumainen	  pää,	  hieman	  pyöreät	  silmät.	  Ritt.	  kaula.	  Rungon	  kehitys	  vielä	  kovin	  kesken	  ja	  
eturinta	  puuttuu.	  Hyvä	  luusto.	  Ritt.	  kulm.	  Liikkuu	  norm.	  Hyvä	  luonne.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen	  narttu,	  joka	  vielä	  kovin	  ilmava,	  rinnansyvyys	  ei	  riittävä,	  melko	  hyvä	  pää,	  
hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  kylkiluut	  voisivat	  olla	  kaarevammat,	  lyhyt	  olkavarsi,	  hyvät	  takakulmaukset,	  liikkeessä	  iloinen	  
häntä,	  liikkuu	  edestä	  löysin	  kyynerpäin,	  tarvitsee	  aikaa.	  
	  
	  
Hightide’s	  Up-‐To-‐Date	   	   FIN35444/06	  	   s.	  09.06.2006	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  2	  
Hyvin	  rakentunut	  pentu.	  Hyvän	  mallinen	  pää,	  kaunis	  kaula.	  Silmät	  voisivat	  olla	  hieman	  tummemmat.	  Hyvä	  runko.	  
Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Hyvä	  karva.	  Kyynärpäissä	  aavistus	  löysyyttä.	  Hyvä	  luonne.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI4	  
Utm	  typ.	  Välf.	  fem	  huvud.	  Bra.	  ögon.	  Välpl.	  öron,	  bra	  bett.	  Bra	  hals.	  Fin	  övergång	  hals	  –	  rygg.	  Harmoniska	  vinkl.	  fr	  og	  
bak.	  Kunde	  ha	  lite	  stramare	  överlinje.	  Välf.	  bröstkorg,	  m.	  ?	  förbröst.	  Fin	  bred	  lår	  &	  låg	  har.	  Rör	  m.	  fin	  steg.	  Borde	  bli	  
lite	  stabilare.	  Bra	  temperament.	  Välvisad.	  



Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Exellent	  type,	  very	  very	  promising	  in	  every	  case.	  Correct	  body.	  Nice	  head	  with	  very	  good	  expression.	  Very	  feminine.	  
Brilliant	  movement,	  very	  typical	  for	  this	  breed.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
13	  months	  l/w/t.	  Pretty	  head,	  short	  coupled	  with	  good	  reach	  of	  neck.	  A	  little	  lacking	  in	  coat.	  Very	  happy	  
temperament.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Eritt.	  hyvän	  tyyppinen	  mutta	  hieman	  kevyt	  kokonaisuus.	  Kuono	  saisi	  olla	  vahvempi.	  Ikäisekseen	  riittävä	  runko.	  Hyvät	  
kulmaukset.	  Hyvä	  ylälinja.	  Vielä	  hieman	  korkeat	  etuliikkeet.	  Ei	  tänään	  parhaassa	  karvassa.	  Hieman	  jyrkkä	  lantio.	  
Orivesi	  KV	  14.7.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  jun.,	  jolla	  oik.	  rungon	  mittasuht.	  Otsapenger	  selvempi	  ja	  kuono-‐osa	  täytel.	  Erinom.	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Syvä	  rintakehä	  ja	  erinom.	  runko.	  Leveät	  reidet	  ja	  hyvät	  takakulm.	  Liikkuu	  tasapainois.	  joskin	  etuaskel	  
ulottuvampi.	  Esitet.	  hyvin.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Would	  like	  more	  size	  and	  substance.	  Pleasing	  head.	  Nicely	  balanced.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Small	  bitch	  still	  developing.	  Bit	  smaller	  light	  head,	  needs	  to	  mature.	  Topline	  not	  completely	  firm	  in	  movement.	  Strong	  
chest.	  Medium	  strength	  of	  bone.	  Well	  angulated,	  a	  bit	  shorter	  legs.	  Elbows	  still	  a	  too	  loose.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Feminine	  bitch	  carrying	  a	  little	  much	  weight,	  would	  like	  more	  width	  and	  depth	  to	  foreface,	  I	  prefer	  darker	  eye.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH-‐	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Feminiininen	  narttu,	  jonka	  pään	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hieman	  pyöreät	  silmät	  
häiritsevät	  ilmettä.	  Riittävä	  kaula.	  Etuasentoiset	  lavat.	  Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Keskivahva	  luusto.	  Erittäin	  
hyvin	  kulmautunut	  takaosa	  ja	  oikea	  hännänkiinnitys.	  Hieman	  pehmeälaatuinen,	  hyvin	  hoidettu	  turkki.	  Liikkeessä	  
vielä	  epävakautta.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Hunting	  Habit’s	  Samantha	  Fox	   FIN41370/06	  	   s.	  16.02.2006	  
i.	  Calvdale	  Crimewave	  	  	  	  	  e.	  Hunting	  Habit’s	  Megan	  Of	  Norfolk	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  
Utm	  typ.	  Välbalanserad,	  välf.	  fem	  huvud.	  Härlig	  djup	  i	  nosparti.	  Vackra	  ögon,	  välpl	  öron	  &	  bra	  bett.	  Fint	  milt	  uttr.	  Bra	  
hals	  med	  fin	  övergång	  till	  rygg.	  Harmoniska	  vinkl	  fr	  &	  bak.	  Stram	  rygg,	  välf	  bröstkorg,	  fint	  förbröst.	  Breda	  fina	  lår	  &	  
fin	  låg	  has.	  Bra	  tassar	  &	  ben.	  Bra	  pälskvalite.	  Nyttjar	  svans	  väl.	  Rör	  sig	  med	  bra	  stil	  &	  steg.	  Trevlig	  temp.	  Välvisad.	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Erinomainen	  nuori	  narttu,	  jolla	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erinomainen	  kaula,	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvin	  kulmautunut.	  
Erinomainen	  karva.	  Tyylikäs	  ylälinja.	  Tehokkaat	  liikkeet.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Sysmä	  R	  22.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  



Tulos:	  Jun	  H	  
Mittasuht.	  oikea,	  tasapainoinen	  narttu,	  mutta	  pään	  narttuleima	  ei	  ole	  selvä.	  Hyvä	  selkä,	  samoin	  rinta	  ja	  raajat.	  
Turkki	  ei	  ole	  parhaassa	  kunnossa.	  Kiva	  luonne.	  Hyvät	  liikkeet.	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  PN4	  
Very	  good	  bitch,	  exc	  classic	  type.	  Well	  balanced,	  good	  bodylength,	  14	  months,	  head	  in	  good	  balance	  with	  the	  body,	  
good	  lips,	  good	  ears,	  very	  good	  mover	  with	  exc	  drive.	  Little	  bit	  open	  in	  elbows	  when	  moving.	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN4	  	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Hyvä	  luusto.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää	  jakaula.	  Vahva	  selkä.	  Hyvä	  runko.	  Hyvät	  kulmaukset	  
edessä	  ja	  takana.	  Tehokkaat	  liikkeet.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  
Bra	  storlek	  o	  proportioner	  Väl	  mejslat	  feminint	  huvud.	  Bra	  stop	  o	  nosparti.	  Vacker	  hals.	  Välvinklad.	  Välkroppad.	  
Stramm	  rygg.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steg.	  Lite	  trång	  bak.	  Bra	  benstomme.	  Visas	  i	  dag	  i	  mycket	  dålig	  päls	  condition	  vilket	  gör	  
at	  thon	  inte	  till	  dalag(?)	  excellent.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  ja	  kok.	  narttu.	  Kaunis	  muot.	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Erinom.	  rintakehä.	  Vahva	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  
Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
	  
	  
Jenifer	  	   	   	   FIN31385/03	  	   s.	  02.06.2003	  
i.	  Birchstep’s	  Bernand	  	  e.	  Springrain	  Sunshine	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Mikkeli	  R	  25.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Mittasuhteiltaan	  oikea,	  aavistuksen	  raskas	  rakenteinen	  narttu.	  Sillä	  on	  varsin	  voimakas	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Riittävä	  
rinnansyvyys.	  Voimakas	  luusto.	  Olkavarsi	  saisi	  olla	  pitempi.	  Hyvä	  turkki.	  Kiva	  luonne.	  Hieman	  ahtaat	  takaliikkeet.	  
	  
	  
Jujucan’s	  Betty	  Poop	   	   FIN17192/06	  	   s.	  28.01.2006	  
i.	  High	  Score	  Original-‐Desing	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Sweet	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Too	  light,	  for	  11	  months	  old,	  looks	  like	  a	  puppy.	  Condition	  should	  be	  much	  better.	  Needs	  more	  body.	  Correct	  head.	  
Strong	  back.	  Medium	  angulated.	  Chest	  could	  be	  better.	  Good	  movement.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  T	  
Eritt.	  pahasti	  kesken	  kehityksen	  oleva,	  ilmav.	  vaikut.	  neliömäinen,	  kevytrakenteinen	  –	  ja	  luustoinen.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Hyvät	  pään	  mittasuht.,	  kuono-‐osa	  tulee	  täyteläistyä.	  Aivan	  liian	  kevyt	  runko.	  Korkeahkot	  kintereet.	  Lyhyet	  
töpöttävät	  liikkeet.	  Erinom.	  temperamentti.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Kevytrakenteinen,	  hyvin	  narttumainen.	  Ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  pitkä	  kaula	  ja	  oikea	  ylälinja.	  Eturinnan	  tulisi	  olla	  
voimakkaampi.	  Riittävän	  hyvin	  kulm.	  raajat.	  Tällä	  hetkellä	  niukka	  turkki	  joka	  selkeästi	  vaikuttaa	  kokonaisuuteen.	  



Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Very	  nice	  type.	  Good	  head	  and	  expression.	  Nice	  neck	  and	  shoulders,	  should	  have	  a	  bit	  stronger	  bone.	  Good	  
angulations.	  Nice	  movement.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  
Up	  to	  size,	  very	  good	  in	  type.	  Head	  is	  good	  in	  length	  but	  needs	  more	  stop.	  Soft	  expression.	  Good	  earset.	  Needs	  more	  
angulation	  in	  front.	  Good	  hindquarters,	  strong	  topline,	  good	  croup.	  Soft	  coat.	  Needs	  time	  to	  improve	  in	  movement.	  
Pello	  KR	  21-‐22.7.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Mittasuht.	  oikea,	  Sopusuht.	  narttu.	  Oikea	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Rinta	  ei	  vielä	  valmis.	  Kokoon	  sopiva	  luusto.	  
Riittävät	  kulmaukset.	  Ei	  parhaassa	  karvassa,	  kiva	  luonne.	  Hyvät	  liikkeet.	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Kaunis	  päinen,	  feminiininen	  pienehkö	  narttu,	  jolla	  etuasent.	  lavat,	  jyrkkä	  lantio	  ja	  turhan	  pyöristynyt	  lanneosa.	  
Kulmaukset	  saisivat	  olla	  voimakkaammat.	  Niukassa	  karvassa	  ja	  lanne	  osan	  tulisi	  olla	  pidempi.	  Liikkuu	  iloisesti,	  mutta	  
askelpituus	  ei	  ole	  riittävä.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH4	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  mittasuhteilta	  oikea	  narttu.	  Hyvät	  päänlinjat.	  Miellyttävä	  ilme.	  Hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  
Syvä	  rintakehä	  &	  hyvä	  runko.	  Valitettavasti	  koira	  esitetään	  hieman	  paksussa	  kunnossa.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Erinom.	  
takakulmaukset.	  Saisi	  liikkua	  pidempänä.	  Miellyttävä	  luonne.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Kiviniityn	  Amelie	   	   FIN33804/07	  	   s.	  09.04.2007	  
i.	  Bloomhill’s	  John	  Claude	  	  	  	  	  e.	  Korppalon	  Walla	  Walla	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  4.	  	  
Erittäin	  kaunislinjainen	  vankkaluustoinen	  narttupentu,	  joka	  ei	  halua	  tänään	  liikkua.	  Vahva	  kuono-‐osa,	  hieman	  vajaa	  
kirsupigmentti	  ja	  aavistuksen	  takaluisu	  kallo.	  Kaunis	  kaula,	  hyvä	  eturinta	  &	  runko.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  
karvanlaatu.	  
	  
	  
Kiviniityn	  Aurora	   	   FIN33803/07	  	   s.	  09.04.2007	  
i.	  Bloomhill’s	  John	  Claude	  	  	  	  	  e.	  Korppalon	  Walla	  Walla	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐pentu	  	  
7,5	  kk	  tasapainoinen	  hyvin	  kehittynyt	  narttupentu.	  Hyvä	  päänprofiili,	  ilme	  ja	  korvat.	  Kaula	  voisi	  olla	  aavistuksen	  
pidempi	  ja	  lavat	  viistommat.	  Hyvä	  rintakehä,	  hieman	  lyhyt	  lantio.	  Sopsuht.	  luusto.	  Hyvät,	  yhdensuuntaiset	  liikkeet.	  
	  
	  
Korppalon	  Walapi	   	   FIN29265/06	  	   s.	  05.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  	  	  e.	  Korppalon	  Maricopa	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Hamina	  KR	  13.5.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN3	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi	  ja	  luusto.	  Kaunis	  pää,	  hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Leveä	  eturinta,	  tilava	  rintakehä.	  Hyvät	  raajat.	  Kaunis	  
turkki,	  eritt.	  hyvät	  sivuliikkeet,	  hieman	  löysät	  edestä.	  
Puumala	  R	  28.7.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Oikeanmallinen	  feminiininen	  narttu,	  hyvä	  luusto	  ja	  mittasuhteet,	  kaunis	  ilmeinen	  hyvän	  mallinen	  pää,	  sopivasti	  
kaulaa	  ja	  eturintaa,	  sopivasti	  runkoa,	  hiukan	  jyrkkä	  lantio,	  iloiset	  terhakkaat	  liikkeet,	  hyvät	  edestä,	  iloinen	  käytös.	  
Kouvola	  KR	  18.8.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  hyvin	  liikkuva	  nuori	  narttu.	  Oikea	  pään	  malli.	  Hyvät	  korvat.	  Kaunis	  kaula.	  Tasapainoiset	  
kulmaukset.	  Hyvä	  luusto	  ja	  käpälät.	  Oikeanlaatuinen,	  mutta	  hieman	  niukka	  turkki.	  
Punkaharju	  R	  19.8.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN4	  
Vahva	  rakenteinen.	  Rungon	  mittasuhteiltaan	  neliömäinen.	  Esitetään	  hieman	  tukevassa	  kunnossa.	  Hyvä	  pää.	  Pitkä	  
kaula.	  Hyvät	  viistot	  lavat	  ja	  olkavarret.	  Liikkuu	  ja	  käyttäytyy	  hyvin.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus,	  hyvä	  pää,	  hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja,	  sopusuht.	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  
Ajoittain	  hieman	  etumatala.	  Sopiva	  luusto,	  hyvä	  runko	  ikäisekseen,	  riittävä	  karvanpituus.	  Rauhallinen	  luonne.	  Liikkuu	  
hyvin	  silloin	  kun	  haluaa.	  
	  
	  
Ladybird	  	   	   	   FIN28785/01	  	   s.	  20.06.2001	  
i.	  Hightide’s	  Best	  Vision	  	  	  e.	  Chirka’s	  English	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  5v.	  narttu,	  jolla	  sopiva	  luusto	  ja	  pää	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi	  kuono-‐osaltaan,	  turhanpaljon	  
löysää	  kaulanahkaa,	  hyvä	  runko,	  tasapainoisesti	  kulmautunut,	  liikkuu	  sopivalla	  askelpituudella,	  kaulalinja	  voisi	  olla	  
tyylikkäämpi,	  esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Last	  Flurry’s	  After	  Midnight	   FIN53365/06	  	   s.	  17.10.2006	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Have	  A	  Dream	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Nice	  head,	  pigmentation	  should	  be	  better.	  She	  needs	  ringtraining,	  good	  neck	  and	  topline,	  good	  front.	  Enough	  ribcage	  
for	  the	  age.	  Coat	  is	  still	  growing	  up.	  Little	  bit	  light	  in	  bone.	  Regular	  mover.	  
	  
	  
Last	  Flurry’s	  All	  About	  Me	  	   FIN53363/06	  	   s.	  17.10.2006	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Have	  A	  Dream	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  



Tulos:	  Pek	  (7-‐9	  kk)	  2	  
As	  long	  as	  doesn’t	  grow	  anymore	  will	  turn	  out	  very	  nice.	  Superb	  outline	  with	  good	  length	  of	  neck.	  Firm	  topline.	  Good	  
coat.	  Nice	  tailset.	  Good	  head	  spoilt	  by	  small	  light	  eye.	  Nice	  tailset.	  Covers	  a	  ground	  well	  but	  needs	  to	  settle.	  In	  12	  
months	  she	  could	  be	  a	  very	  nice	  specimen.	  Just	  needs	  maturity.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Very	  nice	  puppy	  with	  good	  head,	  correct	  ear	  set.	  Excellent	  reach	  of	  neck.	  Good	  topline	  and	  tailset.	  Good	  front	  and	  
bone.	  Nicely	  presented,	  very	  good	  mover	  with	  a	  good	  spring	  of	  rib.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  VSP-‐Pentu	  
8	  months,	  well	  made	  liver	  &	  white	  with	  well	  shaped	  head.	  Short	  coupled.	  Deep	  body.	  Good	  substance.	  Level	  topline.	  
Sound	  mover.	  Promising.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Exc.	  breed	  type.	  10	  months	  old.	  Liver	  white,	  pretty	  picture	  standing,	  with	  exc.	  head.	  Eye	  color	  ok	  for	  age.	  Prober	  bite,	  
long	  neck,	  exc.	  shoulders.	  Prober	  ribcage.	  Nice	  body.	  Prober	  tailset.	  Slightly	  narrow	  behind,	  could	  have	  little	  more	  
drive.	  Moves	  Ok.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN4	  (ROP-‐junior)	  
10	  months	  old.	  Nice	  flashy	  female.	  Lovely	  feminine	  head.	  Correct	  bite.	  Very	  good	  body	  proportions.	  Good	  neck	  &	  
topline.	  Correct	  tailset.	  Good	  angulations.	  Good	  coat.	  Typey	  movements.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Up	  to	  size	  and	  too	  fine	  to	  me	  through	  out,	  would	  like	  more	  bone,	  her	  light	  brown	  eyes	  spoils	  expression.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  
Erinomainen	  tyyppi,	  miellyttävä	  ilmeinen	  pää,	  riittävä	  kaula	  ja	  etukulmaukset,	  sopiva	  luusto,	  hyvä	  runko	  ikäisekseen,	  
hyvät	  takakulmaukset,	  oik.	  laatuinen	  vielä	  kovin	  niukka	  karvoitus,	  hyvä	  luonne.	  Etuaskel	  saisi	  olla	  pidempi	  muuten	  
liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Livingdale’s	  Anne	  Frank	  	   	   FIN18869/05	  	   s.	  15.02.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  Livingdale's	  Candy	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Vahva	  luusto.	  Sopiva	  koko.	  Hyvä	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Vahva	  selkä.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  Hyvät	  
kulmaukset.	  Kaunis	  karva.	  Hyvät	  liikkeet.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  ERI4	  
Sound	  &	  happy	  bitch,	  I	  like	  her	  head	  and	  expression,	  I’d	  like	  darker	  eye,	  nice	  neck	  &	  shoulders	  &	  length	  of	  upperarm,	  
well	  shaped	  quarters.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  



Sopivan	  kok.	  eritt.	  hyvän	  tyyp.	  narttu,	  feminiininen	  pää,	  toivoisin	  hieman	  parem.	  ilmeen	  ja	  selvemmän	  
otsapenkereen.	  Kaunis	  kaula,	  runko	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta,	  vahva	  luusto.	  Hyvin	  kulm.	  Liikkuu	  hyvin	  ja	  tehokkaasti.	  
Hyvä	  karva.	  Hyvä	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
	  
	  
Livingdale’s	  Candy	  Geisha	  	   FIN30983/01	  	   s.	  30.05.2001	  
i.	  Juurilehdon	  Visa	  	  	  e.	  Livingdale's	  Choco	  Geisha	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alajärvi	  R	  1.4.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Feminiininen,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Lempeä	  ilme.	  Hieman	  voimakkaat	  otsaluut	  ja	  erisuuntaiset	  päänlinjat.	  Kuono	  voisi	  
olla	  hieman	  pitempi.	  Hyvä	  kaula	  &	  ylälinja.	  Leveä	  rintakehä.	  Sopiva	  luusto.	  Voimakkaat	  takakulmaukset.	  Olkavarsi	  
saisi	  olla	  viistompi.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Kapea	  takaa.	  Ei	  parhaassa	  näyttelykarvassa	  tänään.	  Miellyttävä	  luonne.	  	  
	  
	  
Livingdale’s	  Candy	  Girl	  	   	   FIN11859/07	  	   s.	  17.11.2006	  
i.	  Art-‐Wave’s	  Take	  A	  Hike	  	  	  e.	  Livingdale's	  Candy	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Nice	  sized	  bitch	  with	  feminine	  head,	  would	  like	  more	  width	  of	  forechest,	  nice	  straight	  front	  but	  would	  like	  more	  bone,	  
I’d	  prefer	  better	  topline.	  
	  
	  
Livingdale’s	  Candy	  Lady	   	   FIN30980/01	  	   s.	  30.05.2001	  
i.	  Juurilehdon	  Visa	  	  	  	  	  e.	  Livingdale’s	  Choco	  Geisha	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  
Hyvät	  mittasuhteet	  omaava	  narttu,	  joka	  hieman	  tukeva	  tänään.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erinomainen	  kaula.	  Hieman	  
suora	  edestä.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Hyvä	  laatuinen	  karva.	  Liikkuu	  sivusta	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  Seistessä	  
erittäin	  kaunis	  linja.	  
Suonenjoki	  R	  17.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN3	  
6	  v.	  Erittäin	  hyvän	  sukupuolileiman	  ja	  mittasuhteet	  omaava	  narttu,	  jolal	  hyvin	  kaunisilmeinen	  ja	  –	  linjainen	  pää.	  Hyvä	  
purenta,	  huulet	  ja	  korvat.	  Hyvä	  kaula,	  mutta	  aavistuksen	  pysty	  kiinnitys.	  Hyvä	  runko	  ja	  ylälinja.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  
käpälät.	  Hieman	  laskeva	  lantio.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  taka	  kapeasti	  ja	  edestä	  leveästi	  ja	  löysästi,	  sivuliikkeissä	  
hyvin	  rudunomainen	  pituus	  ja	  voima.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Typisk	  helhet.	  Huvudet	  kunde	  vara	  ädlare.	  Bra	  kropp	  o	  benstomme.	  Väl	  plaserad	  skuldra.	  Ngt	  kort	  överarm.	  
Välvinklad	  bak.	  Bra	  rörelser	  från	  sidan	  men	  trång	  bak.	  
Kangasniemi	  KR	  9.6.2007;	  Karlo	  Bala,	  Serbia	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN	  SERT	  FIN	  MVA	  ROP	  
6-‐years	  old	  female.	  Head	  typical.	  Backline	  strong.	  Excellent	  back	  &	  front	  legs.	  Excellent	  handling	  &	  moving.	  
	  



	  
Livingdale’s	  Cream	  Caramel	  	   FIN33649/98	  	   s.	  05.07.1998	  
i.	  	  Of	  Skyway	  Harlequin	  	  	  e.	  	  Livingdale's	  Choco	  Caramel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐vet	  
Hieman	  kookas	  kaunis	  narttu.	  Erinomaisessa	  kunnossa.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erittäin	  hyvä	  kaula.	  Sopusuhtainen	  runko.	  
Hyvä	  takaosa.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PN	  VSP	  ROP-‐Vet	  
Very	  nice,	  exc.	  in	  bone	  &	  substance.	  Lovely	  head.	  Good	  earset.	  Good	  front	  &	  rear.	  Strong	  level	  topline.	  Good	  body.	  
Very	  nice	  on	  the	  move.	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PN4	  ROP-‐Vet	  
9	  v.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileim.	  miellyttävä,	  hyvin	  säilynyt	  veteraani,	  jolla	  hyvä	  pää,	  hieman	  pyöreät	  silmät.	  Hyvin	  
hoidettu	  purenta.	  Vahva	  kaula	  ja	  runko,	  karvap.	  hyvässä	  kunnossa.	  Liikkuu	  edelleen	  malliksi	  monelle	  nuoremmalleen.	  
Erinom.	  luonne.	  
	  
	  
Livingdale’s	  Lady	  In	  Red	   	   FIN31367/03	  	   s.	  21.05.2003	  
i.	  Zelini’s	  U2	  At	  Livingdale	  	  	  	  	  e.	  Livingdale’s	  Candy	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  
Kaunis	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvänmallinen	  kaunisilmeinen	  pää.	  Hyvä	  kaula,	  runko	  ja	  takaosa.	  
Aavistuksen	  suora	  edestä.	  Hyvä	  karva.	  Eturintaa	  voisi	  olla	  hieman	  enemmän.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Jämsänkoski	  KR	  10.6.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  hieman	  tukevassa	  kunnossa	  oleva	  narttu,	  kaunis	  pää,	  hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  Syvä	  
rintakehä,	  täyteläinen	  runko.	  Sopiva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hieman	  alhainen	  hännänkiinnitys.	  Liikkuu	  
lyhyellä	  askeleella.	  Esitetään	  hyvin.	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN2	  VASERT	  	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Hyvä	  luusto.	  Ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Vahva	  runko.	  Hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  
takaosa.	  Hieman	  raskaat	  liikkeet.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Good	  size	  and	  type.	  Correct	  feminine	  head	  with	  good	  expression.	  Good	  neck.	  Topline	  slightly	  arched	  over	  the	  loin.	  
Good	  body	  and	  chest.	  Medium	  strength	  of	  bone.	  Good	  angulation.	  Deep	  chest.	  Movement	  powerful,	  bit	  close	  behind.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen	  narttu,	  selvä	  sukupuolileima,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  lyhyt	  
olkavarsi,	  hyvä	  rintakehä,	  saisi	  olla	  kulmautunut	  paremmin	  sekä	  edestä	  että	  takaa,	  takalliike	  voimatonta,	  etuliike	  
leveä,	  karva	  melko	  pehmeää.	  



	  
	  
Livingdale’s	  Little	  My	   	   FIN45156/06	  	   s.	  01.07.2006	  
i.	  Livingdale’s	  Frank	  Capra	  	  	  	  	  e.	  Zelini’s	  Mad	  About	  You	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Erinomainen	  pentu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erinomainen	  kaula,	  runko	  ja	  raajat.	  Kaunis	  karva.	  
Hyvä	  ylälinja.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Jämsänkoski	  KR	  10.6.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  joka	  valitettavasti	  esitetään	  tänään	  turhan	  pulskassa	  kunnossa.	  Taakse	  laskeva	  kallo-‐
osa,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Erinom.	  kaula	  ja	  eturinta.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hyvällä	  
askelpituudella.	  Ylipaino	  vaikuttaa	  palkintosijaan.	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Hyvä	  luusto.	  Sopusuhtainen.	  Hyvä	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Vahva	  selkä.	  Leveä	  eturinta.	  Riittävä	  
rintakehä.	  Hyvä	  takaosa.	  Hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  turkinlaatu.	  Hyvät	  liikkeet.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Well	  balanced	  young	  bitch.	  Correct	  feminin	  head.	  Good	  neck,	  topline	  and	  body.	  Good	  chest.	  Correct	  angulation	  and	  
movement.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  	  
Melko	  neliömäinen	  narttu,	  jolla	  kokoonsa	  nähden	  riittävä	  luustonvahvuus,	  pää	  voisi	  olla	  feminiininsempi.	  Oikea	  
purenta,	  hyvä	  kaula,	  lyhyt	  lantio,	  kaarevat	  kylkiluut,	  saisi	  olla	  kulmautunut	  paremmin	  sekä	  edestä	  &	  takaa,	  liikkuu	  
lyhyellä	  askeleella,	  karva	  hieman	  pehmeää.	  
	  
	  
Loppulento	  Aamu	  	   	   FIN24193/03	  	   s.	  17.04.2003	  
i.	  	  Blacky	  	  	  e.	  	  Horror	  Line	  Mari	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Should	  be	  higher	  on	  the	  legs	  and	  longer	  in	  neck	  for	  better	  balance	  and	  more	  typicity.	  Bite	  should	  be	  better.	  
Movement	  should	  be	  more	  typical.	  
	  
	  
Lulu	  	   	   	   FIN50008/04	  	   s.	  13.11.2003	  
i.	  Qvarnhill	  Pipes	  and	  Drums	  	  	  e.	  Hightide's	  Lily	  Langtry	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  



Strong	  female.	  A	  little	  bit	  over	  weighted.	  Correct	  head.	  Back	  could	  be	  stronger.	  Good	  chest.	  A	  little	  bit	  slopy	  croup.	  
Well	  angulated.	  In	  movement	  a	  little	  bit	  free	  in	  elbows	  and	  turning	  feet.	  
Ilomantsi	  R	  14.1.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Feminiininen,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Lempeä	  ilme.	  Hieman	  voimakkaat	  otsaluut.	  Kuono	  saisi	  olla	  aavistuksen	  pidempi.	  
Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Olisi	  edukseen	  hieman	  hoikemmassa	  kunnossa.	  Sopiva	  rungon	  tilavuus.	  Sopusuhtainen	  
luusto.	  Lyhyt	  &	  pysty	  olkavarsi,	  muuten	  hyvät	  kulmaukset.	  Saisi	  liikkua	  jäntevämmin	  &	  hieman	  pidemmällä	  
askeleella.	  Hyvä	  laatuinen	  karvapeite.	  Rauhallinen	  luonne.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppinen,	  hieman	  litteäkuonoinen	  narttu,	  jolla	  hyvä	  luusto,	  hyvä	  turkki	  ja	  luonne,	  aavistuksen	  pyöreä	  
ylälinja,	  tasapainoiset	  liikkeet	  mutta	  hieman	  lyhyt	  askel,	  esitetään	  hyvin.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Oikea	  tyyppi,	  hyvä	  sukupuolileima.	  Eritt.	  hyvät	  mittasuht.	  kaunisilmeinen	  nartun	  pää,	  jossa	  eritt.	  hyvät	  mittasuht.	  
Tiukka	  eturinta.	  Niukasti	  kulm.	  etuosa.	  Hyvä	  takaosa	  ja	  runko.	  Hyväasent.	  häntä.	  Rauhallinen	  esiintyminen.	  Liikkuu	  
eritt.	  hyvällä	  askelpituudella,	  vaikkei	  kovin	  halukkaasti,	  hyvä	  karva,	  esitetään	  kauniisti.	  
Nurmes	  R	  10.6.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Mittasuht.	  oikea.	  Hyvä	  pää,	  kaulan	  alusnahkaa.	  Hyvä	  selkä.	  Rintakehä	  vielä	  keskenkehityksen.	  Hyvä	  luusto.	  Olkavarsi	  
voisi	  olla	  hieman	  pitempi.	  Hyvä	  turkki,	  luonne	  ja	  liikkeet.	  
	  
	  
Lunastar	  	   	   	   FIN25892/03	  	   s.	  03.05.2003	  
i.	  	  Fantic	  Navigator	  	  	  e.	  	  Aamunkoitto	  

Näyttely	  tulokset:	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Mittasuht.	  oikea,	  mutta	  kovin	  kevytrak.	  narttu,	  oikeanmuot.	  pää,	  hyvä	  kaula,	  vahva	  selkä.	  Kovin	  kevyt	  runko.	  
Kyynärpäissä	  löysyyttä,	  lyhyt	  luisu	  lantio,	  oikein	  asettuneet	  sopiv.	  kulmautuneet	  takaraajat,	  liikkuu	  kevyesti,	  saisi	  olla	  
kevyempi	  askel.	  
	  
	  
Luoruelake’s	  Charity	  	   	   FIN30828/04	  	   s.	  21.04.2004	  
i.	  	  Goldflame's	  Glenlivet	  	  	  e.	  	  Almond	  Tree's	  Ashley	  Abbott	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Käy	  EH3	  
A	  bit	  fat	  in	  the	  body.	  The	  underline	  of	  the	  beck	  should	  be	  more	  clean.	  Type	  is	  ok.	  Tailset	  should	  be	  higher.	  Good	  feet	  
and	  angulations.	  Could	  have	  more	  feminine	  appearance.	  
Suonenjoki	  R	  17.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  H	  
3	  v.	  Kookkaampi,	  tänään	  hieman	  tukevassa	  kunnossa	  oleva	  narttu,	  jolla	  sopusuhtainen	  raajaluusto.	  Hyvä	  pään	  
pituus,	  muta	  kallo	  saisi	  holvautua	  paremmin.	  Hyvä	  purenta,	  huulet,	  ilme	  ja	  korvat.	  Hyvä	  kaula,	  etuosa.	  Liian	  
pystyasentoinen	  aina	  lavoista	  ranteisiin.	  Hieman	  luisu	  lantio.	  Hyvät	  käpälät.	  Ihanan	  heiluva	  häntä.	  Liikkuu	  tänään	  
kinnerahtaasti	  ja	  yleiskunto	  vaikuttaa	  sivuliikkeisiin,	  joista	  puuttuu	  ryhti	  ja	  keveys,	  pituutta	  kyllä	  on.	  Hieno	  luonne.	  
Iisalmi	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  



Tulos:	  Käy	  EH1	  
Vahva	  rak.,	  oikeat	  rungon	  mit.	  suht.,	  koira	  saisi	  olla	  jänteväm.	  ja	  liikkua	  parem.,	  miel.	  luonne,	  pitkä	  kaula,	  laaja	  
rintakehä,	  hyvä	  oikea	  asentoinen	  lantio,	  vahva	  turkki,	  käyt.	  hyvin	  joskaan	  ei	  riittävän.	  
	  
	  
Luoruelake’s	  Dolce	  Vita	  	   	   FIN38057/06	  	   s.	  11.06.2006	  
i.	  	  Livingdale’s	  Fisher	  Spot	  	  	  e.	  	  Luoruelake’s	  Charity	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Koko	  54	  cm.	  13	  kk.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileim.	  miellyttävä	  jun.	  jolla	  riittävä	  raajaluusto.	  Narttum.	  pää	  ja	  ilme,	  
riittävät	  huulet,	  hyvä	  purenta.	  Kauniit	  korvat,	  hyvä	  kaula.	  Hieman	  jyrkkä	  lantio.	  Vahvat	  käpälät.	  Ikäisekseen	  hyvä	  
runko,	  etuosa	  saa	  vielä	  kehittyä.	  Liian	  suora	  etuosan	  rakenne.	  Hyvä	  takaosa.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  vielä	  kovin	  
pentumaisesti,	  tarvitsee	  kehätottumusta.	  Hyvä	  luonne.	  
Mikkeli	  R	  25.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Mittasuhteiltaan	  oikea,	  sopusuhtainen	  lupaava	  nuori	  narttu.	  Sillä	  on	  oikea	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Rintakehä	  vielä	  
kapea	  ja	  matala.	  Hyvät	  raajat.	  Ei	  ole	  parhaassa	  karvassa.	  Kiva	  luonne.	  Hyvät	  liikkeet.	  
	  
	  
Luoruelake’s	  Doris	  Day	  	   	   FIN38053/06	  	   s.	  11.06.2006	  
i.	  	  Livingdale’s	  Fisher	  Spot	  	  	  e.	  	  Luoruelake’s	  Charity	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  	  
Hyvä	  tyyppi.	  Riittävä	  luusto.	  Vaikuttaa	  hieman	  korkea	  jalkaiselta.	  Kaunis	  narttumainen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  
pehmeä	  selkä.	  Hyvä	  eturinta.	  Rintakehä	  saisi	  olla	  tilavampi.	  Hyvä	  takaosa.	  Etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  turkki.	  Ahtaat	  
takaliikkeet.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  
	  
	  
Marmade	  Déjà	  Vu	  	   	   FIN21110/98	  	   s.	  22.04.1998	  
i.	  	  Of	  Skyway	  Rainmaker	  	  	  e.	  	  Hightide's	  Kindly	  Yours	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PN3	  ROP-‐VET	  
Beautiful	  head	  &	  expression	  with	  dark	  eye.	  Adequate	  neck,	  deasent	  shoulders,	  nice	  straight	  front,	  good	  ribs,	  nice	  
depth,	  still	  short	  firm	  topline,	  correct	  tailset,	  nicely	  turned	  quarters,	  neat	  feet,	  in	  full	  coat,	  moving	  correctly	  but	  
unfortunately	  has	  lost	  animation.	  
	  
	  
Marmade	  Je	  T´Aime	  	   	   FIN35552/05	  	   s.	  16.07.2005	  
i.	  Ideal	  Man	  vom	  Springer-‐Clan	  	  	  e.	  	  Marmade	  Déjá	  Vu	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  



Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Good	  size,	  excellent	  type.	  Not	  customs	  in	  the	  ring.	  Correct	  neck,	  topline	  and	  body.	  Good	  chest.	  Correct	  angulation.	  
Movement	  powerful,	  not	  enough	  parallel.	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH4	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Sopusuhtainen	  narttu.	  Sillä	  on	  voimakas	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Riittävä	  rinnan	  syvyys,	  
mutta	  rintakehän	  tulisi	  olla	  pidempi	  ja	  eturinnan	  voimakkaampi.	  Moitteettomat	  raajat.	  Kaunis	  turkki.	  Kiva	  väritys.	  
Pientä	  ahtautta	  etuliikkeissä.	  	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  
Good	  head	  would	  like	  eyes	  darker.	  Adequate	  neck,	  spoiled	  by	  straight	  shoulder.	  Good	  firm	  topline,	  short	  coupled,	  
correct	  quarters,	  nicely	  set	  tail,	  moved	  seadily	  &	  well.	  Overall	  picture	  was	  good.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Flashy	  l/w	  feminine	  head	  with	  dark	  eye.	  Clean	  outline.	  In	  hard	  condition	  with	  firm	  topline.	  Moved	  soundly.	  
Turku	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Antonio	  di	  Lorenzo,	  Italia	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  
Correct	  bite.	  Exl.	  proportion.	  Very	  good	  shoulder	  and	  croup.	  Exl.	  chest.	  Very	  good	  hindquarters	  and	  coat.	  Typical	  tail.	  
Exl.	  head.	  Good	  movement.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Bra	  storlek.	  Elegant,	  välbalancerad.	  Fint	  huvud	  med	  sött	  uttryckt	  o	  bra	  pigment.	  Bra	  hals.	  Ganska	  bra	  kropp.	  
Tillräcklig	  förbröst.	  Ej	  raka	  framben	  från	  sidan.	  Korrekt	  vinkling	  bak.	  Behöver	  bli	  fastare	  fram.	  Brant	  kors.	  Ganska	  bra	  
steglängd.	  Alltför	  rullande	  rygg.	  Behöver	  bli	  i	  hårdare	  condition.	  Bra	  pälskvalitet.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN4	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Feminine	  expression.	  Good	  eyes.	  Open	  elbows.	  Long	  body.	  Good	  angulations.	  Fluent	  movement.	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Correct	  in	  type.	  Very	  good	  head	  &	  front.	  Arm	  too	  short	  &	  the	  shoulder	  is	  upright,	  therefore	  the	  neckset	  is	  too	  short.	  
Good	  topline	  &	  tailset.	  Good	  hindangles.	  In	  movement	  doesn’t	  cover	  enough	  ground.	  
	  
	  
Marmade	  Jonquil	  	   	   FIN35553/05	  	   s.	  16.07.2005	  
i.	  Ideal	  Man	  vom	  Springer-‐Clan	  	  	  e.	  	  Marmade	  Déjá	  Vu	  

Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
God	  typ.	  välf.	  fem	  huvud.	  Vck	  ögon,	  fina	  välpl.	  öron,	  bra	  bett,	  bra	  hals	  men	  brandt	  halsins.	  Raka	  vinkl.	  fr.	  Stram	  rygg.	  
Behov.	  mer	  bröstvolym,	  tillr.	  vinkl.	  bak.	  Bra	  pälskval.	  Nyttj.	  svans	  väl	  i	  rörelse.	  Rör	  n.	  kort	  steg	  fram.	  Behöv	  bli	  
stabilare	  framtill.	  Välvisad	  av	  sin	  ungra	  handler.	  Trevlig	  temperament.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  



Good	  head	  planes,	  nice	  earset	  spoiled	  by	  light	  eye,	  adequate	  neck,	  but	  very	  straight	  shoulder,	  good	  firm	  topline,	  
correct	  set	  tail,	  nicely	  turned	  quarters	  with	  well	  letdown	  hocks,	  rather	  wide	  in	  front	  movement	  and	  short	  in	  coat.	  
Super	  temperament,	  shown	  well.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Feminine	  bitch	  with	  nice	  expression,	  I’d	  like	  more	  bone	  throughout,	  she	  is	  too	  fine	  to	  me,	  moves	  soundly	  with	  her	  
young	  handler.	  
	  
	  
Marmade	  July	  Is	  Here	  	   	   FIN35554/05	  	   s.	  16.07.2005	  
i.	  Ideal	  Man	  vom	  Springer-‐Clan	  	  	  e.	  	  Marmade	  Déjá	  Vu	  

Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Good	  type	  and	  size.	  Fine	  feminin	  head,	  a	  bit	  too	  narrow	  in	  muzzle.	  Excellent	  neck,	  topline	  and	  body.	  Good	  depth	  of	  
chest.	  Correct	  angulation.	  Feet	  are	  a	  bit	  smaller	  and	  need	  more	  arching.	  Movement	  powerful	  and	  balanced	  enough.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Mkt	  god	  typ.	  välf.	  fem	  huvud.	  Lite	  ängsligt	  uttr.	  välpl.	  öron,	  bra	  bett,	  hals	  	  &	  skuldra.	  Lite	  rak	  överarm.	  Stram	  rygg.	  
Behov.	  mer	  bröstvolym,	  fina	  vinkl.	  bak.	  Breda	  fina	  lår	  &	  låg	  has	  tillr.	  benstomme,	  bra	  tassar,	  bra	  pälskvalite.	  Nyttjar	  
svans	  i	  rörelse.	  Kunde	  ha	  mer	  frimodig.	  Välvisad.	  	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  EH3	  
Beautif.	  head	  planes	  and	  well	  set	  ears	  but	  spoiled	  by	  light	  eye.	  Adequate	  neck	  and	  straight	  shoulder	  which	  made	  her	  
frontmovement	  rather	  chappy.	  Straight	  firm	  topline,	  beautif.	  set	  &	  carried	  tail,	  nicely	  angulated	  quarters	  with	  well	  
letdown	  hocks,	  excel.	  coat,	  feet	  could	  have	  been	  tighter.	  
Orivesi	  KV	  14.7.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Eritt.	  hyvä.	  tyypp.	  mittasuht.	  oikea.	  Kaunis	  pää	  ja	  viehättävä	  ilme.	  Hyvä	  kaula/selkälinja.	  Eturinta	  tulisi	  olla	  voimakk.	  
Hyvä	  runko.	  Riittävä	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulm.	  ja	  lihaks.	  reidet.	  Liikkuu	  tänään	  haluttomasti	  ja	  lyhyellä	  askel.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Nice	  head	  &	  expression.	  Feminine,	  good	  neck	  and	  topline.	  Front	  should	  be	  straighter	  and	  ribcage	  should	  be	  deeper.	  
Coat	  could	  be	  in	  better	  conditions.	  Little	  bit	  light	  on	  bone.	  Well	  angulated.	  Nice	  mover.	  
Jurva	  R	  4.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Sopusuhtainen	  narttu.	  Jolla	  kaunis	  nartun	  pää.	  Sillä	  on	  hyvä	  selkä.	  Rintakehä	  hieman	  matala	  ja	  kapea.	  Sopusuht.	  
luusto,	  olkavarsi	  saisi	  olla	  pitempi.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  Hieman	  ahtaat	  takaliikkeet.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Käy	  ERI3	  
Bitch	  of	  good	  type.	  Feminine	  head	  with	  a	  longer	  stop.	  Good	  neck	  and	  topline.	  Stronger	  sprung	  ribs.	  Good	  angulation.	  
Well	  balanced	  movement.	  
	  
	  
Marmade	  Kindly	  Yours	  	   	   FIN22679/06	  	   s.	  09.04.2006	  
i.	  Rindi's	  Michelangelo	  	  	  e.	  	  Marmade	  Extremely	  Kind	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  ERI-‐	  
Nice	  shape	  of	  head,	  with	  a	  light	  eye	  and	  a	  little	  bit	  doggy.	  Good	  neck	  &	  shoulders,	  straight	  front,	  beaut	  body	  outline,	  
good	  topline,	  nicely	  turned	  quarters,	  correct	  tailset,	  moved	  well.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Dark	  l/w	  with	  very	  appealing	  head.	  Dark	  eye	  and	  kind	  expression.	  Well	  bodied.	  Good	  rib	  and	  strong	  quarters.	  Not	  
showing	  to	  her	  best	  advantage	  today.	  
	  
	  
Marmade	  Let’s	  Have	  Fun	  	   	   FIN32295/06	  	   s.	  18.06.2006	  
i.	  Rindi's	  Michelangelo	  	  	  e.	  	  Marmade	  Gallant	  Angel	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH	  
Mkt	  god	  typ,	  välf.	  fem	  huvud.	  Kunde	  ha	  mer	  kraft	  i	  nosparti	  dock	  bra	  djup.	  Vackra	  ögon.	  Välpl.	  öron.	  Bra	  hals	  &	  
skuldra.	  Fin	  övergång	  hals	  –	  rygg,	  stram	  rygg.	  Behöver	  mer	  volym	  i	  kropp.	  Bra	  ben	  &	  tassa.	  Fina	  vinkl.	  bak,	  bra	  
pälskvalite.	  Nyttjar	  svans,	  bra	  i	  rörelse.	  Bra	  steg	  i	  sidan.	  Behöver	  blir	  stabilare	  fram.	  Trevlig	  temp.	  Välvisad.	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Mkt	  vackert	  huvud.	  Vackert	  täckring.	  Bra	  resning.	  Normala	  vinklar.	  Bra	  bröstkorg	  för	  åldern.	  Fallande	  kors.	  Bra	  ben	  o	  
tassar.	  Visas	  i	  	  god	  pälskondition.	  Kunde	  ha	  ngt	  mer	  halsskin.	  Rör	  sig	  parallellt	  bak.	  Ngt	  kort	  baksteg	  pga	  fallande	  
korset.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Lovely	  head	  &	  expression	  with	  dark	  eye,	  good	  neck,	  liked	  a	  little	  bit	  layback	  of	  shoulder,	  nice	  straight	  front	  which	  
spoiled	  by	  flat	  feet,	  good	  coat,	  nice	  ribs,	  good	  depth	  of	  brisket,	  correct	  set	  tail,	  nice	  quarters	  but	  moved	  rather	  close	  
behind.	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Mittasuht.	  sopiva	  jun.	  narttu,	  oikeat	  pään	  mittasuht.,	  otsapengertä	  voisi	  olla	  enemmän,	  litteät	  ja	  löysät	  tassut,	  hyvä	  
selkä,	  hieman	  luisu	  lantio,	  voim.	  kulm.	  takaraajat,	  liikkuu	  hyvin.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Young	  bitch	  still	  in	  development.	  Bit	  smaller	  light	  feminine	  head.	  Longer	  stop.	  Good	  length	  of	  neck.	  Topline	  not	  yet	  
firm	  enough.	  Slightly	  arched	  over	  the	  croup.	  Body	  and	  chest	  still	  developing.	  Legs	  are	  good	  length.	  A	  bit	  open	  in	  front	  
and	  not	  completely	  firm	  in	  movement.	  
	  
	  
Mistily’s	  Happy	  Birthday	  	   	   FIN34003/03	  	   s.	  22.07.2001	  
i.	  Mompesson	  Sky	  View	  	  	  e.	  Mistily’s	  Love	  Story	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  hieman	  matalaraaj.	  narttu,	  jolla	  on	  fem.	  hyvänmall.	  pää,	  hyvä	  kaula	  +	  ylälinja,	  erinom.	  runko,	  
hieman	  lyhyt	  pysty	  olkavarsi,	  keskivahva	  luusto,	  eritt.	  hyvin	  kulm.	  takaosa,	  hyvä	  leveä	  reisi,	  kaunis	  turkki,	  erinom.,	  
erinom.	  laatua,	  vapaat	  kauniit	  liikkeet,	  miellyt.	  luonne.	  	  



Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
5,5	  år	  gammal.	  Välbyggd	  tik	  av	  bra	  storlek.	  Bra	  öron	  och	  ögon.	  Inte	  helt	  regelbundn	  framtänder.	  Litet	  mjuk	  rygg.	  Väl	  
ansatt	  svans.	  Bra	  vinkled	  benstomme.	  Rör	  sig	  bra	  men	  ryggen	  sjunker	  litet.	  Bra	  päls	  färg	  och	  temperament.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Ngt	  låg	  ställd	  tik.	  Feminint	  huvud,	  lite	  tunn	  i	  nospartiet.	  Ojämnt	  tångbett.	  Bra	  hals	  o	  skuldra.	  Till	  räckliga	  vinklar.	  Bra	  
bröstkorg.	  Lite	  lång	  i	  länden.	  Bra	  rygg.	  Rör	  sig	  bra	  från	  sidan.	  Lite	  vid	  i	  fronten.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN4	  VASERT	  
6	  yrs,	  good	  in	  size,	  fem.	  head,	  correct	  bite,	  could	  be	  longer	  muzzle,	  too	  much	  skin	  on	  throat,	  missing	  forechest,	  too	  
short	  upperarm,	  good	  ribcage,	  typically	  angulated	  in	  hind	  quarters,	  weak	  pasterns,	  very	  anthusiastic	  in	  movement,	  
which	  results	  throwing	  the	  legs	  high,	  slightly	  open	  in	  elbows.	  
	  
	  
Mompesson	  Speculation	  	   	   FIN38886/96	  	   s.	  23.04.1996	  
i.	  Clanach	  Crown	  Destiny	  	  	  e.	  Mompesson	  Cher-‐Delight	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vesilahti	  R	  18.8.2007;	  Susie	  Svoldgaard,	  Tanska	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PN3	  ROP-‐Vet	  
11	  years	  old	  brown	  &	  white	  springer	  bitch	  of	  exc.	  type.	  Well	  shaped	  feminine	  head,	  typical	  expression.	  Scissors	  bite.	  
Nice	  neck	  &	  shoulder	  line.	  Well	  developed	  body	  &	  forechest.	  Lovely,	  deep	  thigh.	  Moves	  in	  a	  right	  pattern,	  still	  with	  
spirit.	  Typical	  temperament.	  
	  
	  
Moundhill’s	  Candy	  Girl	  	   	   FIN53408/05	  	   s.	  07.11.2005	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  e.	  Fariinin	  Joy	  Caramelle	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Kaunis	  narttu,	  jolla	  hyvän	  mallinen	  pää.	  Kaunis	  kaula,	  voisi	  olla	  enemmän	  kulmautunut	  edestä.	  Hyvä	  runko,	  selässä	  
hieman	  pehmeyttä.	  Luusto	  voisi	  olla	  hieman	  vankempi,	  hyvä	  karva.	  Korkeahko	  häntä.	  Miellyttävä	  käytös.	  Voisi	  liikkua	  
tehokkaammin.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  EH-‐	  
Beautiful	  head,	  and	  earset	  spoiled	  by	  light	  eye.	  Nice	  neck,	  good	  crest,	  rather	  straight	  in	  shoulder,	  good	  topline,	  
beautifully	  set	  tail	  which	  she	  used	  in	  movement.	  Correct	  turned	  quarters,	  hindmovement	  rather	  close	  and	  platted	  in	  
front.	  
Jurva	  R	  4.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Mittasuht.	  oikea.	  Varsin	  kaunislinjainen	  narttu.	  Sillä	  on	  erittäin	  hyvä	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Riittävä	  oikea	  
asentoinen	  rintakehä.	  Sopiva	  luusto	  ja	  riittävät	  kulmaukset.	  Hyvä	  turkki.	  Hyvä	  luonne.	  Ahtautta	  takaliikkeissä.	  	  
	  
	  
Moundhill’s	  Cayenne	  Fiery	   FIN53409/05	  	   s.	  07.11.2005	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  Joy	  Caramelle	  
	  



Näyttely	  tulokset:	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Nuo	  H	  	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Hyvä	  luusto.	  Oikeat	  mittasuhteet,	  kaunis	  pää	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  runko.	  Hyvät	  raajat.	  Hyvät	  liikkeet.	  
Tarvitsee	  kehätottumusta.	  Ei	  anna	  koskea.	  
	  
	  
Moundhill’s	  Cosmic	  Touch	   FIN53412/05	  	   s.	  07.11.2005	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  Joy	  Caramelle	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  fem.	  jun.	  narttu	  jolla	  oikeat	  mittasuht.	  hyvänmall.	  pää	  jossa	  oik.	  pituus	  &	  vahvuus,	  hieman	  pyöreät	  
+	  vielä	  vaaleat	  silm.	  häir.	  ilmettä,	  hyvä	  kaula	  +	  ylälinja,	  ikäis.	  hyvin	  kehit.	  runko,	  sopiva	  luusto,	  lantio	  voisi	  olla	  hiem.	  
pidempi,	  hyvä	  turkin	  laatu,	  liikkuu	  ryhd.,	  etuaskel	  voisi	  olla	  joustav.	  +	  pidempi,	  miel.	  luonne.	  esit.	  hyvin.	  	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PN3	  
Erittäin	  kaunis	  nuori	  narttu.	  Kaunis	  pää	  ja	  kaula.	  Erinomainen	  runko	  ja	  takaosa.	  Tyylikäs	  ylälinja.	  Eturintaa	  voisi	  olla	  
aavistuksen	  enemmän.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH4	  
Sopivan	  kokoinen,	  ilmeikäs	  pää,	  hyvät	  kuonon	  ja	  kallon	  linjat,	  sopusuht.	  luusto.	  Kohtalaisen	  hyvin	  kulmaut.	  raajat,	  
joskin	  ?	  kulmaukset	  voisivat	  olla	  voimakkaammat.	  Rintakehä	  oikean	  muotoinen.	  Kiiltävä	  turkki,	  hännän	  pää	  
kaartunut.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  
Sulkava	  R	  27.5.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Tasapainoinen	  narttu	  jok	  aliikkuu	  sivusta	  katsoen	  erinomaisesti.	  Erit.	  hyvä	  pää,	  ilme	  ja	  purenta.	  Etuasentoiset	  lavat	  ja	  
liikkuu	  hieman	  löysästi	  edestä.	  Takakulmat	  riittävät.	  Liikkuu	  paremmin	  takaa.	  
Puumala	  R	  28.7.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Eritt.	  feminiininen,	  hyvät	  mittasuhteet	  omaava	  linjakas	  narttu,	  otsapenger	  saisi	  olla	  selvempi,	  hyvä	  ilme	  ja	  kallo,	  
eturinta	  ja	  runko	  saavat	  täyttyä,	  olkavarsi	  liian	  jyrkkä,	  lapa,	  rintakehä	  voisi	  olla	  pidempi,	  riittävästi	  kulmauksia	  
takana,	  pentumaiset	  etuliikkeet,	  liikkuu	  sivusta	  ryhdikkäällä	  hyvällä	  askelmitalla,	  kantaa	  itsensä	  liikkeessä	  hyvin,	  
tarvitsee	  aikaa.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
20	  months	  old.	  Head	  in	  prop.	  to	  body.	  Bite	  ok.	  Good	  body	  proportions.	  Quite	  good	  coat.	  Nice	  neck	  &	  topline.	  Good	  
angulations	  in	  hindquarters.	  Good	  tailset.	  Good	  fluent	  movements.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Excellent	  type,	  good	  size.	  Very	  nice	  feminine	  head.	  Good	  neck,	  topline	  and	  body.	  A	  bit	  open	  in	  front.	  Chest	  still	  
developing.	  Very	  well	  balanced	  movement	  with	  very	  good	  strike.	  
Hyvinkää	  R	  16.9.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH-‐	  
Feminiininen	  kauniit	  ääriviivat	  omaava	  narttu,	  jolla	  kaunis	  pää	  missä	  vielä	  hieman	  voimakkaat	  otsaluut.	  Lempeä	  
luonne,	  kaunis	  niskan	  kaari.	  Erinomainen	  ylälinja.	  Rintakehä	  saisi	  olla	  hieman	  tilavampi.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvät	  taka-‐	  
hieman	  niukat	  etukulmaukset.	  Erinomaiset	  tyypikkäät	  sivuliikkeet.	  Löysyyttä	  kyynärpäissä.	  Hyvä	  karva,	  miellyttävä	  
luonne.	  



	  
	  
Moundhill’s	  Cranberry	  Sharp	  	   FIN53410/05	  	   s.	  07.11.2005	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  e.	  Fariinin	  Joy	  Caramelle	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alajärvi	  R	  1.4.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Feminiininen	  hyvät	  mittasuhteet.	  Muuten	  hyvä	  pää	  mutta	  kuono	  voisi	  olla	  aavistuksen	  pitempi.	  Silmät	  saavat	  
tummua	  aavistuksen	  iän	  myötä	  ja	  kuono	  täyteläistyä.	  Hyvä	  kaula	  &	  selkä.	  Jyrkkä	  lantio.	  Tilava	  rintakehä.	  Hyvät	  taka-‐	  
melko	  hyvät	  etukulmaukset.	  Sopiva	  luusto.	  Saisi	  liikkua	  hieman	  pidemmällä	  askeleella	  ja	  jäntevämmin	  takaa.	  Hyvä	  
karva.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Moundhill’s	  Crystal	  Shine	   	   FIN53411/05	  	   s.	  07.11.2005	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  Joy	  Caramelle	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Nice	  female.	  Good	  size,	  condition,	  proportions.	  Correct	  head.	  A	  little	  bit	  round	  eyes.	  Excellent	  back	  and	  chest.	  Correct	  
tail.	  Medium	  angulated.	  Moves	  well.	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Hyvät	  mittasuht.	  omaava,	  sopivan	  kok.,	  hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Voisi	  olla	  paremm.	  kulm.	  sekä	  edestä	  että	  takaa.	  
Sievä	  pää,	  hieman	  vaaleat	  silmät.	  Ikäisekseen	  eritt.	  hyvä	  runko	  ja	  luusto,	  erinom.	  lihakset.	  Kääntää	  takakäpäliä	  
sisäänpäin	  liikkeessä.	  Takaliikk.	  vaik.	  arvosteluun.	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN4	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  narttu	  jolla	  oik	  mittasuht.	  fem.	  pää	  jossa	  sop.	  vahvuus	  +	  pituus,	  silmät	  saavat	  vielä	  tummua,	  kaunis	  
kaula	  ja	  ylälinja,	  hieman	  lyhyt	  pysty	  olkavarsi,	  eritt.	  hyvät	  raajat,	  luusto	  +	  käpälät,	  ikäis.	  hyvin	  kehit.	  runko,	  sop.	  kulm.	  
takaosa,	  erinom.	  turkinlaatu,	  vapaat	  ryhd.	  liik.	  miell.	  luonne,	  esit.	  kauniisti.	  	  
Alajärvi	  R	  1.4.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Feminiininen,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hieman	  erisuuntaiset	  pään	  ylälinjat	  ja	  voimakkaat	  otsaluut.	  Kaunis	  huulilinja.	  
Lempeä	  ilme.	  Oikein	  hyvä	  ylälinja.	  Sopiva	  rungon	  tilavuus	  joskin	  hieman	  pulskassa	  kunnossa.	  Sopiva	  luusto.	  Muuten	  
hyvät	  liikkeet,	  mutta	  atuaskel	  voisi	  olla	  pitempi.	  Hyvä	  karva,	  miellyttävä	  luonne.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PN2	  VASERT	  
Erittäin	  tyylikäs	  jalo	  kokonaisuus.	  Liioittelematon	  kaunis	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Tasapainoisesti	  kulmautuneet	  
raajat.	  Hyvä	  runko.	  Liikkuu	  ja	  esitetään	  hyvin.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Very	  nice	  liver	  and	  white.	  Feminine	  head.	  Would	  prefer	  dark	  eye.	  Body	  should	  be	  a	  bit	  stronger.	  Good	  bone.	  Nice	  
angulations.	  Moves	  very	  well.	  
Pietarsaari	  R	  13.5.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Sopusuht,	  erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu	  joka	  liikkuu	  erinomaisesti,	  erittäin	  hyvä	  pää	  ja	  purenta,	  hyvä	  ylälinja.	  
Esitetään	  erinomaisessa	  kunnossa.	  



Kaustinen	  R	  19.5.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Kaunis	  narttu,	  hyvä	  koko	  ja	  mittasuhteet,	  kaunisilmeinen	  pää,	  erinomainen	  kaula,	  sopusuhtainen	  runko	  ja	  luusto,	  
hyvä	  ylälinja,	  kulmauksia	  saisi	  olla	  enemmän,	  samoin	  eturintaa,	  erittäin	  hyvä	  karva,	  liikkuu	  riittävän	  tehokkaasti,	  
miellyttävä	  luonne.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Tik	  med	  bra	  proportioner.	  Vackert	  välmejslat	  huvud.	  Bra	  hals	  o	  skuldra.	  Välvinklad.	  Välkroppad.	  Bra	  rygg.	  Ngt	  
fallande	  kors.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steg.	  Lite	  maktrång	  bak.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  Får	  inte	  visas	  tyngre	  än	  i	  dag.	  
Jurva	  R	  4.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PN3	  
Mittasuht.	  oikea.	  Kaunislinjainen	  narttu.	  Sillä	  on	  hyvä	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Moitteeton	  rintakehä,	  samoin	  raaja.	  
Hyvä	  turkki,	  kiva	  luonne.	  Liikkuu	  hieman	  kintereet	  ulkona.	  	  
	  
	  
Mystic	  Copperfly	  	   	   FIN15286/97	  	   s.	  15.02.1997	  
i.	  Whisborne	  Devil	  In	  Disquise	  	  	  e.	  Päiosspring	  Aniti	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐Vet	  
Prober	  breed	  type,	  11	  years	  old.	  Still	  in	  beautiful	  coat	  condition,	  good	  size.	  Correct	  head.	  Exc.	  bite.	  Prober	  ribcage.	  
Well	  constructed	  all	  over.	  Prober	  catfeet.	  Moves	  Ok.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Elegant	  Dancer	  	   FIN42474/02	  	   s.	  11.08.2002	  
i.	  Trimere	  Tribbiani	  	  	  e.	  Adamant's	  Dancing	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  EH1	  
4v.	  erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  jolla	  sopiva	  raajaluusto,	  tänään	  hieman	  massaton	  eikä	  karva	  parhaassa	  kunnossa,	  
eturinta	  saisi	  olla	  leveämpi	  ja	  täyteläisempi,	  kaunis	  koira	  joka	  tänään	  ei	  valion	  arvoisessa	  näyttely	  kunnossa,	  
esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Endless	  Summer	  	   FIN42473/02	  	   s.	  11.08.2002	  
i.	  Trimere	  Tribbiani	  	  	  e.	  Adamant's	  Dancing	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tohmajärvi	  R	  5.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  VSP	  
4v.	  mittasuhteiltaan	  ja	  spleimaltaan	  miellyttävä,	  hyvä	  runkoinen	  ja	  -‐	  luustoinen	  narttu,	  jolla	  sievä	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  
purenta	  ja	  huulilinja.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Olkavarret	  saisivat	  olla	  viistommat,	  muuten	  hyvät	  kulmaukset.	  Tiiviit	  
käpälät.	  Hyvä	  runko,	  mutta	  ei	  saa	  olla	  yhtään	  painavampi.	  Kaunis	  karvapeite.	  Erinomainen	  luonne.	  Liikkuu	  joka	  
suunnasta	  katsottuna	  hyvin	  tyypillisesti.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Expensive	  Taste	  	   FIN42475/02	  	   s.	  11.08.2002	  



i.	  Trimere	  Tribbiani	  	  	  e.	  Adamant's	  Dancing	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  CACIB	  VSP	  
Nice,	  elegant	  female.	  Nice	  head.	  Good	  body.	  Strong	  enough	  back.	  Chest	  could	  be	  deeper.	  Well	  angulated.	  Moves	  very	  
well.	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  ROP	  
Exc	  bitch,	  classic	  type.	  Very	  clean	  lines.	  Square,	  well	  made,	  very	  balanced.	  Easy	  mover.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
5	  years	  old.	  Nice	  female.	  Good	  type.	  Presents	  herself	  in	  good	  coat.	  Head	  in	  proportions	  to	  body.	  Bite	  ok.	  Good	  
upperline.	  Correct	  hindquarter	  angulations.	  Movements	  in	  front	  could	  be	  more	  free.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Have	  A	  Dream	   FIN43348/03	  	   s.	  18.07.2003	  
i.	  Adamant’s	  Country	  Classic	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Such	  A	  Dream	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Kaunislinjainen	  pää.	  Riittävä	  kaulan	  pituus.	  Etuasentoiset	  lavat	  seurauksena	  lyhyt	  etuaskel.	  Rungoltaan	  saisi	  olla	  
pitempi.	  Riittävät	  polvikulmaukset.	  Melko	  hyvä	  turkki.	  Saisi	  olla	  kauttaaltaan	  jalompi	  ja	  linjakkaampi	  kokonaisuus.	  
Hamina	  KR	  13.5.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi	  ja	  luusto.	  Hyvät	  mittasuht.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  ylälinja.	  Erinom.	  runko.	  Hyvät	  kulm.	  edestä	  ja	  
takaa.	  Hieman	  laineikas	  turkki.	  Tehokkaat	  liikkeet,	  ahtaat	  takaa.	  
Sulkava	  R	  27.5.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN4	  
Erinom.	  liikkuva,	  sopusuhtainen	  narttu,	  jolla	  hyvin	  permanentattu	  turkki	  laineille.	  Hyvä	  ilmeinen	  pää,	  1	  hammas	  
tippunut,	  mutta	  jäljellä	  on	  tyhjä	  paikka.	  1	  kulmahammas	  katkennut.	  Normaalit	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hiven	  löysästi	  
edestä	  ja	  takapotku	  voisi	  olla	  reippaampi.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  EH-‐	  
Good	  sized	  bitch	  with	  pretty	  head	  but	  her	  round	  eye	  spoils	  expression,	  good	  forechest,	  good	  spring	  of	  rib,	  moved	  with	  
drive.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus,	  hyvä	  pää	  joskin	  hieman	  suuret	  silmät	  häiritsevät	  ilmettä.	  Hyvä	  kaula,	  hiem.	  
pyöreä	  selkälinja.	  Hyvät	  etukulmaukset,	  sopiva	  luusto,	  lyhyt	  runko.	  Riitt.	  polvikulmaukset.	  Hyvä	  karva	  ja	  luonne.	  
Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  How	  About	  Me	   FIN43347/03	  	   s.	  18.07.2003	  
i.	  Adamant’s	  Country	  Classic	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Such	  A	  Dream	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  



Tulos:	  Val	  ERI1	  PN3	  
Erinom.	  tyyppi	  +	  mittasuht.,	  kaunislinj.	  hyvin	  fem	  narttu	  jolla	  päässä	  hyvät	  linjat	  +	  pituus,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  täytel.	  
eritt.	  kaunis	  kaula	  +	  ylälinja,	  sopusuht.	  kulm.	  riitt.	  luusto,	  eritt.	  hyvä	  runko,	  turkki	  ei	  tänään	  parh.	  kunn.	  liikkuu	  sivusta	  
hyvin,	  esit.	  kauniisti.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  
Very	  nice	  liver	  and	  white.	  Excellent	  head	  and	  expression.	  Good	  neck	  and	  shoulders.	  Strong	  body.	  Nice	  hind	  quarters.	  
Moves	  well	  in	  profile,	  could	  be	  more	  parallel	  coming	  and	  going.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI	  PN4	  
4v.	  Kaunislinjainen,	  hyvin	  tyypillinen	  springeri	  narttu.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  otsapenger,	  huulet	  ja	  purenta.	  Pitkät	  
korvat.	  Erinomainen	  kaula,	  joka	  kiinnittyy	  tukevasti	  ylälinjaan.	  Hyvä	  rintakehä.	  Olkavarret	  voisi	  olla	  viistommat.	  
Hyvät	  takakulmaukset.	  Tiiviit	  käpälät.	  Karvapeite	  ok.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella	  ja	  voimalla,	  kantaa	  itsensä	  
kauniisti.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PN4	  
Tyypiltään	  erinomainen,	  erittäin	  feminiininen	  narttu.	  Hyvä	  runko,	  tarpeeksi	  vahva	  raajaluusto.	  Kaunis	  ilme,	  erinom.	  
kallo.	  Kuono	  saisi	  olla	  vahvempi	  ja	  huulet	  täyteläisemmät.	  Erinom.	  ylälinja,	  tilava	  runko,	  hyvin	  kulm.	  takaosa.	  Lapa	  
voisi	  olla	  viistompi,	  erinom.	  eturinta.	  Kantaa	  itsensä	  hyvin	  liikkeessä.	  Liikkuu	  kyllin	  ulottuvalla	  sivuaskeleella.	  
Esitetään	  erinomaisesti.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Nice	  in	  type.	  Exc.	  in	  head	  &	  expression.	  Very	  nice	  in	  earset.	  Good	  forechest.	  Nice	  feet.	  Good	  body.	  Good	  hindquarters,	  
good	  tailset.	  Movement	  could	  be	  more	  active.	  
Pello	  KR	  21-‐22.7.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  
Mittasuht.	  oikea,	  hieman	  pulskassa	  kunnossa.	  Kaunis	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Voimakas	  hyvä	  rintakehä.	  Hyvät	  raajat.	  
Hyvä	  turkki,	  luonne.	  Ahtautta	  takaliikkeissä.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Ice	  Princess	  	  	   FIN22242/04	  	   s.	  16.02.2004	  
i.	  Barecho	  Fun	  For	  The	  Future	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Dancing	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
3	  years	  old	  female.	  Correct	  proportions.	  Condition	  should	  be	  better.	  Back	  should	  be	  stronger.	  A	  little	  bit	  straight	  in	  
front.	  Too	  free	  in	  elbows,	  turning	  	  feet.	  
Ilomantsi	  R	  14.1.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Feminiininen,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  ylälinja,	  luisu	  lantio.	  Sopiva	  rintakehän	  tilavuus.	  
Sopusuhtainen	  luusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Reisi	  voisi	  olla	  hieman	  leveämpi	  &	  välikämmenet	  viistommat.	  Hieman	  
lyhyt	  olkavarsi.	  Hyvät	  liikkeet	  joskin	  hieman	  kapea	  takaa.	  Hyvä	  karva,	  miellyttävä	  luonne.	  Käpälät	  voisivat	  olla	  
hieman	  tiiviimmät.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  2v.	  narttu	  jolla	  hyvä	  raajaluusto,	  hyvän	  muotoinen	  pää	  jossa	  kuono	  voisi	  olla	  pidempi,	  
kaunis	  kaula,	  sopivasti	  kulmautunut,	  tasapainoiset	  liikkeet,	  esiintyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
Tohmajärvi	  R	  5.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  



Tulos:	  Käy	  EH1	  
3v.	  mittasuhteiltaan	  ja	  spleimaltaan	  miellyttävä	  nuori	  narttu,	  joka	  tänään	  esiintyy	  turhan	  tuhdissa	  kunnossa.	  Hyvin	  
kaunislinjainen	  ja	  –	  ilmeinen	  pää,	  purenta,	  huulet	  ja	  kauniit	  korvat.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Etuosa	  voisi	  olla	  
paremmin	  kulmautunut.	  Hyvä	  karvanlaatu,	  riittävästi	  hapsutusta.	  Liikkeessä	  köyristää	  hieman	  lanneosaasa,	  
etuliikkeet	  saavat	  tiivistyä	  ja	  pyylevyydestä	  johtuen	  runko	  pyörii	  liikkeessä	  ja	  liike	  näyttää	  hieman	  raskaalta,	  mukava	  
luonne.	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Nice	  bitch	  classic	  type.	  Well	  balanced.	  Feminine	  appearance.	  Nice	  feminine	  head.	  Exc.	  movement.	  
Nurmes	  R	  10.6.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Mittasuht.	  oikea.	  Kaunispäinen	  narttu.	  Hyvä	  kaula,	  samoin	  selkä.	  Rintakehä	  saisi	  olla	  syvempi	  ja	  eturinta	  
voimakkaampi.	  Moitteettomat	  raajat.	  Hyvä	  turkki,	  luonne	  ja	  liikkeet.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  
3,5	  years	  old.	  Good	  type.	  Head	  with	  correct	  bite.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Quite	  good	  brisket.	  Good	  angulations	  in	  
hindquarters.	  Correct	  tailset.	  Moves	  correct,	  but	  could	  have	  more	  action!	  
	  
	  
New	  Desing’s	  I	  Love	  It	  	   	   FIN22243/04	  	   s.	  16.02.2004	  
i.	  Barecho	  Fun	  For	  The	  Future	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Dancing	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vehmaa	  R	  10.6.2007;	  Ricky	  Lochs-‐Romans,	  Hollanti	  
Tulos:	  Avo	  ERI4	  
3	  y.	  Nice,	  elegant	  lady.	  All	  together	  is	  going	  on	  beautiful	  head.	  Correct	  body.	  Lovely	  coat,	  but	  needs	  time	  to	  grow	  up.	  
Showing	  typical	  movement	  of	  the	  breed.	  Nice	  temperament.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  It’s	  Showtime	  	   FIN22247/04	  	   s.	  16.02.2004	  
i.	  Barecho	  Fun	  For	  The	  Future	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Dancing	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Val	  ERI4	  
Nice	  strong	  female.	  Good	  proportions	  and	  condition.	  Feminine	  head.	  Good	  back	  and	  body.	  A	  little	  bit	  free	  in	  elbows.	  
Well	  angulated.	  Moves	  ok.	  
Tohmajärvi	  R	  5.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PN4	  
3,5v.	  mittasuhteiltaan	  ja	  spleimaltaan	  hyvä	  narttu,	  hyvä	  runkoinen	  ja	  -‐	  luustoinen,	  aavistuksen	  pitkä	  lanneosa	  
häiritsee	  hieman	  kokonaisuutta.	  Mitä	  kaunein	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  purenta.	  Hienot	  huulet	  ja	  korvat.	  Hyvä	  kaula,	  ylälinja	  
ja	  korvat.	  Laadukas	  karvapeite.	  Erinomainen	  luonne.	  Esiintyy	  ja	  esitetään	  kauniisti.	  Liikkuu	  erinomaisella	  
askelpituudella,	  hieman	  löysästi	  kintereestä	  ja	  kyynärpäistä.	  
Puumala	  R	  28.7.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  EH1	  
Oikeanmallinen,	  mutta	  ei	  tänään	  näyttelykunnossa	  karvansa	  ja	  tuhtiutensa	  takia,	  kaunis	  pää,	  lempeä	  ilme,	  tarpeeksi	  
vahvuutta	  kuonossa,	  hyvä	  eturinta	  ja	  tasapainoiset	  kulmaukset,	  sopiva	  luusto,	  ylälinja	  petää	  liiallisen	  massan	  vuoksi,	  
hyvä	  askelpituus,	  mutta	  ryhti	  puutteellinen,	  miellyttävä	  esiintyminen.	  
Punkaharju	  R	  19.8.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  



Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  VSP	  
Sopivan	  kokoinen.	  Mittasuhteiltaan	  hyvä.	  Hyvä	  täyteläinen	  pää.	  Sopusuhtainen	  luusto.	  Täyteläinen	  runko,	  jopa	  
hieman	  liian.	  Hyvät	  liikkeet,	  käyttäytyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Name	  Of	  Success	  	   FIN19974/05	  	   s.	  09.02.2005	  
i.	  Barecho	  Name	  Of	  The	  Game	  	  	  e.	  	  New	  Design's	  Elegant	  Dancer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Nice	  female.	  Correct	  head.	  Good	  neck.	  Good	  topline.	  Back	  and	  loin	  should	  be	  stronger,	  especially	  in	  movement.	  Needs	  
more	  chest	  and	  body.	  Correct	  tail.	  Well	  angulated.	  Excellent	  movement.	  Movement	  from	  behind	  should	  be	  more	  
parallel.	  
Tohmajärvi	  R	  5.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
2v.	  –	  mittasuhteiltaan	  ja	  spleimaltaan	  hyvin	  miellyttävä	  nuori	  narttu,	  joka	  kantaa	  itsensä	  kauniisti	  liikkeessä.	  Hyvin	  
kaunis	  ilmeinen	  –	  ja	  piirteinen	  pää.	  Hyvä	  purenta	  ja	  korvat.	  Hyvät	  huulet,	  kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Olkavarret	  voisivat	  
olla	  viistommat	  muuten	  hyvät	  kulmaukset.	  Tiiviit	  käpälät.	  Ikäisekseen	  hyvä	  runko,	  mutta	  on	  tänään	  hieman	  ?	  
kunnossa.	  Hyvä	  karvanlaatu,	  valkoinen	  väri	  voisi	  olla	  ”puhtaampi”.	  Liikkuu	  oikealla	  asenteella	  ja	  askelpituudella,	  
hieman	  löysät	  liikkeet	  ja	  kyynärpäät.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Stylish,	  good	  type	  &	  size.	  Exc.	  proportions.	  Good	  front	  and	  feet.	  Nice	  hipshape	  &	  eyes	  &	  ears.	  Very	  correct	  mover.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Avo	  ERI4	  
Nice	  size.	  Good	  head	  and	  expression.	  Very	  nice	  beck	  and	  shoulders.	  Body	  should	  be	  a	  bit	  stronger.	  Nice	  angulations.	  
Moves	  well	  with	  long	  strides.	  Could	  be	  in	  better	  show	  condition.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Oikean	  tyyppinen.	  Tänään	  hyvin	  hoikassa,	  luisevassa	  kunnossa	  esitetty	  ryhdikäs	  narttu.	  Eritt.	  kauniit	  pään	  mittasuht.	  
ja	  kaunis	  ilme.	  Kallon	  tulee	  vielä	  kehittyä.	  Pitkä	  elegantti	  kaula.	  Hyvin	  kulm.	  taka.	  Niukemmin	  edestä.	  Eturinta	  saisi	  
olla	  selvempi.	  Ampiaisvyötärö.	  Voisi	  liikkua	  edestä	  hieman	  ulottuvammin,	  hyvät	  takaliikkeet,	  kantaa	  itsensä	  
luontevasti.	  Oikea	  asent.	  häntä.	  Todella	  upea	  elegantti	  siluetti,	  josta	  puuttuu	  täysin	  massa.	  Erinomainen	  
esiintyminen.	  Ei	  tänään	  näyttelykunnossa.	  
Nurmes	  R	  10.6.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Mittasuht.	  oikea.	  Raamikas	  nuori	  narttu,	  kaunis	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Riittävä	  rintakehä.	  Olkavarsi	  voisi	  olla	  
pitempi.	  Hyvä	  turkki,	  kiva	  luonne.	  Liikkuu	  komeasti.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  One	  And	  Only	  	   FIN28218/05	  	   s.	  04.04.2005	  
i.	  High	  Score	  I'm	  Dynamite	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Dancing	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tohmajärvi	  R	  5.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
25kk	  –	  Tasapainoisesti	  kehittynyt,	  hyvä	  luustoinen	  ja	  –	  runkoinen	  nuori	  narttu,	  jolla	  erinomaiset	  mittasuhteet	  ja	  
spleima.	  Hyvin	  kaunislinjainen	  ja	  –	  ilmeinen	  pää,	  hyvät	  huulet,	  purenta	  ja	  korvat.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  



Erinomainen	  runko.	  Varsin	  niukasti	  kulmautunut	  sekä	  edestä	  että	  takaa.	  Hyvät	  vahvat	  käpälät.	  Hyvä	  karvanlaatu,	  
riittävästi	  hapsuja.	  Liikkuu	  hieman	  jäykästi	  takaa,	  löysästi	  edestä,	  sivulta	  riittävällä	  askelpituudella.	  Mukava	  luonne.	  
Nurmes	  R	  10.6.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN3	  
Mittasuht.	  oikea.	  Tasapainoinen	  nuori	  narttu,	  kaunis	  nartun	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Riittävä	  rintakehä.	  Raajoissa	  ei	  
huomauttamista.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  Hyvät	  liikkeet.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Very	  nice	  looking	  27	  months,	  showing	  beautiful	  condition,	  exc.	  breedtype,	  feminine	  head,	  scissors	  bite.	  Well	  set	  ears.	  
Long	  neck,	  slightly	  straight	  in	  shoulders.	  Ribcage	  ok	  for	  age.	  Nice	  body.	  Prober	  tailset.	  Very	  stylish.	  Slightly	  low	  tailset.	  
Well	  presented.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  On	  My	  Mind	  	   FIN28219/05	  	   s.	  04.04.2005	  
i.	  High	  Score	  I'm	  Dynamite	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Dancing	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Very	  strong	  female.	  Excellent	  size.	  A	  little	  bit	  over	  weighted.	  Nice	  head.	  Strong	  neck,	  back	  and	  chest.	  Correct	  tail.	  Well	  
angulated.	  Good	  movement.	  Should	  be	  more	  parallel	  from	  behind.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  kaunis	  pää	  ja	  ilme,	  jolla	  sopiva	  raajaluusto,	  hyvä	  runko,	  turkki,	  voisi	  esiintyä	  pirteämmin,	  
liikkuu	  hyvin	  kun	  haluaa,	  hieman	  esittämistä	  harjoittamalla	  tästä	  saisi	  enempi	  irti,	  lanneosa	  voisi	  olla	  hieman	  
lyhyempi.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
1,5	  yrs,	  rather	  big	  in	  size,	  head	  in	  good	  proportions,	  correct	  bite,	  nice	  forechest,	  brisket	  could	  be	  deeper,	  too	  much	  
skin	  on	  throat,	  a	  bit	  short	  &	  straight	  in	  upperarm,	  a	  bit	  narrow	  in	  croup	  &	  hindquarters,	  could	  have	  more	  drive	  &	  
stability.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Prober	  breedtype,	  2,5	  years	  old.	  Showing	  beautiful	  condition.	  Correct	  head.	  Scissors	  bite.	  Exc.	  shoulders.	  Prober	  neck,	  
good	  bone.	  Slightly	  open	  feet.	  Nice	  coat	  texture.	  Pretty	  picture	  that	  could	  be	  more	  outgoing.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  On	  The	  Road	   FIN28213/05	  	   s.	  04.04.2005	  
i.	  High	  Score	  I’m	  Dynamite	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Dancing	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Could	  be	  higher	  on	  legs,	  good	  bodyshape	  &	  good	  topline.	  The	  head	  is	  ok	  but	  too	  much	  skin	  under	  the	  neck.	  Correct	  
feet	  &	  angulations.	  Could	  walk	  better	  on	  the	  leach.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Operative	  Word	  	   FIN28215/05	  	   s.	  04.04.2005	  
i.	  High	  Score	  I'm	  Dynamite	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Dancing	  Queen	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Avo	  EH	  
Strong	  liver	  and	  white	  bitch.	  Very	  nice	  feminine	  head.	  Good	  length	  of	  neck.	  Strong	  body.	  Would	  like	  more	  
angulations.	  Would	  like	  more	  self	  confidence	  in	  movement.	  Not	  parallel	  coming	  and	  very	  low-‐hocked	  behind.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Ready	  To	  Dance	  	   FIN10666/06	  	   s.	  09.11.2005	  
i.	  High	  Score	  I'm	  Dynamite	  	  	  e.	  	  Adamant's	  Such	  A	  Dream	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN3	  
15	  kk	  ikäinen,	  erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  hyvä	  runkoinen	  narttu,	  jolla	  hyvä	  luusto,	  miellyttävä	  pää	  ja	  ilme,	  hyvä	  
ylälinja,	  hyvä	  kaula	  ja	  liikkeet,	  aavistuksen	  luisu	  lantio,	  esitetään	  hyvin.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  Hyl	  
Erinom.	  tyyppi.	  Kaunis	  runko,	  varma-‐asent.	  raajat,	  hyvä	  luusto.	  Feminiininen,	  hyvänmallinen	  pää.	  Otsapenger	  voisi	  
olla	  merkatumpi.	  Hyvä	  silmien	  väri,	  mutta	  oikea	  silmä	  osittain	  samea,	  ilmeisesti	  vaurioitunut.	  Erinom.	  ylälinja,	  tilava	  
eturinta	  ja	  paljon	  volyymia	  rintakehässä.	  Hiukan	  jyrkkä	  lantio.	  Hyvä	  asentoinen	  häntä,	  selkä	  voisi	  olla	  liikkeessä	  
jäntevämpi.	  Erinom.	  ulottuva	  sivuaskellus,	  hiukan	  pehmeyttä	  karvapeitteessä.	  Erinom.	  kokonaisuus,	  mutta	  epäterve	  
piirre	  silmässä	  määrää	  sijoituksen.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  
2	  years	  old.	  Head	  in	  proportion	  to	  body.	  Correct	  bite.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Correct	  angulations	  in	  hindquarters.	  Good	  
coat.	  Moves	  good,	  needs	  training.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Show	  Girl	  	   	   FIN13670/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  	  New	  Design's	  I'm	  So	  Nice	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
I’d	  like	  to	  have	  more	  bone	  &	  substance.	  Correct	  bite.	  Well	  proportioned	  head.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  position	  of	  
the	  feet,	  better	  angulation	  in	  front	  and	  well	  behind.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  movement	  and	  more	  ring	  training.	  
Hyvinkää	  R	  16.9.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Feminiin.	  oik.	  	  hyvän	  tyyppinen	  narttu,	  joka	  saisi	  olla	  hieman	  rohkeampi.	  Luonne	  kuitenkin	  ok.	  Jyrkästä	  lantiosta	  
johtuen	  koira	  on	  lyhyt	  runkoinen.	  Hyvät	  pään	  linjat	  ja	  otsapenger,	  lempeä	  ilme.	  Kaunis	  kaula,	  hyvä	  selkä.	  Rintakehä	  
saa	  vielä	  kehittyä.	  Hyvä	  luusto	  ja	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  ajoittain	  erinomaisesti.	  Hieman	  pihtikint.	  takaa,	  löysyyttä	  
edessä.	  Hyvä	  karva.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Simply	  The	  Best	  	   FIN13672/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  	  New	  Design's	  I'm	  So	  Nice	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  PN3	  
Erittäin	  kaunislinjainen	  lupaava	  narttu.	  Kaunis	  muotoinen	  pää,	  joka	  pursuaa	  sukupuolisuutta.	  Hyvä	  kaula,	  
erinomainen	  runko.	  Erinomainen	  turkki.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Tohmajärvi	  R	  5.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
14kk	  –	  narttumainen,	  hyvin	  kaunislinjainen	  juniori,	  joka	  tasapainoisesti	  kehittynyt	  ja	  hyvä	  luustoinen.	  Hyvin	  kaunis	  
pää	  ja	  ilme.	  Hieno	  huulilinja,	  hyvä	  purenta	  ja	  korvat.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Etuosa	  voisi	  olla	  paremmin	  
kulmautunut.	  Rintakehän	  tulee	  vielä	  kehittyä	  ja	  kyynärpäät	  ovat	  siksi	  kovin	  löysät.	  Hyvät	  takakulmaukset,	  vahvat	  
käpälät.	  Erinomainen	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  oikealla	  asenteella	  ja	  askelpituudella,	  mutta	  on	  tänään	  vielä	  kovin	  löysä	  ja	  
epävakaa	  edestakaisissa	  liikkeissä.	  Miellyttävä	  luonne,	  tarvitsee	  vain	  aikaa.	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Nice	  bitch,	  very	  good	  type	  &	  outline	  and	  proportions.	  Good	  size.	  Head	  in	  balance	  with	  the	  body,	  good	  lips	  &	  ears.	  
Little	  bit	  flat	  in	  withers.	  Moves	  ok.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Tango	  Tonight	  	   FIN21325/06	  	   s.	  14.02.2006	  
i.	  High	  Score	  Knock’s-‐You-‐Out	  	  	  e.	  	  Art-‐Wave’s	  Big	  Is	  Beautiful	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  EH1	  
Bitch	  of	  good	  size.	  Not	  to	  customed	  to	  the	  ring.	  Very	  nice	  feminine	  head.	  Good	  neck.	  Topline	  correct	  when	  standing	  
not	  firm	  enough	  in	  movement.	  Front	  legs	  in	  bit	  open,	  wide	  in	  elbows.	  Hindquarters	  are	  well	  angulated,	  not	  enough	  
balanced	  in	  movement.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Virtual	  Dancer	   FIN51017/06	  	   s.	  07.09.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  I	  Need	  Kiss	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Vielä	  kovin	  kehittymätön,	  nuori	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuht.	  Hyvä	  fem.	  pää.	  Hieman	  pyöreät	  silmät.	  Kaunis	  kaula.	  
Rungon	  tulee	  kehittyä	  ja	  selkälinjan	  tiivistyä.	  Hieman	  kevyehkö	  luusto.	  Riitt.	  kulm.	  Takaliikkeet	  ahtaat	  ja	  tehottomat,	  
etuliikkeet	  löysät.	  Hyvä	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  	  
Pienehkö	  ja	  vielä	  hieman	  kevyt	  nuori	  narttu.	  Sievä	  nartun	  pää,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Hyvä	  kaula.	  
Hieman	  niukat,	  mutta	  tasapainoiset	  kulmaukset.	  Raajaluusto	  voisi	  olla	  hieman	  vankempi.	  Oikea	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  
hyvin	  sivulta,	  takaa	  vielä	  kovin	  ahtaasti.	  Saisi	  esiintyä	  hieman	  reippaammin.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Wild	  Dancer	  	   FIN35512/07	  	   s.	  12.12.2006	  
i.	  High-‐Score	  On-‐The-‐Move	  	  	  e.	  	  New	  Desing’s	  Elegant	  Dancer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  



Tulos:	  	  PEK	  1	  
Ihastuttava	  pentu	  8	  kk.	  Oikeat	  pään	  linjat,	  hieman	  etuas.	  lavat,	  hyvät	  tassut,	  kaunis	  ylälinja.	  Erinom.	  takaosa	  ja	  
oikeanmallinen	  hyvin	  kehitt.	  runko.	  Liikkuu	  terveellä	  askeleella,	  mutta	  kaipaa	  vielä	  kovasti	  kehätottumusta.	  Saa	  
kasvaa	  vielä	  hieman.	  
	  
	  
Nicoret’s	  Minneha	   	   FIN24897/04	  	   s.	  13.03.2004	  
i.	  Nicoret’s	  Rolex	  Royal	  	  	  	  	  e.	  Korppalon	  Navajo	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  H	  
A	  pretty	  bitch	  carrying	  too	  much	  weight	  for	  me,	  a	  little	  fine	  in	  head,	  would	  like	  better	  eyeshape,	  sufficient	  bone	  to	  her	  
size,	  didn’t	  move	  very	  well,	  not	  happy.	  
	  
	  
Nimblewhit	  Indelible	  Touch	   FIN15908/07	  	   s.	  17.06.2006	  
i.	  Nimblewhit	  Password	  To	  Heaven	  	  	  	  	  e.	  Nimblewhit	  Time	  After	  Time	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Excellent	  type.	  Good	  size.	  Very	  nice	  head	  &	  expression.	  Exc.	  neckline	  and	  body.	  When	  standing,	  a	  little	  bit	  open	  in	  
front.	  Excell.	  behind	  angulation.	  Well	  balanced	  movement.	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Voimakas	  päinen	  narttu.	  Sillä	  on	  moitteeton	  selkä.	  Rinta	  vielä	  keskeneräinen.	  Riittävä	  luusto.	  
Hyvät	  kulmaukset.	  Kiva	  luonne.	  Ei	  esiinny	  parhaassa	  karvassa.	  Pientä	  ahtautta	  etuliikkeissä.	  	  
Lohja	  ER	  3.6.2007;	  Rune	  Fagerström,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
11-‐kk.	  Vielä	  hieman	  korkearaajaisen	  kuvan	  antava.	  Hyvä	  kallo-‐osa,	  mutta	  kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Kauniit	  
silmät.	  Riittävä	  rintakehä.	  Lyhyt	  lantio.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Riittävä	  luusto.	  Normaalit	  liikkeet.	  Tarvitsee	  lisää	  
aikaa.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Young	  bitch	  enough	  strong	  bone,	  good	  topline,	  too	  short	  neck,	  too	  dry	  neck,	  good	  head,	  too	  short	  forearm,	  enough	  
angulation	  behind,	  too	  low	  tailset.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Eritt.	  hyvän	  tyyppinen	  vielä	  melko	  ilmavalta	  vaikuttava	  hyväluustoinen	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Hieman	  niukat	  kulmaukset.	  
Rintakehä	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Turku	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Antonio	  di	  Lorenzo,	  Italia	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN4	  
Correct	  bite.	  Exl.	  proportion.	  Very	  good	  shoulder	  standing	  and	  chest	  for	  the	  age.	  Good	  croup.	  Exl.	  tail	  in	  movement	  
and	  hindquarters.	  Exl.	  chest	  for	  the	  age.	  Very	  good	  head,	  longer	  step,	  strong	  enough	  from	  front.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI4	  
Bigger	  bitch	  of	  good	  proportions.	  Correct	  feminine	  head.	  Good	  neck,	  topline	  and	  body.	  Good	  angulation.	  Elbows	  not	  
completely	  firm	  in	  movement.	  Slightly	  toeing	  out	  in	  front.	  



Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Lovely	  condition,	  up	  to	  size,	  fine	  throughout,	  I’d	  like	  more	  forechest	  and	  more	  bone,	  pleasant	  head	  and	  expression,	  
moved	  happy.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  	  
Kokoonsa	  nähden	  hieman	  kevytluinen	  narttu,	  joka	  kokonaisuutena	  vielä	  kapea,	  melko	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  
kaula,	  säkä	  &	  ylälinja,	  kuitenkin	  lyhyt	  pysty	  lantio,	  alhainen	  hännänkiinnitys,	  saisi	  olla	  kulmautunut	  paremmin	  sekä	  
edestä	  &	  takaa,	  liikkuu	  lyhyellä	  askeleella,	  hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Nimblewhit	  Miss	  Charming	  	   FIN24919/04	  	   s.	  28.01.2004	  
i.	  	  Mompesson	  Prince	  Charming	  	  	  e.	  	  Nimblewhit	  Charmed	  To	  Stay	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
3	  år	  gammal.	  Välbyggd	  feminin	  tik.	  Bra	  öron,	  ögon	  och	  bett.	  Bra	  hals.	  Stork	  rygg.	  Väl	  ansatt	  svans.	  Kunde	  ha	  litet	  
djupare	  bröstkorg.	  Bra	  vinklar,	  benstomme	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  litet	  brett	  fram.	  Ok	  bak.	  Bra	  päls	  färg	  och	  
temperament.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Hieman	  kookas,	  erittäin	  hyvää	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Feminiininen	  pää,	  jossa	  kuono-‐osa	  
voisi	  olla	  täyteläisempi.	  Kaunis	  kaula.	  Hieman	  etuasentoinen	  lapa	  ja	  lyhyt	  pysty	  olkavarsi.	  Hyvä	  runko.	  Keskivahva	  
luusto.	  Voimakkaasti	  kulmautunut	  takaosa.	  Saisi	  liikkua	  vetävämmällä	  askeleella.	  Kaunis	  oikealaatuinen	  turkki.	  
Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	   FIN37599/01	  	   s.	  27.05.2001	  
i.	  Barecho	  Face	  The	  Facts	  	  	  	  	  e.	  Melverly	  Mystery	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Good	  head	  with	  nice	  dark	  eyes,	  good	  earplacement.	  Nice	  neck	  with	  reasonable	  shoulder.	  Straight	  front	  with	  tight	  
feet.	  Good	  ribs.	  Little	  bit	  long	  cast	  in	  loin.	  Tail	  on	  a	  little	  high	  set.	  Nice	  turn	  of	  stifle,	  moved	  with	  flowing	  movement.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  PN4	  
Well	  developed	  for	  her	  age,	  ex.	  head,	  neck,	  topline,	  very	  good	  tailset,	  could	  have	  more	  wide	  thigh,	  ex.	  coat,	  brisket,	  
very	  good	  moves,	  ex.	  showed.	  
Orivesi	  KV	  14.7.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  VSP	  
Erinom.	  tyypiä	  	  oleva	  narttu,	  jolla	  kaunii	  ääriviivat.	  Kaunis	  pää	  ja	  viehätt.	  pää.	  Erinom.	  kaula/runko.	  Vahva	  
raajaluusto.	  Erinom.	  reidet	  ja	  hyvä	  matala	  kinner.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpit.	  Esitet.	  hyvin.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  CACIB	  VSP	  
Elegant	  champion	  tik.	  Välmejslat	  huvud.	  Utmärkt	  nosparti.	  Vacker	  hals.	  Välvinklad.	  Välkroppad.	  Flott	  topline.	  Rör	  sig	  
med	  härligt	  steg.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  



Tulos:	  Val	  ERI2	  
A	  quality	  bitch	  in	  good	  coat	  condition,	  feminine	  head.	  Nice	  neck	  &	  shoulders.	  Level	  topline,	  well	  rounded	  quarters,	  
moved	  very	  soundly	  and	  happily.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Aerona	  Berry	  	   FIN31122/03	  	   s.	  15.06.2003	  
i.	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  e.	  	  Hightide’s	  Jodie	  Foster	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Valkeala	  R	  03.3.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Linjakas	  feminiininen	  narttu,	  joka	  esitetään	  liian	  lihavana.	  Oikeat	  päänlinjat,	  lempeä	  ilme,	  mutta	  tämän	  päivän	  
kokonaisuuteen	  pää	  on	  suhteessa	  pieni.	  Oikein	  hyvä	  ylälinja,	  tilava	  runko,	  sopiva	  luusto	  ja	  hyvät	  kulmaukset,	  saisi	  
liikkua	  hieman	  tyypikkäämmällä	  askeleella.	  Kapea	  takaa,	  Hyvä	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  
Simpele	  R	  21.4.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN	  SERT	  FIN	  MVA	  VSP	  
Oikea	  tyyppi,	  mittasuhteet	  ja	  sukupuolileima.	  Oikean	  mallinen	  runko.	  Sopivasti	  raajaluustoa.	  Erinom.	  pään	  sivukuva.	  
Tarpeeksi	  huulia	  ja	  otsapengertä.	  Erinom.	  eturinta	  ja	  etukulmaukset.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Tilava	  runko.	  Hyvä	  
lanneosa.	  Kaunis	  ylälinja.	  Sopivasti	  kaulaa.	  Liikkuu	  er.	  hyvällä,	  joustavalla	  askeleella.	  Kantaa	  itsensä	  hyvin	  liikkeessä.	  
Ei	  parhaassa	  karvassa.	  Esitetään	  edukseen.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Bryluen	  Rose	  	   FIN52200/04	  	   s.	  24.11.2004	  
i.	  Graftonbury	  Total	  Recall	  	  	  e.	  	  Hightide’s	  Jodie	  Foster	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Antonio	  di	  Lorenzo,	  Italia	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Correct	  bite,	  tall.	  Long	  enough.	  Very	  good	  shoulder	  and	  chest.	  The	  croup	  should	  be	  better.	  Good	  enough	  
hindquarters.	  Exl.	  coat.	  Dry	  enough	  from	  the	  neck.	  Very	  good	  head,	  feminine	  expression.	  Short	  step.	  The	  mark	  is	  very	  
good.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Canaid	  Song	  	   	   FIN16459/05	  	   s.	  03.02.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  Ocean	  Pitfal	  Aerona	  Berry	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Typical.	  Well	  proportioned	  head.	  Correct	  bite.	  Well	  angulated.	  Moves	  well.	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Lihavassa	  kunnossa	  esitetty	  narttu.	  Sillä	  on	  kaunis	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Oikea	  asentoinen	  
rinta.	  Hyvät	  raajat.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  Pientä	  ahtautta	  takaliikkeissä.	  	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Vahva	  rakenteinen,	  hyvä	  pää	  ja	  ilme,	  vahva	  kaula,	  hyvä	  luusto	  ja	  eturaajojen	  kulmaukset,	  täyteläinen	  runko,	  
kohtalaisen	  hyvin	  kulmaut.	  takaraajat.	  Lantio	  voisi	  olla	  suorempi.	  Turkki	  ei	  nyt	  paras	  mahdollinen.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  
Elimäki	  R	  6.5.2007;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  



Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN4	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvä	  pää,	  silmät	  saavat	  vielä	  tummua.	  Erinomainen	  eturinta.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  etuasentoiset	  
lavat.	  Hyvä	  ylälinja.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä,	  leveä	  reisi.	  Sopivasti	  kulmautunut.	  Liikkuu	  riittävällä	  askelpituudella.	  
Hamina	  KR	  13.5.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Käy	  EH3	  
Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Hyvä	  luusto,	  ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Eturintaa	  saisi	  olla	  enemmän.	  Etuasent.	  lavat.	  Hyvät	  
takaraajat.	  Etuaskel	  saisi	  olla	  pidempi.	  Liikkeet	  hieman	  ahtaat	  takaa.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Good	  moving	  bitch.	  Nice	  coat.	  Good	  bone.	  Nice	  tight	  feet.	  Good	  head,	  pigment	  and	  earset.	  Nice	  reach	  of	  neck	  and	  
topline.	  Correct	  tailset.	  Nicely	  presented.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Damhnait	  Fawn	  	   FIN16889/06	  	   s.	  22.01.2006	  
i.	  Beautelle	  Razzle	  Dazzle	  	  	  e.	  	  Hightide’s	  Jodie	  Foster	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Valkeala	  R	  03.3.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Femin.	  hyvät	  mittasuhteet	  päässä,	  hieman	  takaluisu	  kallo.	  Kuono-‐osa	  saa	  täyttyä	  iän	  myötä	  varsinkin	  silmien	  alta.	  
Lempeä	  ilme.	  Oikein	  hyvä	  ylälinja,	  tilava	  rintakehä.	  Voimakkaat	  taka	  –	  hieman	  niukat	  etukulmaukset.	  Hyvät	  
sivulinjat.	  Takaliikkeiden	  tulee	  parantua	  iän	  myötä,	  hyvä	  karva,	  miellyttävä	  luonne.	  Voitaisiin	  esittää	  rauhallisemmin.	  
Elimäki	  R	  6.5.2007;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN3	  
Hyvä	  pää	  &	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  &	  ylälinja.	  Erittäin	  hyvin	  kehittynyt	  eturinta.	  Riittävä	  luusto.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  
Aavistuksen	  luisu	  lantio.	  Sopivat	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Nice	  headplanes,	  but	  rather	  narrow	  in	  muzzle	  and	  with	  light	  eyes.	  Nice	  neck	  with	  good	  crest,	  excel.	  body,	  good	  ribs,	  
correct	  tailset,	  nice	  coat,	  straight	  front	  &	  good	  feet,	  little	  over	  angul.	  in	  back	  which	  made	  her	  hindmovement	  rather	  
close.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  CACIB	  VSP	  
18	  months	  old.	  Nice	  type.	  Good	  head.	  Feminine.	  Correct	  bite.	  Very	  good	  body	  proportions.	  Good	  neck	  &	  topline.	  
Correct	  tailset.	  Good	  angulations	  in	  hindquarters.	  Coat	  not	  optimal	  today.	  Fluent	  movements.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Lahti	  R	  3.11.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Klassinen	  springerspanieli,	  jossa	  hyvin	  kauniit	  rodunomaiset	  linjat.	  Upea	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Erittäin	  kaunis	  pää.	  
Erinomainen	  etuosa	  ja	  runko	  ja	  luusto.	  Erinomainen	  leveä	  reisi.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Liikkuu	  erinomaisesti	  
sivulta.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Erinomainen	  tyyppi,	  hyvä	  pää	  ja	  ilme,	  hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja,	  erinomainen	  eturinta.	  Sopusuht.	  kulm.	  edestä	  ja	  takaa.	  
Hyvä	  luusto,	  lyhyt	  voimakas	  runko,	  hyvä	  karva,	  hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  



Of	  Skyway	  Anastacia	  	   	   FIN12256/06	  	   s.	  29.12.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  	  Westaway	  That’s	  Charisma	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Well	  proportioned	  head.	  Winter	  pigmentation.	  Correct	  bite.	  Good	  chest.	  Well	  angulated.	  Little	  bit	  too	  fat.	  Moves	  well.	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Sopivan	  kokoinen,	  linjoiltaan	  hyvin	  rakentunut.	  Ilmeikäs	  pää,	  joka	  on	  täyteläinen	  mutta	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  
pidempi,	  upea	  kaula,	  hyvä	  luusto	  ja	  ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  rintakehä.	  Tasapainoisesti	  kulmaut.	  raajat.	  
Käyttäytyy	  hyvin,	  mutta	  oudoksuu	  hieman	  ympäristöään.	  	  
	  
	  
Of	  Skyway	  Zircon	  	   	   FIN26691/00	  	   s.	  01.05.2000	  
i.	  Trimere	  Tribesman	  	  	  e.	  	  Juurilehdon	  Zarah	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  H	  
A	  nice	  steady	  mover	  &	  nice	  cobby	  body,	  geed	  deep	  brisket,	  a	  little	  masculine	  in	  head	  to	  me,	  would	  like	  a	  better	  
topline.	  
	  
	  
Prowalde’s	  Merry	  Mermaid	  	   FIN29091/04	  	   s.	  06.05.2004	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  	  Saframin	  Hällä	  Väliä	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jämijärvi	  R	  18.2.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN4	  
Vankka	  narttu,	  hyvä	  pää,	  mutta	  pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  etuosa	  ja	  etuliikkeet.	  Takakulm.	  saisi	  olla	  voimakkaammat	  ja	  
takapotku	  myös.	  Seistessä	  hyvännäköinen.	  Ehkä	  liukkaus	  vaikuttaa	  liikkeeseen.	  
Sysmä	  R	  22.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Mittasuht.	  moitteeton,	  hieman	  voimakaspäinen	  narttu,	  joka	  esitetään	  myös	  hieman	  pulskassa	  kunnossa.	  Sillä	  on	  
moiteetton	  selkä.	  Valmis	  hyvä	  rintakehä.	  Raajoissa	  ei	  huomauttamista.	  Hyvä	  turkki.	  Moitteeton	  luonne.	  Liikkuu	  
oikein.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Dark	  Angel	  	   	   FIN15162/02	  	   s.	  02.02.2002	  
i.	  	  Birchstep's	  Bernand	  	  	  e.	  	  Quadmir's	  Vandura	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Hieman	  tukevassa	  kunnossa	  esitetty	  narttu.	  Kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Hieman	  voimakas	  kallo-‐osa.	  Hyvä	  ylälinja.	  Vankka	  
runko.	  Hieman	  suora	  edestä.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Saisi	  liikkua	  tehokkaammin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  



	  
Quadmir’s	  Dixie	  Dee	  	   	   FIN14509/05	  	   s.	  16.01.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  Quadmir's	  Dark	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Hyvin	  rakentunut	  narttu.	  Kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Erinomainen	  kaula.	  Seistessä	  hyvä	  ylälinja.	  Aavistuksen	  suora	  edestä.	  
Hyvä	  laatuinen	  niukahko	  karva.	  Hieman	  korkea	  häntä.	  Liikkuu	  riittävän	  tehokkaasti.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  	   FIN20816/04	  	   s.	  08.03.2004	  
i.	  	  Streamside’s	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  e.	  	  Quadmir’s	  Sulidae	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Stor	  tik	  dock	  välbalancerad.	  Mkt	  vackert	  uttryck.	  Nospartiet	  kunde	  vara	  lite	  kraftigare.	  Utm.	  hals.	  Behöver	  mer	  
förbröst.	  Trång	  fram.	  Tillräckligt	  benstomme,	  ben	  o	  tassar.	  God	  vinkling	  bak.	  Utm.	  kropp.	  Bra	  muskulatur.	  Mkt	  vacker	  
päls	  condition.	  Rör	  sig	  med	  den	  rätta	  framsteg,	  trång	  bak.	  
Vesilahti	  R	  18.8.2007;	  Susie	  Svoldgaard,	  Tanska	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
3	  years	  old	  b	  &	  w	  springer	  bitch.	  Feminine	  head.	  Kind	  expression.	  Scissors	  bite.	  Enough	  neck.	  Straight	  in	  shoulder	  as	  
well	  as	  behind.	  A	  little	  low	  tailset.	  A	  little	  light	  in	  bone.	  Moves	  in	  a	  right	  pattern	  but	  is	  rather	  loose	  in	  front.	  Lovely	  
coat,	  nice	  temperament.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Emberiza	   	   FIN19633/01	  	   s.	  13.03.2001	  
i.	  Fantic	  Casmir	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Quadrille	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  R	  1.4.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Hieman	  tukeva,	  mittasuhteiltaan	  hyvä	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Jäntevä	  selkäl.	  hyvä	  luusto.	  Kulmauksia	  voisi	  
olla	  aavistus	  enemmän.	  Hyvä	  karva.	  Hieman	  korkea	  häntä.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Noble	  Minta	   	   FIN21294/06	  	   s.	  12.03.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Nice	  9	  months	  old	  junior.	  Good	  condition.	  Correct	  proportions.	  Correct	  head.	  Could	  be	  longer	  neck.	  Strong	  enough	  
back.	  A	  little	  round	  in	  loin.	  Good	  chest.	  Should	  have	  better	  front	  angulations,	  medium	  angulated	  behind.	  
Tornio	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Feminin	  med	  bra	  huvud	  o	  uttryck,	  tillräcklig	  hals,	  goda	  propotion,	  tillfräcklig	  bröstpartie,	  kunde	  ha	  batter	  farm	  
vinklar,	  bra	  back,	  bra	  ben	  o	  tassar,	  rör	  sig	  något	  instabielt	  fram,	  något	  smalspårigt	  back,	  visas	  i	  högtt	  hull.	  



Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Erinom.	  tyyppi,	  hyvä	  raajakorkeus,	  oikeat	  mittasuht.	  Hyvin	  kauniin	  mallinen	  nartun	  pää,	  tarpeeksi	  otsapengertä.	  
Kuono	  saa	  vielä	  täyttyä	  hiukan.	  Hyvin	  kulm.	  raajat	  ja	  hyvä	  eturinta	  ikäisekseen.	  Tilava	  rintakehä,	  hyvä	  luusto.	  
Kintereet	  saavat	  vahvistua.	  Hyvä	  askelpituus	  takana,	  etuliike	  saisi	  olla	  ulottuvampi	  ja	  jäntevämpi.	  Kantaa	  itsensä	  
erinom.	  liikkeessä,	  liikkeet	  tarvitsevat	  aikaa.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Tik	  med	  goda	  proportioner.	  Välmejslat	  huvud.	  Ngt	  tunn	  in	  ögen.	  Bra	  hals.	  Ngt	  öppna	  vinklar	  fram.	  Välkroppad.	  Bra	  
rygg.	  Ngt	  brant	  kors.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  med	  till	  räckligt	  steg.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  För	  inte	  vara	  tyngre	  än	  i	  
dag.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
17	  months,	  exc.	  size,	  a	  bit	  heavy	  condition,	  correct	  bite,	  nice	  pigment,	  good	  reach	  of	  neck,	  croup	  is	  sloping,	  well	  
boned,	  nice	  brisket,	  could	  have	  more	  drive	  in	  movement,	  a	  lot	  of	  temperament.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Noble	  Nieida	  	   	   FIN21293/06	  	   s.	  12.03.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  	  Quadmir's	  Divine	  Nekhbet	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH	  
Utm.	  typ.	  Välbalans.	  jun.	  tik	  fem	  huvud	  m.	  fint	  djup	  i	  nosparti.	  Mörka	  vck	  ögon.	  Välpl.	  öron,	  bra	  hals,	  m.	  fin	  överg.	  till	  
rygg.	  Bra	  vinkl.	  fr	  &	  bak.	  Bra	  rygg	  i	  stålnde.	  Välform	  bröstkorg	  som	  för	  dagen	  bär	  på	  för	  mkt	  vikt.	  Fina	  lår,	  fin	  låg	  has	  
bra	  ben	  &	  tass,	  Bra	  päls.	  Nyttjar	  svans	  Maximalt	  Rör	  m.	  bra	  steg	  med	  blir	  lite	  mjuk	  i	  sin	  överlinje	  p.g.a	  vikt.	  Härlig	  
temp.	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Ganska	  kraft.	  huvud	  ännu	  feminat.	  Ngt	  kort	  i	  överarm.	  Bra	  hals.	  Väl	  vinklad	  bak.	  Kraft.	  benstomme.	  Fallande	  kors,	  
päls	  utan	  anmärkning.	  Behöver	  mera	  muskler.	  Ngt	  fättbak,	  bra	  fram.	  Bra	  steg.	  Harmoni	  störs	  av	  den	  dåliga	  
muskulatur.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Saga	  Bala	  Star	   	   FIN16341/07	  	   s.	  27.01.2007	  
i.	  Belimir’s	  Raffaello	  	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Tips	  Riina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  pienehkö	  narttu.	  Hyvä	  kallo,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi	  ja	  voimakkaampi.	  Kauniit,	  
tummat	  silmät.	  Erittäin	  hyvä	  eturinta	  &	  rintakehä.	  Hyvä,	  leveä	  reisi	  &	  matala	  kinner.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  
ryhdikkäästi,	  askel	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Saga	  Gold	  	   	   FIN16338/07	  	   s.	  27.01.2007	  
i.	  Belimir’s	  Raffaello	  	  	  e.	  	  Quadmir's	  Tips	  Riina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
10kk,	  erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Narttumainen	  pää.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  
voimakkaampi	  &	  otsapenger	  selvempi.	  Hyvä	  kaula.	  Riittävästi	  kulmautuneet	  raajat.	  Hyvä	  luusto.	  Hyvä	  karva.	  Vielä	  
kovin	  pentumaiset	  liikkeet.	  Iloinen,	  reipas	  luonne.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Saga	  Export	  	   	   FIN16340/07	  	   s.	  27.01.2007	  
i.	  Belimir’s	  Raffaello	  	  	  e.	  	  Quadmir's	  Tips	  Riina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Pek	  2	  KP	  
Exc.	  size.	  Very	  nice	  proportions.	  Good	  head	  &	  front.	  Exc.	  topline	  &	  tailset.	  Exc.	  hindquarters.	  Moves	  well.	  
	  
	  
Qvarnhill	  Betty	  Fagerlund	  	   S17905/2006	  	   s.	  22.01.2006	  
i.	  Calvdale	  Partners	  In	  Crime	  	  	  e.	  Tralay	  Tartan	  Isle	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hirvensalmi	  R	  14.4.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Sievä	  nuori	  narttu,	  jolla	  oikeat	  pään	  linjat,	  vielä	  hieman	  kevyt	  kuono-‐osa,	  kaunias	  kaula,	  ikäisekseen	  erittäin	  hyvä	  
eturinta	  ja	  rintakehä,	  hieman	  niukat,	  mutta	  tasapainoiset	  kulmaukset,	  erittäin	  hyvä	  luusto,	  kaunis	  turkki,	  hyvät	  
sivuliikkeet,	  vielä	  hieman	  epävakaat	  edestä.	  
Sulkava	  R	  27.5.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN3	  
Erinom.	  esitetty	  juniori,	  joka	  liikkuu	  hyvin.	  Eritt.	  hyvä	  pää,	  mutta	  silmät	  saisi	  olla	  tummemmat.	  Hyvin	  kulmautunut	  
sekä	  edestä	  että	  takaa.	  Liikkuu	  erinomaisesti.	  
Kangasniemi	  KR	  9.6.2007;	  Karlo	  Bala,	  Serbia	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  
Young	  female.	  Beautiful	  head.	  Good	  teeth.	  Strong	  backline.	  Front	  &	  back	  legs	  excellent.	  Good	  moving	  &	  handling.	  
Juva	  KV	  7-‐8.7.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
18	  kk.	  Mittasuht.	  ja	  sukupuolileim.	  hyvin	  miellyttävä	  juniori.	  Jolla	  sopusuht.	  raajaluusto.	  Kaunislinjainen	  pää,	  silmät	  
saisi	  olla	  tummemmat.	  Riittävät	  huulet,	  hyvä	  purenta,	  kauniit	  korvat,	  erinom.	  ylälinja,	  kaunis	  vahva	  takaosa.	  Etuosa	  
saisi	  olla	  vahvempi.	  Kaunis	  karvapeite.	  Lupaava	  koko.	  Liikkuu	  sivusta	  hyvin,	  edestä	  kovin	  löysästi	  erit.	  kyynärpäistä,	  
erinom.	  luonne.	  
Punkaharju	  R	  19.8.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  
Sopivan	  kokoinen,	  vielä	  osittain	  kehitysvaiheessa	  oleva.	  Jalo	  ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Sopusuhtainen	  luusto.	  Runko	  
tarvitsee	  vielä	  aikaa.	  Hyvät	  raajojen	  kulmaukset.	  Käyttäytyy	  luottavasti	  ja	  riittävän	  iloisesti.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Lahti	  R	  3.11.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Pienehkö	  hieman	  vaatimattoman	  oloinen.	  Kokoisekseen	  riittävä	  runko.	  Kaula	  voisi	  olla	  pidempi.	  Hyvät	  käpälät.	  
Luusto	  voisi	  olla	  vankempi.	  Kevyehkö	  kuono-‐osa.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  Liikkeiden	  tulee	  vakiintua.	  
	  
	  
Qvarnhill	  Gun	  Från	  Dragarbrunn	  	   FIN46774/06	  	   s.	  22.01.2006	  



i.	  Calvdale	  Partners	  In	  Crime	  	  	  e.	  Tralay	  Tartan	  Isle	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  EH4	  
Small	  and	  fine	  bitch.	  Fine	  muscle.	  Scissors-‐bite	  not	  tight	  enough.	  Unstable	  topline.	  Strong	  chest,	  fine	  bone.	  Movement	  
not	  parallel	  and	  not	  powerful	  enough.	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
I’d	  like	  to	  have	  more	  bone	  &	  substance.	  Well	  proportioned	  head.	  Correct	  bite.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  angulation	  
in	  front.	  Good	  body.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  movement	  in	  front.	  	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Jun	  H	  
15	  mån	  gammal.	  Liten	  lättbyggd	  tik.	  Bra	  öron,	  ögon.	  Tånderne	  kunde	  vora	  mera	  regelbundet	  stöllde.	  Bra	  hals.	  Långt	  
ansatt	  svans.	  Kunde	  ha	  mer	  förbröst	  och	  bröstdjup.	  Knappt	  vinklad	  bak.	  Rör	  sig	  hosträngt	  bak	  och	  kort	  vevende	  fram.	  
Bra	  päls	  färg	  och	  temperament.	  
	  
	  
Riverando	  Angel’s	  Joy	  	   	   FIN13524/04	  	   s.	  16.01.2004	  
i.	  	  Sweetie-‐pie	  Sinbad	  the	  Sailor	  	  	  e.	  	  Rochallor	  X-‐mas	  Spirit	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Good	  head	  &	  kind	  expression	  with	  dark	  eye.	  Adequate	  neck,	  rather	  straight	  in	  shoulder,	  good	  coat,	  nice	  firm	  topline	  
and	  short	  loin.	  Nicely	  balanced	  quarters,	  moves	  with	  animation,	  but	  her	  temperament	  was	  firging	  on	  timidity	  and	  
misplaced	  tooth	  gave	  her	  this	  placing.	  
	  
	  
Riverando	  Betty	  Boop	   	   FIN29732/06	  	   s.	  13.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  	  e.	  Rochallor	  Stargazer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Typical.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  Well	  angulated.	  Moves	  well.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  T	  
Jun	  tik	  som	  behöver	  mer	  självförtroende.	  Fem	  &	  välf	  huvud	  ängsligt	  uttr.	  Bra	  djup	  i	  nosparti.	  Bra	  bett.	  Bra	  hals,	  tillr	  
vinkl.	  fr	  &	  bak.	  Stram	  rygg.	  Välf.	  bröstkorg.	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Bra	  pälskvalite.	  Rör	  m.	  bra	  steg	  og	  nyttj	  svansen	  välvisad	  
Priset	  p.g.a	  temperament.	  
Ruovesi	  R	  9.4.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Eritt.	  hyvän	  tyyppinen,	  mittasuhteiltaan	  oikea	  narttu,	  jolla	  on	  melko	  hyvän	  mallinen	  pää	  jossa	  sopiva	  pituus.	  Hieman	  
pelokas	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  &	  ylälinja.	  Hyvin	  kehitt.	  oikeanmallinen	  runko.	  Niukasti	  kulmaut.	  edestä,	  hyvin	  takaa.	  Hyvä	  
eturinta	  &	  luusto.	  Hieman	  jyrkkä	  lantio.	  Hyvälaatuinen	  turkki.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  vielä	  hieman	  löysät	  ja	  levottomat	  
etuliikkeet.	  Jännittää	  näyttelytilannetta.	  Tarvitsee	  kehätottumusta.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  ERI4	  



Nice	  headplanes,	  eye	  color	  passable,	  ears	  set	  back	  towards	  the	  back	  of	  the	  head,	  short	  neck,	  with	  straight	  shoulder,	  
which	  gave	  her	  width,	  good	  ribs,	  firm	  straight	  topline,	  correct	  tailset	  &	  nicely	  turned	  quarters.	  Well	  presented	  &	  
handled.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  &	  kokoinen	  nuori	  narttu,	  joka	  esitetään	  tänään	  hieman	  tuhdissa	  kunnossa.	  Melko	  hyvä	  pään	  
malli,	  korkea	  otsapenger.	  Hyvä	  kaula	  &	  ylälinja.	  Hieman	  suora	  olkavarsi.	  Erittäin	  hyvä	  rintakehä.	  Hyvä	  takaosa.	  
Karvapeite	  ok.	  Yhdensuuntaiset	  liikkeet.	  Saisi	  esiintyä	  hieman	  vapautuneemmin.	  Palkintosija	  tämänpäiväisen	  kunnon	  
vuoksi.	  
	  
	  
Riverando	  Cherish	   	   FIN28726/07	  	   s.	  25.05.2007	  
i.	  Kvistagrans	  Pride’N	  Joy	  	  	  	  e.	  Riverando	  Almost	  Honest	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  3.	  
Iloinen	  ja	  reipas	  narttupentu,	  joka	  on	  aavistuksen	  pitkä	  runkoinen.	  Hyvä	  kallo,	  vielä	  hieman	  kevyt	  kuono-‐osa.	  Kauniit	  
tummat	  silmät.	  Tyylikäs	  kaula,	  erinomainen	  eturinta.	  Riittävä	  rintakehä.	  Polvikulma	  saisi	  olla	  selvempi	  ja	  kinner	  
matalampi.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikunta	  saisi	  olla	  tehokkaampaa.	  
	  
	  
Rochallor	  Beguine	  	   	   FIN55821/06	  	   s.	  29.10.2006	  
i.	  	  Kvistagrans	  Pride'N	  Joy	  	  	  e.	  	  Nicoret's	  Rochallor	  Rocks	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Typical.	  Good	  muzzle.	  Sufficient	  topline.	  Good	  thorax.	  Sufficient	  angulations.	  Not	  solid	  topline.	  Fluent	  movement.	  
	  
	  
Rochallor	  Cha	  Cha	  Cha	  	   	   FIN55822/06	  	   s.	  29.10.2006	  
i.	  	  Kvistagrans	  Pride'N	  Joy	  	  	  e.	  	  Nicoret's	  Rochallor	  Rocks	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korsholm	  R	  12.8.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Vielä	  kehitysvaiheessa	  oleva	  nuori	  narttu,	  jolla	  ilmeikäs	  pää,	  riittävä	  luusto,	  hyvä	  rinnansyvyys,	  mutta	  eturinnan	  tulisi	  
kehittyä	  ja	  rungon	  vahvistua,	  hyvät	  raajojen	  kulmaukset,	  käyttäytyy	  luottavaisesti	  ja	  liikkuu	  reippaasti.	  
	  
	  
Rochallor	  Merenque	  	   	   FIN55820/06	  	   s.	  29.10.2006	  
i.	  	  Kvistagrans	  Pride'N	  Joy	  	  	  e.	  	  Nicoret's	  Rochallor	  Rocks	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Pek	  (7-‐9	  kk)	  4	  



Nice	  kind	  expression	  with	  dark	  eye.	  Well	  set	  ears	  but	  flying	  them.	  Adequate	  neck	  and	  rather	  short	  on	  front	  legs.	  
Excellent	  well	  spring	  ribs	  with	  good	  depth.	  Nice	  weatherproof	  coat.	  Rather	  long	  in	  the	  loin.	  Nicely	  turned	  stifle.	  Well	  
set	  tail.	  Irratic	  movement.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Nice	  sized	  but	  masculine	  in	  head,	  I’d	  like	  more	  length	  of	  upperarm	  and	  more	  windth	  to	  forechest.	  
	  
	  
Rochallor	  Send	  Me	  N	  Angel	  	   FIN23189/05	  	   s.	  29.03.2005	  
i.	  Korppalon	  Mohikaani	  	  	  e.	  Nicoret's	  Rochallor	  Rocks	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  Good	  body.	  Moves	  well.	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Lihavassa	  kunnossa	  esitetty	  narttu.	  Sillä	  on	  muuten	  hyvä	  pää,	  mutta	  kallo-‐osa	  voisi	  kaartua	  
kauniimmin.	  Moitteeton	  selkä.	  Rintakehä	  ei	  ole	  vielä	  valmis.	  Hyvät	  raajat.	  Hyvä	  turkki.	  Miellyttävä	  luonne.	  Hyvät	  
liikkeet.	  	  
	  
	  
Rochallor	  Spitfire	   	   FIN16372/07	  	   s.	  04.02.2007	  
i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	  	  	  	  e.	  Rochallor	  Can’t	  Stop	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Pek	  -‐	  
Good	  depth	  of	  foreface.	  Eye	  needs	  to	  darken,	  good	  reach	  of	  neck,	  good	  tight	  feet.	  In	  real	  hard	  condition,	  well	  
muscled.	  A	  little	  long	  for	  me.	  Moved	  free	  when	  didn’t	  pace.	  
	  
	  
Rochallor	  Stargazer	  	   	   FIN43457/02	  	   s.	  22.07.2002	  
i.	  Korppalon	  Mohikaani	  	  	  e.	  Arrant	  Marabou	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Lovely	  head	  &	  expression,	  a	  little	  throaty,	  adequate	  neck,	  rather	  straight	  in	  shoulder,	  which	  threw	  the	  front	  out,	  not	  
helped	  by	  flat	  feet.	  Beautifully	  balanced	  body,	  firm	  straight	  topline,	  correct	  set	  tail,	  nicely	  turned	  quarters,	  moved	  
well	  with	  animation.	  
	  
	  
Rochallor	  Tempest	  	   	   FIN16373/07	  	   s.	  04.02.2007	  
i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	  	  	  e.	  Rochallor	  Can’t	  Stop	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  



Tulos:	  Pek	  -‐	  
Nice	  dark	  eye.	  A	  little	  long	  in	  foreface	  for	  me,	  good	  reach	  of	  neck,	  straight	  front,	  tight	  feet,	  good	  depth	  of	  body.	  
Moved	  free.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  	  
Vallattomasti	  esiintyvä	  nuori	  narttu,	  jolla	  hyvät	  rungonmittasuhteet,	  kokoonsa	  nähden	  kevyt	  pää	  &	  kuono,	  oikea	  
purenta,	  tummat	  silmät,	  melko	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  saisi	  olla	  kulmautunut	  paremmin	  sekä	  edestä	  &	  takaa,	  liikkuu	  
takaa	  hieman	  kinnerahtaasti,	  etuaskel	  hieman	  korkea,	  tarvitsee	  kehätottumusta	  &	  aikaa	  kehittyäkseen.	  
	  
	  
Rollicoaster	  Jinglebell	  	   	   FIN18436/98	  	   12.03.1998	  
i.	  Hightide's	  Apollo	  	  	  e.	  	  Rollicoaster	  Harebell	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PN3	  ROP-‐Vet	  
Kaunis,	  erinomaisessa	  kunnossa	  oleva	  narttu.	  Hyvän	  mallinen	  pää,	  kaunis	  ilme	  ja	  pää.	  Erinomainen	  runko	  samoin	  
ylälinja.	  Hieman	  suora	  etuosa.	  Hyvä	  takaosa.	  Hyvä	  karva	  ja	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Jämijärvi	  R	  18.2.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐vet	  
Voimakas,	  hieman	  kookas,	  mutta	  terverakenteinen	  veteraani.	  Hyvä	  ilmeinen	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Norm.	  kulmaukset.	  
Liikkuu	  arvokkaasti.	  
Teuva	  R	  22.4.2007;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  PN3	  ROP-‐Vet	  
9-‐vuotias,	  hyvässä	  lihaskunnossa	  oleva	  narttu	  jolla	  kaunisilmeinen	  pää.	  Hieman	  lyhyt	  kaula	  ja	  pystyt	  olkavarret.	  Hyvä	  
runko	  ja	  takaosa.	  Liikkuu	  hieman	  lyhyellä	  etuaskeleella,	  muuten	  hyvä	  liike.	  Hyvä	  karvanlaatu	  ja	  miellyttävä	  luonne.	  
Vähäkyrö	  R	  5.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  EH1	  
Kookas	  9-‐vuotias	  veteraani	  joka	  käyttäytyy	  iän	  suomalla	  arvokkuudella.	  Miellyttäväilmeinen	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  runko	  ja	  
raajat,	  lantio-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  suorempi.	  Liikkuu	  vaivattomasti.	  Ylälinja	  ei	  säily	  täysin	  oikeana	  liikkeessä.	  
Laadukas	  kokonaisuus.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  EH1	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Hyvässä	  kunnossa	  esitetty	  veteraaninarttu,	  joka	  on	  kauttaaltaan	  hyvin	  feminiininen.	  
Kaunismuotoinen	  pää	  ja	  hyvä	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Etukulmaukset	  saisivat	  olla	  voimakkaammat.	  Hyvä	  runko.	  Riittävä	  
luusto.	  Hyvin	  hoidettu,	  hyvälaatuinen	  karva.	  Liikkeet	  voisivat	  olla	  vetävämmät	  ja	  takaa	  liikkuu	  hieman	  ahtaasti.	  
Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Rowntree	  Nostalgic	  Girl	  	   	   S20175/95	   	   s.	  08.02.1995	  
i.	  Sieger's	  Midnight	  Special	  	  	  e.	  Rowntree	  Dry	  Ginger	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  ERI1	  ROP-‐vet	  
Ikäisekseen	  eritt.	  kauniissa	  kunnossa	  esitetty.	  Kaunislinjainen.	  Upea	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Erinom.	  rotutyyppiä.	  Kaunis	  
pää.	  Ikäisekseen	  erinom.	  hampaat.	  Omistaja	  voi	  olla	  tyytyväinen	  veteraanin	  hienosta	  kunnosta.	  Liikkeissä	  alkaa	  jo	  ikä	  
hieman	  näkyä,	  mutta	  rotutyyppinä	  koira	  on	  erinomainen.	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  



Tulos:	  Vet	  EH1	  
Eritt.	  hyvän	  tyyp.	  mittasuht.	  oikea	  lähes	  12v.	  veteraani,	  kaunis	  kaula,	  hyvänmall.	  pää	  jossa	  sop.	  vahv.	  pituus,	  niukasti	  
kulm.	  edestä,	  hyvin	  kulm.	  takaa,	  keskivahva	  luusto,	  rintakehä	  saisi	  olla	  tilavampi,	  koiralla	  saisi	  olla	  enempi	  massaa,	  
oikealaat.	  turkki,	  liikkuu	  ik.	  hyvin.	  	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Vet	  ERI3	  
12	  years	  old.	  Nice	  head.	  Good	  neck	  and	  shoulders.	  Well	  proportioned	  body.	  Moves	  ok	  for	  her	  age,	  but	  doesn’t	  seem	  
to	  enjoy	  the	  ring	  anymore.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Vet	  EH3	  
12	  v.	  Edelleen	  erinomaisen	  ryhdikäs.	  Hyvässä	  kunnossa	  esitetty	  vanha	  rouva.	  Kaunislinjainen	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Hyvin	  
hoidettu	  suu.	  Otsapenger	  voisi	  olla	  selvempi.	  Kaunis	  kaula	  joka	  kiinnittyy	  sulavasti	  ylälinjaan.	  Olkavarret	  voisi	  olla	  
viistommat,	  muuten	  hyvät	  kulmaukset.	  Edelleen	  tiiviit	  käpälät.	  Ikä	  näkyy	  jo	  liikkeissä,	  mutta	  askelpituus	  on	  erittäin	  
hyvä.	  
	  
	  
Saframin	  Hissun	  Kissun	  	   	   FIN23484/02	  	   s.	  23.03.2002	  
i.	  Springdale	  New	  Trick	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐Pie	  Buona	  Sera	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  H	  
A	  nice	  sized	  bitch	  but	  not	  in	  the	  best	  coat,	  feminine	  in	  head,	  her	  expression	  spoilt	  by	  her	  eyeshape,	  nice	  depth	  of	  
brisket,	  moved	  ok.	  
	  
	  
Saframin	  Jabadabaduu	  	   	   FIN33867/04	  	   s.	  07.05.2004	  
i.	  Qvarnhill	  Pipes	  And	  Drums	  	  	  e.	  	  Saframin	  E-‐mail	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Val	  ERI3	  
Big	  and	  strong	  bitch.	  Excellent	  type.	  Very	  nice	  head.	  Excellent	  neck,	  topline	  and	  body.	  Deep	  and	  strong	  chest.	  Good	  
angulation.	  Powerful	  and	  balanced	  movement.	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  
Voimakas	  rakenteinen	  narttu,	  joka	  mittasuhteiltaan	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Sillä	  on	  hyvä	  pää.	  Syvä	  moitteeton	  
rintakehä.	  Hyvät	  raajat,	  samoin	  turkki,	  luonne	  ja	  liikkeet.	  
Tervakoski	  KV	  	  25-‐26.8.2007;	  Harri	  Lehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI2	  PN4	  
Hyvän	  kokoinen	  narttu.	  Erittäin	  kaunis	  pää.	  Lavat	  voisivat	  olla	  viistommat.	  Hyvä	  runko	  &	  takaosa.	  Oikeanlaatuinen	  
turkki.	  Esiintyy	  reippaasti	  ja	  liikkuu	  rodunomaisella	  askeleella.	  
	  
	  
Saframin	  Jännä	  Juttu	  	   	   FIN33869/04	  	   s.	  07.05.2004	  
i.	  Qvarnhill	  Pipes	  And	  Drums	  	  	  e.	  	  Saframin	  E-‐mail	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  



Tulos:	  Käy	  EH3	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
	  
	  
Saframin	  Kipin	  Kapin	  	   	   FIN30505/05	  	   s.	  09.02.2005	  
i.	  	  Cleavehill	  Lloyd's	  Spirit	  	  	  e.	  	  Saframin	  Heikun	  Keikun	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Sysmä	  R	  22.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Mittasuht.	  oikea,	  sopusuht.	  narttu.	  Sillä	  on	  kaunis	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Rinta	  ei	  ole	  vielä	  valmis	  ja	  eturinta	  kapea.	  
Hyvät	  raajat.	  Hyvä	  turkki.	  Miellyttävä	  luonne.	  Ahtaat	  etuliikkeet.	  
	  
	  
Saframin	  Mielin	  Kielin	  	   	   FIN42637/06	  	   s.	  18.05.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  	  Saframin	  Jännä	  Juttu	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Kaunismuotoinen	  pää,	  hyvä	  sukupuolileima.	  Erinomainen	  kaula,	  hyvin	  kehittynyt	  runko,	  keskivahva	  luusto.	  Riittävät	  
polvikulmaukset.	  Erinomainen	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hieman	  ujo,	  mikä	  vaikuttaa	  olemukseen.	  
	  
	  
Saframin	  Mukiinmenevä	  	   	   FIN42638/06	  	   s.	  18.05.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  	  Saframin	  Jännä	  Juttu	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Kaunismuotoinen	  pää,	  hyvä	  huulilinja.	  Hyvä	  kaula.	  Sivusta	  katsottuna	  neliömäinen	  ja	  ilmava.	  Lyhyt	  rintalasta.	  
Kuroutunut	  vatsalinja.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Eloisa.	  Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Springdale	  Soft	  Touch	  	   	   FIN35002/05	  	   s.	  08.06.2005	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  	  Springdale	  Oh	  Lala	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Feminin,	  ger	  ett	  aktväcklad	  uttryck,	  för	  ålden	  bra	  huvud,	  god	  hals,	  något	  slultande	  kors,	  mycket	  uuträckled	  
bröstparti,	  öpna	  viklar	  fram,	  tillträkligt	  back,	  rör	  sig	  smallspårägt	  med	  kors	  steg.	  
Rovaniemi	  R	  11.8.2007;	  Arja	  Koskelo,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  feminine.	  narttu	  jolla	  miellyttävä	  pää,	  hieman	  lyhyt	  kaula	  ja	  etuasentoiset	  lavat.	  
Runko	  saisi	  syvempi,	  hyvät	  takakulmaukset.	  Lanneosan	  tulisi	  olla	  pidempi,	  jyrkkä	  lantio.	  Kantaa	  häntää	  korkealla	  ja	  
liikkuu	  aivan	  liian	  lyhyellä	  askeleella.	  Esitetään	  melko	  pulskassa	  kunnossa.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  



	  
Springdale	  Sound	  Ofsilence	  	   FIN35003/05	  	   s.	  08.06.2005	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  	  Springdale	  Oh	  Lala	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Melko	  korkea	  raajainen	  narttu,	  jolta	  puuttuu	  rungon	  syvyyttä	  ja	  eturinta.	  Hieman	  lyhyt	  pää.	  Riitt.	  kaula.	  Ritt.	  luusto.	  
Voisi	  olla	  paremmin	  kulm.	  Melko	  kapeat	  liikkeet	  ja	  askel	  voisi	  olla	  tehokkaampi	  ja	  pitempi.	  Luonne	  ok.	  Esitetään	  
hyvin.	  
	  
	  
Stardom	  Starlight	  Serenade	   FIN47217/05	  	   s.	  07.06.2005	  
i.	  Mompesson	  Sky	  View	  	  	  	  	  	  e.	  Stardom	  Star	  Traveller	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Erittäin	  hyvät	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää,	  kaunis	  huulilinja,	  tasapainoisesti	  ja	  hyvin	  kulmautuneet	  raajat,	  oikea	  
rintakehän	  muoto,	  hyvät	  liikkeet,	  käyttäytyy	  tasapainoisesti.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN4	  
Good	  head	  with	  passable	  eye	  color	  but	  unfortunate	  markings.	  Correct	  neck,	  little	  straight	  in	  shoulder,	  but	  overall	  
bodyshape	  excel.	  not	  exagurated	  in	  anyway.	  Beautifully	  set	  tail,	  just	  the	  turn	  of	  stifle.	  All	  together	  a	  nice	  typical	  
unexaggerated	  specimen.	  	  
Lohja	  ER	  3.6.2007;	  Rune	  Fagerström,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
2v.	  Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi	  suhteessa	  kalloon	  =>	  kulmakaaret	  voimakkaammat.	  
Hieman	  lyhyt	  kaula.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Riittävä	  eturinta.	  Tilava	  rintakehä.	  Lyhyt	  lantio.	  
Erinomainen	  luusto.	  Normaalit	  liikkeet.	  Ei	  parhaassa	  karvassa.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Flashy	  l/w	  of	  very	  nice	  type.	  I	  liked	  her	  head	  &	  expression.	  Dark	  eye,	  straight	  front,	  enough	  substance	  for	  her	  size.	  
Short	  coupled	  of	  good	  make	  and	  shape.	  Went	  well.	  
Vesilahti	  R	  18.8.2007;	  Susie	  Svoldgaard,	  Tanska	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Lovely	  	  brown	  &	  white	  springer	  bitch	  of	  correct	  type.	  Exc.	  shaped	  head.	  Typical	  expression,	  scissors	  bite.	  Nice	  neck.	  A	  
little	  straight	  in	  shoulder.	  Well	  angulated	  behind.	  Lovely	  deep	  thigh.	  Could	  have	  a	  little	  more	  forechest.	  Well	  placed	  &	  
well	  carried	  tail.	  Moves	  in	  a	  right	  pattern	  with	  long	  gate.	  Nice	  coat	  quality.	  Typical	  temperament.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
A	  feminine	  bitch	  of	  nice	  type,	  she	  got	  pretty	  head	  but	  her	  markings	  don’t	  help	  her,	  nice	  deep	  body,	  in	  good	  coat,	  nice	  
straight	  front,	  not	  very	  positive	  on	  the	  move.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Emma	  	   	   FIN22536/04	  	   s.	  27.03.2004	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐Pie	  Adios	  Muchachos	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Kaunis	  päinen	  narttu.	  Sillä	  on	  hyvä	  kiinteä	  selkä.	  Riittävä	  rintakehä.	  Vahva	  luustoiset,	  
riittävästi	  kulmautuneet	  raajat.	  Hyvä	  turkki,	  moitteeton	  luonne.	  Hyvät	  liikkeet.	  	  
Honkajoki	  R	  5.5.2007;	  Ing-‐Marie	  Hagelin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Väl	  kroppad	  o	  –	  typad.	  Välformat	  huvud.	  God	  könsprägel.	  Bra	  vinklar,	  ben	  o	  tassar.	  Som	  helhet	  välbalanserad.	  Utm.	  
rörelser.	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Kaunislinjainen,	  sopivan	  kokoinen	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Kaunis	  ylälinja,	  sopivasti	  runkoa.	  Hyvin	  kulm.	  takaraajat.	  Liikkuu	  
hyvin.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN4	  VASERT	  
Nice	  type.	  Nice	  head	  and	  expression,	  good	  neck	  and	  topline,	  good	  ribcage,	  good	  front.	  Nice	  coat,	  good	  proportions	  of	  
body.	  Well	  angulated.	  Nice	  mover.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Find	  My	  Baby	  	   FIN26573/04	  	   s.	  12.04.2004	  
i.	  Sweetie-‐pie	  Funky	  Jam	  	  	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Bella	  Ciao	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN	  VSP	  
Mittasuht.	  erinom.	  Kaunis	  ilmeikäs	  pää.	  Vahva	  selkä.	  Tilava	  rintakehä.	  Hyvin	  kulm.	  raajat.	  Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Gabrielle	  	   	   FIN12956/05	  	   s.	  24.12.2004	  
i.	  	  Gorse	  Billy	  Budd	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐pie	  I	  Have	  A	  Dream	  

Näyttely	  tulokset:	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
2	  år.	  Feminin	  tik	  med	  gott	  huvud.	  Bra	  öron,	  ögon	  och	  bett.	  Bra	  PÄLS	  RYGG.	  Litet	  lågt	  ansatt	  svans.	  Bra	  bröstkorg,	  
vinklar,	  benstomme	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  litet	  kort	  bak,	  bra	  fram.	  Bra	  päls	  färg	  och	  temperament.	  
Teuva	  R	  22.4.2007;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Erinomainen	  kokonaisuus.	  Vankkarunkoinen	  narttu	  jolla	  erittäin	  kaunisilmeinen	  hyvä	  pää.	  Etuosa	  voisi	  olla	  paremmin	  
kulmautunut,	  muuten	  erinom.	  rakenne	  ja	  luusto.	  Kauniit	  rodunomaiset	  liikkeet.	  Hyvä	  karvanlaatu	  ja	  miellyttävä	  
luonne.	  
Kaustinen	  R	  19.5.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Kaunis	  sopusuhtainen	  narttu,	  kaunis	  pää	  ja	  ilme,	  samoin	  kaula,	  erinomainen	  runko	  ja	  luusto,	  erinomainen	  takaosa,	  
hyvälaatuinen	  karva,	  hyvä	  myös	  edestä,	  liikkuu	  hyvin,	  miellyttävä	  käytös.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Käy	  EH-‐	  
Good	  headplanes,	  but	  eye	  rather	  small	  &	  tight.	  Adequate	  neck	  with	  straight	  shoulder	  and	  very	  little	  given	  pastern.	  
Good	  firm	  strong	  topline	  with	  correctly	  set	  tail.	  Unexagerated	  quarters,	  she	  moves	  steadily	  and	  well.	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  



Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN2	  SERT	  FIN	  MVA	  
Sopivan	  kok.	  vahvaluinen	  narttu,	  hyvä	  pää,	  kaunis	  ylälinja,	  tilava	  rintakehä,	  aavistuksen	  pitkä	  lanneosa.	  Hyvät	  
takaraajat.	  Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Imandra	  	   	   FIN22572/05	  	   s.	  11.03.2005	  
i.	  Sweetie-‐pie	  Simbadthesailor	  	  	  e.	  	  Citius	  Fatima	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  H	  
Mittasuht.	  sopiva,	  pienehkö	  narttu.	  Kevyt	  pää.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  näyttävämpi,	  vahva	  selkä,	  sopivasti	  rintakehää.	  
Hieman	  lyhyt	  &	  luisu	  lantio,	  hyvät	  takaraajat,	  liikkuu	  iloisesti	  sopivalla	  askelpituudella,	  voisi	  kauttaaltaan	  olla	  hieman	  
näyttävämpi.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Joanna	  	   	   FIN37281/05	  	   s.	  11.06.2005	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐Pie	  Bella	  Ciao	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Nice	  head	  &	  expression.	  Feminine.	  Little	  bit	  nervous,	  good	  neck	  and	  topline,	  good	  front.	  Enough	  bone.	  Well	  
angulated.	  Nice	  mover	  but	  carrying	  the	  tail	  too	  low.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Kalimba	  De	  Luna	   FIN28933/06	  	   s.	  17.04.2006	  
i.	  Qvarnhill	  Sudden	  Appearance	  	  	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Adios	  Muchachos	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Rather	  dark	  in	  head	  with	  light	  eyes,	  nice	  neck	  with	  crest,	  straight	  shoulders,	  which	  made	  her	  front	  wide	  not	  helped	  by	  
feet	  which	  could	  be	  tighter.	  Firm	  straight	  topline,	  well	  turned	  quarters,	  good	  coat,	  nice	  tailset,	  with	  these	  faults	  
should	  have	  moved	  badly	  but	  didn’t.	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  PN4	  
Hyvä	  luustoinen,	  oikeat	  mittasuht.	  omaava	  jun.	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Vahva	  selkä,	  hyvät	  
takaraajat.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa	  hieman	  lyhyesti	  edestä.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Lady	  Of	  Dreams	   FIN39742/06	  	   s.	  10.07.2006	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Feels	  Of	  Gold	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  



Nice	  head	  spoiled	  by	  light	  eyes	  and	  high	  set	  ears,	  short	  neck	  with	  straight	  shoulders,	  well	  balanced	  straight	  front,	  
with	  neat	  feet,	  good	  coat,	  firm	  topline,	  excellent	  tailset,	  movement	  rather	  irratic.	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Kooltaan	  ja	  mittasuht.	  sopiva	  jun.	  narttu,	  jalo	  pää.	  Vahva	  selkä.	  Tilava	  rintakehä.	  Hyvin	  kulm.	  takaraajat.	  Hyvä	  turkin	  
laatu.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Äetsä	  R	  8-‐9.9.2007;	  Lilian	  Hanniste,	  Viro	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Vähän	  vaaleat	  silmät.	  Vähän	  lyhyt	  runko.	  Eturintaa	  voisi	  olla	  
enemmän.	  Hyvät	  raajat.	  Voisi	  liikkua	  vapaammin.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Like	  A	  Dream	  	  	   FIN39739/06	  	   s.	  10.07.2006	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐pie	  Feels	  Of	  Gold	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  PEK	  4	  
Well	  proportioned	  head.	  Correct	  bite.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  angulation.	  Good	  body.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  
correct	  movement.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  PEK	  2	  
6	  mån	  gammal.	  Välform	  huvud,	  Mask	  och	  ögon,	  bra	  djup	  i	  nosparti.	  Bra	  bett	  &	  hals.	  Raka	  vinkl.,	  fram	  korr	  rygg	  
välform	  bröstkorg.	  Ngt	  fallande	  kors	  &	  svansins.	  Norm.	  vinkl.	  bak	  	  utm.	  ben	  &	  tass.	  Lovande	  päls,	  trevlig	  färg.	  Rör	  m.	  
lite	  kort	  steg	  fram.	  Härlig	  temp.	  Välvisat.	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Jun	  EH4	  
9mån	  gammal.	  Feminin	  tik	  med	  got	  huvud.	  Bra	  öron.	  Kunde	  ha	  litet	  mer	  mondelfarmode	  ögon.	  Bra	  bett.	  God	  hals.	  
Stork	  rygg.	  God	  kropp	  för	  åldern.	  Goda	  vinklar	  benstomme	  och	  tassar.	  Rör	  sig	  got	  bak	  litet	  inknipto	  armbågar.	  Bra	  
päls	  färg	  och	  temperament.	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Hyvin	  kehittynyt	  vankka	  runko.	  Seistessä	  tasapainoinen	  ylälinja.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Kaunismuotoinen	  pää.	  
Esiintyy	  jännittyneenä.	  Liikkeet	  kuitenkin	  säännölliset.	  Tarvitsee	  lisää	  rohkeutta	  käsittelyyn.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Nice	  head	  with	  dark	  eyes,	  ears	  could	  be	  heavier,	  adequate	  neck,	  little	  straight	  in	  shoulder,	  straight	  front,	  firm	  topline,	  
correct	  set	  tail,	  good	  quarters,	  not	  moving	  with	  much	  drive	  or	  charisma.	  
Turku	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Antonio	  di	  Lorenzo,	  Italia	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Correct	  bite.	  Exl.	  size.	  Short	  enough	  in	  the	  body.	  Exl.	  shoulder,	  the	  croup	  could	  be	  better.	  Not	  gay	  in	  the	  movement.	  
Very	  good	  hindquarters	  and	  head.	  Long	  enough	  in	  step.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Love	  U	  So	  	   	   FIN39741/06	  	   s.	  10.07.2006	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐pie	  Feels	  Of	  Gold	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  



Tulos:	  Jun	  EH-‐	  
Beautiful	  head	  with	  dark	  eye,	  adequate	  neck	  with	  good	  crest,	  straight	  shoulders	  which	  made	  her	  move	  wide	  in	  front.	  
Str	  topl.,	  little	  long	  cast.	  Good	  quarters,	  excellent	  coat,	  would	  have	  liked	  better	  feet.	  
	  
	  
Taivaskallion	  Adalmiina	  	   	   FIN31012/07	  	   s.	  23.02.2007	  
i.	  	  Springdale	  New	  Trick	  	  	  e.	  	  Daffodils	  Belinda	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Sopivan	  kok.	  fem.	  mittasuhteiltaan	  oikea.	  Kaunislinjainen	  ja	  –	  ilmeinen	  kuiva	  pää.	  Korvat	  oikein.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  
ylälinja	  ja	  runko.	  Hyvin	  kulm.	  raajat.	  Hyvät	  käpälät.	  Vapaat	  liikkeet	  pyrkimys	  rodunomaiseen	  liikuntaan.	  Oikeanlaat.	  
kiiltävä,	  sopivasti	  hapsukas	  karvapeite.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen	  narttu,	  jolla	  voimakas	  otsapenkereinen	  pää,	  kaula	  voisi	  olla	  jalompi,	  
voimakas	  rintakehä,	  riittävät	  etukulmaukset,	  takakulmaukset	  voisi	  olla	  paremmat,	  liikkuu	  sidotuin	  takaliikkein,	  
edestä	  vallattomasti,	  hieman	  pehmeä	  karva,	  selkä	  elää	  liikkeessä.	  
	  
	  
Taivaskallion	  Aida	   	   FIN31013/07	  	   s.	  23.02.2007	  
i.	  Springdale	  New	  Trick	  	  	  	  	  	  e.	  Daffodils	  Belinda	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  HSKP	  15.9.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Baby	  3	  
Eritt.	  hyväntyyppinen	  mittasuhteiltaan	  oikea	  pentu.	  Kuono-‐osa	  tulisi	  olla	  täyteläisempi,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Erinom.	  
kaula.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  runko.	  Selässä	  hieman	  pehmeyttä.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Liikkuu	  
hyvällä	  askelpituudella,	  mutta	  hieman	  kapeasti	  takaa.	  Esiintyy	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI4	  	  
Erinomaista	  tyyppiä	  edustava	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  kaunis	  huulikaari,	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  hyvin	  
asettunut	  häntä,	  hieman	  lyhyt	  olkavarsi,	  hyvät	  kulmaukset	  takaa,	  hyvä	  karvanlaatu,	  erinomainen	  luonne.	  
	  
	  
Twitters	  Caffe	  Latte	  	   	   FIN20997/07	  	   s.	  04.03.2007	  
i.	  	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  	  Dreemteems	  Evita	  Peron	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Pek	  -‐	  
Nice	  size.	  Would	  like	  a	  little	  more	  bone	  throughout.	  Very	  narrow	  in	  front	  &	  behind.	  Well	  ribbed.	  Good	  reach	  of	  neck.	  
Straight	  front.	  Moved	  very	  close	  behind,	  no	  width	  in	  forechest.	  Very	  happy.	  Playful	  puppy.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  	  
Rungonmittasuhteiltaan	  sopusuhtainen	  tyyppi,	  joka	  kokonaisuutena	  vielä	  kovin	  kesken,	  kokonaisuus	  on	  kapea,	  runko	  
vielä	  ilmava,	  lyhyt	  olkavarsi,	  liikkuu	  edestä	  löysin	  kyynerpäin	  takaa	  kinnerahtaasti.	  
	  



	  
Twitters	  Cappuccino	  	   	   FIN20998/07	  	   s.	  04.03.2007	  
i.	  	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  	  Dreemteems	  Evita	  Peron	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Pek	  -‐	  
Pleasing	  puppy	  of	  quality.	  Very	  feminine.	  Wouldlike	  a	  little	  more	  depth	  of	  foreface,	  good	  straight	  front.	  Tight	  feet,	  
good	  body.	  Well	  ribbed,	  good	  thick	  quarters.	  Lovely	  conformation	  on	  the	  move.	  Sound	  mover.	  Very	  naughty	  standing.	  
Needs	  to	  be	  handled.	  Lovely	  puppy.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  pentu,	  jolla	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää	  &	  ilme.	  Etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  
rintakehä	  syvä.	  Erinomainen	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Etuliikkeissä	  vielä	  löysyyttä.	  
Miellyttävä	  luonne.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  hyvin	  kehittynyt	  feminiininen	  narttu	  pentu.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää.	  Kuono-‐osa	  saa	  
valmistua	  ja	  silmät	  tummua.	  Etuasentoiset	  lavat.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Riittävä	  luusto.	  Turhan	  jyrkkä	  lantio.	  Hyvät	  
takakulmaukset.	  Liikkuu	  ryhdikkäästi.	  Askel	  voisi	  olla	  pidempi.	  Miellyttävä	  luonne.	  Hyvä	  turkinlaatu.	  
	  
	  
Urholan	  Almiina	   	   FIN39015/04	  	   s.	  22.07.2004	  
i.	  Korppalon	  Irokeesi	  	  	  	  	  e.	  Springrotin	  Lafayette	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Hyväntyyppinen	  narttu,	  jolla	  oikea	  raajakorkeus	  ja	  sopivasti	  luustoa.	  Päässä	  hyvät	  mittasuht.	  ja	  oikein	  asettunut	  
otsapenger.	  Kuono-‐osa	  saa	  vielä	  täyttyä.	  Tarpeeksi	  tumma	  silmien	  väri.	  Toivoisin	  pidemmän,	  elegantimman	  kaulan	  
ja	  enemmän	  eturintaa.	  Sopivasti	  takakulm.	  niukempi	  edestä.	  Saisi	  olla	  hiukan	  ryhdikkäämpi,	  pirteämpi	  esiityjä.	  
Liikkuu	  tarpeeksi	  ulottuvalla	  askeleella.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Esitetään	  kauniisti.	  
Nurmes	  R	  10.6.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  PN4	  
Mittasuht.	  oikea.	  Sopusuht.	  narttu,	  kaunis	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Voimakas	  syvä	  rintakehä.	  Olkavarsi	  voisi	  olla	  
pitempi.	  Hyvä	  luusto.	  Hyvä	  turkki,	  luonne	  ja	  liikkeet.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Very	  good	  in	  type.	  She	  needs	  more	  bone	  and	  substance.	  Head	  is	  nice,	  well	  balanced	  betw.	  skull	  &	  muzzle.	  Good	  
earset.	  Soft	  expression.	  She	  needs	  more	  angulation	  front	  &	  rear.	  Good	  topline	  &	  croup.	  Good	  temperament.	  She	  
moves	  with	  drive.	  
	  
	  
Urholan	  Baikkal	  Bird	  	   	   FIN50778/05	  	   s.	  22.10.2005	  
i.	  	  Livingdale's	  Just	  Dynamite	  	  	  e.	  	  Springrotin	  Lafayette	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vaasa	  KV	  14-‐215.4.2007;	  Leif	  Lehmann	  Jörgensen,	  Tanska	  
Tulos:	  Jun	  H	  



1	  år	  gammal.	  Feminin	  huvud.	  Bra	  öron.	  Stramt	  sokbett.	  Litet	  runde	  ögon.	  Bra	  hals.	  Litet	  kort	  rygg.	  Långt	  ansatt	  svans.	  
Bra	  cropped	  för	  åldern.	  Litet	  knappt	  vinklad	  bak.	  Rör	  sig	  kort	  trippande	  och	  hostrångt	  bak.	  Litet	  löst	  fram.	  God	  päls	  
färg	  och	  temperament.	  
	  
	  
Urholan	  Christmas	  Carol	  	   	   FIN13345/07	  	   s.	  19.12.2006	  
i.	  	  Hartwell	  Sense	  Of	  Style	  	  	  e.	  	  Urholan	  Almiina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Very	  elegant,	  nicely	  balanced.	  Exc.	  type.	  Beautiful	  head.	  Correct	  front.	  Exc.	  topline	  &	  tailset.	  Very	  good	  hindquarters.	  
Moves	  well.	  Very	  happy	  &	  good	  temperament.	  Needs	  more	  ringtraining.	  
	  
	  
Villirevon	  Rita	   	   FIN31750/02	  	   s.	  16.03.2002	  
i.	  Mystic	  Iron	  Hand	  	  	  	  	  	  e.	  Villirevon	  Papu	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tohmajärvi	  R	  5.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
5v.	  mittasuhteiltaan	  miellyttävä,	  hyvä	  luustoinen	  narttu,	  joka	  tänään	  tekee	  hyvin	  korkea	  raajaisen	  yleiskuvan.	  Kaunis	  
ilmeinen	  pää.	  Kulmakaaret	  ja	  huulilinjat	  saisivat	  olla	  täyteläisemmät.	  Hyvä	  purenta,	  korvat	  ja	  kaula.	  Köyristää	  
hieman	  lanneosaansa.	  Hyvä	  runko.	  Esitetään	  hyvässä	  lihaskunnossa.	  Voisi	  olla	  vähän	  paremmin	  kulmautunut	  sekä	  
edestä	  että	  takaa.	  Hyvät	  käpälät,	  pystyt	  ranteet.	  Hyvä	  karvanlaatu,	  riittävästi	  hapsutusta.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Liikkuu	  yhdensuuntaisesti,	  mutta	  sivuliikkeessä	  voisi	  olla	  enemmän	  springerille	  tyypillistä	  ulottuvuutta	  ja	  voimaa.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  EH-‐	  
5	  yrs	  l/w	  enjoying	  her	  day	  out.	  With	  happy	  temperament.	  Dark	  eye	  with	  kind	  expression.	  Finer	  in	  type	  and	  needs	  
more	  body.	  Well	  handled.	  
Hyvinkää	  R	  16.9.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Feminiin.	  ilmava	  ja	  korkearaajainen	  narttu,	  jolla	  oikein	  hyvä	  pään	  ylälinja,	  hieman	  matala	  kuono-‐osa,	  kaunis	  niskan	  
kaari.	  Hyvä	  selkä.	  Rintakehä	  saisi	  olla	  hieman	  syvempi	  ja	  tilavampi.	  Erinomainen	  eturinta,	  sopiva	  luusto,	  niukat	  
kulmaukset.	  Lanne	  saisi	  olla	  liikkeessä	  vakaampi.	  Kevyet,	  tehokkaat,	  vaikkakin	  hieman	  lyhyt	  askeliset	  ja	  kapeat	  
liikkeet.	  Oikean	  laatuinen	  karvapeite.	  Miellyttävä	  luonne.	  Erinomainen	  esittäminen.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Happy	  moving	  bitch	  with	  untypical	  springer	  head,	  she	  is	  lacking	  forechest,	  I’d	  like	  more	  spring	  of	  rib,	  a	  little	  bit	  fine	  to	  
me	  all	  over.	  
	  
	  
Walnut	  Amazing	  Angel	   	   FIN21547/07	  	   s.	  ?.?.2007	  
i.	  Rindi’s	  Michelangelo	  	  	  	  	  	  e.	  Walnut	  Wow	  Wow	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  HSKP	  15.9.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Baby	  1	  KP	  VSP-‐pentu	  



Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  pentu,	  jolla	  on	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  viehättävä	  ilme.	  Hyvä	  ylälinja.	  
Erinom.	  eturinta	  ja	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  Esitetään	  hieman	  tukevassa	  
kunnossa.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Pek	  4	  KP	  
Very	  elegant	  feminine	  bitch	  of	  quality.	  Lovely	  size,	  good	  reach	  of	  neck.	  Straight	  front,	  good	  feet.	  Lovely	  topline.	  Soft,	  
kind	  expression,	  good	  deep	  body.	  Moved	  very	  steady	  and	  free	  with	  style.	  In	  clean	  condition.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH-‐	  	  
Matalaraajaiselta	  vaikuttava,	  melko	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvin	  asettuneet	  korvat,	  hieman	  kaulanalusnahkaa,	  
lyhyt	  kaula,	  saisi	  olla	  kulmautunut	  takaa	  paremmin,	  liikkuu	  edestä	  löysin	  kyynerpäin,	  takaa	  sidotuin	  liikkein.	  
	  
	  
Walnut	  B-‐A	  Lady	   	   FIN35478/07	  	   s.	  23.04.2007	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  Hey	  Joe	  	  	  	  	  	  e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Baby	  2	  KP	  
Pleasing	  puppy,	  good	  dark	  eye.	  Good	  reach	  of	  neck.	  Good	  depth	  of	  body.	  Well	  ribbed.	  Level	  topline,	  good	  thick	  
quarters.	  Needs	  to	  settle	  on	  the	  move.	  Side	  gait	  was	  free.	  In	  nice	  condition.	  
	  
	  
Walnut	  Wow	  Wow	   	   FIN22955/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  	  	  	  e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  H	  
A	  feminine	  headed	  bitch,	  her	  expression	  spoilt	  by	  her	  eyeshape,	  she	  is	  nice	  sized,	  good	  deep	  body,	  nice	  width	  of	  
forechest,	  a	  little	  slack	  in	  pasterns,	  not	  in	  the	  best	  of	  coats,	  not	  the	  best	  of	  movers,	  a	  little	  bit	  loose	  and	  sloppy.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN2	  VASERT	  	  
Linjakas,	  rodunomaisesti	  pitkällä	  askeleella	  liikkuva	  narttu.	  Hyvä	  pään	  malli.	  Erittäin	  kaunis	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  
Aavistuksen	  pehmeyttä	  selässä.	  Hyvä,	  tilava	  runko.	  Oikein	  kulmautuneet	  raajat,	  hyvä,	  matala	  kinner.	  Hyvä	  karva.	  
	  
	  
Watermark	  Ariel	   	   FIN49842/04	  	   s.	  18.11.2004	  
i.	  Eastriding	  Versace	  	  	  	  	  	  e.	  Rollicoaster	  Jinglebell	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH3	  
Hieman	  varovasti	  esiintyvä	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvän	  mallinen	  pää.	  Erinomainen	  ylälinja.	  Hyvin	  
kulmautuneet	  raajat.	  Hyvä	  karva.	  Saisi	  olla	  liikkeissään	  ryhdikkäämpi.	  
Jämijärvi	  R	  18.2.2007;	  Ritva	  Raita,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Sopusuhtainen	  narttu,	  vähän	  voimakas	  kallo	  ja	  pyöreät	  silmät,	  jotka	  saisi	  olla	  vähän	  tummemmat.	  Etuas.	  lavat,	  hyvät	  
takakulmat.	  Liikkuu	  edestä	  vähän	  löysästi,	  takaa	  paremmin.	  



Teuva	  R	  22.4.2007;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  PN2	  VASERT	  
Kaunislinjainen	  narttu	  jolla	  miellyttävä	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinom.	  eturinta.	  Olkavarsi	  saisi	  olla	  
viistompi.	  Hyvä	  takaosa.	  Liikkuu	  hyvin	  taka	  mutta	  etuaskel	  hieman	  lyhyt	  ja	  epävakaa.	  Hyvä	  karva	  ja	  miellyttävä	  
luonne.	  
Vähäkyrö	  R	  5.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Ilmeikäs	  hyvä	  pää.	  Näyttävä	  kaula.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  Hyvä	  luusto.	  
Raajat	  voisivat	  olla	  tasapainoisemmin	  kulmautuneet.	  Suora	  vatsaviiva.	  Jäntevä	  kokonaisuus,	  käyttäytyy	  hyvin.	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN4	  
Bra	  storlek	  o	  proportioner.	  Välmejslat	  feminint	  huvud.	  Bra	  stop	  o	  nosparti.	  Bra	  hals	  o	  skuldra.	  Till	  räckliga	  vinklar	  
fram	  o	  bra	  bak.	  Välkroppad	  bra	  rygg.	  Rör	  sig	  bra	  från	  sidan,	  lite	  trång	  bak.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  
Jurva	  R	  4.8.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Mittasuht.	  oikea.	  Voimakas	  rakenteinen	  ja	  voimakas	  päinen	  narttu.	  Esitetään	  hieman	  pulskassa	  kunnossa.	  Sillä	  on	  
oik.	  asent.	  selkä.	  Erittäin	  hyvä	  rintakehä.	  Moitteettomat	  raajat.	  Hyvä	  turkki	  ja	  kiva	  luonne.	  Hyvät	  liikkeet.	  	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  erittäin	  feminiininen	  narttu,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet,	  kaunismuotoinen	  pää,	  jossa	  on	  hyvä	  
ilme	  ja	  tummat	  silmät.	  Hyvä	  kaula	  ja	  kaunis	  ylälinja.	  Hieman	  etuasentoinen	  lapa,	  muuten	  hyvin	  kulmautunut.	  Hyvän	  
mallinen	  runko.	  Hyvät	  raajat	  ja	  sopiva	  luusto.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Kaunis	  turkki,	  jossa	  erinomainen	  laatu.	  Liikkuu	  
hyvin.	  
	  
	  
Watermark	  Velocette	  	   	   FIN49847/04	  	   s.	  18.11.2004	  
i.	  Eastriding	  Versace	  	  	  e.	  	  Rollicoaster	  Jinglebell	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kokkola	  KV	  14-‐15.7.2007;	  Bertil	  Lundgren,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Ngt	  lågställd	  tik.	  Fem	  huvud.	  Bra	  nosparti.	  Bra	  hals	  o	  skuldra.	  Välvinklad.	  Välkroppad.	  Lite	  ostadig	  i	  ryggen.	  Rör	  sig	  
bra	  från	  sidan,	  lite	  trång	  bak.	  Bra	  benstomme	  o	  päls.	  För	  inte	  vara	  tyngre	  än	  idag.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Avo	  EH-‐	  
Muzzle	  is	  too	  short.	  Too	  much	  skin	  in	  throat.	  The	  neck	  could	  be	  more	  elegant,	  good	  topline,	  good	  front,	  little	  bit	  short	  
legs.	  Enough	  bone.	  Well	  angulated,	  regular	  mover.	  
	  
	  
Westaway	  Tea	  Time	  At	  Ocean	  Pitfal	  	   FIN51602/05	  	   s.	  25.06.2005	  
i.	  Alanea	  Landcruiser	  	  	  e.	  	  Westaway	  My	  Cup	  O’Tea	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Avo	  EH3	  
Pleasing	  head,	  good	  neck.	  Nicely	  balanced.	  Good	  bone.	  Would	  like	  better	  movements.	  Good	  condition.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Addicted	  To	  You	   FIN10940/04	  	   s.	  28.11.2003	  



i.	  Bogaloo’s	  Nostradamus	  	  	  	  	  	  e.	  Windsongs	  Caterpillar	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN2	  SERT	  VARACA	  
Nice	  strong	  female.	  Good	  condition,	  proportions.	  Nice	  head.	  Good	  back.	  Medium	  angulated.	  A	  little	  bit	  free	  elbows.	  
Good	  movement.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Sopivan	  kokoinen.	  Mittasuhteiltaan	  oikea,	  hyvä	  ilmeikäs	  pää,	  pitkä	  kaula.	  Hyvät	  viistot	  lavat.	  Vahva	  hyvä	  luusto.	  
Hyvät	  takaraajojen	  kulmaukset.	  Liikkuu	  reippaasti	  mutta	  saisi	  olla	  jäntevämmässä	  kunnossa.	  Käyttäytyy	  avoimesti.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  SERT	  ROP	  
Very	  nice	  black	  and	  white	  bitch.	  Beautiful	  head	  and	  expression.	  Would	  prefer	  slightly	  darker	  eye.	  Well	  proportioned	  
body.	  Excellent	  angulations.	  Lovely	  movement	  and	  condition.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Käy	  EH-‐	  
Nice	  head	  with	  dark	  eye.	  Excell.	  neck	  but	  straight	  in	  shoulder	  which	  threw	  elbows	  out	  in	  movement.	  Straight	  topline	  
with	  correct	  set	  tail,	  little	  long	  cast.	  Nicely	  turned	  quarters,	  moved	  flashily	  but	  irratic.	  
Kiiminki	  R	  5.8.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Mittasuhteiltaan	  hyvä	  kaunis	  narttu.	  Kaunis	  pää,	  ilme	  ja	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko	  ja	  takaosa.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  
laatuinen	  karva.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN4	  
Very	  feminine,	  3	  years	  old.	  Black	  and	  white.	  Prober	  breedtype.	  Pretty	  picture,	  correct	  head,	  good	  proportion	  in	  head.	  
Prober	  neck	  &	  shoulders.	  Exc.	  ribcage.	  Slightly	  loose	  in	  elbows.	  Exc.	  catfeet.	  Well	  presented.	  Could	  carry	  a	  stronger	  
topline.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Käy	  ERI3	  
4	  years	  old.	  Good	  type.	  Head	  in	  proportion	  to	  body.	  Good	  neckline.	  Topline	  should	  be	  stronger.	  Presents	  in	  very	  good	  
coat.	  Good	  hindquarter	  action,	  front	  action	  could	  be	  better.	  
	  
	  
Wildomar’s	  After	  Eight	  	   	   FIN10942/04	  	   s.	  28.11.2003	  
i.	  Bogaloo's	  Nostradamus	  	  	  e.	  	  Windsongs	  Catepillar	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Teuva	  R	  22.4.2007;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Miellyttävä	  ilme.	  Niukat	  etukulmaukset	  ja	  kyynärpäiden	  tulisi	  olla	  paremmin	  rungossa	  
kiinni.	  Hyvä	  eturinta,	  voimakkaasti	  kulmautunut	  takaosa.	  Liikkuu	  hieman	  lyhyellä	  askeleella.	  Runko	  ei	  tarpeeksi	  syvä.	  
Hyvä	  karva	  ja	  luonne.	  
Tampere	  R	  	  6.12.2007;	  Paula	  Rekiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH3	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  kallo.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi.	  Hyvä	  
kaula,	  hieman	  pystyt	  lavat.	  Erittäin	  hyvin	  kulmautunut	  taka-‐osa.	  Hyvä	  luusto.	  Hieman	  laineikas	  karva.	  
Yhdensuuntaiset	  liikkeet.	  Etuaskel	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  
	  



	  
Wildomar’s	  Alpen	  Rose	  	   	   FIN10941/04	  	   s.	  28.11.2003	  
i.	  Bogaloo's	  Nostradamus	  	  	  e.	  	  Windsongs	  Catepillar	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Käy	  EH3	  
Strong	  bitch	  of	  good	  proportions.	  Head	  of	  correct	  shape,	  with	  too	  much	  white	  and	  uncompletely	  pigmentation	  in	  left	  
eye-‐ring.	  Good	  neck.	  Topline	  not	  completely	  stable.	  Strong	  body.	  Deep	  chest.	  Good	  angulation.	  Hind	  legs	  are	  not	  
strong	  and	  parallel	  enough.	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  PN4	  
Typical.	  Well	  proportioned	  head.	  Correct	  bite.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  clean	  neck.	  Well	  angulated.	  Good	  body.	  Moves	  
well.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  
Utm	  typ.	  välf.	  fem	  huvud.	  vackra	  öron,	  välpl.	  öron.	  Fint	  milt	  uttr.	  Bra	  bett.	  Bra	  hals	  m.	  övergång	  t.	  rygg.	  Fina	  vinkl	  fr	  &	  
bakbra	  hals	  med	  fin	  överg.	  till	  rygg.	  Harmoniska	  vinkl.	  fr	  og	  bak.	  Stram	  rygg	  i	  stående.	  Välf.	  bröstkorg.	  Fina	  breda	  lår	  
låg	  fin	  has.	  Bra	  ben	  &	  tass,	  bra	  päls.	  Nyttj	  svans	  väl.	  Rör	  sig	  m.	  bre	  steg,	  ge	  ett	  lite	  tungt	  uttr.	  för	  dagen.	  Välvisad.	  	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Lihavassa	  lunnossa	  esitetty	  narttu.	  Sillä	  on	  kaunis	  pää.	  Moitteeton	  selkälinja.	  Riittävä	  oikea	  
asentoinen	  rintakehä.	  Voimakas	  luusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Hyvä	  turkki,	  luonne	  ja	  liikkeet.	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN4	  
Kaunislinjainen,	  sopusuhtainen	  narttu.	  Hyvär	  pään	  linjat.	  Löysä	  kaulanahka	  häiritsee.	  Hyvä	  raajaluusto,	  
oikeanmuotoinen	  rintakehä.	  Erinomaiset	  sivuliikkeet.	  Hyvä	  turkin	  laatu.	  Väritys	  saisi	  olla	  tavanomaisempi.	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN3	  
Kookas,	  mittasuhteiltaan	  hyvä,	  täyteläinen	  pää,	  hyvä	  huulilinja.	  Pitkä	  kaula,	  hyvin	  kulmautuneet	  eturaajat,	  hyvä	  
rintakehän	  muoto.	  Siisti	  turkki,	  hyvät	  liikkeet,	  käyttäytyy	  hyvin.	  	  
Hamina	  KR	  13.5.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN4	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppinen,	  vahvaluusto.	  Kaunis	  pää	  ja	  ylälinja.	  Hieman	  pitkä	  lanneosa.	  Erinom.	  eturinta,	  hyvä	  rintakehä	  ja	  
takaosa.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Kaunis	  turkki.	  Hyvät	  sivuliikkeet	  ja	  hieman	  löysät	  takaa.	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN4	  VASERT	  
Bra	  konstruktion	  och	  proportioner.	  Bra	  huvudform.	  Stark	  benstomme.	  Mkt	  bra	  tassar.	  Rör	  sig	  bra.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Käy	  EH4	  
Good	  headplanes,	  unfortunate	  headmarkings	  not	  helped	  with	  small	  light	  eye.	  Good	  length	  of	  neck.	  Would	  like	  more	  
layback	  shoulders	  but	  this	  didn’t	  affect	  her	  movement.	  Good	  straight	  topline	  with	  correct	  set	  tail.	  Little	  bit	  long	  in	  
loin.	  She	  moved	  exceptionally	  well.	  
Vehmaa	  R	  10.6.2007;	  Ricky	  Lochs-‐Romans,	  Hollanti	  
Tulos:	  Käy	  EH2	  
Very	  sweet	  girl.	  With	  good	  shaped	  head	  but	  patches	  in	  the	  head	  give	  her	  little	  bit	  glovny	  head.	  Lovely	  neck.	  Showing	  
bit	  long	  in	  body	  and	  soft	  in	  topline.	  Nice	  tail.	  Moved	  happy.	  But	  topline	  is	  not	  correct.	  Nice	  temperament.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  EH1	  



Kaunislinjainen	  hyvä	  luustoinen	  feminiininen	  narttu.	  Hyvä	  pää,	  mutta	  epäedullinen	  pään	  väritys.	  Hyvät	  kulmat.	  
Rintakehä	  voisi	  olla	  pidempi	  ja	  lanneosa	  lyhyempi.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  luonne.	  
Orivesi	  KV	  14.7.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Erinom.	  tyypp.	  oleva	  narttu,	  jolla	  oik.	  rungon	  mittasuht.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  pid.	  Erinom.	  kaula	  ja	  eturinta.	  Hyvä	  
runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulm.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  Esitetään	  hyvin.	  
Hyvinkää	  KR	  22.7.2007;	  Cindy	  Pettersson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  ERI2	  PN4	  
Utmärkt	  typ	  och	  proportioner,	  välproportionellet	  feminint	  huvud	  med	  rätta	  milda	  springerblicken,	  torr	  hals,	  
välvinklad	  fram	  o	  bak,	  gott	  förbröst	  och	  djup,	  helt	  genom	  sunda	  rörelser.	  
Puumala	  R	  28.7.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN	  SERT	  FIN	  MVA	  ROP	  
Hyvänmallinen	  tasapainoinen	  narttu,	  kulmaukset	  voisivat	  olla	  merkatummat,	  tilava	  eturinta,	  hyvä	  viisto	  lapa,	  
rintakehä	  voisi	  olla	  pidempi,	  hyvä	  takaosa	  ja	  eturinta,	  erinomaiset	  sivuliikkeet	  ja	  oikea	  asenne	  liikkeessä.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN	  ROP	  
Mkt	  elegant	  välbalancerad	  tik.	  Bra	  storlek.	  Bra	  huvud	  form.	  Vackert	  profil.	  Bra	  pigment.	  Lång	  stark	  hals.	  Bra	  kropp	  o	  
förbröst.	  Utm	  ben	  o	  tassar.	  God	  vinkling	  fram	  o	  bak.	  Bra	  kropp.	  Utm.	  stark	  rygg.	  Typiska	  rörelser	  med	  utm.	  kraft.	  
Vacker	  päls.	  Härlig	  resning	  o	  temperament.	  
Tervakoski	  KV	  	  25-‐26.8.2007;	  Harri	  Lehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  
Hyvän	  kokoinen	  hieman	  kevyt	  rakenteinen	  tyylikäs	  narttu.	  Oikeat	  mittasuhteet	  päässä	  &	  rungossa.	  Eturinnan	  tulee	  
vahvistua.	  Hyvä	  takaosa.	  Oikeanlaatuinen	  turkki.	  Esiintyy	  rauhallisesti,	  liikkuu	  hyvällä	  rodunomaisella	  askeleella.	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  
Exc.	  type.	  Very	  nice	  head.	  Correct	  front.	  Exc.	  topline.	  Good	  hindquarters.	  Moves	  very	  well.	  
Hyvinkää	  R	  16.9.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN3	  
Vankka,	  linjakas,	  tyypikäs	  narttu,	  jolla	  oikean	  linjainen	  pää,	  missä	  oikea	  pigmentti.	  Lempeä	  ilme,	  kaunis	  niskan	  kaari	  
ja	  erinom.	  ylälinja.	  Sopiva	  rungon	  tilavuus.	  Hyvä	  eturinta.	  Hyvät	  taka-‐,	  melko	  hyvät	  etukulmaukset.	  Rodunomaiset	  
liikkeet.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  hieman	  pitempi.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Val	  EH-‐	  
Presented	  in	  good	  coat	  &	  firm	  condition,	  pleasing	  in	  head,	  eye	  could	  be	  darker,	  I’d	  like	  more	  width	  of	  forechest,	  nice	  
straight	  front,	  moved	  soundly,	  a	  little	  close	  behind.	  
Lahti	  KV	  28.10.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN3	  
Oikean	  tyyppinen.	  Selvän	  sukupuolileiman	  omaava	  narttu,	  jolla	  sopivasti	  runkoa	  ja	  raajaluustoa.	  Kauniit	  silmät,	  hyvä	  
ilme.	  Täyteläinen	  kuono-‐osa	  ja	  lhuulet.	  Etuosa	  saisi	  olla	  voimakkaammin	  kulmautunut	  ja	  kaula	  pidempi.	  Hyvä	  runko,	  
erinom.	  takaosa.	  Erinom.	  karvanlaatu.	  Kantaa	  itsensä	  hyvin.	  Liikkuu	  reippaasti	  mielellään.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN2	  
Erinomainen	  tyyppi,	  sopiva	  pää,	  kaula	  saisi	  olla	  kuivempi,	  hyvä	  selkälinja,	  sopusuht.	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  
Hyvä	  luusto	  ja	  runko,	  hyvä	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Val	  ERI4	  
Vahvaluustoinen	  narttu,	  jonka	  runko	  voisi	  olla	  täyteläisempi,	  hyvät	  pään	  mittasuhteet,	  hyvin	  asettuneet	  korvat,	  hyvä	  
kaula	  &	  ylälinja,	  selkä	  elää	  liikkeessä,	  liikkuu	  löysin	  kyynerpäin,	  hyvä	  luonne.	  
	  



	  
Wildomar’s	  Beautiful	  Piece	   FIN30118/04	  	   s.	  11.05.2004	  
i.	  Whisborne	  Esquire	  	  	  	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN4	  
Typical.	  Feminine	  expression.	  Big	  eyes.	  Correct	  shoulder.	  Good	  thorax.	  Short	  body.	  Good	  coat.	  Fluent	  movement.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Good	  type	  and	  size.	  Correct	  feminine	  head.	  Good	  topline.	  Stronger	  sprung	  ribs.	  A	  bit	  fine	  bone	  for	  the	  body.	  Good	  
angulation.	  Powerful	  movement.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Sound	  and	  steady	  mover.	  She	  is	  nice	  sized	  and	  got	  good	  outline,	  nice	  deep	  body	  and	  level	  under	  carriage,	  nice	  neck	  &	  
shoulders,	  nice	  head	  shape,	  her	  expression	  is	  spoilt	  by	  round	  eye.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Bric-‐A-‐Brac	   	   FIN30119/04	  	   s.	  11.05.2004	  
i.	  Whisborne	  Esquire	  	  	  	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  EH4	  
Good	  headplanes,	  nice	  earset	  spoiled	  by	  light	  round	  eye,	  good	  neck	  with	  crest,	  rather	  straight	  in	  shoulder.	  Good	  ribs,	  
nice	  turned	  quarters,	  a	  little	  bit	  high	  in	  hock	  which	  gave	  close	  backmove.	  Moved	  with	  animation.	  Rather	  highly	  
carried	  tail.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Excellent	  size	  and	  showed,	  good	  topline,	  too	  low	  tailset,	  enough	  angulation,	  very	  good	  brisket,	  ex.	  coat,	  enough	  free	  
moves,	  ex.	  temperament.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Celestial	  View	  	   FIN27734/05	  	   s.	  27.04.2005	  
i.	  Whisborne	  Angus	  Og	  	  	  e.	  	  Melverly	  Violetta	  

Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI3	  
Utm	  typ.	  välf.	  fem	  huvud.	  Milt	  uttryck.	  Fina	  ögon,	  välpl.	  öron,	  bra	  hals	  med	  fin	  överg.	  till	  rygg.	  Harmoniska	  vinkl.	  fr	  &	  
bak.	  Stram	  rygg	  i	  stående.	  Välform	  bröstkorg	  i	  ngt	  högt	  hull.	  Fin	  lårbrett,	  ben	  &	  tassar.	  Rör	  m.	  bra	  still	  &	  steg,	  ngt	  
tungt.	  Nyttjar	  svans	  väl.	  Trevlig	  temp.	  Välvisad.	  	  	  
Ruovesi	  R	  9.4.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Erinom.	  tyyppi	  &	  mittasuhteet.	  Kaunislinjainen	  narttu	  jolla	  on	  oikealinjainen	  feminiininen	  pää.	  Kaunis	  kaula	  &	  
ylälinja.	  Hyvä	  eturinta,	  erinom.	  runko.	  Hieman	  lyhyt,	  pysty	  olkavarsi,	  muuten	  hyvin	  kulmautunut.	  Oikea	  
hännänkiinnitys.	  Hieman	  pehmeälaatuinen	  turkki,	  joka	  voisi	  olla	  siistimmin	  laitettu.	  Toivoisin	  hieman	  järeämmän	  
luuston.	  Liikkuu	  hyvällä	  vetävällä	  askeleella,	  etuliikkeissä	  vielä	  löysyyttä.	  Tänään	  turhan	  pulskassa	  kunnossa.	  
Miellyttävä	  luonne.	  Esitetään	  hyvin.	  



	  
	  
Wildomar’s	  Circean	  Beauty	  	   FIN27737/05	  	   s.	  27.04.2005	  
i.	  Whisborne	  Angus	  Og	  	  	  e.	  	  Melverly	  Violetta	  

Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  ERI4	  
Good	  type	  and	  size.	  Correct	  feminine	  head.	  Very	  long	  stop.	  Good	  topline.	  Well	  sprung	  ribs.	  Medium	  strength	  of	  bone.	  
Good	  angulation.	  Movement	  powerful,	  hindlegs	  a	  bit	  too	  much	  under	  the	  body.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Ciss	  Mi	  Lilac	   	   FIN27739/05	  	   s.	  27.04.2005	  
i.	  Whisborne	  Angus	  Og	  	  	  	  	  	  e.	  Melverly	  Violetta	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN4	  VASERT	  
Excellent	  type,	  good	  size.	  Correct	  feminin	  head.	  Correct	  neck,	  topline	  and	  body.	  Chest	  is	  strong	  and	  deep.	  Good	  
angulation	  and	  movement.	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  
Typical.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  bite.	  Well	  angulated.	  Good	  body.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  correct	  movement	  in	  
front	  &	  behind.	  Gay	  tail.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  
Utm	  typ.	  välf.	  fem	  huvud.	  Mörka	  vck	  öron,	  bra	  djup	  i	  nosparti,	  bra	  hals	  m.	  fina	  övergång	  till	  rygg,	  harmoniska	  vinklar	  
fr	  &	  bak.	  Stram	  rygg.	  Välf.	  bröstkorg.	  Fin	  läg	  has	  og	  fina	  breda	  lår.	  Nyttjar	  svans	  väl	  i	  rörelse.	  Rör	  med	  fin	  stil	  &	  steg.	  
Trevlig	  bra	  temp,	  välvisad.	  	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  EH1	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Kaunis	  linjainen	  narttu.	  Sillä	  on	  oikea	  nartun	  pää.	  Hyvä	  kiinteä	  selkä.	  Rintakehä	  ei	  ole	  vielä	  
valmis,	  saisi	  olla	  syvempi	  ja	  eturinta	  voimakkaampi.	  Hyvät	  raajat.	  Hyvä	  turkki.	  Kiva	  luonne.	  Hieman	  ahtaat	  
takaliikkeet.	  	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Very	  good	  type,	  best	  condition.	  Good	  head,	  a	  little	  bit	  masculine	  in	  expression.	  Very	  good	  hair.	  I	  wish	  her	  a	  little	  bit	  
more	  depth.	  Exellent	  bone	  &	  muscel.	  Movement	  with	  much	  temperament.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  EH-‐	  (PARAS	  PÄÄ)	  
Beautiful	  head	  with	  dark	  eye.	  Very	  nice	  type	  of	  springer.	  Terribly	  out	  of	  coat.	  Moving	  very	  close	  behind.	  Beautif.	  neck,	  
nice	  shoulders,	  firm	  topline,	  flying	  tail,	  but	  overall	  extremely	  nice	  type	  bitch.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  
Excellent	  size,	  strong,	  very	  good	  brisket,	  very	  good	  head	  and	  expression,	  ex.	  neck,	  ears,	  short	  coat	  on	  body,	  excellent	  
angulations	  and	  tailset,	  moves	  well.	  
Vehmaa	  R	  10.6.2007;	  Ricky	  Lochs-‐Romans,	  Hollanti	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN4	  



Lovely	  girl	  just	  2	  years.	  Good	  conformation.	  Beautiful	  head.	  Lovely	  topline	  with	  nice	  on	  the	  pelly.	  Good	  coat.	  Very	  well	  
angulated.	  Good	  bone.	  Moves	  very	  happy	  but	  needs	  time	  in	  front.	  Nice	  temperament.	  
Hyvinkää	  KR	  22.7.2007;	  Cindy	  Pettersson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Käy	  ERI1	  PN1	  SERT	  VSP	  
Utmärkt	  typ,	  storlek	  o	  proportioner,	  vackert	  huvud,	  bra	  bett,	  god	  hals,	  manke	  o	  skuldra.	  Välvinklad	  bak,	  har	  tendens	  
att	  dra	  svansen	  lite	  högt	  i	  rörelse,	  rör	  sig	  tåtrongt	  bak	  i	  övrigt	  bra.	  
Turku	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Antonio	  di	  Lorenzo,	  Italia	  
Tulos:	  Avo	  EH2	  
Correct	  bite.	  Exl.	  proportion.	  Very	  good	  shoulder,	  exl.	  chest.	  The	  croup	  should	  be	  better.	  The	  tail	  twig	  in	  movement.	  
Strong	  enough	  hindquarters.	  Exl.	  coat	  and	  expression	  and	  type	  of	  the	  head.	  Strong	  enough	  movement.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Feminine	  expression.	  Good	  neck.	  Correct	  shoulder	  angulation.Good	  thorax.	  Not	  correct	  croup	  angulation.	  Good	  coat.	  
Not	  solid	  topline	  in	  movement.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Avo	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Excellent	  type,	  good	  size.	  Very	  nice	  feminine	  head.	  Good	  neck,	  topline	  and	  body.	  Good	  front	  angulation.	  A	  bit	  too	  
much	  angulation	  behind.	  Nicely	  balanced	  movement.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  ERI-‐	  
Feminine	  headed	  bitch	  with	  nice	  expression,	  good	  neck	  &	  shoulders,	  nice	  straight	  front,	  nice	  depth	  of	  brisket	  and	  
width	  of	  forechest,	  moved	  nicely	  in	  profile	  but	  close	  behind.	  
Lahti	  R	  3.11.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Mittasuhteiltaan	  neliömäinen.	  Hyvä	  kaula,	  suorat	  lavat	  häiritsevät	  ylälinjaa.	  Jäykät	  ranteet.	  Kaunis	  pää.	  
Voimakkaasti	  kulmautunut	  takaa.	  Hyvä	  runko.	  Hieman	  jyrkkä	  lantio.	  Käpälät	  voisivat	  olla	  tiiviimmät.	  Liikkeet	  voisivat	  
olla	  tehokkaammat.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Cissin’	  Breeze	  	   FIN27736/05	  	   s.	  27.04.2005	  
i.	  Whisborne	  Angus	  Og	  	  	  e.	  	  Melverly	  Violetta	  

Näyttely	  tulokset:	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Avo	  EH	  
Very	  nice	  head	  and	  expression.	  Good	  neck	  and	  shoulders.	  Strong	  body.	  Good	  angulations.	  Moves	  with	  good	  
temperament,	  but	  very	  soft	  in	  topline.	  Coat	  not	  quite	  in	  show	  condition.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Classy	  Violetta	  	   FIN27735/05	  	   s.	  27.04.2005	  
i.	  Whisborne	  Angus	  Og	  	  	  e.	  	  Melverly	  Violetta	  

Näyttely	  tulokset:	  
Parainen	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Oikean	  tyyppinen	  erittäin	  feminiininen	  hyvällä	  askelpituudella	  liikkuva	  narttu.	  Feminiininen	  pää,	  jossa	  keveähkö	  
kuono-‐osa.	  Otsapenger	  voisi	  olla	  selvempi.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raaajt,	  hyvä	  eturinta	  ja	  oikeanmallinen	  runko.	  
Etuliike	  voisi	  olla	  tiiviimpi	  kyynerpäistä.	  Sivuaskeleessa	  hyvä	  pituus.	  Valitettavasti	  koira	  ei	  käytä	  häntäänsä	  lainkaan	  
liikkeessä.	  Pitäisi	  olla	  iloisempi	  esiintyjä.	  



	  
	  
Wildomar’s	  Dig	  Dub	  ‘N’	  Deny	   FIN26838/06	  	   s.	  14.04.2006	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Good	  type	  and	  size.	  Head	  and	  muzzle	  a	  bit	  narrow.	  Good	  neck,	  topline	  and	  body.	  Good	  angulation.	  Wrists	  not	  yet	  
completely	  firmed,	  a	  little	  out	  in	  front,	  a	  little	  loose	  in	  elbows	  in	  movement.	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Typical.	  Well	  proportioned	  head.	  Correct	  bite.	  I’d	  like	  to	  have	  more	  clean	  neck.	  Well	  angulated.	  Good	  body.	  Moves	  
well.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Utm.	  typ.	  Välf	  fem	  huvud.	  Välpl.	  öron.	  Vacker	  mörka	  ögon.	  Bra	  bett,	  fin	  hals	  m.	  fin	  övergång	  till	  rygg,	  harmoniska	  
vinkl.	  fr	  &	  bak.	  Stram	  rygg.	  Välf.	  bröstkorg.	  Bra	  ben	  &	  tass.	  Rör	  m.	  utm	  stil	  &	  steg.	  Nyttj	  svans	  väl.	  Behöver	  bli	  ngt	  
stramare.	  Välvisad.	  Trevlig	  temp.	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Tasapainoinen	  nuori	  narttu.	  Jolla	  kaunis	  nartun	  pää.	  Pitkä	  kuiva	  kaula.	  Hyvä	  asentoinen	  
selkä.	  Rintakehä	  ei	  ole	  vielä	  valmis.	  Hyvät	  raajat.	  Hyvä	  karva	  ja	  luonne.	  Vielä	  pientä	  ahtautta	  liikkeissä.	  	  
Lappeenranta	  KR	  8-‐9.4.2007;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Erittäin	  tasapainoinen	  yksilö.	  Tämä	  narttu	  on	  totuus	  rotumääritelmästä.	  Harvinaisen	  hyvä	  karvapeite	  laadultaan.	  
Upeat	  liikkeet.	  Siinä	  se	  on!	  
Sipoo	  R	  15.4.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Sopivan	  kokoinen,	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää	  ja	  kaula,	  hyvä	  eturinta	  ja	  riittävä	  rinnan	  syvyys.	  
Tasapainoisesti	  ja	  hyvin	  kulmautuneet	  raajat,	  hyvät	  liikkeet	  ja	  käyttäytyy	  hyvin.	  	  
Elimäki	  R	  6.5.2007;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Feminiininen	  pää,	  jossa	  riittävä	  vahvuus.	  Kaunis	  kaula	  &	  ylälinja.	  Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  
eturinta.	  Hyvä	  runko.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  reisi	  &	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  rodunomaisella	  askeleella.	  Hyvä	  
turkinlaatu.	  
Hamina	  KR	  13.5.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Riittävä	  luusto.	  Hyvä	  pää,	  stoppi	  voisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  kaula,	  hieman	  pehmeä	  selkä.	  Hyvä	  
runko.	  Riittävät	  etu-‐	  hyvät	  takakulm.	  Kaunis	  turkki.	  Pitkä	  etuaskel,	  hieman	  löysät	  etuliikkeet.	  Selkä	  pettää	  liikkeessä.	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Tik	  under	  utveckling.	  Ngt	  small	  nosparti,	  för	  dagen.	  Ngt	  framskjuten	  skuldra.	  Behöver	  utvecklas	  i	  kroppen	  och	  få	  mer	  
stabilitet.	  Bra	  baksteg	  men	  ngt	  höga	  hasor.	  Ännu	  mkt	  valpig	  och	  vill	  bli	  batter	  med	  lite	  tid.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  
Beautiful	  head	  	  profile,	  moved	  with	  drive	  and	  animation,	  excel.	  length	  of	  neck,	  good	  shoulders,	  straight	  front,	  head	  
could	  have	  been	  a	  little	  broader	  in	  muzzle	  and	  darker	  in	  eye,	  good	  coat,	  shown	  &	  presented	  well.	  Super	  
temperament.	  



Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Young	  bitch,	  very	  good	  size	  and	  format,	  ex.	  head,	  neck,	  topline	  and	  tailset,	  balanced	  angulations,	  ex.	  coat,	  moves,	  
showed	  ex.	  
Vehmaa	  R	  10.6.2007;	  Ricky	  Lochs-‐Romans,	  Hollanti	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN3	  
14	  m.	  Beautiful	  girl.	  Showing	  lot	  of	  quality	  what	  I	  like	  to	  see	  in	  ess.	  Needs	  only	  time	  to	  grow	  up.	  I	  hope	  I	  see	  her	  again	  
when	  she	  is	  grand	  lady.	  Lovely	  coat.	  Beautiful	  temperament	  in	  move.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Sound	  free	  moving	  tricolor.	  Very	  atractive	  head.	  Excellent	  in	  neck	  and	  shoulders.	  Good	  clean	  outline	  and	  topline.	  
Lovely	  type.	  Well	  balanced.	  Moved	  and	  showed	  very	  well.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH1	  
Erinomaisen	  tyyppinen	  kaunislinjainen	  hyvä	  luustoinen	  feminiininen	  narttu.	  Kuono	  voisi	  olla	  vahvempi	  ja	  runko	  
kehittyä.	  Erinomaiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Orivesi	  KV	  14.7.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  PN4	  
Kookas	  erinom.	  tyypp.	  oleva	  jun.	  Oikealinjainen	  pää.	  Erinom.	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Syvä	  rintakehä.	  Hieman	  pitkä	  lanne.	  
Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  kulmauks.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpit.	  Vielä	  niukka	  karvapeite.	  Esitet.	  hyvin.	  
Hyvinkää	  KR	  22.7.2007;	  Cindy	  Pettersson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN3	  
Utmärkt	  typ,	  storlek	  o	  proportioner,	  feminint	  välformat	  huvud,	  ögon	  färg	  passande	  till	  sin	  övriga	  pälsfärg,	  vacker	  
hals,	  välvinklad	  fram	  o	  bak,	  slarvar	  ännu	  lite	  i	  fronten	  men	  annars	  utmärkta	  rörelser.	  
Puumala	  R	  28.7.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Eritt.	  feminiininen,	  raamikas,	  vielä	  kesken	  kehityksen	  oleva	  narttu,	  päässä	  hyvät	  mittasuhteet,	  otsauurre	  voisi	  olla	  
selvempi,	  kuonon	  tulee	  täyttyä,	  samoin	  eturinnan,	  eritt.	  hyvä	  takaosa,	  sopivasti	  runkoa	  ikäisekseen,	  etuosa	  saisi	  olla	  
tiiviimpi,	  liikkuu	  hyvin	  takaa,	  eritt.	  lupaava	  askelpituus,	  hyvä	  ryhti,	  tarvitsee	  aikaa,	  tänään	  niukka	  karva.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Elegant	  tik	  på	  den	  store	  sidan.	  Bra	  längd	  på	  huvudet,	  tunn	  nosparti.	  Behöver	  mer	  underkäke.	  Bra	  förbröst,	  ben	  o	  
tassar.	  Välvälvd	  bröstkorg,	  behöver	  bli	  lite	  djupare.	  Bra	  vinkling	  bak,	  ganska	  bra	  fram.	  Behöver	  utvecklas	  i	  framparti,	  
ganska	  lösa	  armbågarna.	  Utm.	  päls.	  Utm.	  rygg.	  Rör	  sig	  med	  utm.	  steg	  bak,	  behöver	  bli	  stabilare	  fram.	  
Tervakoski	  KV	  	  25-‐26.8.2007;	  Harri	  Lehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Tyylikäs	  tasapainoisesti	  kehittynyt	  nuori	  narttu.	  Kaunis	  pää.	  Erittäin	  hyvät	  kulmaukset.	  Kaunis	  ylälinja.	  Oikeat	  
mittasuhteet	  rungossa,	  jonka	  tulee	  vahvistua.	  Hyvälaatuinen	  vielä	  lyhyt	  turkki.	  Esiintyy	  reippaasti.	  Liikkuu	  pitkällä	  
rodunomaisella	  askeleella.	  
Porvoo	  KR	  8-‐9.9.2007;	  Lavinia	  Steer,	  Romania	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Good	  in	  type.	  Very	  nice	  head.	  Good	  front.	  The	  shoulder	  is	  a	  bit	  upright,	  therefore	  the	  neck	  is	  also	  short.	  Good	  backline	  
&	  tailset.	  Could	  use	  more	  angle	  in	  behind.	  Moves	  well.	  
Hyvinkää	  R	  16.9.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Feminiininen	  mittasuhteiltaan	  oikea,	  kaunis	  linjainen	  pää,	  joka	  saa	  vielä	  hieman	  täyttyä	  silmien	  alta.	  Miellyttävä	  
ilme.	  Kaunis	  niskan	  kaari.	  Erinomainen	  ylälinja	  ja	  hyvä	  eturinta.	  Sopiva	  runko.	  Tasapainoiset	  kulmaukset	  ja	  hyvä	  
luusto.	  Rodunomaiset	  sivuliikkeet.	  Hieman	  avoin	  kyynärpää.	  Hyvä	  karva.	  Vauhdikas	  luonne.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  



Tulos:	  Jun	  ERI1	  PN3	  
A	  quality	  bitch	  of	  nice	  size.	  Presented	  in	  good	  coat	  and	  firm	  condition,	  good	  reach	  of	  neck,	  good	  depth	  of	  brisket,	  well	  
shaped	  quarters,	  moves	  soundly	  fore	  and	  aft.,	  good	  extension	  in	  front.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  CACIB	  VSP	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  mittasuhteet.	  Erittäin	  kaunislinjainen	  feminiininen	  narttu,	  jolla	  on	  jalo	  kaunismuotoinen	  pää.	  
Kuono-‐osa	  saa	  vielä	  täyttyä.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Lanne	  voisi	  olla	  hieman	  lyhyempi.	  
Hyvin	  kehittynyt	  runko	  ja	  eturinta.	  Erittäin	  hyvät	  raajat	  ja	  luusto.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Hyvät	  lihaksikkaat	  reidet.	  
Kaunis	  turkki.	  Erinomaisessa	  näyttelykunnossa.	  Liikkuu	  kauniilla	  vetävällä	  askeleella.	  
Lahti	  KV	  28.10.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI1	  PN	  SERT	  CACIB	  VSP	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  femniniininen	  narttu.	  Oikeat	  mittasuhteet	  rungossa	  ja	  päässä.	  Kuono-‐osan	  tulee	  vielä	  täyttyä	  
ja	  otsapenger	  saa	  kehittyä.	  Erinom.	  kallo	  ja	  hyvä	  ilme.	  Kaunis	  ylälinja	  ja	  hyvä	  raajarakenne.	  Kokoon	  sopiva	  luusto.	  
Todella	  kauniit	  ulottuvat	  sivuliikkeet.	  Oikea	  rodunomainen	  tapa	  liikkua.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI2	  PN3	  VASERT	  
Erinomainen	  tyyppi,	  päässä	  hyvät	  linjat,	  kuono-‐osa	  saa	  täyttyä,	  hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja,	  kyynärpäät	  saisivat	  olla	  
tiiviimmät,	  hyvä	  luusto,	  hyvä	  runko	  ja	  takakulmaukset.	  Erinomainen	  karva,	  hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin	  silloin	  kun	  
haluaa.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI	  1	  PN	  SERT	  CACIB	  VSP	  (V-‐07)	  	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hieman	  kaulanalusnahkaa,	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  
hyvä	  luustonvahvuus,	  hieman	  leveät	  etuliikkeet,	  sivuliike	  rodunomaista,	  riittävät	  kulmaukset,	  hyvä	  karvanlaatu,	  hyvä	  
luonne.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Double	  Mistake	  	   FIN26841/06	  	   s.	  14.04.2006	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  of	  Adamant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  VSP-‐Pentu	  
Very	  nice	  puppy.	  Nice	  head.	  Excellent	  body.	  Well	  angulated.	  Good	  movement.	  Correct	  coat.	  Very	  promising.	  
Tornio	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Jun	  EH2	  
Feminin	  för	  ålden	  bra	  huvud	  o	  uttryck,	  något	  kort	  hals,	  tillfrädställande	  propotion,	  uutväcklad	  bröstparti,	  tillräckliga	  
vinklar,	  goda	  tassar,	  rör	  sig	  instabilt	  fram,	  tillfrädställande	  back.	  
Valkeala	  R	  03.3.2007;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  EH	  
Femin.	  hyvät	  mittasuhteet,	  hyvät	  päänlinjat,	  lempeä	  ilme,	  kaunis	  niska,	  hyvä	  selkä,	  luisu	  lantio,	  hyvä	  rintakehä,	  hyvät	  
taka-‐	  niukat	  etukulmaukset.	  Saisi	  liikkua	  hieman	  pitemm.	  askeleella.	  Hyvälaatuinen	  karva.	  
Mäntsälä	  R	  1.4.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Sopusuhtainen	  nuori	  narttu,	  joka	  mittasuhteiltaan	  saisi	  olla	  hieman	  lyhyempi.	  Sillä	  on	  kaunis	  nartun	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  
Rinta	  ei	  ole	  vielä	  valmis.	  Hyvät	  raajat.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  Pientä	  ahtautta	  takaliikkeissä.	  
Hyrynsalmi	  R	  9.6.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  
Eritt.	  feminiinen,	  siro	  narttu,	  jolla	  keveä	  raajaluusto	  ja	  runko	  vasta	  tulossa.	  Päässä	  hyvä	  pituus.	  Kuonon	  tulee	  täyttyä.	  
Otsapenger	  voisi	  olla	  merkatumpi.	  Hiukan	  pitkävarp.	  käpälät	  ja	  lyhyehkö	  kaula.	  Toivoisi	  voimakkaammat	  kulm.	  eteen	  



ja	  taakse.	  Vielä	  litteä	  rintakehä.	  Hyvä	  asentoinen	  häntä,	  saisi	  liikkua	  hiukan	  jäntevämmin,	  ulottuvammalla	  askeleella.	  
Hyvä	  käytös,	  erinom.	  esiintyminen.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  EH2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  tasapainoinen	  narttu.	  Kuono-‐osa	  tulisi	  olla	  täyteläisempi,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  kaula,	  
hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  Syvä	  rintakehä.	  Hyvä	  runko.	  Hieman	  pitkä	  lantio.	  Sopiva	  raajaluusto.	  Hyvät	  
takakulmaukset.	  Liikkuu	  yhdensuntaisesti,	  mutta	  askel	  saisi	  olla	  pitempi.	  Karvapeite	  tänään	  niukka.	  Esitetään	  hyvin.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  ERI4	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  mittasuhteet.	  Kaunismuotoinen	  feminiininen	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erittäin	  
hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Hieman	  litteät	  käpälät.	  Erittäin	  hyvä	  luusto.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Oikea	  
hännänkiinnitys.	  Erinomainen	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  Erinomaisessa	  lihaskunnossa.	  Miellyttävä	  
luonne.	  Esitetään	  kauniisti.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Elfin	  Stories	  	   	   FIN43869/06	  	   s.	  04.09.2006	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  Adamant’s	  Royal	  Stories	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Sopivan	  kokoinen.	  Oikeat	  mittasuhteet	  miellyttäväilmeinen	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Sopusuhtainen	  luusto	  ja	  raajojen	  
kulmaukset.	  Lantio–osa	  voisi	  olla	  hieman	  suorempi.	  Hyvä	  turkin	  laatu.	  Käyttäytyy	  avoimesti.	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Very	  nice	  puppy.	  Well	  developed	  for	  age.	  Nice	  head	  and	  expression.	  Promissing	  body	  and	  angulation.	  Moves	  with	  a	  
lot	  of	  temperament	  and	  great	  style.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Pek	  (7-‐9	  kk)	  3	  
Nice	  head	  spoilt	  by	  light	  eye.	  Adequate	  neck.	  Good	  ribs	  but	  I’d	  expected	  at	  his	  age	  depth.	  Good	  coat	  nicely	  set	  tail.	  
Straight	  front	  would	  like	  more	  depth.	  Would	  like	  more	  depth	  in	  feet,	  a	  little	  bit	  long	  in	  hock.	  Super	  temperament,	  
moved	  well.	  
Joensuu	  KR	  11.8.2007;	  Laurent	  Pichard,	  Sveitsi	  
Tulos:	  Jun	  EH3	  
Prober	  breedtype,	  11	  months	  old,	  good	  size.	  Feminine	  head,	  scissors	  bite.	  Prober	  neck.	  Slightly	  straight	  in	  shoulders.	  
Ribcage	  ok	  for	  age.	  Need	  to	  have	  stronger	  topline.	  Prober	  tailset.	  Slightly	  narrow	  behind.	  Need	  to	  fulfill	  the	  maturity	  
and	  to	  have	  stronger	  topline.	  
Joensuu	  KV	  12.8.2007;	  Stefan	  Sinko,	  Slovenia	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
11	  months	  old.	  Good	  feminine	  head.	  Correct	  bite.	  In	  body	  needs	  time	  to	  get	  substance.	  Good	  neck	  &	  topline	  needs	  
time.	  Correct	  angulations	  in	  hindquarters.	  Movement	  cordination	  could	  be	  better.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Fading	  Memories	  	   FIN16313/07	  	   s.	  26.01.2007	  
i.	  Adamant’s	  Wind	  Of	  Change	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Beautiful	  Piece	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  HSKP	  15.9.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  	  



Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  pentu.	  Oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hieman	  takaluisu	  kallo-‐osa,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Erinom.	  
ylälinja.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Erinom.	  takakulmaukset.	  Esitetään	  hieman	  tukevassa	  kunnossa.	  
Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella,	  etuliikkeissä	  vielä	  löysyyttä.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  Hyvä	  luonne.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Pek	  3	  KP	  
Very	  eye-‐catching	  outline.	  Soft	  expression.	  Very	  elegant	  feminine	  puppy,	  good	  neck	  and	  shoulders.	  Would	  like	  a	  little	  
more	  width	  on	  secong	  thigh.	  Moved	  very	  wide	  in	  front.	  Side	  gait	  very	  free.	  In	  lovely	  coat	  &	  condition.	  
Seinäjoki	  KV	  20-‐21.10.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Hyvin	  kehittynyt	  narttu	  pentu.	  Erinomaista	  tyyppiä.	  Kaunismuotoinen	  feminiininen	  pää.	  Hieman	  pyöreät	  silmät	  
häiritsevät	  ilmettä.	  Hyvät	  mittasuhteet,	  kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  runko	  ja	  eturinta.	  Sopiva	  luusto.	  Erittäin	  
hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  taka.	  Liikkuu	  vetävästi.	  Hieman	  litteät	  käpälät.	  Oikealaatuinen	  karva.	  Miellyttävä	  
luonne.	  Erittäin	  lupaava.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI2	  	  
Hyvän	  	  tyyppinen	  kaunispäinen	  narttu,	  jolla	  oikea	  purenta,	  kaunis	  huulikaari,	  hyvä	  kaula	  &	  ylälinja,	  kaarevat	  
kylkiluut,	  lyhyt	  olkavarsi,	  hyvät	  kulmaukset	  takana,	  liikkuu	  edestä	  hieman	  leveästi	  kuitenkin	  pitkällä	  askeleella,	  
takaliike	  ok,	  hyvä	  luonne,	  selkä	  elää	  hieman	  liikkeessä,	  iloinen	  häntä.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Field	  Of	  Dreams	  	   FIN16318/07	  	   s.	  26.01.2007	  
i.	  Adamant’s	  Wind	  Of	  Change	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Beautiful	  Piece	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Pek	  2	  KP	  
Very	  stylish.	  Pleasing	  outline,	  good	  reach	  of	  neck,	  good	  brisket.	  Well	  ribbed,	  good	  width	  of	  chest,	  good	  topline.	  Would	  
like	  a	  little	  more	  bone	  on	  front	  legs	  and	  more	  width	  on	  second	  thigh.	  Moves	  sound	  when	  not	  pulling	  on	  the	  lead.	  In	  
good	  condition.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  H	  	  
Hieman	  ohutluinen	  narttu	  kokoonsa	  nähden,	  joka	  saisi	  esiintyä	  vapaammin,	  hyvät	  pään	  mittasuhteet,	  oikea	  purenta,	  
hieman	  kaulanalusnahkaa,	  pyöreähköt	  silmät,	  hyvä	  kaula,	  ylälinja	  ei	  aivan	  korrekti,	  lyhyt	  lantio,	  liikkeessä	  selkä	  elää	  
&	  iloinen	  häntä,	  tarvitsee	  kehätottumusta.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Flicker	  Of	  Hope	  	   FIN16321/07	  	   s.	  26.01.2007	  
i.	  Adamant’s	  Wind	  Of	  Change	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Beautiful	  Piece	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Pek	  -‐	  
Pleasing	  expression.	  Would	  like	  a	  little	  more	  stop,	  good	  reach	  of	  neck,	  good	  straight	  front.	  Tight	  feet.	  Level	  topline.	  
Wouldlike	  more	  width	  on	  second	  thigh.	  When	  settled,	  moves	  sound.	  In	  good	  coat.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Flyin’	  Thoughts	  	   FIN16315/07	  	   s.	  26.01.2007	  
i.	  Adamant’s	  Wind	  Of	  Change	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Beautiful	  Piece	  
	  



Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  
Very	  eye	  catching	  feminine	  bitch.	  Pleasing	  head.	  Eye	  needs	  to	  darken,	  good	  reach	  of	  neck,	  good	  in	  upperarm,	  good	  
conformation	  throughout.	  Well	  ribbed.	  Strong	  body.	  Moved	  very	  sound	  and	  happy	  but	  carried	  her	  tail	  a	  bit	  too	  high.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Jun	  ERI3	  
Hyvän	  tyyppinen	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  kaunis	  huulikaari,	  hyvin	  asettuneet	  korvat,	  hieman	  
kaulanalusnahkaa,	  saisi	  olla	  kulmautunut	  paremmin	  sekä	  edestä	  &	  takaa,	  hyvä	  karvanlaatu,	  liikkuu	  edestä	  avoimin	  
kyynerpäin,	  hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Cutest	  Devil	   FIN22553/05	  	   s.	  01.04.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Ipanema	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
Good	  coat,	  nice	  head.	  Earset	  is	  correct.	  Good	  pigment.	  Would	  like	  a	  little	  more	  reach	  of	  neck.	  Good	  topline,	  good	  
bend	  of	  stifle.	  Ribs	  are	  well	  sprung.	  Good	  bone.	  Nicely	  presented.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Avo	  ERI-‐	  
Strongly	  made	  l/w.	  Excellent	  substance.	  Well	  defined	  head.	  Very	  deep	  in	  body	  with	  strong	  quarters.	  In	  good	  coat	  &	  
condition	  but	  could	  carry	  less	  weight	  for	  advantage.	  Sound	  happy	  mover.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Avo	  ERI2	  PN3	  VASERT	  
Nice	  type.	  Pleasing	  head.	  	  Nicely	  balanced.	  Good	  bone	  &	  legs	  &	  feet.	  Good	  coat	  &	  condition.	  Moved	  well.	  
Heinola	  KR	  19.8.2007;	  Olga	  Kupriyanova,	  Venäjä	  
Tulos:	  Avo	  ERI3	  
(Valitettavasti	  arvostelu	  oli	  Venäjän	  kielinen.)	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Avo	  H	  
Too	  masculine	  to	  me	  and	  too	  heavy,	  nice	  neck	  &	  shoulders,	  good	  depth	  of	  brisket,	  well	  shaped	  quarters,	  could	  put	  
more	  effort	  to	  her	  movement.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Dewdrop	  	   FIN21280/07	  	   s.	  09.03.2007	  
i.	  Livingdale’s	  Harlequin	  Man	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  	  Ipanema	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Baby	  4	  
Nice	  outline.	  Would	  like	  a	  little	  more	  feminine	  in	  head,	  good	  straight	  front.	  Tight	  feet.	  Well	  bodied.	  Very	  free	  
movement	  and	  happy.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  	  
Hyvän	  tyyppinen,	  rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen	  narttu,	  jolla	  selväsukupuolileima,	  feminiininen	  pää,	  hieman	  
lyhyt	  olkavarsi,	  eturinta	  puuttuu,	  saisi	  olla	  kulmautunut	  edestä	  paremmin,	  etuaskel	  hieman	  lyhyt,	  hyvin	  asettuneet	  
korvat,	  silmät	  voisivat	  olla	  tummemmat,	  erinomainen	  luonne.	  



	  
	  
Wishingspring’s	  Drama	  Queen	   FIN21281/07	  	   s.	  09.03.2007	  
i.	  Livingdale’s	  Harlequin	  Man	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  	  Ipanema	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  HSKP	  15.9.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  2	  KP	  	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  pentu.	  Oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää.	  Erinom.	  kaula.	  Syvä	  rintakehä.	  Hyvä	  
eturinta	  ja	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  Iloisesti	  esiintyvä	  pentu.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Baby	  -‐	  
Soft,	  kind	  expression,	  good	  dark	  eye.	  Nice	  size,	  good	  depth	  of	  body.	  Level	  topline.	  Would	  like	  tighter	  feet.	  Needs	  
handling	  more.	  Moved	  very	  free	  and	  happy	  around	  the	  ring.	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  2.	  	  
Vahvaluustoinen,	  melko	  voimakas	  päinen	  narttu,	  jolla	  oikea	  purenta,	  kaula	  voisi	  olla	  jalompi,	  hyvä	  ylälinja,	  hyvät	  
kulmaukset,	  riittävä	  rinnansyvyys,	  liikkuu	  takaa	  hieman	  kinnerahtaasti,	  erinomainen	  luonne.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Dreamy	  Greta	   FIN21279/07	  	   s.	  09.03.2007	  
i.	  Livingdale’s	  Harlequin	  Man	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  	  Ipanema	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Frances	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Baby	  3	  
Pleasing	  head	  shape.	  Good	  depth	  of	  foreface,	  good	  reach	  of	  neck,	  good	  brisket	  and	  depth	  of	  body.	  Straight	  front,	  
good	  feet.	  Moved	  happy	  and	  sound	  when	  settled.	  	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Pek	  1	  KP	  VSP-‐Pentu	  
Hyvän	  tyyp.	  ja	  kok.	  narttu.	  Voimakas	  pää	  ja	  runko	  sekä	  luusto.	  Hyvin	  kulmautunut.	  Kinner	  hieman	  korkea.	  Melko	  
tukevassa	  kunnossa.	  Liikkuu	  energisesti.	  Hyvä	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
	  
	  
With	  Touch	  Kickdown	  	   	   S46627/2005	  	   s.	  08.06.2005	  
i.	  Calvdale	  Partners	  In	  Crime	  	  	  e.	  Tailwind's	  Esmeralda	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  H	  
Hyvät	  mittasuht.	  omaava,	  tänään	  hieman	  niuk.	  turkissa	  oleva.	  Riittävä	  kaula.	  Hieman	  kevyt	  kuono-‐osa,	  hyvä	  kallo.	  
Ikäisekseen	  hyvä	  runko,	  hyvä	  luusto.	  Korkeahkot	  kintereet.	  Liikkuu	  ahtaasti	  takaa,	  hieman	  lyh.	  askeleella	  edestä.	  
Erinom.	  temperamentti.	  Esittäjä	  tekee	  parhaansa,	  mutta	  koira	  tarv.	  kehätottumusta.	  
Kokkola	  R	  31.3.2007;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  Nuo	  T	  
Hyvän	  tyyp.	  turhan	  kevytrakent.	  ja	  laihassa	  kunnossa	  esit.	  narttu,	  fem.	  pää	  jossa	  kuono-‐osa	  saa	  olla	  täytl.	  +	  pidempi,	  
oikea	  yläkulma	  ham.	  poistettu,	  hyvä	  kaula,	  saisi	  olla	  voim.	  kulm.	  edestä,	  kapea	  runko,	  luusto	  voisi	  olla	  järeämpi,	  
hyvin	  kulm.	  takaosa.	  oikealaat.	  turkki,	  hyvä	  hännän	  kiin.,	  hieman	  ujosteleva	  luonne,	  liikkeet	  pit.	  olla	  vapaammat.	  	  
Pello	  KR	  21-‐22.7.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  



Tulos:	  Avo	  EH1	  
Mittasuht.	  oikea.	  Sopusuht,	  mutta	  pulskassa	  kunnossa	  esitetty.	  Kaunis	  pää.	  Hyvä	  selkä.	  Rintakehä	  hieman	  matala,	  
kapea.	  Hyvät	  raajat	  ja	  turkki,	  samoin	  luonne	  ja	  liikkeet.	  
	  
	  
Zelini’s	  Mad	  About	  You	  	   	   FIN19280/05	  	   s.	  01.03.2004	  
i.	  Trimere	  Tribbiani	  	  	  e.	  Zelini’s	  Jailhouse	  Rock	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Val	  ERI1	  PN3	  	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Vahva	  luusto.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Selkä	  vähän	  pehmeä.	  Erinom.	  runko.	  
Hyvä	  takaosa.	  Laineikas	  turkki.	  Hieman	  löysät	  takaliikkeet.	  Pitkä	  etuaskel.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Käy	  EH3	  
Nice	  typey	  of	  bitch	  with	  feminine	  head	  &	  nice	  expression,	  good	  neck	  &	  shoulders,	  nice	  straight	  front,	  would	  like	  little	  
more	  turn	  of	  stifle,	  moved	  very	  close	  behind.	  
	  
	  
	  
	   	  ________________________________________________________________	  

	  

KASVATTAJALUOKAT	  

	  
	  
kennel	  Adamant’s	  
	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Breeding	  group	  of	  very	  high	  level	  of	  individual	  quality.	  Very	  harmonic	  in	  type,	  and	  showing	  very	  high	  degree	  of	  
representants	  of	  type	  among	  individuals.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Uppf	  gr	  best	  av	  4	  indiv.	  ur.	  3	  olika	  komb.	  genomg.	  härlig	  rastyp.	  Vackra	  huvuden	  &	  uttr	  sund.	  välgående	  individen	  m.	  
korr	  pälsar	  &	  härliga	  temp.	  Lyfter	  på	  hatten	  &	  gratulerar	  till	  ett	  väldigt	  fint	  arbete.	  Önskar	  lycka	  till	  forts.	  atta	  
uppfödarakbete.	  
Lahti	  KV	  28.4.2007;	  Silke	  Warneke,	  Belgium	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Very	  good	  breeding	  group.	  Very	  good	  breeding	  work,	  all	  similar	  but	  the	  breedes	  ages	  are	  from	  1	  to	  10.	  I	  am	  very	  
pleased	  for	  this	  group.	  
Helsinki	  KV	  20.5.2007;	  Kari	  Haave,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Fyra	  olika	  kombinationer.	  Mkt	  bra	  rastyp	  o	  rörelser.	  Tikarna	  är	  batter	  än	  hanerna.	  Keep	  up	  the	  good	  work.	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Very	  nice	  all	  of	  same	  type.	  All	  with	  nice	  heads	  and	  well	  presented.	  Credit	  to	  the	  breeder.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  



Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Excellent	  sizes	  and	  types,	  typical	  head,	  excellent	  temperament,	  showed	  well,	  typical	  moves,	  excellent	  bones	  and	  
briskets.	  
Kotka	  KV	  16-‐17.6.2007;	  Maudie	  Burke,	  Irlanti	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Very	  typical	  of	  its	  breed.	  Heads	  very	  similar.	  Good	  bone	  and	  tight	  feet.	  All	  moved	  with	  drive.	  In	  excellent	  condition.	  
Very	  similar	  in	  type.	  
Hämeenlinna	  KR	  16-‐17.6.2007;	  Annaliisa	  Heikkinen,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1KP	  
Ryhmä	  erittäin	  hyvän	  tyyppisiä,	  hyvin	  liikkuvia	  koiria.	  Hyvät	  päät	  ja	  ilmeet.	  Hyvät	  rungot.	  Hyvät	  turkit.	  Viehättävät	  
luonteet.	  Tästä	  ryhmästä	  kasvattaja	  voi	  olla	  ylpeä.	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Excellent	  group	  of	  very	  similar	  type	  and	  size.	  All	  have	  typical	  heads	  and	  are	  well	  constructed	  with	  excellent	  substance	  
and	  full	  of	  breed	  type.	  
Karjaa	  KV	  1.7.2007;	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Hyvin	  tasainen	  ja	  korkealuokkainen	  ryhmä	  erinomaisia	  hyvärakenteisia	  koiria,	  jossa	  kaikki	  koirat	  eri	  yhdistelmästä.	  
Onnittelut	  kasvattajalle	  hyvästä	  työstä.	  
Pori	  KV	  28.7.2007;	  Manuel	  Loureiro	  Borges,	  Portugali	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Exc	  group.	  Very	  homogenius	  in	  type,	  very	  nice	  heads	  and	  expressions.	  Very	  well	  handled	  and	  especially	  very	  nice	  
moves.	  
Vantaa	  KR	  28-‐29.7.2007;	  Hilda	  Parkinson,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Excellent	  types	  with	  super	  neck.	  Lovely	  heads	  &	  expressions.	  Good	  condition.	  Looked	  a	  picture	  all	  on	  the	  move.	  
Tervakoski	  KV	  	  25-‐26.8.2007;	  Harri	  Lehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Rotutyypiltään	  erinomainen,	  tasainen	  ja	  korkealaatuinen	  ryhmä.	  Kaikilla	  erinomaiset	  päät,	  ylälinjat	  &	  mittasuhteet	  
sekä	  erinomaiset	  rodunomaiset	  liikkeet.	  Onnittelut	  kasvattajalle.	  
Vantaa	  KR	  1-‐2.9.2007;	  Nicola	  Imbimbo,	  Italia	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
High	  quality	  class.	  Homogenic.	  Fluent	  movements.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
2	  combinations,	  both	  excellent	  in	  type	  with	  all	  breed	  type.	  Both	  combinations	  have	  different	  types	  of	  heads	  but	  all	  of	  
breed	  type.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Ryhmä	  koostuu	  3	  eri	  yhdistelmästä.	  Kaikki	  ryhmässä	  esitettävät	  koirat	  ovat	  huippu	  yksilöitä.	  Niillä	  on	  kauniit	  päät,	  
hienot	  ylälinjat.	  Sopiva	  vahvuusaste.	  Kaikki	  4	  liikkuivat	  erinomaisesti.	  Tasokas	  ryhmä	  upeita	  koiria.	  Onnittelut	  
kasvattajalle.	  
Jyväskylä	  KV	  17-‐18.11.2007;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Ryhmä	  eritt.	  hyvän	  tyyp.	  korkealuokkaisia	  rotunsa	  edustajia.	  Näihin	  ei	  ole	  mitään	  lisättävää!	  Onnittelut	  kasvattajalle	  
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Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  3	  KP	  	  



Ryhmä	  koostuu	  valmiista	  hyvä	  runkoisista	  riittävän	  luuston	  omaavista	  koirista,	  joilla	  melko	  voimakkaat	  päät,	  hyvät	  
ylälinjat,	  erinomaiset	  luonteet,	  rodunomaisesti	  liikkuva	  ryhmä.	  
	  
	  
kennel	  Baskethill’s	  
	  
Raahe	  R	  03.2.2007;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Kahdesta	  eri	  yhdistelmästä.	  Eritt.	  yhtenäinen	  ryhmä	  saman	  tyyppisiä	  koiria,	  joilla	  kauniit	  päät,	  hyvät	  kaulat.	  
Onnittelut	  hyvästä	  jalostustyöstä.	  
Oulainen	  R	  6.5.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Erittäin	  tasainen	  ryhmä.	  Hyvä	  laatuisia	  yksilöitä	  joilla	  erittäin	  kaunis	  muotoiset	  päät.	  Hyvät	  rakenteet	  ja	  mikä	  
tärkeintä;	  miellyttävä	  käyttäytyminen!	  Osoitus	  hyvästä	  jalostuksesta!	  
Oulu	  KR	  12-‐13.5.2007;	  Maria-‐Luise	  Doppelreiter,	  Itävalta	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Very	  nice	  liver	  and	  white	  group.	  Excellent	  family	  type.	  All	  got	  the	  same	  movement	  as	  well.	  
Ii	  R	  26.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Laadukas	  ryhmä	  springereitä,	  joilla	  kaikilla	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet	  ja	  sukupuolileimat.	  Hyvät	  raajaluustot	  ja	  
rungot.	  Laadukkaat	  karvapeitteet	  ja	  ne	  liikkuvat	  oikealla	  asenteella	  ja	  hyvällä	  askelpituudella	  rodunomaisen	  
ryhdikkäästi.	  Hyvät	  luonteet.	  Onnittelut	  kasvattajalle.	  
Rovaniemi	  KV	  23-‐24.6.2007;	  Hans	  v	  d	  Berg,	  Alankomaat	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Very	  nice	  group.	  Exc.	  in	  type.	  Very	  nice	  in	  headshape.	  Good	  stops.	  Good	  length	  on	  muzzle.	  Very	  nice	  in	  front,	  body	  and	  
hindquarters.	  TIPTOP	  show	  condition.	  Nice	  group.	  Very	  nice	  on	  the	  move.	  
Kuopio	  KR	  4-‐5.8.2007;	  Rita	  Reyniers,	  Belgia	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
The	  dogs	  in	  front	  of	  me	  are	  showing	  all	  the	  good	  type,	  with	  beautiful	  heads	  and	  expressions,	  they	  all	  have	  correct	  
topline	  and	  strong	  bones,	  I	  see	  egual	  type	  in	  this	  dogs	  with	  typical	  movements,	  with	  good	  &	  happy	  tails.	  
Oulu	  KV	  6-‐7.10.2007;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  2	  KP	  
Ryhmä	  koostuu	  3	  eri	  yhdistelmästä.Kaikilla	  koirilla	  erinomaiset	  rungon	  mittasuhteet,	  oikeat	  päänlinjat,	  erinomaiset	  
rungot	  sekä	  kulmaukset.	  Ylälinjoissa	  hieman	  eroavaisuuksia.	  Kaikki	  koirat	  liikkuvat	  hyvin	  tasapainoisesti.	  Erinomaista	  
kasvatustyötä!	  
	  
	  
kennel	  Bogaloo’s	  
	  
Parainen	  KR	  26-‐27.5.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Erittäin	  hyväntyyppisiä	  varsin	  hyvin	  mittasuhtein	  varustettuja	  springereitä.	  Kauniit	  ylälinjat	  ja	  hyvin	  kulmautuneet	  
takaosat.	  Tarpeeksi	  kulmauksia	  edessä.	  Oikean	  malliset	  rintakehät	  ja	  kyllin	  ulottuvat	  sivuliikkeet.	  Hyvät	  ryhdit.	  Onnea	  
kasvattajalle!	  
Tuusula	  KR	  30.6.2007;	  Sylvia	  Bunting,	  Uk	  
Tulos:	  Kasv	  2	  KP	  
This	  group	  are	  also	  of	  excellent	  breed	  type.	  Very	  well	  balanced	  with	  good	  heads	  and	  construction.	  A	  credit	  to	  their	  
breeder.	  
Riihimäki	  R	  12.8.2007;	  Paul	  Stanton,	  Ruotsi	  



Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Stilig	  grupp.	  Lite	  olika	  huvudform.	  Eleganta	  hundar.	  Utm.	  pälsar,	  bra	  ben,	  bra	  bakpartien.	  Fronterna	  kunde	  bli	  batter.	  
Hundarna	  har	  utm.	  resning	  o	  bra	  kraft	  i	  steget.	  	  
Eckerö	  KV	  22-‐23.9.2007;	  Ove	  Germundsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
En	  mycket	  ?	  grupp.	  Väl	  ?	  huvuden	  med	  ras	  riktiga	  detaljer	  på	  rätt	  ståller.	  Mkt	  vacker	  huvuden.	  Utm.	  ?	  En	  upfädare	  
som	  vet	  vad	  hon	  göra	  på	  med	  Behöver	  ej	  	  ?	  bara	  gratulationen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
kennel	  Dreemteems	  
	  
Turku	  KV	  27-‐28.1.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Breeding	  group	  with	  very	  good	  individual	  quality	  and	  good	  representants	  of	  breed.	  
	  
	  
kennel	  	  Foogel	  
	  
Rauma	  KR	  19-‐20.5.2007;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Tyypiltään	  riittävän	  tasainen	  ryhmä.	  Jalot	  päät	  ja	  kaulat.	  Hyvät	  raajarakenteet	  ja	  oikea	  liikemalli	  läpi	  ryhmän.	  
Vaihtelua	  löytyy	  rintakehän	  muodossa	  ja	  selkälinjassa.	  
	  
	  
kennel	  	  Hayzehill’s	  
	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  2	  KP	  
3	  eri	  yhdist.	  oleva	  erinomaisia	  rotunsa	  edustajia,	  kaikilla	  hyvät	  luustot	  ja	  luonteet,	  voisi	  ehkä	  kiinnittää	  huomiota	  
ylälinjoihin	  ja	  lantion	  asentoon,	  miellyttävät	  liikkeet,	  riittävän	  tasainen	  ansaitakseen	  kunniapalkinnon.	  
Suonenjoki	  R	  17.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Laadukkaita	  springereitä	  kahdesta	  eri	  yhdistelmästä.	  Kaikilla	  hyvin	  miellyttävät	  mittasuhteet	  ja	  oikeat	  olemukset.	  
Hyvät	  sukupuolileimat.	  Erinomaiset	  luustot.	  Lupaavat	  karvanpeitteet,	  vaikkakin	  ovat	  vielä	  junioreita.	  Miellyttävät	  
luonteet.	  Onnittelut	  kasvattajalle	  hyvästä	  työstä.	  
Valkeala	  R	  11.11.2007;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Nuoria	  koiria,	  miellyttävä	  ilmeiset	  päät,	  sopivat	  luustot	  ja	  rungot.	  Hyvät	  luonteet.	  
	  
	  
kennel	  	  High	  Score	  
	  
Tornio	  R	  17.2.2007;	  Kurt	  Nilsson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
En	  homogen	  grupp,	  utmärkt	  könsprågel.	  Utm.	  vinklar,	  goda	  rörelser,	  vältypade	  ett	  utm.	  uppförade	  arbete.	  
	  
	  
kennel	  	  Hightide’s	  



	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Hyvin	  kaunis	  ja	  tasainen	  ryhmä.	  Hyväpäisiä	  koiria	  joilla	  kauniit	  ylälinjat,	  hyvät	  raajarakenteet	  ja	  liikkeet.	  Hyvää	  
kasvatustyötä.	  Onnittelut!	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  	  
Ryhmä	  koostuu	  kahdesta	  uroksesta	  ja	  kahdesta	  nartusta	  ja	  sukupuolileimat	  näkyvät,	  ryhmä	  on	  yhtenäinen	  
väritykseltään	  &	  sukupuolileimoiltaan,	  hyvät	  ylälinjat,	  iloiset	  luonteet,	  onnea	  kasvattajalle!	  
	  
	  
kennel	  Livingdale’s	  
	  
Saarijärvi	  R	  30.6.2007;	  Vera	  Smirnova,	  Viro	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  	  
Eritt.	  hyvän	  tyyppiset	  koirat,	  joilla	  hyvät	  luusto,	  erinom.	  luustot,	  kauniit	  päät,	  hyvät	  liikkeet.	  
	  
	  
kennel	  Marmade	  
	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Kasv	  3	  KP	  
Little	  bit	  diverse	  of	  point	  of	  view	  type.	  Good	  quality	  group.	  Credit	  to	  the	  breeder.	  
	  
	  
kennel	  New	  Design’s	  
	  
Kajaani	  KV	  6-‐7.1.2007;	  Rita	  Kadike-‐Skadina,	  Latvia	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
All	  of	  the	  dogs	  are	  of	  high	  quality	  with	  similar	  type.	  Excellent	  heads.	  Strong	  bodies	  and	  excellent	  movements.	  It’s	  a	  
real	  pleasure	  to	  judge	  such	  a	  group.	  
Tuusniemi	  R	  25.2.2007;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
4	  eri	  yhdistelmästä	  koostuva	  erinomainen	  ryhmä,	  samantyyppisiä,	  miellyttävät	  päät,	  liikkeet	  ja	  luustot,	  kasvattajalla	  
selvä	  näkemys.	  	  	  
Tohmajärvi	  R	  5.5.2007;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Ryhmä	  koostuu	  neljästä	  laadukkaasta	  nartusta	  jotka	  kaikki	  eri	  yhdistelmästä.	  Kasvattaja	  on	  onnistunut	  erinomaisesti	  
oikea	  piirteisissä	  päissä,	  joissa	  kauniit	  ilmeet	  ja	  erinomaiset	  huulilinjat.	  Kaikki	  liikkuvat	  oikealla	  asenteella	  ja	  
tyypillisesti.	  Hyvin	  miellyttävä	  ryhmä.	  ONNITTELUT!	  
Leppävirta	  KR	  6.5.2007;	  Javier	  Sanchez,	  Espanja	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Exc	  specimens.	  The	  difference	  between	  males	  and	  females	  is	  well	  marked.	  Good	  size,	  good	  bodyshapes,	  similar	  types	  
of	  heads.	  Very	  classic	  dogs,	  nothing	  to	  object.	  
Nurmes	  R	  10.6.2007;	  Jorma	  Silta,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Hyvä	  tasainen	  ryhmä,	  josta	  erottuu	  kauniit	  päät,	  hyvät	  mittasuhteet	  ja	  vaivattomat	  liikkeet.	  
	  
	  



kennel	  Quadmir’s	  
	  
Alavus	  R	  20.1.2007;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Kaunis	  tasalaatuinen	  ryhmä.	  Kaikki	  erittäin	  hyvin	  rakentuneita.	  Kauniit	  päät	  ja	  ilmeet.	  Erittäin	  hyvät	  karvapeitteet.	  
Liikkuvat	  hyvin	  ja	  ovat	  miellytävä	  luontoisia.	  Erittäin	  hyvää	  kasvatus	  työtä.	  
	  
	  
kennel	  Sweetie-‐Pie	  
	  
Mouhijärvi	  R	  2.6.2007;	  Jukka	  Kuusisto,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  2	  KP	  
Kaunis	  tasainen	  ryhmä,	  voimakas	  luustoisia	  rotunsa	  edustajia.	  Hyvät	  terveet	  rakenteet	  ja	  pitkät	  tehokkaat	  liikkeet.	  
Kasvattaja	  onnistunut	  työssään.	  
	  
	  
kennel	  Wildomar’s	  
	  
Lahti	  R	  11.2.2007;	  Luis	  Catalan,	  Portugali	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Homogenius	  in	  quality	  &	  type.	  Moves	  well.	  
Tampere	  KV	  24-‐25.3.2007;	  Patric	  Ragnarson,	  Ruotsi	  
Tulos:	  Kasv	  2	  KP	  
Uppf	  gr	  M.	  4	  indiv.	  ur.	  3	  komb.	  Fin	  rastyp.	  Vackra	  huvud,	  sunda	  &	  välgående.	  Bra	  pälsar	  og	  typ.	  temp.	  Ett	  mkt	  got	  
uppf.	  arb.	  &	  jag	  gratulerar	  å	  det	  varmaste	  fortsatt	  framgång	  önskar	  jag	  er	  i	  fortsatt	  uppfödargärning.	  	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Kasv	  2	  KP	  
Very	  evenly	  matched	  with	  3	  of	  them	  liver	  white	  &	  tan.	  Very	  much	  of	  the	  same	  type,	  so	  you	  could	  see	  where	  the	  
breeder’s	  coming	  from.	  
Vehmaa	  R	  10.6.2007;	  Ricky	  Lochs-‐Romans,	  Hollanti	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
4	  beautiful	  dogs	  showing	  lot	  of	  quality	  in	  type.	  2	  dogs	  very	  similar	  in	  head,	  body	  &	  movement.	  All	  showing	  good	  
temperament.	  All	  have	  good	  coat.	  
Tampere	  R	  8.9.2007;	  Blaz	  Kavcic,	  Slovenia	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Breeders	  class	  of	  excellent	  level	  of	  individual	  quality	  and	  very	  high	  level	  of	  resemblance.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Kasv	  2	  KP	  
2	  different	  types	  in	  group	  all	  of	  breed	  type,	  good	  heads.	  All	  presented	  in	  good	  coat	  and	  condition.	  
Lahti	  KV	  28.10.2007;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  1	  KP	  
Ryhmä	  erinomaisen	  tyyppisiä	  springereitä	  kolmesta	  eri	  yhdistelmästä.	  Perusterveet	  rakenteet.	  Kivat	  ilmeet.	  Hyvät	  
pään	  siuvukuvat.	  Selvä	  sukupuolileima.	  Kauniit	  ylälinjat.	  Rodunomainen	  tapa	  liikkua.	  Onnea	  kasvattajalle!	  
Helsinki	  Voittaja-‐07	  	  9.12.2007;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  Kasv	  2	  KP	  	  
Ryhmä	  koostuu	  nuorista	  koirista,	  jotka	  liikkuvat	  rodunomaisesti	  ja	  ovat	  iloisia,	  päät	  ovat	  hyvät,	  luustot	  vahvat	  ja	  
hyvät	  ylälinjat.	  Onnea	  kasvattajalle!	  	  
	  
	  



	   	  	  ________________________________________________________________	  

	  

JÄLKELÄISLUOKAT	  

	  
Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jälk	  2	  KP	  
Group	  is	  very	  even,	  all	  the	  same	  type.	  All	  got	  the	  same	  likeness	  in	  head.	  
	  
	  
Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  
	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jälk	  1	  KP	  
Very	  much	  of	  a	  type.	  Breeder	  to	  be	  complimented	  in	  showing	  quality	  dogs.	  
	  
	  
Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jälk	  2	  KP	  
Masculine	  dogs	  in	  this	  group	  and	  the	  color	  is	  obviously	  dominant	  and	  head	  type	  is	  clearly	  dominant.	  Breeder	  to	  be	  
complimented	  on	  the	  quality.	  
Vehmaa	  KR	  9.6.2007;	  Valentina	  Ivanischeva,	  Venäjä	  
Tulos:	  Jälk	  1	  
Excellent	  bitch,	  very	  good	  heads	  and	  expressions,	  typical	  body,	  could	  have	  more	  angulations,	  ex.	  coat,	  temperament	  
and	  showed	  ex.	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jälk	  1	  KP	  
These	  are	  really	  similar	  in	  size,	  type	  and	  even	  marknings.	  
	  
	  
Qvarnhill	  Chocolatebar	  
	  
Karkku	  ER	  27.5.2007;	  Pam	  Wadsworth,	  Uk	  
Tulos:	  Jälk	  3	  KP	  
Strong	  dog	  who’s	  putting	  better	  eye	  into	  the	  breed.	  Rather	  diverse	  this	  effected	  the	  placing.	  Compliments	  to	  be	  given	  
to	  the	  dog.	  
	  
	  
Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  
	  
Hyvinkää	  ER	  6.10.2007;	  Bob	  Jackson,	  UK	  
Tulos:	  Jälk	  3	  KP	  
All	  nice	  springers	  in	  this	  group	  but	  not	  similar	  in	  type.	  All	  got	  nice	  heads	  &	  sizes.	  



	  
	   	  ________________________________________________________________	  

	  
JÄLJESTÄMISKOKEIDEN	  TULOKSET	  
UROKSET	  

	  
Ancer’s	  Dymanite	  Charm	  	   	   FIN16632/05	  	   s.	  06.02.2005	  	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  e.	  Ancer’s	  Beauty	  Queen	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Ylämaa	  17.5.2007;	  Seppo	  Venäläinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  49	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  9.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  14.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Lähtömakaus	  tutkitaan,	  rauhallisesti	  liikkeelle.	  Tuffis	  jäljestää	  tarkasti	  1	  –	  osuuden.	  2	  –	  osuuden	  
puolessa	  välissä	  laaja	  tarkastuslenkki	  ja	  3	  –	  osuuden	  meni	  tarkasti.	  Osuuden	  lopussa	  jäljen	  sivussa	  kaadon	  ohittaa,	  
mutta	  saa	  kanista	  hajun,	  tulee	  jalanjälkiä	  pitkin	  kanille,	  minkä	  nuuskii.	  Kulmat	  tarkasti	  ja	  makaukset	  merkitään	  
pysähtymällä.	  
	  
Elimäki	  10.6.2007;	  Tuire	  Lindfors,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  45	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  10.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Tuf-‐Tuf	  merkkaa	  alkumakauksen	  ja	  aloittaa	  jäljestyksen,	  mikä	  on	  tänään	  erittäin	  tarkkaa	  ja	  pääosin	  
maavainuista.	  Vauhti	  helppokulkuiseen	  maastoon	  sopiva.	  1.	  kulma	  tarkasti,	  makauksen	  osoittaa	  nopeasti	  pysähtyen.	  
2.	  kulma	  vaatii	  tarkistukset	  ennen	  3:lle	  osuudelle	  siirtymistä.	  Makaus	  jää	  osoittamatta.	  Kaadon	  koira	  haistaa	  jo	  
ilmasta	  kauempaa	  ja	  menee	  sorkalle	  epäröimättä	  jääden	  sen	  luo.	  Erinomainen	  suoritus	  tänään!	  
	  
Miehikkälä	  2.9.2007;	  Olavi	  Nurmiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  3.	  Pisteet:	  27	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  4.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  6.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  5.	  



d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  5.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Määrätiet.	  jäljestäjä,	  joka	  maavainulla	  selvittää	  osuudet	  joitakin	  pistoja	  tehden.	  Katkokulmat	  ja	  2-‐
kulma	  jää	  koiralta	  selvittämättä,	  kolmas	  kulma	  selvitetään	  rengastaen.	  Makauksista	  koira	  merkkaa	  selvästi	  yhden.	  
Kanin	  koira	  nappaa	  suuhun.	  
	  
	  
Belimir’s	  Raffaello	   	   FIN31491/05	  	   s.	  27.05.2005	  
i.	  Streamside’s	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  	  	  	  e.	  Belimir’s	  Miranda	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Petäjävesi	  20.5.2007;	  Heikki	  Ryynänen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pisteet:	  36	  
	  
Kihniö	  10.6.2007;	  Jukka	  Hevonkorpi,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  46	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  8.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  13.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Raffa	  tutkii	  lähdön	  ja	  lähti	  innokkaasti	  ohjattuna	  jäljelle.	  Se	  etenee	  pääosin	  maavainua	  käyttäen.	  
Eteneminen	  on	  sopiva	  vauhtista	  ja	  jälkitarkkaa:	  jokaisella	  osuudella	  vain	  pari	  nopeaa	  tarkistusta.	  Toisella	  osuudella	  
Raffa	  käyttää	  hieman	  aikaa	  ojassa	  pulikointiin.	  Kulmat	  aivan	  pienellä	  kaarroksella,	  makaus	  vain	  nuuskaistaan.	  
Kaadolle	  tullaan	  hieman	  kaarrellen,	  Raffa	  nuuskii	  kania	  ja	  jää	  paikalle.	  Erinomainen	  jäljestys.	  
	  
Ähtäri	  	  1.7.2007;	  Olavi	  Nurmiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  40	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  5.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  9.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  8.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  11.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Rauhallista	  vauhtia	  etenevä	  maavainuinen	  jäljestäjä,	  joka	  etenee	  aaltoilee	  jäljen	  molemmin	  puolin.	  
Ojien	  ylityksissäkoira	  tekee	  tarkistuksia.	  Koira	  oikaisee	  lievästi	  1-‐	  kulman	  ja	  makaus	  jää	  merkkaamatta.	  Toisen	  
makauksen	  koira	  merkkaa	  selvästi	  ja	  kulman	  selvittää	  rengastaen.	  Kaatoa	  koira	  nuuhkii.	  
	  



Vammala	  22.7.2007;	  Hannu	  Suonto,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  3.	  Pisteet:	  20	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  1.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  3.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  2.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  10.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  1.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Lähtö	  reipas.	  Koira	  osoitti,	  että	  osaa	  kyllä	  jäljestää,	  mutta	  heti	  alusta	  alkoi	  myös	  innokas	  jälkien	  
haistelu.	  N.	  150	  m:n	  päässä	  koiraa	  autettiin	  eteenpäin	  ja	  työskentely	  parani	  hieman.	  Kulmalta	  mentiin	  suoraan	  ja	  
jälki	  osoitettiin	  uudelleen.	  Katko	  selvitettiin	  pienellä	  etsimisellä.	  Kolmas	  kulma	  oikaistiin	  n.	  30	  m.	  Makuista	  
nuuhkaistiin	  kolmea,	  yksi	  ohi.	  Kaato	  kiinnosti,	  jäi	  paikalle.	  Vaikka	  kani	  tänään	  löytyikin,	  on	  suorituksessa	  paljon	  
parantamisen	  varaa.	  
	  
Vammala	  	  5.8.2007;	  Katri	  Mäkitalo,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  3.	  Pisteet:	  22	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  3.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  4.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  4.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  6.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  2.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  3.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Raffa	  rauhoitetaan	  ja	  innokas	  koira	  ohjataan	  jäljelle.	  Se	  etenee	  sopivaa	  vauhtia	  ollessaan	  jälkivanalla,	  
mutta	  koska	  se	  yrittää	  tarkistaa	  kaikki	  metsässä	  olevat	  jäljet	  ja	  se	  käyttää	  verijäljen	  varmistamiseen	  ilmavainua	  
eteneminen	  kärsii	  sen	  ”poukkoillessa”	  jäljen	  molemmin	  puolin.	  Etenemistapa	  vaikuttaa	  myös	  siihen,	  että	  kaikki	  
makaukset	  ohitetaan	  ja	  kulmilla	  on	  suuria	  vaikeuksia.	  1.	  kulmalta	  koira	  poistuu	  niin	  kauas,	  että	  sille	  osoitetaan	  
puhdas	  jälki.	  Katkokulma	  kierretään	  kaukaa	  seuraavalle	  osuudelle,	  kolmas	  kulma	  rengastetaan.	  Kaadolle	  tullaan	  
sivusta.	  Raffa	  nuuhkaisee	  sorkkaa,	  aikoo	  sitten	  lähteä,	  mutta	  päättää	  kuitenkin	  palata.	  Voisi	  olla	  siitä	  
kiinnostuneempi.	  Raffa	  osoitti	  osaavansa	  jäljestääkin,	  mutta	  lukuisat	  tarkistukset	  veivät	  niin	  paljon	  aikaa,	  että	  koko	  
aikakin	  ylittyi.	  
	  
Oitti	  12.8.2007;	  Hannu	  Suonto,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  3.	  Pisteet:	  22	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  2.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  3.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  3.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  9.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  2.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  



Koeselostus:	  Vauhdikas	  lähtö.	  Hienoa	  jäljestystä	  toisen	  osuuden	  puoliväliin,	  missä	  alkoi	  riistajälkien	  tarkastelu	  jota	  
jatkui	  koko	  loppumatkan.	  Toisen	  osuuden	  loppupuolella	  jälki	  täytyi	  osoittaa.	  Katko	  laajalla	  lenkillä.	  Kulmilla	  lenkki.	  
Makuista	  osoitti	  kaksi	  pikaisesti,	  kaksi	  yli.	  Kaato	  kiinnosti.	  Jäi	  paikalle.	  Alku	  osoitti,	  että	  homma	  osataan,	  mutta	  
tänään	  jäi	  vielä	  paljon	  parannettavaa.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Brown	  Chocolate	  	   FIN35850/01	  	   s.	  30.07.2001	  
i.	  	  Fantic	  Kasmir	  	  	  e.	  	  Livingdale's	  Cream	  Caramel	  

Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Petäjävesi	  20.5.2007;	  Olavi	  Nurmiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  50	  
Koeselostus:	  (	  puuttuu	  )	  
	  
Oitti	  12.8.2007;	  Hannu	  Suonto,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  47	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  13.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Lähtö	  innokas.	  Tarkka	  määrätietoinen	  jäljestäjä.	  Kolmannen	  osuuden	  puolivälissä	  tarkasteltiin	  pikaisesti	  
linnunjälkiä.	  Katko	  yhdellä	  lenkillä.	  Kulmilla	  hiukan	  yli	  nopeasti	  uuteen	  suuntaan	  kaartaen.	  Ensimmäinen	  makuu	  
tutkittiin	  tarkkaan,	  kaksi	  vauhdista	  vilkaisten,	  yksi	  ohi.	  Kaato	  kiinnosti.	  Jäi	  paikalle.	  
	  
Ruovesi	  26.8.2007;	  Olavi	  Nurmiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  43	  
Koeselostus:	  (	  puuttuu	  )	  
	  
Heinola	  2.9.2007;	  Sari	  Saarinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  41	  
Koeselostus:	  (	  puuttuu	  )	  
	  
	  
Desperados	  Romeo	  	   	   FIN14906/04	  	   s.	  11.09.2003	  
i.	  Cleavehill	  Backward	  Glance	  	  	  e.	  Desperados	  Odessa	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Espoo	  29.4.2007;	  Pekka	  Tuomi,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  2.	  Pisteet:	  	  38	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  5.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  7.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  7.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  12.	  



e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Rauhallinen	  ohjattu	  lähtö.	  Osuudet	  miltei	  jäljen	  päällä.	  Makaukset	  merkkaa	  pysähtyen	  ja	  nuuhkien.	  1.	  
kulmalla	  katkoksella	  pyörintää.	  2.	  hyvin.	  Ennen	  3.	  kulmaa	  riistan	  haju	  ja	  koira	  villiintyy,	  tulee	  kulmalle,	  josta	  yli	  niin	  
kauas,	  että	  palautetaan.	  Sorkan	  vierestä	  ohi	  mutta	  lenkein	  kaadolle,	  jota	  nuolee.	  
	  
Pyhtää	  20.5.2007;	  Hannu	  Palonen,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  47	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  12.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Rauhallisesti	  liikkeelle.	  Ensimmäinen	  ja	  toinen	  osuus	  melko	  tarkasti.	  Kolmannelta	  osuudelta	  lähtien	  
polveilua	  loppua	  kohden	  lisääntyen.	  Ensimmäisellä	  kulmalla	  laaja	  lenkki,	  muilla	  pienet.	  Katkokulma	  ihmisjälkeä	  
pitkin.	  Makuut	  tarkastaen.	  Kaato	  kiinnosti.	  
	  
Vihtijärvi	  27.5.2007;	  Jukka	  Hevonkorpi,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  2.	  Pisteet:	  33	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  5.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  8.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  6.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  8.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  3.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Ohjattu,	  määrätietoinen	  lähtö.	  Koira	  etenee	  sopivaa	  vauhtia	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  käyttäen	  jälkitarkasti	  
ensimmäisen	  osuuden.	  Kulma	  näyttäisi	  menevän	  tarkasti,	  mutta	  sitten	  Romeo	  ryhtyy	  tarkastelemaan	  kulman	  
ympäristöä	  ja	  vain	  vaivoin	  pääsee	  jatkamaan	  toiselle	  osuudelle.	  Toinen	  osuus	  hyvin	  katkolle,	  jonka	  selvittää	  laajoin	  
rengastuksin.	  Kolmannen	  osuuden	  lopulla	  laajoja	  tarkistuksia	  jäljen	  sivuun	  ja	  kulmalla	  poistuu	  ajouraa	  pitkin	  
määrätietoisesti	  jäljeltä.	  Hukka.	  Loppu	  hyvin	  kaadolle,	  jota	  Romeo	  nuuhkii	  ja	  jää	  paikalle.	  Makauksista	  Romeo	  
merkkaa	  kaksi	  pysähtymälläja	  nuuhkimalla,	  kaksi	  muuta	  ohittaa.	  Hyvä	  jäljestäjä,	  jolle	  kuitenkaan	  tänään	  ei	  sattunut	  
paras	  päivä.	  
	  
Espoo	  17.6.2007;	  Kati	  Huovila,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  49	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  14.	  



e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Valjaista	  kiinni	  pitäen	  Satu	  näyttää	  Romeolle	  alkumakauksen,	  minkä	  Romeo	  haistelee	  ja	  ohjauksen	  
jälkeen	  lähtee	  jarrutettuun,	  maa-‐	  ja	  ilmavainuiseen,	  tarkkaan	  työhön.	  Välillä	  aaltoillen	  edeten	  ja	  nopeasti	  taas	  
jäljelle.	  Kaikki	  makaukset	  haistellaan	  tarkasti,	  kulmat	  erinomaisesti.	  Katkolla	  veretyksen	  lopusta	  etenevin	  lenkein	  
veretyksen	  alkuun.	  Kaadon	  haisteli	  ja	  jäi	  viereen.	  Haastavan	  kallioisella	  ”temppuradalla”	  upea	  suoritus.	  
	  
Vihti	  29.7.2007;	  Hannu	  Palonen,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  -‐.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  -‐.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  -‐.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  -‐.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Hyvä	  ohjattu	  lähtö.	  Makuu	  tarkastettiin.	  Heti	  sen	  jälkeen	  määrätietoinen	  poistuminen	  jäljeltä,	  1.	  hukka.	  
Katkokulmalta	  suoraan	  yli,	  2.	  hukka.	  Jäljelle	  tuotuna	  melkein	  heti	  määrätietoinen	  toinen	  poistuminen	  jäljeltä,	  3.	  
hukka.	  
	  
Oitti	  12.8.2007;	  Hannu	  Suonto,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  -‐.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  -‐.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  -‐.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  -‐.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Määrätietoinen	  lähtö.	  Hienoa	  jäljen	  päällä	  etenevää	  jäljestystä	  ensimmäisen	  osuuden	  loppupuolelle,	  
missä	  määrätietoinen	  poistuminen	  riistajäljille.	  Palautuksen	  jälkeen	  hienosti	  katkokulmalle,	  missä	  laajan	  lenkin	  
jälkeen	  ylitettiintoisen	  osuuden	  verijälki	  ja	  jatkettiin	  päättävästi	  riistajäljille.	  Kun	  pyysin	  koiraa	  takaisin	  ohjaaja	  
keskeytti	  kokeen.	  Ensimmäisen	  makuun	  koira	  osoitti	  hienosti.	  
	  
	  
Foogel	  Leaving	  Home	  	   	   FIN36149/03	  	   s.	  04.07.2003	  
i.	  Goldflame’s	  Glenlivet	  	  	  e.	  Foogel	  Year-‐By-‐Year	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Pyhäntä	  10.6.2007;	  Juha	  Karlström,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  2.	  Pisteet:	  30	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  4.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  6.	  



c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  7.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  8.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  2.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Innokas	  ilmavainuinen	  lähtö.	  Etenee	  reipasta	  kävelyvauhtia	  seilaillen	  jäljen	  molemmin	  puolin.	  
Makauksista	  merkkaa	  viimeisen	  muut	  kävelee	  päältä.	  Osuuksilla	  useita	  laajoja	  tarkistuspyörähdyksiä.	  Kulmat	  
tarkastellen	  ja	  varmistellen.	  Ja	  kolmannelle	  kulmalle	  tultaessa	  koira	  oli	  ajautunut	  kauas	  eikä	  selvittänyt	  itse,	  hukka.	  
Katkokulma	  teetätti	  laajasti	  töitä	  ennen	  kuin	  selvitti.	  Runsaat	  hirvenjäljet	  sekoittivat	  jäljestyksen	  loppuosuuden	  ja	  
suorituksista	  jäi	  levoton	  kuva.	  Kaadolle	  ilmasta	  nuuskii,	  jää	  paikalleen.	  
	  
Pyhäntä	  19.8.2007;	  Eino	  Jämsä,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  2.	  Pisteet:	  35	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  4.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  8.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  7.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  10.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  2.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Otto	  aloittaa	  rauhallisen	  maavainua	  hyväksi	  käyttävän	  jäljestyksen.	  Jäljestää	  suorat	  osuudet	  jäljellä.	  
Toisella	  ja	  kolmannella	  osuudella	  muutamia	  pistoja	  jäljen	  sivuun.	  Makuut	  Otto	  ohittaa	  haistaen.	  Kulmaukset	  
selvitettiin	  omatoimisesti,	  myös	  toisella	  kulmalla	  olleen	  katkoksen.	  Kaadon	  Otto	  ohittaa	  tuulen	  yläpuolelta	  parin	  
metrin	  päästä,	  palautetaan	  jäljelle,	  mutta	  haistaa	  kanin	  ennen	  kuin	  osoitetaan	  puhdas	  jälki.	  Kania	  Otto	  haistelee.	  
	  
Pyhäntä	  9.9.2007;	  Juha	  Junkala,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  47	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  12.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  11.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Ohjattu	  lähtö.	  Etenee	  sopivalla	  nopeudella	  jälkitarkasti	  käyttäen	  sekä	  maa-‐	  että	  ilmavainua.	  Merkkasi	  
kaksi	  makausta,	  ensimmäisen	  ja	  kolmannen.	  Kulmat	  suoraviivaisesti.	  Katkokulmalla	  lenkillä	  suoraan	  seuraavalle	  
osuudelle.	  Kaato	  löytyi,	  pysähtyi	  viereen	  ja	  nuuski.	  Erinomainen	  suoritus.	  
	  
Kruunupyy	  16.9.2007;	  Hannu	  Suonto,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  



d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Lähtö	  reipas.	  Hienoa	  jäljestystä	  neljännen	  osuuden	  puoliväliin,	  missä	  nopeasti	  kolme	  määrätietoista	  
poistumista	  riistajäljille.	  Kulmat	  tarkasti.	  Katko	  tekijän	  jälkiä.	  Makuista	  nuuhkaisi	  vauhdista.	  
	  
	  
Foogel	  Mr	  Fantastic	  	   	   FIN43474/02	  	   s.	  18.09.2002	  
i.	  Springdale	  New	  Trick	  	  	  e.	  Adamant’s	  Estee	  Lauder	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Espoo	  29.4.2007;	  Pekka	  Tuomi,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  3.	  Pisteet:	  21	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  2.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  4.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  2.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  8.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  2.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Ohjattu	  lähtö.	  Koira	  lähtee	  heti	  siksakkaamaan	  ja	  puurtaa	  jäljen	  sivussa	  ja	  se	  vie	  aikaa.	  Makauksista	  
merkkaa	  yhden,	  muut	  kiertää.	  Kulmat	  lenkillä	  yhden	  oikaisee.	  Kaatoa	  nuuhkii.	  Olisin	  odottanut	  itsenäisempää	  
työskentelyä.	  
	  
Elimäki	  27.5.2007;	  Jouko	  Hukkinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  -‐.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  -‐.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  -‐.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  -‐	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Vauhdikkaasti	  lähtee	  Carlos	  jäljelle.	  Kohtalaisen	  tarkkaan	  etenee	  aina	  ensimmäiselle	  makaukselle,	  jonka	  
ohittaa.	  Välittömästi	  ,	  makauksen	  jälkeen	  määrätietoinen	  poistuminen	  tuntemattomalle	  jäljelle.	  Osoitetaan	  puhdas	  
jälki,	  jota	  edetään	  ensimmäiselle	  kulmalle,	  jossa	  oli	  katko.	  Tätä	  koira	  ei	  selvittänyt,	  vaan	  ajaudutaan	  liian	  kauas	  
jäljestä	  ja	  näin	  jouduttiin	  toistamiseen	  palauttamaan	  puhtaalle	  jäljelle.	  2.	  osuuden	  alkupäässä	  hukattiin	  jälki	  3.	  
kerran	  ja	  koe	  keskeytettiin.	  Ajoittain	  kuitenkin	  hienoa	  hyvin	  etenevää	  tarkkaa	  jäljestystä.	  
	  
Espoo	  17.6.2007;	  Kati	  Huovila,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  



b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  -‐.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  -‐.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  -‐.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  -‐	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Carlos	  haistelee	  näytetyn	  alkumakauksen	  ja	  lähtee	  lyhyen	  ohjauksen	  jälkeen	  itsenäisesti	  maa-‐	  ja	  
ilmavaimuiseen	  jälkityöhön.	  Carlos	  etenee	  jarrutetusti	  melko	  reipasta	  kävelyvauhtia,	  mitä	  voisi	  vielä	  hidastaa.	  1.	  
makauksen	  osoittaa	  erinomaisesti	  pysähtymällä	  ja	  haistamalla.	  Työskentely	  on	  aaltomaista	  ja	  kaksi	  hukkaa	  tulee	  1.	  
osuuden	  lopulla	  koiran	  palaamatta	  jäljen	  sivulta.	  Siksi	  katkokulma	  jää	  selvittämättä	  ja	  jäljestys	  jatkuu	  2.	  osuudella	  
veretyksen	  alusta.	  Edelleen	  kallioisessa	  maastossa	  Carlos	  etsii	  vettä	  ja	  työskentely	  ei	  etene,	  koe	  keskeytyy	  3.	  
hukkaan.	  Hyvää	  työskentelyä	  1.	  hukkaan	  asti.	  
	  
Vihti	  29.7.2007;	  Hannu	  Palonen,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  -‐.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  -‐.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  -‐.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  -‐	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Reipas	  lähtö.	  Katkokulmalta	  suoraan	  yli	  eikä	  selviä	  takaisin,	  hukka.	  Toisen	  osuuden	  alussa	  jäljen	  sivussa	  
kulkien	  poistuen	  jäljeltä.	  Pikku	  hiljaa,	  toinen	  hukka.	  Puhtaalle	  jäljelle	  tuotuna	  melkein	  heti	  lehmipolulle,	  kolmas	  
hukka.	  Makuista	  toinen	  yli,	  toinen	  ohi.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Don	  Giovanni	  	   	   FIN43264/05	  	   s.	  28.08.2005	  
i.	  Ideal	  Man	  vom	  Springer-‐Clan	  	  e.	  Hayzehill’s	  Angeliina	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Espoo	  	  17.6.2007;	  Jukka	  Kuparinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pisteet:	  33	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  5.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  7.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  7.	  
	  d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  8.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  3.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Reipas,	  hyvä	  lähtö.	  Runsaasti	  tarkistuksia	  tekevää,	  lähes	  puurtavaa	  jäljestystä.	  1.	  osuudella	  
tarkistuslenkki	  johtaa	  koiran	  paluujäljelle,	  josta	  1.	  hukka.	  1.	  kulman	  kiertää	  ja	  toinen	  osuus	  jatkuu	  poukkoilevana	  
jäljestyksenä.	  Myös	  toinen	  kulma	  kierretään.	  Viimeisellä	  osuudella	  koira	  alkaa	  väsähtää	  ja	  alkaa	  etsiä	  vettä.	  Runsain	  



kehoituksin	  koira	  selviää	  loppuun	  ja	  kaato	  kiinnosti.	  Kunhan	  koira	  lopettaa	  turhat	  pyörimiset	  jäljellä	  niin	  tulokset	  
paranevat.	  
	  
	  
Hightide’s	  Newsmaker	  	   	   FIN24426/03	  	   s.	  26.04.2003	  
i.	  Qvarnhill	  Pipes	  And	  Drums	  	  	  e.	  	  Hightide’s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Valkeala	  	  3.6.2007;	  Kati	  Huovila,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  48	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
	  d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  13.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Näytetty,	  haisteltu	  alkumakaus,	  mistä	  itsenäisen	  ohjatusti	  jarrutettuun	  työhön	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  
käyttäen.	  Jälki	  edetään	  tarkasti,	  välillä	  jäljen	  päällä	  aaltoillen.	  Katkolla	  veren	  lopusta	  lenkein	  taas	  veretykselle,	  toinen	  
kulma	  takaa	  kaartaen,	  kolmas	  tarkasti.	  Makauksista	  viimeinen	  jäi	  täydellisyyttä	  vajaaksi,	  kun	  ohjaajaa	  pyydettiin	  
ottamaan	  koira	  lyhyelle	  narulle	  linnunpesän	  vuoksi	  ja	  Sulo	  haisteli	  makausta	  kohti.	  Kaadon	  otti	  suuhun.	  
Ensimmäisellä	  osuudella	  yksi	  laajempi	  pyörähdys	  jäljen	  päällä,	  muutoin	  upea	  suoritus	  Elinalta	  ja	  Sulolta.	  
	  
Outokumpu	  8.9.2007	  ;	  Asko	  Kukkola,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  2.	  Pisteet:	  36	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  4.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  7.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  7.	  
	  d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  12.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  3.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Sulo	  tutkii	  lähtömakauksen	  ja	  lähtee	  maa-‐	  sekä	  ilmavainuiseen	  jäljestykseen.	  Etenee	  jälkeä	  
ihanneajassa.	  Ensimmäinen	  osuus	  hyvin,	  välillä	  pätkän	  ilmavainua	  käyttäen	  jäljen	  vieressä.	  Kulma	  hyvin.	  Toista	  
osuutta	  hyvin	  osuuden	  puoleenväliin,	  missä	  linnun	  hajut	  pyörittävät	  koiraa	  eikä	  se	  pääse	  irti	  tuoksusta	  vaan	  
joudutaan	  osoittamaan	  puhdas	  jälki.	  Loppuosuus	  hyvin	  kulmalle,	  missä	  myös	  katkos.	  Tutkii	  hyvin	  kulman	  taustan	  ja	  
kaartaa	  seuraavan	  osuuden	  suuntaan,	  sen	  nopeasti	  löytäen.	  Kolmas	  osuus	  kahdella	  lenkillä	  hyvin	  kulmalle.	  Kulma	  
hyvin.	  Neljäs	  osuus	  mallikkaasti	  kaadolle,	  mitö	  haistelee	  ja	  jää	  paikoilleen.	  Makauksista	  ensimmäinen	  ohjataan,	  
toisen	  osoittaaerittäin	  hyvin,	  kolmannen	  osoittaa	  ja	  neljännen	  noukkii.	  Hyviä	  jäljestysominaisuuksia	  omaava	  koira,	  
jonka	  jäljestystä	  sotkee	  lintujen	  tuoksut.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Divine	  Khepri	   	   FIN20811/04	  	   s.	  08.03.2004	  
i.	  Streamside’s	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  e.	  Quadmir’s	  	  Sulidae	  
	  



Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Kihniö	  	  10.6.2007;	  Jari	  Salokanto,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  3.	  Pisteet:	  26	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  3.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  5.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  6.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  6.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  3.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Aatun	  lähtö	  oli	  innokas	  ja	  jopa	  lähes	  lentävä	  ohjaajan	  pitäessä	  kaulapannasta	  ja	  hillitessä	  alun	  turhaa	  
intoa.	  Vauhtia	  löytyi	  vielä	  alkukrepitykseltä	  päästyäkin	  ja	  avausosuus	  jäljestettiin	  sujuvasti.	  Makuukin	  jaksettiin	  
nuuskia	  tarkasti.	  Ensimmäinen	  kulma	  oli	  hankala	  ja	  sen	  ympäristö	  merkattiin	  tarkasti.	  Lisävaikeutta	  aiheutti	  jäljen	  
suunnasta	  lentoon	  lähtenyt	  lintu.	  Koska	  ohjaaja	  joutui	  siinä	  vaiheessa	  kieltämään	  koiraansa,	  jäi	  se	  samalla	  hieman	  
ymmälle.	  Lopulta	  päästiin	  jatkamaan,	  mutta	  riistan	  hajut	  vaikeuttivat	  koko	  toisen	  osuuden	  suoritusta.	  Ja	  Aatu	  
juoksutti	  emäntäänsä	  oikein	  kunnolla	  jäljen	  ympärillä	  ja	  lopulta	  lähti	  hieman	  ennen	  katkokulmaa	  riistapolulle,	  josta	  
ei	  ollut	  paluuta.	  Katkokulmalla	  oli	  hieman	  epäröivä	  ja	  rauhallinen	  etsintä,	  jota	  haittasivat	  edelleen	  riistan	  hajut.	  
Kehoituksin	  koira	  muisti	  tehtävänsä	  ja	  suoritti	  katkon	  jalanjälkiä	  pitkin.	  Viimeisellä	  osuudella	  Aatu	  taas	  päätti	  
ulkoiluttaa	  emäntäänsä	  lenkeillä,	  joista	  toinen	  päättyi	  suureen	  tuntemattomaan	  eli	  hukkaan	  ja	  toinen	  kaadolle.	  
Tuskien	  kautta	  voittoon,	  joskaan	  lopputulos	  ei	  varmasti	  ollut	  ihan	  toiveiden	  mukainen.	  	  
	  
Ähtäri	  	  1.7.2007;	  Olavi	  Nurmiranta,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  3.	  Pisteet:	  26	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  3.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  5.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  5.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  7.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  3.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Reipas	  lähtö.	  Paljon	  ilmavainua	  käyttävä	  jäljestäjä	  tekee	  tänään	  ylimääräisiä	  tarkistuksia	  ja	  työskentely	  
on	  epävarmaa.	  Kahdesti	  koira	  poistuu	  määrätietoisesti	  jäljeltä	  ja	  palautetaan.	  Katkokulman	  koira	  selvittää	  laajalla	  
lenkillä,	  muut	  kulmat	  tarkasti.	  Koira	  merkkaa	  makauksista	  kaksi	  selvästi.	  Kaato	  kiinnosti.	  	  
	  
Oitti	  12.8.2007;	  Hannu	  Suonto,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  



Koeselostus:	  Innokas	  lähtö.	  Ensimmäinen	  osuus	  hirvenjälkien	  tarkistuksia	  lukuunottamatta	  määrätietoista	  
jäljestystä.	  Kulmalta	  mentiin	  suoraan	  ja	  jälki	  osoitettiin.	  Siitä	  edettiin	  hienosti	  kolmannen	  osuuden	  puoliväliin,	  missä	  
jälki	  täytyi	  taas	  osoittaa.	  Toinen	  kulma	  tarkasti.	  Makuista	  osoitti	  kaksi	  vauhdista	  nuuhkaisten.	  Katkokulmalta	  mentiin	  
suoraan	  ja	  koe	  keskeytettiin.	  	  
	  
	  
Quadmir’s	  Divine	  Nefertum	   FIN20812/04	  	   s.	  08.03.2004	  
i.	  Streamside’s	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  e.	  Quadmir’s	  	  Sulidae	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Kihniö	  10.6.2007;	  Jukka	  Hevonkorpi,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  3.	  Pisteet:	  23	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  4.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  4.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  3.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  6.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  3.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Paavo	  lähti	  erittäin	  innokkaasti	  ja	  vauhdikkaasti	  jäljelle.	  Se	  etenee	  reipasta	  vauhtia	  maa-‐	  ja	  varsinkin	  
ilmavainua	  käyttäen.	  Tästä	  johtuen	  koira	  kulkee	  ajoittain	  hieman	  jäljen	  sivussa.	  Ensimmäinen	  kulma	  tarkasti,	  makuu	  
nuuhkaisten	  nopeasti.	  Toisella	  osuudella	  lintu	  lähtee	  pesältä,	  mikä	  sekoittaa	  Paavon	  hetkeksi	  ja	  runsaan	  haeskelun	  
jälkeen	  tuomitaan	  hukka.	  Toinen	  kulma	  reilusti	  oikaisten.	  Vähän	  ennen	  kaatoa	  koira	  ajautuu	  riistan	  jälkiä	  kauas	  
kaadon	  taakse,	  hukka.	  Uuden	  alun	  jälkeen	  kaadolle,	  jota	  koira	  nuuskii	  ja	  jää	  paikalle.	  Paavo	  seuraa	  innokkaasti	  ja	  
ajoittain	  erinomaisesti	  jälkeä.	  Tänään	  riistavietti	  vain	  vaikutti	  liikaa	  suoritukseen.	  
	  
Oitti	  12.8.2007;	  Satu	  Savolainen-‐Pulli,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  3.	  Pisteet:	  23	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  3.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  2.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  4.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  10.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  2.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  2.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Paavo	  rauhoitetaan	  ja	  ohjataan	  jäljelle.	  1.	  osuuden	  Paavo	  jäljestää	  voimakkaasti	  aaltoillen	  pääasiassa	  
jäljen	  sivussa.	  Kulmalta	  yli	  ja	  kaarroksella	  seuraavalle	  osuudelle.	  Toisella	  osuudella	  työskentely	  hieman	  tarkentuu,	  
mutta	  yksi	  tarkistus	  johtaa	  hukkaan.	  Toinen	  kulma	  kuten	  ensimmäinen.	  Kolmannella	  osuudella	  työskentely	  tarkentuu	  
vielä	  hieman,	  mutta	  yksi	  tarkistuslenkki	  johtaa	  hukkaan.	  Kaadon	  Paavo	  sivuuttaa	  hiuksen	  hienosti	  ja	  tarkistaa	  alueen	  
ennen	  kaadolle	  menemistä.	  Paavo	  osaa	  jäljestää,	  mutta	  kova	  vauhti	  koitui	  turmioksi	  tänään.	  Vauhtia	  pois	  ja	  lisää	  
harjoitusta,	  niin	  hyvä	  tulee.	  	  
	  
	  
Quadmir’s	  Noble	  Idja	   	   FIN21296/06	  	   s.	  12.03.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  	  	  	  



	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Kihniö	  10.6.2007;	  Jari	  Salokanto,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pisteet:	  33	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  3.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  8.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  8.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  8.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  3.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Vellun	  lähtö	  vaikutti	  innokkaalle,	  mutta	  se	  pysähtyi	  kuitenkin	  lähes	  samantien	  pääsemättä	  kunnolla	  
alkuun.	  Koira	  alkoi	  pyörittää	  alkuosuuden	  päällä.	  Mutta	  pidettyään	  hetken	  porukkaa	  jännityksessä,	  se	  puikahti	  
verijäljen	  kimppuun	  metsän	  siimekseen.	  Muutama	  muukin	  pisto	  ja	  pyöritys	  ensimmäisellä	  osuudella	  antoi	  taidoista	  
hieman	  sekavan	  kuvan.	  Niin	  sekavan,	  että	  sekoitti	  jo	  tuomarin	  puhumaan	  paluusta	  jäljelle.	  Mutta	  koira	  olikin	  jäljellä	  
ja	  ikään	  kuin	  siitä	  sisuuntuneena	  sen	  jälkeen	  mentiin,	  eikä	  meinattu.	  Voimakas	  koira	  puskee	  pusikoiden	  läpi	  varmasti	  
ja	  tehokkaasti.	  Lyhyttä	  ja	  epäsymmetristä	  sik-‐sak-‐kuviota	  käyttäen	  koira	  osoittaa	  epäilykset	  taidoistaan	  
ennenaikaisiksi.	  Vauhti	  on	  paikoitellen	  jopa	  äärirajoilla	  sillä	  parhaillaan	  sen	  menoa	  on	  hankala	  hillitä.	  Makuita	  koira	  
ei	  ehdi	  huomioida,	  toisen	  kulman	  jopa	  oikaisee,	  toisen	  käy	  selvittämässä	  etumaastossa.	  Valitettavasti	  hieman	  ennen	  
kaatos	  tien	  häämöttäessä	  koira	  kaartaa	  oikealle	  riistan	  jäljelle.	  Palaa	  vielä	  paluu	  jäljellekin,	  mutta	  kaatoa	  ei	  
omatoimisesti	  löydä	  ennen	  kuin	  uudestaan	  jäljelle	  osoitettuna.	  Kani	  nuuskitaan.	  Värikäs	  suoritus,	  jolla	  koira	  osoitti	  
että	  lahjoja	  on.	  
	  
Ähtäri	  	  1.7.2007;	  Olavi	  Nurmiranta,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  46	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  5.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  12.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  12.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  2.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Määrätietoinen	  jäljestäjä,	  joka	  selvittää	  osuudet	  mallikkaasti.	  1.	  makaus	  jää	  merkkaamatta,	  mutta	  
kulmat	  koira	  selvittää	  tarkasti.	  Kaadon	  koira	  ohittaa,	  mutta	  palaa	  kehoituksesta	  kaadolle,	  jonka	  osoittaa	  riittävästi.	  
	  
Maso	  22.7.2007;	  Hannu	  Suonto,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  45	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  11.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  



	  
Koeselostus:	  	  Vauhdikas	  lähtö.	  Sopivasti	  jarrutettunakin	  reippaalla	  siksakilla	  jäljestävä	  koira.	  Katko	  yhdellä	  lenkillä.	  
Toinen	  kulma	  pienellä	  lenkillä,	  kolmas	  teetti	  hetken	  töitä,	  mutta	  selvitettiin.	  Ensimmäinen	  makuu	  ohi,	  muut	  yli.	  Kaato	  
kiinnosti,	  jäi	  paikalle.	  
	  
Renko	  29.7.2007;	  Kaarina	  Pirilä,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  47	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  12.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Vallu	  lähtee	  spanielimaisesti	  etenemään	  reippaasti,	  sik-‐sak-‐tyylillä.	  Koko	  jälki	  mennään	  päällä,	  pienellä	  
lenkillä,	  kaadolle	  saakka	  jota	  nuhkii	  ja	  ottaa	  suuhun.	  Makauksista	  1.	  merkataan	  hyvin	  pysähtyen,	  muut	  yli	  kävellen.	  
Kulmista	  toinen	  suoraan	  ja	  toinen	  pienellä	  pistolla.	  Katkos	  kahdella	  pienellä	  lenkillä	  ihmisjälkiä	  pitkin	  veretyksen	  
alkuun.	  Loistavaa	  yhteistyö	  ohjaajalla	  ja	  koiralla.	  Jälkivalmis	  nuori	  koira.	  ONNITTELUT	  OMISTAJALLE.	  
	  
Vammala	  5.8.2007;	  Katri	  Mäkitalo,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  2.	  Pisteet:	  36	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  5.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  7.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  7.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  10.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Innokas	  koira	  ”rauhoitetaan”	  ja	  jarrutetaan	  jäljelle.	  Vallu	  pyrkii	  etenemään	  nopeasti	  ja	  ohjaaja	  
jarruttaa	  koiraa	  voimakkaasti.	  Vaikka	  Vallu	  eteneekin	  maavainulla	  ja	  osuudet	  miltei	  jälkitarkasti,	  tekee	  se	  nopeita	  
”rykäisyjä”,	  jotka	  tekevät	  sen	  jäljestämisestä	  hieman	  rauhatonta	  ja	  ohjaajan	  työn	  entistä	  vaikeammaksi.	  
Katkokulman	  selvittää	  veretyksen	  lopusta	  veretyksen	  alkuun	  nopeasti	  rengastaen.	  Muutkin	  kulmat	  selvittää	  helposti	  
ja	  pienellä	  suunnan	  tarkistuksella.	  Makauksista	  1.	  osoitetaan	  nuuhkien,	  2.	  yli	  kävellessä	  nuuskaisten	  ja	  kaksi	  muuta	  
ohitetaan.	  Lukuunottamatta	  viimeisen	  osuuden	  lopussa	  tapahtunutta	  valitettavaa	  hukkaan	  johtanutta	  
määrätietoista	  riistajäljille	  poistumista,	  tekee	  Vallu	  innokasta	  ja	  iloista	  jälkityötä	  hyvässä	  yhteistyössä	  ohjaajansa	  
kanssa.	  Kaato	  kiinnosti	  ja	  Valli	  jäi	  sitä	  nuuskimaan.	  
	  
Vammala	  	  9.9.2007;	  Tuija	  Sällylä,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  42	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  10.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  10.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  



f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Koira	  lähtee	  lähes	  yli-‐innokkaana	  jäljelle,	  mutta	  ohjaaja	  jarruttaa	  koiran	  vauhdin	  sopivaksi.	  Kolme	  
ensimmäistä	  osuutta	  jäljestys	  on	  jälkitarkkaa	  aaltoilua	  jäljen	  molemmin	  puolin,	  viimeisellä	  osuudella	  runsaammin	  
tarkistuksia	  ja	  jäljestystä	  tuulen	  alla.	  Yksi	  pyörähdys	  oli	  laajempi,	  mutta	  selvitti	  sen	  ohjaajan	  kehotuksen	  jälkeen.	  
Makauksista	  yhden	  merkitsee	  pysähtyen,	  kaksi	  päältä	  mennen,	  yhden	  ohitti.	  Katkokulmalla	  pyörähdyksiä	  ja	  lopulta	  
laajalla	  rengastuksella	  veri	  löytyi,	  toinen	  kulma	  pienellä	  varmistuksella,	  viimeisellä	  useita	  pyörähdyksiä	  ennen	  kuin	  
suunta	  löytyi.	  Kaadolle	  tuli	  ilmavainulla	  ja	  nuuhki	  sitä.	  
	  
	  
Qvarnhill	  Balder	  	   	   FIN37079/04	  	   s.	  10.03.2004	  
i.	  	  Canouan	  Dorset	  Duke	  	  	  e.	  	  Qvarnhill	  Tartan	  Twinkle	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Rimal	  	  27.5.2007;	  Torsten	  Lestrand,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  42	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  5.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  10.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  8.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  12.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Starten	  ivrig.	  Startade	  med	  markvittring.	  Första	  sträckan	  med	  många	  rundningar	  av	  spåret.	  Markerade	  
legan.	  Vinkeln	  bra.	  Andra	  sträckan	  fortsatte	  med	  rundningar	  av	  spåret.	  Markerade	  legan.	  Vinkeln	  med	  liten	  kontroll.	  
Tredje	  sträckan	  mindre	  rudningar.	  Fram	  till	  klöven	  som	  den	  stannade	  vid.	  
	  
Maalahti	  	  3.6.2007;	  Kai	  Ylikoski,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  46	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  10.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  13.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Hyvä	  ohjattu	  lähtö,	  alkumakuu	  merkataan.	  Vauhdikas	  jälkikoira,	  joka	  etenee	  jäljellä	  tehden	  siksakkia	  
jäljen	  molemmin	  puolin.	  Siksak	  kuvion	  takia	  molemmille	  makuille	  tullaan	  sivusta.	  Molemmat	  makuut	  merkkaa	  hyvin	  
pysähtyen	  ja	  nuuskien	  molemmat	  kulmat	  hyvin.	  3.	  osuuden	  alussa	  tehdään	  lenkki	  hirven	  jäljille,	  palataan	  kulmalle	  ja	  
sitten	  jatkaa	  veriuraa	  pitkin.	  Kaadolle	  takaa,	  sorkkaa	  nuuskii	  ja	  jäi	  viereen.	  Hyvä	  itsenäinen	  suoritus,	  joka	  paranee	  
vielä	  kun	  vahtia	  saadaan	  pois.	  
	  
	  
Saframin	  Jalomieli	  	   	   FIN33865/04	  	   s.	  07.05.2004	  



i.	  Qvarnhill	  Pipes	  and	  Drums	  	  	  e.	  Saframin	  E-‐mail	  Me	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Espoo	  	  29.4.2007;	  Satu	  Savolainen-‐Pulli,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  47	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  10.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  13.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Jeccu	  rauhoitetaan	  ja	  ohjataan	  jäljelle.	  Jeccu	  jäljestää	  kaikki	  osuudet	  pääsääntöisesti	  pientä	  sik-‐sak	  
kuviota	  tehden.	  Kaikilla	  osuuksilla	  Jeccu	  tekee	  muutamia	  pieniä	  tarkistuslenkkejä	  ja	  toisella	  kolme	  isompaa.	  Kulma	  
pienellä	  lenkillä.	  2.	  kulma	  tarkasti.	  Kaadolle	  Jeccu	  tulee	  suoraan	  ja	  omistaa	  nuuhkien.	  Erinomaista	  ohjaajan	  ja	  koiran	  
yhteistyötä.	  	  
	  
Espoo	  	  17.6.2007;	  Kati	  Huovila,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  45	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  10.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  8.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  13.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Jeccu	  rauhoitettiin,	  näytettiin	  makaus,	  minkä	  haisteli	  ja	  ohjattiin	  tarkasti	  krepitykselle.	  Jälki	  edetään	  
maa-‐ja	  ilmavainulla	  tarkasti	  tai	  aaltoillen	  melko	  reipasta	  kävelyvauhtia.	  1.	  osuuden	  lopulla	  ja	  2.	  osuuden	  puolivälissä	  
määrätietoisesti	  ja	  innokkaasti	  jäljen	  sivuun	  pyörimään,	  mistä	  kehoituksista	  jatkoon.	  Makauksista	  kolme	  
erinomaisesti	  merkaten,	  yksi	  ohi	  tuulen	  painaessa	  hajua.	  Kulmat	  tarkasti.	  Katkolla	  takalenkin	  kautta	  veretyksen	  
alkuun.	  Ilmavainulla	  kaadon	  lähelle,	  lenkki	  sivussa	  ja	  haistelemassa	  sorkkaa,	  mihin	  jäi.	  Vauhtia	  hiljemmäksi	  
tarkkuuden	  parantamiseksi.	  	  
	  
Vihti	  	  29.7.2007;	  Hannu	  Palonen,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  3.	  Pisteet:	  25	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  2.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  4.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  4.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  10.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  2.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  



Koeselostus:	  Rauhallisesti	  liikkeelle.	  Heti	  lähdöstä	  pikkuhiljaa	  jäljeltä	  poispäin,	  kunnes	  tuomitaan	  hukka.	  Jäljelle	  
tuotuna	  hyvin	  makuulle,	  aivan	  sen	  vieressä	  on	  aito	  makuu,	  joka	  myös	  tutkitaan.	  Kaikille	  makuille	  pysähtyy.	  Katko-‐
kulmalla	  reippaasti	  yli,	  tulee	  kuitenkin	  takaisin,	  jatkaen	  ihmisjälkeä.	  2.	  kulmalla	  myös	  laajat	  lenkit.	  Viimeisen	  makuun	  
jälkeen	  määrätietoinen	  poistuminen	  jäljeltä,	  2.	  hukka.	  Loppu	  tarkemmin.	  Kaatokäytös	  hyväksytty.	  	  
	  
	  
Sisustars	  Just	  A	  Jewel	   	   FIN26135/04	  	   s.	  17.01.2004	  
i.	  Astrospring’s	  Flash	  Of	  Lightning	  	  	  	  	  e.	  Sisustar’s	  Duchess	  Of	  Dunsnell	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Ähtäri	  	  1.7.2007;	  Olavi	  Nurmiranta,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Epävarma	  lähtö.	  Kohta	  suuntakrepin	  jälkeen	  koira	  jää	  pyörimään	  jäljen	  ympärillä	  ja	  tuomitaan	  
hukkaan.	  Sama	  toistuu	  palautuksen	  jälkeen.	  Selvitään	  ensimmäiselle	  kulmalle,	  missä	  koira	  merkkaa	  makauksen,	  
mutta	  jälkityö	  ei	  tänään	  kiinnostanut	  ja	  koe	  keskeytetään.	  	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Amor	  Amor	  Amor	  	   FIN43764/01	  	   s.	  19.08.2001	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  Simbadthesailor	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐Pie	  Quiereme	  Mucho	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Sipoo	  	  5.8.2007;	  Paul	  Vuori,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Lähtömakuu	  osoitetaan	  koiralle	  ja	  opastetaan	  opastusalue	  loppuun.	  Jälkeä	  edetään	  hetki	  ilmavainun	  
turvin	  kunnes	  havaitaan	  hirven	  jäljet,	  joille	  poistutaan	  välittömästi.	  Lähes	  välittömästi	  palautuksen	  jälkeen	  sama	  
toistuu	  eli	  peräkkäin	  kaksi	  hukkaa.	  Toisen	  palautuksen	  jälkeen	  osuus	  loppuun	  muutamalla	  isohkolla	  tarkistuksella.	  
Makuu	  nuuhkitaan	  erittäin	  tarkkaan	  ja	  kulma	  pienellä	  lenkillä.	  Toinen	  osuus	  puoliväliin	  vauhdikkaasti	  ilmavainulla	  
riistanjäljille	  asti,	  joille	  taas	  poistutaan	  ja	  tuomitaan	  kolmas	  hukka.	  Harjoituksen	  vuoksi	  loppuun.	  Loppuosuus	  hyvää	  
jäljestystä.	  Viimeinen	  makuu	  merkitään,	  kulma	  tarkasti.	  Viimeinen	  osuus	  pienillä	  suuntaa	  tarkistavilla	  kehoituksilla.	  
Lopussa	  sorkka	  kiinnostaa.	  Päivän	  jälkisuorituksessa	  koiran	  riistaherkkyys	  aiheuttaa	  hukat.	  Riistattomalla	  alueella	  
jälkeä	  edetään	  tarkasti	  reippaalla	  kävelyvauhdilla.	  	  



	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Flymetothemoon	  	   FIN26564/04	  	   s.	  12.04.2004	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  Funky	  Jam	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐Pie	  Bella	  Ciao	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Ylämaa	  	  17.5.2007;	  Seppo	  Venäläinen,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  3.	  Pisteet:	  22	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  4.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  4.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  4.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  4.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  3.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Lähtömakaus	  hypätään	  yli,	  ohjataan	  jäljelle.	  1.	  osuus	  hyvää	  jäljestystä,	  2.	  osuus	  myös	  hyvin	  yhdellä	  
tarkastuspistolla,	  3.	  osuus	  suurin	  osa	  osuutta	  jäljen	  vieressä,	  4.	  osuus	  kahdella	  isolla	  tarkistuslenkillä.	  Makauksista	  1,	  
2	  ja	  3	  yli	  ja	  4	  merkataan	  pysähtymällä.	  1.	  kulma	  jossa	  katko	  kuljetaan	  veretyksen	  loppuun	  ja	  laajalla	  lenkillä	  uudelle	  
osuudelle,	  2-‐	  ja	  3-‐kulma	  tuottavat	  hukat.	  Kania	  nuuhkii.	  	  
	  
Pyhtää	  	  20.5.2007;	  Hannu	  Palonen,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  40	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  5.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  7.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Reipas	  lähtö,	  jäljestys	  lähes	  koko	  ajan	  tuulen	  alapuolella	  kulkien.	  Katkokulma	  erittäin	  laajalla	  lenkillä.	  
Toinen	  pienemmällä,	  kolmas	  oikaisten.	  Makuista	  yksi	  tarkistaen,	  kaksi	  yli,	  yksi	  ohi.	  Kaatokäytös	  hyväksytty.	  
	  
Joutseno	  	  15.7.2007;	  Heikki	  Vesikko,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Lähtee	  nopeasti,	  etenee	  jälkitarkasti	  alun	  100	  m	  maavainulla.	  Nostaa	  siinä	  kirsun	  ylös,	  ottaa	  riistan	  
vainun	  (voimakkaan).	  Edetään	  jälkeä	  tehden	  tarkastuspistoja	  jäljen	  sivulle.	  Yksi	  niistä	  oli	  kanalinnun	  lentoonlähtö.	  



Edettiin	  katkokulmalle,	  jota	  jatkettiin	  (etenemistä)	  yli	  määrätietoisesti.	  Tuomittiin	  hukka.	  Seuraavalla	  osuudella	  pyrki	  
etenemään	  katkokulman	  ”hukan”	  suuntaan.	  Palaa	  sieltä	  (haaskamökin	  suunnasta)	  jäljen	  tuntumaan,	  mutta	  poistuu	  
siltä	  kuitenkin	  määrätietoisesti.	  Saa	  hukan.	  Ylittää	  vielä	  viimeisen	  kulman	  katkokulman	  tavoin.	  Tällöin	  koe	  keskeytyi	  
kolmannen	  hukan	  jälkeen.	  
	  
Oitti	  	  12.8.2007;	  Hannu	  Suonto,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Lähtö	  reipas.	  Määrätietoista	  tarkkaa	  jäljestystä	  ensimmäisen	  osuuden	  puoliväliin,	  missä	  lähdettiin	  
riistajäljille	  ja	  jälki	  osoitettiin.	  Katko	  selvitettiin	  reilulla	  lenkillä.	  Toisen	  osuuden	  alussa	  lähdettiin	  taas	  riistajäljille	  ja	  
koira	  palautettiin.	  Siitä	  päästiin	  hienosti	  kolmannen	  osuuden	  loppupuolelle,	  missä	  taas	  määrätietoinen	  poistuminen	  
ja	  koe	  keskeytettiin.	  Toinen	  kulma	  tarkasti.	  Makuista	  yksi	  yli,	  toinen	  pikaisesti	  nuuhkaisten,	  kolmas	  selvästi	  tutkien.	  	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Sandman	  	   	   FIN36015/00	  	   s.	  28.07.2000	  
i.	  Hightide’s	  Reminder	  Man	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐Pie	  Emmanuelle	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Hauho	  	  6.5.2007;	  Jukka	  Kuparinen,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  2.	  Pisteet:	  33	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  5.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  8.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  7.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  8.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  2.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Innokkaasti	  jäljelle.	  Mukava	  vauhtista	  maavainuista	  jäljestystä.	  1.	  osuudella	  vain	  pari	  tarkistuslenkkiä	  
muuten	  jäljen	  tuntumassa.	  1.	  kulmalla	  erittäin	  runsaasti	  pyörimistä,	  mutta	  lopulta	  jatko	  löytyi.	  Toinen	  osuus	  
aaltoillen	  jäljen	  molemmin	  puolin.	  Katkokulmalla	  jälleen	  pyörimistä	  hukan	  rajoilla,	  mutta	  pääsi	  itsenäisesti	  jatkoon.	  
Kolmas	  osuus	  hyvin	  ja	  kulmalla	  taas	  pyörimistä.	  Viimeisellä	  osuudella	  poistui	  jäljeltä	  niin	  pitkälle	  että	  tuli	  hukka.	  
Palautuksen	  jälkeen	  hyvin	  kaadolle,	  jota	  nuoli	  ja	  näykki.	  Kaikki	  makuut	  koira	  jätti	  huomiotta.	  Tänään	  ei	  ollut	  Andyn	  
päivä.	  	  
	  
	  
Walnut	  Wild	  West	   	   FIN22958/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  



Oitti	  12.8.2007;	  Satu	  Savolainen-‐Pulli,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  44	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  9.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  12.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	   	  
	  
Koeselostus:	  	  Ohjattu	  lähtö.	  Remu	  jäljestää	  1.	  osuudella	  reipasta	  kävelyvauhtia	  risteillen	  jäljen	  molemmin	  puolin	  
laajoja	  lenkkejä.	  1.	  makaus	  merkataan	  ja	  kulma	  pienellä	  lenkillä.	  Toisella	  osuudella	  meno	  hieman	  rauhoittuu	  ja	  
työskentely	  tarkentuu.	  Toinen	  makaus	  merkataan	  hieman	  hätäisesti	  ja	  kulma	  pienellä	  suunnan	  tarkastuksella.	  
Kolmas	  osuus	  lähes	  toisen	  osuuden	  kaltainen,	  mutta	  tarkistukset	  lisääntyvät	  hieman.	  Kaadolle	  tullaan	  takakautta	  
kiertäen.	  Kaadon	  Remu	  omistaa	  jalkaa	  nostaen,	  kaatoa	  nuuhkien	  ja	  sille	  jääden.	  Vauhtia	  pois	  niin	  tarkkuus	  paranee	  
samoin	  kuin	  pisteet.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Atomic	  Bomb	  	   FIN10945/04	  	   s.	  28.011.2003	  
i.	  	  Bogaloo’s	  	  Nostradamus	  	  e.	  Windsongs	  Caterpillar	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Köyliö	  17.5.2007;	  Ilkka	  Niemi,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  43	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  4.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  10.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  12.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	   	  
	  
Koeselostus:	  	  Ato	  kiinnostui	  alkumakauksesta.	  Jäljestys	  on	  maavainuista,	  vauhti	  sopiva,	  lopussa	  jopa	  reipas.	  Aton	  
tyyli	  on	  tehdä	  aivan	  pieniä	  pistoja	  ja	  tarkistuskierroksia,	  mutta	  ne	  tehdään	  aivan	  jäljen	  päällä.	  Melko	  runsaasti	  tulee	  
myös	  pysähdyksiä.	  Kehotuksia	  tarvitaan	  paljon,	  mutta	  ne	  auttavat	  jatkamaan.	  1.	  kulma	  tarkasti.	  2.	  kulmalla	  
kierretään	  ensin	  koko	  kulma,	  jolle	  tullaan	  takakautta.	  Merkataan	  makaus	  hyvin	  kuten	  ensimmäinenkin.	  2.	  kulmalta	  
lähdetään	  laajahkolla	  kaarroksella	  seuraavalle	  osuudelle.	  Kaadon	  Ato	  nuuhkii	  ja	  jäi	  seisomaan	  viereen.	  	  
	  
Köyliö	  15.7.2007;	  Jukka	  Korsberg,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  49	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  14.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  



Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Erinomainen	  jälkikoira,	  joka	  lähdön	  jälkeen	  etenee	  aaltoillen	  koko	  jäljen	  matkan.	  Koira	  käyttää	  
maavainua	  ollessaan	  jäljen	  päällä	  ja	  ilmavainulla	  palaa	  hienosti	  jäljelle.	  Koiraa	  on	  todella	  helppo	  lukea	  sen	  
työskentelytavan	  mukaan.	  Kaksi	  kanalintua	  lähti	  jäljen	  läheisyydestä	  ja	  koira	  jouduttiin	  pari	  kertaa	  muistuttamaan	  
tehtävästä.	  Makaukset	  merkkaa	  molemmat	  hienosti,	  kulmat	  suunnantarkistusrenkaalla;	  pienet.	  Kaadolle	  
ilmavainulle	  sivusta,	  kun	  sitä	  pakoon	  lehtenyttä	  lintuakin	  piti	  tarkastaa.	  Erinomainen	  itsenäinen	  suoritus,	  jota	  oli	  
todella	  ilo	  seurata.	  	  
	  
	   	  ________________________________________________________________	  

	  
JÄLJESTÄMISKOKEIDEN	  TULOKSET	  
NARTUT	  

	  
Adamant’s	  Be	  My	  Dream	   	   FIN35583/02	  	   s.07.07.2002	  
i.	  Adamant’s	  Golden	  Boy	  	  	  e.	  Adamant’s	  Ellen	  Beatrix	  
	  
Jäljestämiskoe	  tulokset:	  
Oitti	  12.8.2007;	  Hannu	  Suonto,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Varovainen	  alku.	  Heti	  alussa	  alkoi	  jäljestyksen	  lisäksi	  runsas	  riistajäljen	  tarkastelu.	  Makuut	  ylitettiin	  
niihin	  reagoimatta.	  Toisen	  osuuden	  alussa	  koiraa	  vietiin	  eteenpäin,	  mutta	  sama	  tyyli	  jatkui.	  Toiselle	  kulmalle	  jäätiin	  
pyörimään	  ja	  jälki	  osoitettiin	  uudelleen.	  Kolmannen	  osuuden	  puolivälissä	  koe	  keskeytettiin,	  kun	  näytti	  siltä	  että	  aikaa	  
menee	  1,5	  tuntia.	  Koira	  kyllä	  näytti,	  että	  jäljestää	  osataan,	  mutta	  tänään	  oli	  liikaa	  muuta	  mielenkiintoista	  
tarkistettavaa.	  
	  
	  
Ancer’s	  Carina	  	   	   FIN23416/04	  	   s.	  03.04.2004	  
i.	  Saframin	  Final	  Fantasy	  	  	  e.	  Ancer’s	  Angel	  
	  
Jäljestämiskoe	  tulokset:	  
Joutseno	  	  15.7.2007;	  Kerttu	  Lampinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pisteet:	  36	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  4.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  8.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  8.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  



sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  10.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  3.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Alkumakaus	  huomioidaan.	  Jäljestys	  on	  reipasvauhtista,	  ilmavainuista,	  jäljen	  kahden	  puolen	  aaltoilevaa.	  
1.	  osuudella	  lintuparvi	  houkuttelee	  koiran	  pois	  jäljeltä	  hukkaan	  asti.	  Kumpikin	  kulma	  jää	  huomioimatta,	  ensimmäinen	  
yli	  pyyhkäisten	  ja	  toinen	  ohi.	  Toisen	  osuuden	  keskivaiheilla	  laajahko	  kierros,	  jälki	  löytyy	  omatoimisesti.	  3.	  osuus	  
samoin	  yhdellä	  kierroksella.	  Kaato	  löytyy	  suoraan,	  ensin	  vähän	  arastellen	  nuuhkien,	  mutta	  heti	  reipastuen,	  
pelkäämättä.	  Miellyttävä	  parivaljakko.	  
	  
	  
Ancer’s	  Fortunate	  Girl	  	   	   FIN14518/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Beauty	  Dream	  
	  
Jäljestämiskoe	  tulokset:	  
Joutseno	  	  15.7.2007;	  Kerttu	  Lampinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  -‐.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  -‐.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  -‐.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  -‐.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Innostunut	  nopea	  lähtö.	  Jäljestää	  suurelta	  osin	  maavainulla,	  mutta	  poistuessaan	  jäljeltä	  myös	  ilmavainu	  
toimii.	  Tekee	  laajahkon	  kaarron	  ensimmäisellä	  osuudella,	  palaa	  mutta	  lähtee	  uudelleen	  samoihin	  maisemiin	  ja	  
tuomitaan	  hukka.	  Kulmaa	  ei	  merkkaa	  vaan	  menee	  läheltä	  ohi.	  2.	  osuudella	  joutuu	  tuulen	  vuoksi	  mäen	  harjanteella	  
myös	  niin	  kauas,	  että	  tulee	  hukka.	  2.	  kulma	  jää	  myös	  merkkaamatta.	  3.	  osuudella	  lähtee	  paluujäljelle	  aivan	  osuuden	  
alussa	  ja	  tulee	  keskeytys.	  Loppu	  harjoitellen.	  Sorkka	  ei	  tunnu	  koirasta	  kiinnostavalta.	  Nuori	  koira,	  jolla	  on	  vielä	  liikaa	  
intoa.	  
	  
	  
Baskethill’s	  Highlandblossom	   FIN29026/02	  	   s.	  30.05.2002	  
i.	  Streamside’s	  Kingfisher	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Gemima	  Jones	  
	  
Jäljestämiskoe	  tulokset:	  
Pyhäntä	  	  9.9.2007;	  Juha	  Junkala,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI1.	  Pisteet:	  41	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  5.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  9.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  8.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  12.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  



	  
Koeselostus:	  Lähtö	  innokas.	  Etenee	  reippaalla	  nopeudella	  käyttäen	  sekä	  maa-‐	  että	  ilmavainua.	  Työskentelee	  ajoittain	  
hyvin	  jälkitarkasti,	  mutta	  tekee	  runsaasti	  tarkistuslenkkejä.	  Merkkasi	  kolme	  makausta,	  kulmilla	  tarkistuslenkit.	  Kanin	  
löysi	  parin	  tarkistuslenkin	  jälkeen,	  nuuhki	  ja	  jää	  viereen	  seisomaan.	  Erittäin	  hyvä	  suoritus.	  
	  
	  
Baskethill’s	  Ivory	  And	  Ebony	  	   FIN34949/05	  	   s.	  23.06.2005	  
i.	  With	  Touch	  Holy	  Moses	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Highlandblossom	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Pyhäntä	  	  10.6.2007;	  Martti	  Hirvonen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  48	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  13.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Määrätietoisesti	  jäljelle.	  Melko	  tarkkaa	  jäljestystä	  koko	  jäljen	  matkan.	  Ensimmäinen	  kulma	  tarkasti,	  
osoittaa	  makauksen.	  Toinen	  kulma	  tarkasti,	  ei	  osoita	  makausta.	  Osoittaa	  kaadon	  jäämällä	  sitä	  nuuhkimaan.	  
Sopivalla	  vauhdilla	  työskentelevä	  erinomainen	  jäljestäjä.	  
	  
Pyhäntä	  1.7.2007;	  Heikki	  Ryynänen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pisteet:	  36	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  4.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  7.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  8.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  10.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  Koira	  tietää	  hyvin	  metsään	  menon	  tarkoituksen,	  nuuhkaisee	  lähtömakauksen	  ja	  lähtee	  etenemään	  
sopivaa	  kävelyvauhtia	  maavainua	  käyttäen.	  Jokaisella	  osuudella	  pari	  pientä	  tarkistuslenkkiä,	  joista	  toisen	  osuuden	  
määrätietoinen	  poistuminen	  johti	  hukkaan.	  Ensimmäisen	  makauksen	  merkkaa	  selvästi	  pysähtyen,	  kulma	  selviää	  
vaivatta.	  Toista	  kulmaa	  oikaisee	  vähän,	  jäljen	  makaus	  jää	  merkkaamatta.	  Kaadon	  löytää	  ja	  jää	  nuuskimaan.	  Toisen	  
osuuden	  loppuun	  erinomaista	  jäljestystä,	  koiran	  ollessa	  kiinni	  huippupisteissä.	  
	  
Oitti	  12.8.2007;	  Satu	  Savolainen-‐Pulli,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  45	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  10.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  8.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  13.	  



e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Iiris	  ohjataan	  jäljelle.	  Ensimmäisen	  osuuden	  Iiris	  jäljestää	  rauhallista	  vauhtia	  ihmetellen	  ja	  runsaasti	  
tarkistuksia	  tehden.	  Ensimmäinen	  makaus	  merkataan	  ja	  kulma	  tarkasti.	  Toisella	  osuudella	  tarkistukset	  vähenevät	  ja	  
vauhti	  kasvaa.	  Toinen	  makaus	  merkataan	  ja	  kulma	  laajoilla	  lenkeillä.	  Kolmannella	  osuudella	  jäljestysvauhti	  on	  jo	  
reipasta	  kävelyvauhtia	  ja	  osuudella	  tehdään	  vain	  pari	  pientä	  tarkastusta.	  Kaadon	  omistaa	  nuuhkien	  ja	  sille	  jääden.	  
Hyvää	  jäljestystä	  aloittelevalta	  koiralta.	  Hyvä	  koiran	  ja	  ohjaajan	  yhteistyö.	  
	  
Pyhäntä	  	  19.8.2007;	  Eino	  Jämsä,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  44	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  10.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  8.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  13.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Iiris	  aloittaa	  haistelemalla	  lähtömakauksen.	  Etenee	  kulkien	  jäljellä,	  tehden	  kuitenkin	  useita	  tarkistuksia	  
jäljen	  molemmin	  puolin.	  Makauksista	  Iiris	  merkkaa	  ensimmäisen,	  toisen	  ja	  neljännen.	  Kulmat	  Iiris	  selvittää	  
omatoimisesti.	  Toisella	  kulmalla	  ollut	  katkos	  aiheuttaa	  pitempään	  selvittämistä,	  selviten	  siitä	  kuitenkin	  
omatoimisesti.	  Kaadolle	  Iiris	  pysähtyi	  ja	  nuoli.	  
	  
Kajaani	  9.9.2007;	  Asko	  Kukkola,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  48	  
Koeselostus:	  (	  puuttuu	  )	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Cici	  D’Amour	   	   FIN31204/03	  	   s.	  24.05.2003	  
i.	  Streamside’s	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  e.	  Livingdale’s	  Cream	  Caramel	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Petäjävesi	  20.5.2007;	  Olavi	  Nurmiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pisteet:	  38	  
Koeselostus:	  (	  puuttuu	  )	  
	  
Oitti	  12.8.2007;	  Satu	  Savolainen-‐Pulli,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  



	  
Koeselostus:	  Cici	  rauhoitetaan	  ja	  ohjataan	  jäljelle.	  Cici	  jäljestää	  pääsääntöisesti	  ilmavainulla	  jäljen	  sivussa.	  
Ensimmäisellä	  osuudella	  tulee	  kaksi	  hukkaa	  ja	  toisella	  osuudella	  koe	  keskeytyy	  kolmanteen	  hukkaan.	  Harjoitellaan	  
loppuun.	  Lisää	  harjoitusta,	  niin	  tuloksetkin	  paranevat.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Evening	  Star	  	   	   FIN43216/03	  	   s.	  19.09.2003	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  e.	  	  Coco	  Hit’s	  Bellissima	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Pyhäntä	  	  1.7.2007;	  Heikki	  Ryynänen,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  40	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  5.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  9.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  8.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  11.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Ohjatusti	  liikkeelle,	  josta	  alkaa	  jäljen	  sivussa,	  välillä	  puolta	  vaihtain,	  ja	  tarkastuslenkkejä	  sivulle	  tehden,	  
maa-‐	  ja	  ilmavainuinen	  eteneminen.	  Ensimmäisellä	  kulmalla	  kaksi	  päällekkäistä	  laajaa	  rengasta.	  Katkokulma	  selvisi	  
molempiin	  suuntiin	  rengastaen.	  Kolmas	  kulma	  meni	  pitkäksi,	  mutta	  kaartoi	  sieltä	  viimeisen	  osuuden	  alkuun.	  Kaadon	  
löysi	  ja	  pysähtyi	  nuuskimaan.	  Makauksista	  ensimmäisen	  kiersi,	  seuraavaa	  merkkasi	  selvästi	  pysähtyen	  ja	  viimeisen	  
merkkasi	  hätäisesti.	  
	  
Pyhäntä	  19.8.2007;	  Eino	  Jämsä,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  44	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  12.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  2.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Kara	  aloittaa	  rauhallisesti	  jäljestämään,	  mutta	  kirii	  vauhtia	  jäljestyksen	  edetessä.	  Kolmannella	  
osuudella	  Kara	  tekee	  useita	  tarkistuksia.	  Kulmat	  selvitetään	  pienin	  tarkistuksin.	  Ensimmäisen	  kulman	  katkoa	  
selvitettiin	  omatoimisesti.	  Makauksia	  Kara	  ei	  merkkaa	  kolmatta	  lukuunottamatta.	  Kaadolle	  pysähdytään	  ja	  
haistellaan.	  
	  
	  
Daffodils	  Belinda	  	   	   FIN24580/04	  	   s.	  01.04.2004	  
i.	  Nimblewhit	  Norwegian	  Fun	  	  	  e.	  	  Boondock’s	  Gal	  Of	  The	  Year	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Espoo	  17.6.2007;	  Juhani	  Heikniemi,	  Suomi	  



Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  	  40	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  8.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  5.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  14.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Emmalle	  osoitetaan	  lähtö,	  josta	  alkaa	  rauhallinen	  jälkityö.	  Heti	  alussa	  ilmeisesti	  linnun	  pesimäpaikka	  
aiheuttaa	  monet	  tarkastuslenkit	  alkumakaukselle	  asti,	  joka	  pysähdytään	  syömään.	  Sitten	  aaltoilevaa	  jäljestystä	  
suoran	  loppupuolelle,	  jossa	  monta	  tarkastuspistoa	  jäljen	  molemmille	  puolille.	  Kulman	  osoittaa	  syöden,	  jonka	  jälkeen	  
suunnan	  tarkastus	  ja	  uudelle	  suoralle.	  Suoralla	  muutamia	  tarkastuslenkkejä	  -‐	  ja	  pistoja,	  muuten	  hyvin.	  Kulma	  
osoitetaan	  nuuhkimalla.	  Kun	  ohjaaja	  alkoi	  toisella	  suoralla	  luottamaan	  koiraansa,	  niin	  parin	  työskentely	  parani	  
selvästi.	  Eli	  toinen	  ja	  kolmas	  suora	  hyvää	  työskentelyä	  jälkiparilta.	  
	  
	  
Desperados	  Uma	   	   FIN37793/06	  	   s.	  01.09.2005	  
i.	  Brigadoon	  Ebony	  &	  Ivory	  	  	  e.	  Desperados	  Qandis	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Ähtäri	  	  1.7.2007;	  Olavi	  Nurmiranta,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  -‐.	  Pisteet:	  	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  -‐.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  -‐.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  -‐.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  -‐.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  -‐.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Epävarma	  lähtö.	  Ilmavainuinen	  jäljestäjä,	  koukkii	  paljon	  jäljen	  sivuun.	  1	  ja	  3	  osuudella	  koira	  lähtee	  
riistan	  jäljille	  ja	  joudutaan	  palauttamaan.	  Ennen	  kolmatta	  kulmaa	  ohjaaja	  keskeyttää	  kokeen	  koiran	  lähtiessä	  riistan	  
jäljille.	  Makauksista	  koira	  merkkasi	  selvästi	  kaksi.	  
	  
	  
Engwell’s	  Xaraco	  	   	   FIN21027/05	  	   s.	  17.03.2005	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  	  Engwell’s	  Stormy	  Weather	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Espoo	  	  29.4.2007;	  Satu	  Savolainen-‐Pulli,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  46	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  11.	  



e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Kerttu	  ohjataan	  jäljelle	  ja	  ohjausalueen	  jälkeen	  alkaa	  itsenäinen	  sopivanvauhtinen	  jäljestys.	  Kaikki	  
osuudet	  jäljestetään	  maavainulla	  aivan	  jäljen	  päällä	  tai	  sen	  välittömässä	  läheisyydessä	  pientä	  sik-‐sak	  kuviota	  
käyttäen.	  Kaikilla	  osuuksilla	  Kerttu	  tekee	  pari	  pientä	  tarkistuslenkkiä.	  1.	  makaus	  merkataan	  hätäisesti	  ja	  kulma	  
muutamalla	  lenkillä.	  2.	  kulma	  kierretään	  ulkokautta,	  jolloin	  makaus	  jää	  merkkaamatta.	  Kaadon	  Kerttu	  omistaa	  
nuuhkien	  ja	  nuollen.	  Erinomainen	  ohjaajan	  ja	  koiran	  yhteistyö.	  
	  
Vihti	  	  29.7.2007;	  Satu	  Savolainen-‐Pulli,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI2.	  Pisteet:	  31	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  4.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  6.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  8.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  7.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  3.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Näytetty	  aloitus,	  mistä	  Kerttu	  aloittaa	  itsenäisen,	  melko	  reippaan	  maa-‐	  ja	  ilmavainuisen	  jälkityön.	  
Osuudet	  kuljetaan	  tarkasti	  tai	  aaltoillen	  jäljen	  päällä	  tuulestakin	  johtuen.	  Makauksista	  2	  vierestä	  ohi	  ja	  2	  yli,	  pään	  
vain	  painuessa	  hieman	  alas.	  1.	  kulma	  pitkäksi	  sorkan	  jäljille.	  Katkolla	  veren	  lopusta,	  ilmavainulla	  kaartaen	  jatkoon.	  3.	  
kulmalla	  kaksi	  suurempaa	  lenkkiä.	  Kaadolle	  ilmavainulla.	  
	  
	  
Hightide’s	  Bon-‐Bon	  	   	   FIN37687/97	  	   s.	  08.09.1997	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Exclusive	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐pie	  Uptown	  Girl	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Vihti	  	  9.9.2007;	  Pekka	  Tuomi,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  49	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  14.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Hyvä	  ohjattu	  lähtö.	  Osuudet	  jäljen	  päällä.	  Makaukset	  merkkaa.	  Viimeisellä	  kulmalla	  5	  m	  ylitys,	  muut	  
jäljen	  päällä.	  Katko	  lenkein.	  Kaatoa	  nuoli	  ja	  nuuhki.	  
	  
Hamina	  22.9.2007;	  Jukka	  Korsberg,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  45	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  10.	  



c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  12.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Hyvä	  ohjaus	  krepityksen	  matkan,	  minkä	  jälkeen	  alkaa	  rauhallinen	  eteneminen	  maavainua	  hyödyntäen.	  
Ensimmäinen	  makaus	  merkataan	  hyvin.	  Tämän	  jälkeen	  sorkanjäljet	  pyörittävät	  koiraa	  melko	  paljon,	  selviää	  kuitenkin	  
itse	  eteenpäin.	  Ensimmäinen	  kulma	  pienellä	  ylityksellä,	  muuten	  hyvin.	  Toinen	  osuus	  suoraan	  makaus	  merkaten.	  
Katkokulma	  hienosti	  rengastusta	  suurentamalla,	  mutta	  sen	  jälkeen	  koiralla	  vaikeuksia	  päästä	  eteenpäin.	  Se	  tekee	  
kolme	  lenkkiä	  niitä	  koko	  ajan	  laajentamalla.	  Pääsee	  kuitenkin	  itsenäisesti	  eteenpäin,	  makaus	  ohitetaan	  tuulen	  
alapuolelta.	  Kulmalla	  taas	  pieni	  ylitys,	  josta	  nopeasti	  viimeiselle	  osuudelle,	  makaus	  merkataan	  ja	  kaadolle	  suoraan	  
jääden	  sitä	  nuolemaan.	  Erinomainen	  suoritus	  jossa	  sorkanjäljet	  hieman	  haittasivat	  etenemistä.	  
	  
Hamina	  23.9.2007;	  Asko	  Kukkola,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  43	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  10.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  10.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Bon-‐Bon	  tutkii	  erittäin	  hyvin	  lähtömakauksen	  ja	  lähtee	  etupäässä	  maavainuiseen	  jäljestykseen	  edeten	  
jälkeä	  ihanneajassa,	  pienellä	  aaltoliikkeellä.	  Lähtee	  hyvin	  jäljelle	  eikä	  ensimmäisen	  osuuden	  alkupuolella	  linnun	  
lentoonlähtökään	  haittaa	  jäljestystä.	  Ensimmäinen	  osuus	  hyvin	  yhdellä	  pienellä	  lenkillä	  kulmalle,	  kulmalla	  myös	  
katkos.	  Tutkii	  kulman	  taustan	  ja	  useammalla	  rengastuksella	  löytää	  seuraavan	  osuuden.	  Toinen	  osuus	  mallikkaasti	  
kulmalle.	  Kulmalla	  pyörimistä,	  löytää	  kuitenkin	  itsenäisesti	  kolmannen	  osuuden,	  mikä	  hyvin	  yhdellä	  pienellä	  lenkillä	  
kolmannelle	  kulmalle.	  Kulma	  rengastaen.	  Neljäs	  osuus	  hyvää	  ja	  varmaa	  jäljestystä	  kaadolle,	  minkä	  osoittaa	  
haistellen.	  Makauksista	  osoittaa	  ensimmäisen	  erittäin	  hyvin,	  toisen	  ja	  neljännen	  vauhtia	  hidastaen	  nuuhkaisee,	  olisi	  
saanut	  pysähtyä	  pidemmäksi	  aikaa	  molemmille	  makauksille.	  Kolmannen	  makauksen	  osoittaa	  riittävän	  hyvin.	  Tyylikäs	  
jäljestyspari,	  jonka	  liikkumista	  maastossa	  on	  ilo	  seurata.	  Tänään	  pisteisiin	  vaikuttaa	  katkolla	  sekä	  toisella	  kulmalla	  
pyöriminen	  sekä	  kahden	  makauksen	  vajavainen	  merkkaus.	  
	  
	  
Prowalde’s	  Merry	  Music	   	   	  FIN29088/04	  	   s.	  06.05.2004	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  	  Saframin	  Hällä	  Väliä	  	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Renko	  	  2.9.2007;	  Satu	  Savolainen-‐Pulli,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  48	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  10.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  13.	  



e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Ohjattu	  lähtö.	  Minttu	  jäljestää	  rauhallista	  kävelyvauhtia	  1.	  ja	  2.	  osuuden.	  3.	  osuus	  mennään	  jo	  reipasta	  
kävelyvauhtia.	  2.	  osuudella	  tehdään	  yksi	  	  isompi	  tarkistuslenkki,	  muuten	  lähes	  jäljen	  päällä	  koko	  jäljen.	  Makaukset	  
Minttu	  merkkaa	  hyvin	  ja	  kulmat	  pienellä	  lenkillä.	  Kaadolle	  tullaan	  suoraan	  ja	  sen	  Minttu	  omistaa	  nuuhkien	  ja	  sille	  
jääden.	  Erinomainen	  suoritus	  aloittelevalta	  parivaljakolta.	  
	  
	  
Prowalde’s	  Merry	  Mystery	  	   FIN29089/04	  	   s.	  06.05.2004	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  	  Saframin	  Hällä	  Väliä	  	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Espoo	  	  17.6.2007;	  Jukka	  Kuparinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Itsenäinen	  lähtö.	  Heti	  krepityksen	  jälkeen	  koira	  aloitti	  haunomaisen	  pyörimisen,	  mikä	  johti	  3:n	  hukkaan	  
n.	  150	  m	  matkalla	  ja	  koe	  keskeytettiin.	  Runsaasti	  harjoitusta	  vaativa	  koira,	  jolla	  metsästysvietti	  vei	  tänään	  voiton.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  	   FIN20816/04	  	   s.	  08.03.2004	  
i.	  	  Streamside’s	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  e.	  	  Quadmir’s	  Sulidae	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Ähtäri	  	  1.7.2007;	  Olavi	  Nurmiranta,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Hapuileva	  lähtö.	  Heti	  suuntakrepin	  jälkeen	  ilmavainuinen	  koira	  tekee	  laajan	  kaarroksen	  jäljen	  sivuun.	  
Jäljestys	  jatkuu	  epävarmana	  ja	  osuuden	  puolivälissä	  koira	  joudutaan	  palauttamaan.	  Ensimmäisen	  makauksen	  koira	  
merkkaa,	  mutta	  kulma	  jää	  selvittämättä.	  Koe	  keskeytetään	  toisen	  osuuden	  alkupuolella	  koiran	  lähdettyä	  riistan	  
jäljille.	  	  
	  



	  
Quadmir’s	  Noble	  Minta	   	   FIN21294/06	  	   s.	  12.03.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Pyhäntä	  	  10.6.2007;	  Lea	  Foudilainen,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pisteet:	  38	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  4.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  7.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  7.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  14.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  2.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Rauhallinen	  löhtö.	  Työskentely	  samoin	  rauhallista,	  sujuvasti	  etenevää	  ja	  tarkkaa.	  Muutamia	  tarkistuksia	  
jäljen	  sivuun,	  mutta	  etenevyys	  ei	  kärsi	  näistä.	  Kolmannella	  osuudella	  Titta	  jostain	  syystä	  lopettaa	  työskentelyn	  ja	  jää	  
ohjaajan	  jalkoihin	  istumaan.	  Matka	  ei	  jatku	  ja	  viedään	  puhtaalle	  jäljelle.	  Tästä	  matka	  jatkuukin	  jäljen	  loppuun	  
saakka.	  Molemmat	  makaukset	  merkataan	  selvästi.	  Kulmat	  ongelmitta.	  Kaadolle	  suoraan	  ja	  kani	  nuuhkaistaan.	  
Erittäin	  kyvykkään	  oloinen	  jälkikoira.	  
	  
Oitti	  12.8.2007;	  Satu	  Savolainen-‐Pulli,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  45	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  10.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  12.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Titta	  lähtee	  jäljelle	  itsenäisesti	  ja	  etenee	  maavainuisesti	  rauhallista	  kävelyvauhtia	  jäljen	  päällä.	  1.	  
osuudella	  tehdään	  pieni	  tarkistus.	  1.	  kulma	  tarkasti	  makaus	  merkaten.	  2.	  osuudella	  hieman	  enemmän	  pyörimistä	  ja	  
jälkien	  tarkastelua.	  2.	  kulma	  kierretään	  ulkokautta,	  jolloin	  makaus	  jää	  merkkaamatta.	  3.	  osuus	  hyvää	  jäljestystä.	  
Kaadolle	  suoraan	  ja	  sen	  Titta	  omistaa	  haistellen	  ja	  sille	  jääden.	  Hyvä	  suoritus.	  
	  
Pyhäntä	  	  19.8.2007;	  Eino	  Jämsä,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  45	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  11.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  



Koeselostus:	  Titta	  aloittaa	  rauhallisen	  ja	  jarrutetun	  jäljestyksen.	  Esimm.	  ja	  toisella	  osuudella	  yhdet	  tarkistukset,	  
kolmannella	  ja	  neljännellä	  osuudella	  useampia.	  Kulmat	  selvitetään	  tarkistuksin,	  katko	  omatoimisesti.	  Makaukset	  
Titta	  haistaa,	  muttei	  pysähdy.	  Kaadon	  haistaa	  ja	  pysähtyy	  tutkimaan.	  
	  
Hamina	  	  22.9.2007;	  Jukka	  Välitalo,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  43	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  5.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  10.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Titta	  nuuhkaisee	  lähtömakuun	  ja	  aloittaa	  itsenäisen	  jäljestyksen	  mitä	  jatkuu	  lähes	  koko	  matkan.	  
Muutamia	  tarkistuslenkkejä.	  Katkokulma	  tehokkaasti	  hakien	  ja	  osin	  saapasjälkiä.	  1.	  makuu	  hieman	  hätäisesti,	  2.	  
makuu	  merkataan,	  3.	  ja	  4.	  nopaten	  yli.	  2.	  kulma	  teettää	  töitä	  ja	  3.	  kulma	  tarkasti.	  Kaadolle	  suoraan	  mitä	  jäädään	  
nuuhkimaan.	  Nuori	  koira	  jolla	  tulevaisuus	  edessä.	  Parivaljakon	  työskentely	  hiljaista	  ja	  vakuuttavaa.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Rosa	  Tips	   	   FIN25941/04	  	   s.	  07.04.2004	  
i.	  Dreamlike	  	  	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Emberiza	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Ähtäri	  	  1.7.2007;	  Olavi	  Nurmiranta,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Reippaaseen	  vauhtiin	  pyrkivä,	  paljon	  ilmavainua	  käyttävä	  jäljestäjä,	  joka	  tekee	  1	  osuuden	  alussa	  laajan	  
koukkauksen	  jäljen	  sivuun.	  Ensimmäisen	  makauksen	  koira	  merkkaa,	  mutta	  ohittaa	  kulman	  ja	  joudutaan	  
palauttamaan.	  Koira	  poistuu	  ennen	  toista	  kulmaa	  määrätietoisesti	  jäljeltä	  ja	  palautetaan.	  Kulman	  koira	  selvittää	  
rengastaen,	  mutta	  makaus	  jää	  merkkaamatta.	  Kolmas	  osuus	  hyvin,	  mutta	  kaadon	  koira	  ohittaa	  ja	  koe	  keskeytetään.	  
	  
	  
Rochallor	  Stargazer	  	   	   FIN43457/02	  	   s.	  22.07.2002	  
i.	  Korppalon	  Mohikaani	  	  	  e.	  Arrant	  Marabou	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Äetsä	  	  7.10.2007;	  Juhani	  Heikniemi,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1.	  Pisteet:	  40	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  



b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  10.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  8.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  9.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Ulpulle	  osoitetaan	  jälki	  ja	  siitä	  alkaa	  vauhdikas	  jäljestys.	  Ulpu	  tekee	  työtä	  sekä	  maa-‐	  että	  ilmavainulla.	  
Makauksista	  1.	  ja	  3.	  ylitetään	  nuuhkaisemalla.	  2.	  merkataan	  ja	  4.	  ohitetaan.	  Katkokulma	  kolmella	  lenkillä.	  
Seuraavalla	  monta	  lenkkiä	  ja	  sitten	  paluujäljelle,	  josta	  kuitenkin	  tulee	  itsenäisesti	  takaisin.	  Viimeinen	  kulma	  takaa	  
melkoisella	  lenkillä.	  Kaadon	  osoittaa	  nuuhkien.	  Hyvä	  koira,	  mutta	  normaalit	  kulmat	  tuottivat	  tänään	  vaikeuksia.	  
	  
	  
Stardom	  Starlight	  Serenade	   FIN47217/05	  	   s.	  07.06.2005	  
i.	  Mompesson	  Sky	  View	  	  	  	  	  	  e.	  Stardom	  Star	  Traveller	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Espoo	  	  29.4.2007;	  Satu	  Savolainen-‐Pulli,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  3.	  Pisteet:	  25	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  2.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  4.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  3.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  11.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  2.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Pikee	  ohjataan	  jäljelle.	  1.	  osuuden	  alkupuoli	  mennään	  ihmetellen	  opasta	  ja	  tuomaria.	  Kaikilla	  osuuksilla	  
pari	  isompaa	  tarkistusta	  ja	  runsaasti	  pieniä.	  2.	  osuudella	  polku	  vie	  Pikeen	  mennessään	  ja	  tuomitaan	  hukka.	  
Palautuksen	  jälkeen	  kulma	  ja	  makaus	  ohitetaan	  sisäkautta.	  3.	  osuuden	  alku	  hyvää	  jäljestystä	  kunnes	  taas	  pyöritään	  
ja	  poistutaan	  polulle.	  Tuomitaan	  hukka.	  Kaadon	  omistaa	  nuuhkien.	  1.	  makauksen	  Pikee	  merkkaa	  ja	  kulma	  tarkasti.	  
Kokemuksen	  ja	  harjoittelun	  myötä	  tulokset	  paranevat	  varmasti.	  
	  
	  
Watermark	  Ariel	   	   FIN49842/04	  	   s.	  18.11.2004	  
i.	  Eastriding	  Versace	  	  	  	  	  	  e.	  Rollicoaster	  Jinglebell	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Kovjoki	  	  5.8.2007;	  Juha	  Karlström,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  3.	  Pisteet:	  26	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  3.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  5.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  5.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  8.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  2.	  



Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	   	  
	  
Koeselostus:	  Itsenäinen	  hosuva	  lähtö.	  Etenee	  reipasta	  kävelyvauhtia	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  käyttäen.	  1.	  osuuden	  
alkupuolella	  muutama	  tarkistuspyörähdys,	  muuten	  ok.	  Makuita	  ei	  merkkaa,	  kävelee	  päältä.	  Kulmat	  pienillä	  
takavarmistuksilla.	  2.	  osuus	  alkoi	  hosuen	  ja	  tarpeiden	  teko	  sekoitti	  suunnan,	  koira	  jouduttiin	  paluu	  jäljeltä	  
palauttamaan.	  Loppuosuus	  hyvin.	  3.	  osuus	  jäljen	  sivussa	  suurelta	  osin	  ja	  loppupuolella	  määrätietoinen	  poistuminen	  
jäljeltä,	  hukka.	  Kaadolle	  ilmavainulla,	  nuuskii,	  jää	  paikalleen.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Addicted	  To	  You	   FIN10940/04	  	   s.	  28.11.2003	  
i.	  Bogaloo’s	  Nostradamus	  	  	  	  	  	  e.	  Windsongs	  Caterpillar	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Pyhäntä	  	  9.9.2007;	  Erika	  Jylhä-‐Pekkala,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Henna	  vie	  Anetin	  lähtömakaukselle,	  joka	  tutkitaan.	  Hapuilevan	  alun	  jälkeen	  reipas,	  maavainuinen	  
jäljestys	  jäljen	  tuntumassa	  alkaa.	  Anet	  jäljestää	  sujuvasti	  ensimm.	  osuuden	  puoleen	  väliin,	  kunnes	  harhautuu	  
hukkaan	  asti.	  Uusi	  alku	  ja	  jonkin	  matkaa	  jäljestettyään	  Anet	  ajautuu	  taas	  hukkaan	  asti.	  Uusi	  alku	  ja	  palan	  matkaa	  
jäljestettyään	  Anet	  poistuu	  määrätietoisesti	  jäljeltä	  ja	  koe	  keskeytetään.	  Tänään	  Anetia	  kiinnostivat	  enemmän	  
metsän	  muut	  hajut,	  mutta	  okemuksen	  karttuessa	  se	  varmasti	  parantaa	  otteitaan.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Alpen	  Rose	  	   	   FIN10941/04	  	   s.	  28.11.2003	  
i.	  Bogaloo's	  Nostradamus	  	  	  e.	  	  Windsongs	  Catepillar	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Espoo	  	  17.6.2007;	  Juhani	  Heikniemi,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  41	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  6.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  10.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  7.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  11.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  4.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Wilmalle	  osoitetaan	  lähtö,	  josta	  alkaa	  reipasvauhtinen	  jäljestys.	  Se	  tapahtuu	  sekä	  ilma-‐	  että	  
maavainulla.	  Hakukuvio	  on	  välillä	  hyvinkin	  laaja	  pitkine	  tarkistuspistoineen.	  Jäljen	  suunta	  kuitenkin	  aina	  selviää.	  
Ensimmäinen	  kulma	  oikaistaan,	  joten	  makaus	  jää	  merkkaamatta.	  Toinen	  kulma	  lenkitetään	  ja	  makaus	  merkataan.	  



Välillä	  koira	  on	  hieman	  epävarma	  tehtävästään,	  mutta	  ohjaaja	  osaa	  kehoittaa	  koiraansa	  oikea-‐aikaisesti.	  Kaadolle	  
tullaan	  ilmavainulla	  ja	  se	  osoitetaan	  nuuhkien.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Ciss	  Mi	  Lilac	   	   FIN27739/05	  	   s.	  27.04.2005	  
i.	  Whisborne	  Angus	  Og	  	  	  	  	  	  e.	  Melverly	  Violetta	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Köyliö	  	  17.5.2007;	  Ilkka	  Niemi,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pisteet:	  45	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  4.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  11.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  9.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  13.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  3.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  5.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Alkumakaus	  nuuhkaistaan.	  Etta	  on	  vilkas	  jäljestäjä,	  joka	  tarkkailee	  metsää	  kaiken	  aikaa	  kaikilla	  
aisteillaan.	  Silti	  edetään	  koko	  matka	  aivan	  jäljellä	  tai	  sen	  välittömässä	  tuntumassa.	  Tarvitaan	  runsaasti	  kehoituksia,	  
kun	  Etta	  pysähtyy	  aika-‐	  ajoin	  kuuntelemaan	  ja	  ottamaan	  vainua	  ilmasta.	  Se	  hyvä	  puoli	  kehoituksissa	  on,	  että	  ne	  
annetaan	  täsmälleen	  oikeaan	  aikaan.	  Viimeisen	  osuuden	  vieressä	  peurojen	  ruokintapaikka.	  Etta	  osoittaa	  hyvää	  
jälkiuskottavuutta	  käydessään	  tarkistamassa	  ruokapaikan	  ja	  osoittaessaan	  tuoreen	  peuran	  makauksen	  ja	  
jatkaessaan	  heti	  jäljestystä	  itsenäisesti.	  1.	  kulma	  tarkasti,	  2	  kulmalla	  pisto	  yli.	  Makaukset	  Etta	  merkkaa	  selkeästi	  
pysähtyen.	  Kaato	  nuuhkitaan	  ja	  jäädään	  viereen	  seisomaan.	  
	  
	  
With	  Touch	  Juicy	  Lucy	   	   FIN40480/05	  	   s.	  29.03.2005	  
i.	  Rindi’s	  Triumph	  Trophy	  	  	  e.	  With	  Touch	  Flirty	  Flo	  
	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
Joutseno	  	  15.7.2007;	  Kerttu	  Lampinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  0.	  Pisteet:	  0	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  
Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  Lähtömakaus	  huolellisesti	  merkattu.	  Koira	  jäljestää	  suurilla	  lenkeillä	  ilmavainuun	  luottaen.	  Osoittaa	  
kuitenkin	  jälkivarmuutta	  tullen	  lenkeiltä	  jäljen	  päälle.	  Ens.	  osuuden	  puolivälissä	  lenkit	  johtavat	  hukkaan.	  
Ensimmäinen	  kulma	  ohi,	  toinen	  merkataan.	  Jäljestys	  jatkuu	  kaarrellen	  ja	  3.	  osuudella	  joudutaan	  taas	  tuomitsemaan	  
hukka.	  Koira	  lähtee	  jäljeltä	  n.	  20	  m	  ennen	  kaatoa	  ja	  palautuksen	  jälkeen	  ei	  mene	  itsenäisesti	  kaadolle	  vaan	  ohjaajaan	  
avulla.	  Tänään	  ei	  voida	  palkita.	  
	  



	  
	  
	   	  ________________________________________________________________	  

	  
TAIPUMUSKOE	  TULOKSET	  
UROKSET	  

	  
Adamant’s	  Ivor	  Novello	  	   	   FIN15070/06	  	   s.	  17.12.2005	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	   	  	  e.	  Rowntree	  Pure	  Chocolate	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Oitti	  11.8.2007,	  Johanna	  Söderholm,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Mukava,	  touhukas	  kaveri.	  Muihin	  koiriin	  suhtautuu	  leppoisasti,	  ihmisiin	  miellyttävästi	  ja	  
rauhallisesti.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Laaja,	  itsenäinen,	  innokas	  ja	  kattavaa	  halua.	  Maa-‐	  ja	  ilmavainuinen.	  Riittävä	  yhteydenpito	  
ohjaajaan.	  Laukauksesta	  jatkaa.	  Tämä	  koira	  kuin	  kotonaan	  tiheiköissä.	  Hienoa	  hakua.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Loistosuoritus!	  Maavainuinen,	  nopea	  ja	  tarkka	  n.	  5m	  jäljen	  molemmin	  puolin	  aaltoilevaa.	  Kulmalla	  pieni	  
pyörähdys	  ja	  suunnan	  tarkistus,	  josta	  reippaasti	  toiselle	  osuudelle.	  Lintua	  nuuhki	  ja	  nuoli	  .	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  	  Hypäten	  veteen	  ja	  halukkaasti	  noutaa	  pukin	  ja	  tekee	  paluumatkalla	  pari	  kunniakierrosta	  ennen	  pukin	  
ohjaajalle	  luovuttamista.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Tottelevaisuus	  kohdallaan.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Mallikasta	  menoa.	  Tämän	  koiran	  soisi	  lähtevän	  myös	  jälkikokeisiin.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY	  
	  
	  
Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	   FIN45481/06	  	   s.	  01.09.2006	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  World	  Premier	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Oitti	  11.8.2007,	  Anitta	  Kauppila,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Miellyttävä	  koira,	  joka	  suhtautuu	  toisiin	  koiriin	  rauhallisesti	  ja	  ihmisiin	  avoimen	  
ystävällisesti	  .	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Suppeaa	  hakua.	  Tänään	  ”sunnuntailenkillä”,	  ei	  irronnut	  tarpeeksi.	  Nuuhki	  joitakin	  jälkiä.	  Muuten	  
ilmavainuista.	  Yht,työ	  rauhallista	  ja	  ohjaajaan	  tukeutuvaa,	  ei	  pelkää	  laukausta	  .	  HYLÄTTY.	  
Jäljestys:	  	  Reipasvauhtista,	  maa-‐	  ja	  ilmavainuista,	  tarkkaa	  jäljestämistä.	  Kaato	  kiinnosti,	  nuuhkii	  lintua.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  	  Menee	  halukkaasti	  veteen,	  noutaa	  pukin	  maalle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Yleinen	  tottelevaisuus	  hyvää.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Rauhallinen	  ja	  yhteistyökykyinen	  pari.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY	  
	  
	  
Belimir’s	  Mancino	   	   FIN31490/05	  	   s.	  27.05.2005	  
i.	  Streamside’s	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  	  	  e.	  Belimir’s	  Miranda	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Hauho	  7.7.2007,	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  



Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Rauhallinen	  ja	  mukava	  koira,	  joka	  tulee	  vaivatta	  toimeen	  muiden	  koirien	  ja	  ihmisten	  
kanssa.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Laajaa,	  innokasta	  ja	  pääosin	  ilmavainuista	  springerimäistä	  hakua	  koko	  etumaasto	  kattaen.	  
Laukausta	  jäädään	  hetkeksi	  ihmettelemään,	  mutta	  pikkuhiljaa	  haku	  taas	  laajenee	  mittoihinsa.	  Koira	  tulee	  muutaman	  
kutsun	  jälkeen	  luo	  ja	  antaa	  kytkeä	  itsensä.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Rauhallinen	  ohjattu	  lähtö.	  Koira	  etenee	  itsevarmasti,	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  käyttäen	  ja	  siksak	  –kuvioin	  jäljen	  
päällä	  tasaiseen	  tahtiin	  koko	  matkan.	  Kaadon	  edessä	  tuulenpuuska	  aiheutti	  pienen	  tarkastuslenkin,	  jonka	  jälkeen	  
edettiin	  suoraan	  kaadolle.	  Kaadon	  nuuhkii	  kiinnostuneesti.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  	  Muutaman	  kehoituksen	  jälkeen	  veteen,	  mistä	  noutaa	  pukin	  ohjaajan	  käteen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  tottelee	  ohjaajaa	  hyvin	  joka	  tilanteessa.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Hyvin	  toimiva	  pari.	  Koiralla	  olisi	  hyvät	  edellytykset	  käytännön	  metsästykseen.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY	  
	  
	  
Foogel	  In	  The	  Wind	  	   	   FIN14522/05	  	   s.	  28.12.2004	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  Foogel	  Temptress	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Hauho	  7.7.2007,	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Reipas,	  hyvin	  koiriin	  ja	  ihmisiin	  suhtautuva	  koira.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Suppeaa,	  osin	  perässä	  kulkevaa	  laiskahkoa	  etenemistä.	  Käyttää	  maavainua.	  Vaatii	  runsaasti	  
ohjausta.	  Laukauksesta	  pysähtyy,	  jatkaa	  heti.	  Ihmettelee	  perässä	  kulkijaa.	  HYLÄTTY.	  
Jäljestys:	  	  Hidasta	  jäljestystä.	  Mutkaan	  asti	  jäljellä,	  jonka	  jälkeen	  ei	  ohjauksesta	  huolimatta	  enää	  jäljestänyt.	  
Ihmettelee	  muita	  ihmisiä.	  Aika	  ylittyi.	  HYLÄTTY.	  	  
Vesityö:	  	  Ei	  ui,	  ei	  nouda.	  HYLÄTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Tottelevaisuus	  petti	  vesityöosuudella.	  HYLÄTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Kehityskelpoinen	  koira,	  vaatii	  lisää	  nopeutta	  ja	  rohkeaa	  metsässä	  kulkemista.	  
Ihmettelee	  tuomaria	  ja	  opasta.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY	  
	  
	  
Hightide’s	  Silver	  Stone	   	   FIN39737/05	  	   s.	  06.08.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  Hightide’s	  	  Goodwill	  Girl	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Ruovesi	  1.9.2007,	  Kirsi	  Salokanto,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Mukavantuntuinen,	  sopuisa	  nuori	  uros.	  Tulee	  vaikeuksitta	  toimeen	  kaikkien	  kanssa.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Alkuun	  laajan	  innokasta	  juoksentelua	  ilmavainua	  käyttäen.	  Laukauksen	  jälkeen	  koira	  pysähtyy	  
ihmettelemään	  ja	  sen	  jälkeen	  kuvio	  suppenee	  hetkeksi,	  mutta	  laajenee	  riittäväksi	  taas	  osuuden	  loppupuolella.	  Koira	  
voisi	  käyttää	  vainuaan	  hieman	  enemmän.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Rauhallinen,	  hieman	  varovainen	  suoritus.	  Koira	  tekee	  useita	  lyhyitä	  90	  asteen	  pistoja	  jäljen	  sivuun,	  palaa	  
kuitenkin	  aina	  omatoimisesti	  takaisin	  jäljelle.	  Kulma	  etukautta	  n.	  5m	  ohi	  suoraan	  toiselle	  osuudelle.	  N.	  5m	  ennen	  
kania	  koira	  pysähtyy	  toviksi	  ihmettelemään	  tuomaria	  ja	  opasta,	  mutta	  jatkaa	  sitten	  kehotettuna	  kanille,	  josta	  on	  
kiinnostunut.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  	  Halukkaalla	  loikalla	  veteen,	  ui	  hyvin	  ja	  tuo	  pukin	  rannalle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  on	  hyvin	  ohjaajansa	  hallinnassa.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  	  Ohjaajan	  ja	  koiran	  yhteistyö	  hyvä.	  Ohjaaja	  luottaa	  selvästi	  koiraansa.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY	  



	  
	  
Hightide’s	  Trademark	   	   FIN13756/06	  	   s.	  10.01.2006	  
i.	  Streamside's	  Kingfisher	  	  	  e.	  Hightide's	  Make	  A	  Wish	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Mouhijärvi	  18.8.2007;	  Risto	  Janne,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  “Ylen	  ystävällinen”,	  miellyttävä	  luonne.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Liian	  suppeaa	  ”käyskentelyä”.	  Waldo	  ei	  innostunut	  hakuun.	  Vainua	  saisi	  käyttää	  enemmän.	  
Yhteistyö	  väritöntä.	  Laukauksesta	  siirtyy	  ohjaajan	  taakse.	  HYLÄTTY.	  
Jäljestys:	  Hieman	  arkaillen	  maavainulla.	  Siksaksia	  jäljellä,	  aikaa	  9	  min.	  Kaato	  kiinnosti.	  Kaipaa	  harjoittelua.	  
HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  Waldo	  ei	  halunnut	  uida.	  HYLÄTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Waldo	  tottelee	  hyvin.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Yhteistyö	  vaatii	  harjoittelua.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY	  
	  
	  
Marmade	  Jack	  Of	  Riddles	   	   FIN35549/05	  	   s.	  16.07.2005	  
i.	  Ideal	  Man	  vom	  Springer-‐Clan	  	  	  e.	  Marmade	  Deja	  Vu	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Oitti	  11.8.2007,	  Anitta	  Kauppila,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Erittäin	  iloinen	  ja	  reipas	  koira,	  joka	  suhtautuu	  toisiin	  koiriin	  uteliaan	  kiinnostuneesti	  ja	  
ihmisiin	  avoimen	  ystävällisesti.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Ajoittain	  laajaakin	  hakua,	  joka	  on	  innokasta	  ja	  ilmavainuista.	  Itsenäinen	  työskentelijä,	  joka	  innostuu	  
laukauksesta	  ja	  haku	  tehostuu.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Vauhdikasta,	  ilma-‐	  ja	  maavainuista	  menoa.	  Kaato	  kiinnosti,	  nuuhki	  lintua.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  	  Riehakkaasti	  veteen.	  Noutaa	  pukin	  maalle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Hyvää.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  	  Reipas	  ja	  vauhdikas	  pari,	  jonka	  yhteistyö	  sujuu.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY	  
	  
	  
Marmade	  Lazy	  Days	   	   FIN32291/06	  	   s.	  29.06.2006	  
i.	  Rindi’s	  Michelangelo	  	  	  e.	  Marmade	  Gallant	  Angel	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Oitti	  11.8.2007,	  Johanna	  Söderholm,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Riehakas	  nuori	  uros,	  joka	  suhtautuu	  koiriin	  uteliaan	  kiinnostuneesti	  ja	  ihmisiin	  avoimen	  
ystävällisesti.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Innokasta	  hakua	  sopivalla	  etäisyydellä	  ilmavainuisesti.	  Työskentelee	  melko	  itsenäisesti.	  
Laukauksesta	  innostuu	  ja	  haku	  tehostuu.	  Lupaava	  metsästyskoira	  ajan	  kanssa.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Vauhdikasta,	  ilmavainuista	  ja	  hieman	  hosuvaa.	  Nuuhki	  ja	  nuoli	  kaatoa.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  	  Menee	  vauhdikkaasti	  veteen,	  noutaa	  pukin	  maalle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Hyvää.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  	  Koira	  on	  ohjaajalla	  hyvin	  käsissä,	  kehityskelpoinen	  pari.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY	  
	  



	  
Nobhill	  All	  The	  Way	   	   FIN53743/05	  	   s.	  10.07.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  e.	  Nobhill	  Personality	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Hauho	  7.7.2007,	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Ystävällinen,	  hyvin	  ihmisiin	  ja	  koiriin	  suhtautuva	  koira.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Laajuus	  saisi	  olla	  laajempaa.	  Varovaista	  aran	  oloista	  hakua.	  Käyttää	  maavainua.	  Tottelee	  hyvin	  
ohjaajaansa.	  Laukausta	  säpsähtää,	  mutta	  jatkaa.	  Erän	  puolivälissä	  haku	  laajenee	  (hirvi).	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Jäljen	  päällä	  edestakaisin.	  Hyvää	  varmaa	  jäljestystä.	  Kaato	  kiinnostaa.	  Ohjattiin	  kerran	  jäljelle	  takaisin	  
(edellisen	  hakujälki	  sotki).	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  	  Ui	  hyvin	  ja	  tuo	  riistapukin	  käteen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Tottelevainen	  koira.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  	  Toimiva	  pari,	  johon	  haluaisin	  lisää	  vauhtia.	  Muuten	  hyvä.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY	  
	  
	  
Quadmir’s	  Dazzle	  Dee	  	   	   FIN14513/05	  	   s.	  16.01.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  Quadmir's	  Dark	  Angel	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Mouhijärvi	  18.8.2007;	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Avoin	  ja	  iloinen	  koira,	  joka	  tulee	  hienosti	  toimeen	  sekä	  koirien,	  että	  ihmisten	  kanssa.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Laajaa	  innokasta	  hakua	  ilma-‐	  ja	  maavainua	  käyttäen.	  Laukauksesta	  jatkaa.	  Koira	  pitää	  hyvin	  
yhteyttä	  ohjaajaansa,	  joka	  puolestaan	  jaksaa	  hyvin	  pitää	  malttinsa	  koko	  erän	  ajan.	  Tulee	  ensi	  käskystä	  luo	  ja	  antaa	  
kytkeä	  itsensä.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallinen,	  ohjattu	  lähtö	  jonka	  jälkeen	  koira	  etenee	  itsevarmasti	  hieman	  jäljen	  sivussa	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  
käyttäen.	  Kulmalta	  pitkäksi,	  mutta	  palaa	  jäljelle	  omatoimisesti	  ja	  löytää	  kaadon,	  jonka	  nuuhkii	  kiinnostuneena.	  
HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  Innokkaasti	  ensi	  käskystä	  veteen,	  josta	  tuo	  pukin	  rannalle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  tottelee	  ohjaajaansa	  hyvin.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Hyvä	  työpari,	  jolle	  metsässä	  kulkeminen	  ei	  tuota	  ongelmia.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Divine	  Sobek	   	   FIN20814/04	  	   s.	  08.03.2004	  
i.	  Streamside’s	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Sulidae	  	  	  	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Ruovesi	  2.9.2007,	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Mukava	  avoin	  koira,	  joka	  tulee	  moitteetta	  toimeen	  ihmisten	  ja	  koirien	  kanssa.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Innokasta	  laajaa	  hakua	  ilma-‐	  ja	  maavainuisesti	  edeten.	  Koira	  pitää	  hyvin	  kontaktia	  ohjaajaan.	  
Laukausta	  hieman	  haukkuen	  ihmettelee,	  mutta	  kuitenkin	  jatkaa.	  Koira	  tulee	  ensikäskystä	  luo	  ja	  antaa	  kytkeä	  itsensä.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Rauhallinen,	  ohjattu	  lähtö,	  josta	  koira	  jatkaa	  itsenäisesti	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  käyttäen	  ja	  jäljen	  päällä	  
siksak-‐kuvioin	  edeten.	  Kulma	  tarkasti.	  Kaadon	  nuuhkii.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  	  Innokkaasti	  molskien	  heti	  veteen,	  mistä	  tuo	  pukin	  ohjaajan	  käteen.	  HYVÄKSYTTY.	  



Tottelevaisuus:	  	  Koira	  on	  hienosti	  ohjaajan	  hallussa.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  	  Mukava	  työpari,	  joka	  toimii	  moitteetta	  metsässä.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY	  
	  
	  
Quadmir’s	  Noble	  Idja	   	   FIN21296/06	  	   s.	  12.03.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  	  	  	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Ruovesi	  2.9.2007,	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Reipas	  mukava	  koira,	  joka	  tulee	  hyvin	  toimeen	  kaikkien	  kanssa.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Innokasta	  laajahkoa	  hakua	  ilma-‐	  ja	  maavainuisesti	  edeten.	  Laukauksesta	  riemukas	  meno	  jatkuu.	  
Koira	  ensikäskystä	  luo	  ja	  antaa	  kytkeä	  itsensä.	  Hyvää	  työskentelyä	  .	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Rauhallinen,	  ohjattu	  lähtö,	  jonka	  jälkeen	  hosuvaa,	  ilmavainuista	  työskentelyä.	  Ensimmäinen	  osuus	  jäljen	  
päällä	  siksakaten,	  kulman	  hieman	  oikaisi	  ja	  toinen	  osuus	  jäljen	  sivussa	  oikealla	  puolen.	  Kaadon	  ohittaa	  tielle	  asti,	  
missä	  ohjaaja	  kehottaa	  jäljelle,	  jonka	  jälkeen	  palaa	  kanille	  ja	  ottaa	  sen	  suuhun	  iloisena.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  	  Innokkaasti	  heti	  veteen,	  josta	  tuo	  pukin	  ohjaajan	  käteen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  	  Koira	  tottelee	  ohjaajaa	  hyvin.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  	  Hyvin	  toimiva,	  metsään	  tottunut	  pari.	  Ohjaaja	  olisi	  saanut	  jäljellä	  hieman	  jarrutella	  
koiran	  liikaa	  intoa,	  mutta	  muuten	  mukavaa	  katseltavaa.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY	  
	  
	  
Rantakurun	  Zeus	   	   FIN48369/06	  	   s.	  08.08.2006	  
i.	  Bivråkens	  Rubber	  Soul	  	  	  e.	  Tamar	  	  	  	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Hauho	  7.7.2007,	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Ystävällinen,	  koiriin	  ja	  ihmisiin	  hyvin	  suhtautuva	  koira.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Laajuus	  sopivaa,	  innokasta	  ja	  vauhdikasta	  halua.	  Käyttää	  ilma-‐	  ja	  maavainua.	  Hyvää	  yhteityötä.	  
Laukauksesta	  istuu,	  tuo	  haulikon	  patruunan	  välitulpan	  ohjaajalle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Vauhdikasta	  hakua	  hyvin	  jäljen	  päällä	  kulkevaa.	  Kaato	  kiinnostaa.	  Nopea	  koira.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  	  Hyvä	  uimari.	  Tuo	  riistapukin	  rantaan,	  josta	  uudelleen	  suoraan	  käteen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  	  Hyvä	  tottelevainen	  koira.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  	  Vauhdikas,	  hyvä,	  toimiva	  pari.	  Valmis	  koira	  metsästyskokeisiin	  tai	  mejään.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Hey	  Joe	   	   FIN24821/05	  	   s.	  25.02.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Sudden	  Appearance	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Feels	  Of	  Gold	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Mouhijärvi	  18.8.2007;	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Koira	  suhtautuu	  spanielimaisen	  avoimesti	  ihmisiin	  ja	  koiriin.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Vaihtelevaa	  hakua,	  välillä	  välinpitämätöntä	  ja	  flegmaattista,	  välillä	  hyvinkin	  innokasta	  ja	  laajaa.	  
Laukausta	  hieman	  säpsähtää,	  kuitenkin	  jatkaa	  työskentelyään.	  Tulee	  ensi	  käskystä	  luo	  ja	  antaa	  kytkeä	  itsensä.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallinen,	  ohjattu	  lähtö,	  jonka	  jälkeen	  koira	  etenee	  maavainuisesti	  ja	  tarkasti	  koko	  jäljen	  kaadolle	  asti.	  
Kaadon	  nuuhkii	  kiinnostuneena.	  HYVÄKSYTTY.	  	  



Vesityö:	  Innokkaasti	  ensi	  käskystä	  veteen,	  josta	  noutaa	  	  pukin	  rannalle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  on	  hyvin	  ohjaajan	  hallinnassa	  joka	  tilanteessa.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Hyvä,	  rauhallinen	  työpari,	  joka	  pystyy	  saumattomaan	  yhteistyöhön.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Walnut	  Wolks	  Wagen	   	   FIN22957/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Hauho	  7.7.2007,	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Rauhallinen,	  välinpitämättömästi	  ihmisiin	  ja	  koiriin	  suhtautuva	  uros.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Laajuus	  sopivaa,	  rauhallista	  hakua.	  Alkoi	  hyvin.	  Käyttää	  maa-‐	  ja	  ilmavainua.	  Hiljaista	  rauhallista	  
yhteistyötä.	  Laukauksesta	  hypähtää,	  jatkaa	  heti.	  Laukauksesta	  haku	  supistuu,	  myöhemmin	  laajenee.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Hidasta	  jäljestystä.	  Mutkasta	  pieni	  lenkki.	  Sen	  jälkeen	  varmasti	  kaadolle,	  joka	  kiinnostaa.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  	  Hyvä	  uimari,	  Tuo	  riistapukin	  käteen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  	  Hyvä,	  tottelevainen	  koira.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  	  Hyvä	  ja	  toimiva	  pari.	  Vauhtia	  suorituksiin	  saisi	  olla	  enemmän.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY	  
	  
	  
Wildomar’s	  Diverse	  Tails	   	   FIN26842/06	  	   s.	  14.04.2006	  
i.	  	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Espoo	  9.9.2007,	  Anu	  Kokkarinen,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Weeti	  on	  ystävällinen,	  leikkisä	  nuori	  sprinkku	  ja	  se	  tulee	  hyvin	  toimeen	  muiden	  koirien	  ja	  
ihmisten	  kanssa.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Riittävän	  laajaa,	  hiukan	  ohjaajaan	  tukeutuvaa	  hakua.	  Laukauksen	  jälkeen	  ihmettelee	  vähän	  aikaa	  
kunnes	  jatkaa.	  Tulee	  luokse	  ja	  antaa	  kytkeä	  itsensä.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Tänään	  Weetiä	  ei	  jäljestys	  kiinnostanut.	  Kanin	  haju	  oli	  varmaankin	  outo.	  Mentiin	  harjoitusmielessä	  kanille,	  
mikä	  aluksi	  hieman	  hirvitti,	  mutta	  sitten	  alkoi	  kiinnostamaan.	  Harjoitusta	  kanin	  laahausjälkeen,	  niin	  hyvä	  tulee.	  
HYLÄTTY.	  	  
Vesityö:	  	  Oma	  pukki	  ei	  Weetille	  kelvannut,	  mutta	  järjestäjien	  pukin	  Weeti	  haki	  ja	  toi	  sen	  rannalle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  	  Weeti	  on	  tottelee	  iloisesti.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  	  Vähäeleisen	  rauhallista	  työskentelyä.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   	  ________________________________________________________________	  

	  
TAIPUMUSKOE	  TULOKSET	  
NARTUT	  

	  
Adamant’s	  Let	  Me	  See	   	   FIN10718/06	  	   s.	  02.12.2005	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Oitti	  11.8.2007,	  Anitta	  Kauppila,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Rauhallisesti	  ja	  ystävällisesti	  toisiin	  koiriin	  suhtautuva	  avoin	  koira.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Suppeahkoa	  ja	  jaloissa	  pyörivää	  hakua.	  Oli	  kyllä	  kiinnostunut	  maastosta,	  mutta	  ei	  tänään	  
irtaantunut.	  Ajoittain	  ilmavainuista.	  Laukauksesta	  jonkin	  verran	  lamaantuu,	  mutta	  jatkoi	  kuitenkin	  rauhallista	  
yhteistyötä.	  HYLÄTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallista	  maavainuista	  jäljestystä	  jäljen	  molemmin	  puolin,	  kaato	  kiinnosti.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  Halukkaasti	  veteen.	  Noutaa	  pukin,	  jonka	  tuo	  rantaveteen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Hyvä.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Rauhallinen	  pari.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY.	  
	  
	  
Adamant’s	  Royal	  Stories	  	   	   FIN50000/04	  	   s.	  20.10.2004	  
i.	  With	  Touch	  Holy	  Moses	  	  	  e.	  	  Melverly	  Violetta	  

Taipumuskoe	  tulokset:	  
Oitti	  11.8.2007,	  Riitta	  Vilkman,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Rauhallinen.	  Suhtautuu	  toisiin	  koiriin	  ja	  ihmisiin	  ystävällisesti.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Rauhallinen	  haku	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  käyttäen.	  Itsenäinen,	  mutta	  piti	  hyvin	  yhteyttä.	  Reagoi	  
laukaukseen	  ja	  jatkoi.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallinen	  maa-‐	  ja	  ilmavainuinen	  jäljestäjä.	  Pientä	  siksakkia	  jäljen	  päällä.	  Kaato	  kiinnosti,	  ei	  pelännyt.	  
HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  Ui	  halukkaasti	  ja	  nouti	  pukin.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Tottelee	  ensimmäistä	  käskyä.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Rauhallista	  ja	  sujuvaa	  yhteistyötä.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Alfalex	  Flash	  	   	   FIN51603/05	  	   s.	  23.06.2005	  
i.	  Barecho	  Fun	  For	  The	  Future	  	  	  e.	  	  Estrellest	  Riinu-‐Ly-‐Panda	  

Taipumuskoe	  tulokset:	  
Espoo	  26.8.2007,	  Anu	  Kokkarinen,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Sointu	  on	  rauhallinen	  ja	  kiltti	  ja	  tulee	  toimeen	  koirien	  ja	  ihmisten	  kanssa.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Aluksi	  pyöri	  ohjaajan	  jaloissa,	  tarkisti	  ampujan	  ja	  tutki	  muutamaa	  puuta.	  Sitten	  haku	  parani,	  saatiin	  
ammutuksi	  ja	  sen	  jälkeen	  todella	  hyvää,	  itsenäistä	  hakua.	  Tottelee	  hvyin.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallinen	  pääosin	  ilmavainuinen	  jäljestys.	  Kulman	  jälkeen	  harhautui	  kalliolle,	  palautus,	  hyvin	  kanille	  jota	  
nuuski.	  HYVÄKSYTTY.	  	  



Vesityö:	  Loikalla	  veteen,	  tuo	  pukin.	  Luovutuksessa	  hieman	  hiomista.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Sointu	  tottelee	  hyvin.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Sointu	  nauttii	  ohjaajan	  kanssa	  työskentelystä.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Arrant	  Rochallor	  Brit	   	   FIN41708/06	  	   s.	  08.04.2006	  
i.	  Cleavehill	  Lloyd’s	  Spirit	  	  	  e.	  Arrant	  Ramina	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Hauho	  7.7.2007,	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Iloinen,	  ystävällisesti	  koiriin	  ja	  ihmisiin	  suhtautuva	  narttu.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Aluksi	  suppeaa,	  laajenee	  myöhemmin.	  Aran	  oloista	  ja	  varovaista	  liikkumista.	  Käyttää	  maa-‐	  ja	  
ilmavainua.	  Hiljaista	  mutta	  toimivaa	  yhteistyötä.	  Laukauksesta	  säpsähtää,	  tulee	  ampujan	  lähelle	  ja	  jatkaa.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Nopeaa	  varmaa	  hyvin	  jäljen	  päällä	  kulkevaa	  jäljestystä.	  Kaato	  kiinnostaa,	  nuuhkii.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  Ui	  hyvin.	  Tuo	  pukin	  käteen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Hyvä,	  tottelevainen	  koira.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Toimiva	  koirakko.	  Kaikki	  pelaa	  melko	  äänettömästi	  ja	  eleettömästi.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Bimbik’s	  Bela	   	   EST03004/06	  	   s.	  02.07.2006	  
i.	  Fairsky	  Jack	  The	  Ribber	  	  	  e.	  Charmarq’s	  Lady	  Rose	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Espoo	  9.9.2007,	  Meerit	  Kuparinen,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Iloinen	  ja	  ystävällinen	  nuori	  koira.	  Suhtautuu	  ystävällisesti	  muihin	  koiriin	  ja	  ihmisiin.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Aluksi	  suppeaa	  mutta	  hetken	  kuluttua	  riittävän	  laajaa,	  ohjaajaan	  tukeutuvaa	  maavainuista	  ja	  
rauhallista	  hakua.	  Laukausta	  hätkähtää,	  mutta	  jatkaa	  samaa	  rauhallista	  menoa.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Jäljen	  molemminpuolin	  etenevää	  maavainuista	  jäljestystä	  raskaassa	  maastossa.	  Ennen	  kaatoa	  lähtee	  
harhailemaan	  niin	  kauas,	  että	  palautetaan.	  Sen	  jälkeen	  suoraan	  kaadolle,	  jonka	  ottu	  reippaasti	  suuhunsa.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  	  Ensin	  miettii,	  sitten	  reippaasti	  uimaan,	  noutaa	  pukin	  ja	  tuo	  ohjaajalle	  rantaan.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Hyvää	  tottelevaisuutta	  koko	  kokeen	  ajan.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Rauhallista	  ja	  mukavaa	  työskentelyä.	  	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  You	  Can’t	  Catch	  	   FIN26291/06	  	   s.	  28.03.2006	  
i.	  Beautelle	  Katch	  Thbreeze	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  National	  Anthem	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Hauho	  	  7.7.2007,	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Iloinen	  pussailija.	  Hyvin	  ihmisiin	  ja	  koiriin	  suhtautuva	  narttu.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Hyvää	  hakua.	  Nopeaa	  jainnokasta,	  sopivaa	  lenkkiä	  tehden	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  käyttäen.	  
Tottelevainen	  koira.	  Laukauksesta	  pysähtyy,	  jatkaa	  heti.	  HYVÄKSYTTY.	  



Jäljestys:	  	  Nopeaa	  jäljestystä.	  Mutkassa	  hakemista.	  Ohjataan	  uudelleen	  jäljelle.	  Kaadon	  ohi	  ensin,	  mutta	  löytyihän	  se.	  
Kaato	  kiinnostaa.	  HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  	  Ui	  hyvin	  ja	  innokkaasti.	  Noudossa	  vaatii	  useampia	  käskyjä.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Pientä	  kovakorvaisuutta	  noudon	  osalla,	  muuten	  hyvä.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Hyvä	  pari.	  Kaikki	  toimii,	  vaikka	  nouto	  vaatiikin	  useamman	  käskyn.	  	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Desperados	  Uma	   	   FIN37793/06	  	   s.	  01.09.2005	  
i.	  Brigadoon	  Ebony	  &	  Ivory	  	  	  e.	  Desperados	  Qandis	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Mouhijärvi	  18.8.2007;	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Erittäin	  avoin	  ja	  luokse	  päästävä	  koira,	  joka	  suhtautuu	  koiriin	  ja	  ihmisiin	  ystävällisesti.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Rauhallista,	  koko	  etumaaston	  kattavaa	  hakua,	  joka	  etenee	  maa-‐	  ja	  ilmavainuisesti	  .	  Laukauksesta	  
palaa	  ohjaajan	  luo,	  jonka	  jälkeen	  jatkaa	  työskentelyä	  omatoimisesti.	  Tulee	  ensi	  käskystä	  luo	  ja	  antaa	  kytkeä	  itsensä.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallinen,	  ohjattu	  lähtö,	  jonka	  jälkeen	  tarkistelevaa,	  sik-‐sak	  kuvioin	  etenevää	  maa-‐	  ja	  ilmavainuista	  
jäljestystä	  kaadolle	  asti,	  jonka	  nuuhkii	  kiinnostuneesti.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  Halukkaasti	  ensi	  kehotuksesta	  veteen,	  josta	  tuo	  pukin	  ohjaajan	  käteen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  tottelee	  ohjaajaa	  moitteettomasti.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Hyvä	  työpari,	  josta	  näkyy	  kokemus	  metsässä	  liikkumisesta.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
ES’BERYLL	  CSANTY	   	   FIN53260/05	  	   s.	  08.08.2005	  
i.	  Zelini’s	  U2	  At	  Livingdale	  	  	  e.	  Estrellest	  Beryll	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Espoo	  	  26.8.2007,	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Santti	  on	  rauhallinen	  ja	  utelias	  ja	  kiinnostunut	  kaikesta.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Todella	  laajaa,	  itsenäistä,	  innokasta	  hakua.	  Laukauksesta	  innostuu	  vielä	  enemmän	  ja	  haki	  laajasti.	  
Tulee	  luokse	  ja	  antaa	  kytkeä	  itsensä.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Tarkka,	  reipas,	  maa-‐	  ja	  ilmavainuinen	  jäljestys.	  Kulma	  tarkasti.	  Kani	  kiinnosti	  paljon	  ja	  sitä	  nuuskittiin.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  	  Innokkaasti	  veteen.	  Tuo	  pukin	  ohjaajalle.	  Reipas	  suoritus	  !	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Santti	  on	  hyvin	  ohjaajan	  hallinnassa.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Erittäin	  toimivaa	  yhteistyötä.	  	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Fru	  Hansens	  Matilda	  	   	   FIN34883/07	  	   s.	  24.07.2006	  
i.	  	  Beautelle	  Katch	  Thbreeze	  	  	  e.	  	  Fru	  Hansens	  Sybil	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Mouhijärvi	  18.8.2007;	  Risto	  Janné,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Iloinen,	  ystävällinen,	  seurallinen.	  HYVÄKSYTTY.	  



Haku	  ja	  laukaus:	  	  Suppeahkoa	  liikkumista.	  Intoa	  ei	  ollut	  omatoimiseen	  hakuun.	  Ei	  käyttänyt	  vainuaan.	  Tukeutuu	  
voimakkaasti	  ohjaajaan.	  Laukauksesta	  hyppää,	  ei	  innostunut.	  Maysi	  kaipaa	  harjoittelua	  vieraan	  kanssa.	  HYLÄTTY.	  
Jäljestys:	  Ilmavainulla	  siksakkia.	  Saisi	  olla	  hieman	  omatoimisempaa.	  Hieman	  arastellen	  haistelemaan	  kaatoa.	  Maysi	  
kaipaa	  harjoitusta.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  Maysi	  ei	  halunnut	  uida.	  HYLÄTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Maysi	  on	  tottelevainen	  koira.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Yhteistyö	  vaatii	  vähän	  	  harjoittelua.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Endearig	  Lady	   	   FIN29315/06	  	   s.	  26.05.2006	  
i.	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  	  	  	  e.	  Hayzehill’s	  Bitter	  Sweet	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Oitti	  	  11.8.2007,	  Anitta	  Kauppila,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Suhtautuminen	  koiriin	  uteliaan	  ystävällistä,	  ihmisiin	  avoin	  ja	  miellyttävä.	  Yleiskuva	  
reipas	  ja	  ystävällinen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Haku	  laajaa	  ja	  innokasta,	  ilmavainuista.	  Työskentely	  itsenäistä.	  Laukauksesta	  innostuu.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Innokasta	  ja	  vauhdikasta.	  Ilmavainusta	  johtuen	  hiukan	  levotonta.	  Kaadosta	  kiinnostui	  ottaen	  sen	  
suuhunsa.	  HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  	  Komella	  loikalla	  veteen.	  Riistapukin	  luovutti	  käteen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Hyvää,	  koira	  ohjaajalla	  hyvin	  käsissä.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Mukava	  ja	  yhteistyökykyinen	  pari.	  	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Hightide’s	  Unique	  Style	   	   FIN35441/06	  	   s.	  09.06.2006	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Mouhijärvi	  18.8.2007;	  Risto	  Janné,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Miellyttävä,	  iloinen	  ja	  seurallinen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Hieman	  suppeaa,	  risteilevää	  hakua.	  Riittävän	  innokasta	  työskentelyä	  häntää	  heilutellen,	  maa	  –	  ja	  
ilmavainulla.	  Yhteistyö	  toimii.	  Laukaus	  innostaa.	  ”Harjoitellen	  hyväksi”	  .	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Ilma-‐	  ja	  maavainulla.	  Arastellen.	  Aika	  loppui	  kulmalla.	  Kaato	  hieman	  pelotti.	  HYLÄTTY.	  	  
Vesityö:	  Stella	  ei	  halunnut	  uida.	  HYLÄTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Tottelee	  hyvin.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Yhteistyö	  saisi	  olla	  innostavampaa.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY.	  
	  
Ruovesi	  1.9.2007;	  Kirsi	  Salokanto,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Ystävällisen	  tuntuinen,	  rauhallinen	  nuori	  koira,	  joka	  tulee	  vaikeuksitta	  toimeen	  kaikkien	  
kanssa.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Koira	  aloittaa	  haun	  innokkaasti	  ja	  käyttää	  erittäin	  hyvin	  vainuaan	  ja	  samalla	  häntäänsä.	  
Itsevarmuus	  ei	  vielä	  riitä	  nuorella	  koiralla,	  eikä	  se	  irtoa	  ohjaajastaan	  5m	  kauemmaksi.	  Laukauksesta	  koira	  jatkaa	  
työtään.	  Kokemuksen	  myötä	  haun	  laajuus	  saadaan	  varmasti	  riittäväksi.	  	  HYLÄTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallinen,	  hieman	  varovainen	  suoritus.	  Koira	  etenee	  hyvin	  jäljen	  päällä	  melko	  omatoimisesti.	  Kulma	  
hyvin.	  Toisella	  osuudella	  vauhti	  hieman	  paranee	  ja	  tullaan	  suoraan	  n.	  2m	  päähän	  kanista	  tuijottamaan	  pariksi	  



minuutiksi	  kaatoa.	  Hivenen	  avustettuna	  ja	  kehotettuna	  koira	  saadaan	  menemään	  kaadolle,	  josta	  se	  on	  kiinnostunut.	  
HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  Kastaa	  vain	  jalat,	  ei	  lähde	  uimaan.	  HYLÄTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  hyvin	  ohjaajansa	  hallinnassa.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Pienellä	  treenauksella	  koiran	  itsevarmuus	  ja	  rohkeus	  varmasti	  kasvavat.	  Koiran	  ja	  
ohjaajan	  yhteistyö	  on	  mukavaa	  seurattavaa.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY.	  
	  
	  
Livingdale’s	  Anne	  Frank	  	   	   FIN18869/05	  	   s.	  15.02.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  e.	  Livingdale's	  Candy	  Lady	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Mouhijärvi	  18.8.2007;	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Avoin	  ja	  iloinen	  koira,	  joka	  suhtautuu	  positiivisesti	  muihin	  koiriin	  ja	  ihmisiin.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Koira	  on	  haluton	  itsenäiseen	  työskentelyyn	  metsässä.	  Ohjaajan	  kehotuksesta	  tekee	  pieniä	  pistoja,	  
mutta	  palaa	  oitis	  ohjaajan	  luo.	  Laukauksesta	  jatkaa.	  Koira	  tarvitsee	  vielä	  lisää	  itseluottamusta	  ja	  kokemusta	  
metsässä	  kulkemiseen.	  	  HYLÄTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallinen,	  ohjattu	  lähtö,	  jonka	  jälkeen	  sik-‐sak	  kuvioin	  etenevää	  maa-‐	  ja	  ilmavainuista	  jäljestystä.	  
Kulmalla	  	  pieni	  tarkistusleikki,	  jonka	  jälkeen	  jatkaa	  kaadolle,	  jonka	  kantaa	  hienosti	  suussaan	  ohjaajelle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  Halukkaasti	  ensi	  käskystä	  veteen,	  mistä	  tuo	  pukin	  ohjaajan	  käteen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  tottelee	  ohjaajaa	  hyvin.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Hyvä,	  rauhallinen	  työpari,	  jonka	  kohtaloksi	  koitui	  nähtävästi	  riistanhajujen	  puute	  
hakuosuudella.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY.	  
	  
	  
Marmade	  Flute	  Of	  Gold	   	   FIN22931/03	  	   s.	  29.04.2003	  
i.	  Hightide’s	  Man	  Of	  Fashion	  	  	  	  	  e.	  Marmade	  Deja	  Vu	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Espoo	  26.8.2007;	  Anu	  Kokkarinen,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Humppa	  on	  rauhallinen,	  kiltti	  ja	  ystävällinen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Rauhallista,	  hyvin	  ohjaajaan	  yhteyttä	  pitävää	  hakua.	  Sekä	  maa-‐	  että	  ilmavainuinen	  koira.	  
Laukauksesta	  jatkaa	  hyvin.	  Tottlee	  hyvin,	  tulee	  ohjaajan	  viereen	  käskystä.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Varma,	  reipas,	  maa-‐	  ja	  ilmavainuinen	  jäljestys.	  Kani	  kiinnosti	  ja	  sitä	  Humppa	  nuuskii.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  Ei	  ui	  heti,	  aika	  täyttyy	  ja	  vasta	  sen	  jälkeen	  hakee	  pukin	  jonka	  tuo	  ohjaajalle.	  HYLÄTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Humppa	  tottelee	  hienosti.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Vähäeleistä,	  rauhallista,	  toimivaa	  yhteistyötä.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY.	  
	  
Espoo	  9.9.2007;	  Anu	  Kokkarinen,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Humppa	  on	  ystävällinen,	  avoin	  ja	  rauhallinen	  ja	  se	  tarkkailee	  kiinnostuneesti	  muita	  
ihmisiä	  ja	  koiria.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Rauhallista,	  sopivan	  laajaa	  maa-‐	  ja	  ilmavainuista	  hakua.	  Laukauksesta	  innostuu	  vielä	  parempaan	  
hakuun.	  Tulee	  käskystä	  ohjaajan	  viereen	  istumaan.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Ripeä,	  ilma-‐	  ja	  maavainuinen	  suotitus.	  Kanille	  suoraan	  ja	  se	  kiinnosti.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Vesityö:	  Hetken	  emmittyään,	  ui	  ja	  tuo	  pukin	  rantaan.	  HYVÄKSYTTY.	  



Tottelevaisuus:	  Humppa	  on	  kuuliainen	  ja	  hyvin	  tottelevainen	  koira.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  	  Mukavan	  rauhallista	  ja	  eleetöntä	  yhteistyötä.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY	  
	  
	  
Marmade	  July	  Is	  Here	  	   	   FIN35554/05	  	   s.	  16.07.2005	  
i.	  Ideal	  Man	  vom	  Springer-‐Clan	  	  	  e.	  	  Marmade	  Déjá	  Vu	  

Taipumuskoe	  tulokset:	  
Mouhijärvi	  18.8.2007;	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Mukava	  ja	  avoin	  koira,	  joka	  suhtautuu	  rauhallisesti	  ympäröiviin	  koiriin	  ja	  ihmisiin.	  
Antaa	  myös	  vieraiden	  käsitellä	  itseään	  moitteetta.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Sopivan	  laajaa	  maa-‐	  ja	  ilmavainuista	  hakua	  rauhallisesti	  ja	  koko	  etumaaston	  kattaen.	  Laukauksesta	  
jatkaa.	  Tulee	  ensi	  käskystä	  luo	  ja	  antaa	  kytkeä	  itsensä.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallinen,	  ohjattu	  lähtö,	  jonka	  jälkeen	  vauhdikasta,	  mutta	  tarkkaa	  jäljestystä	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  
käyttäen.	  Ohjaaja	  osasi	  jarruttaa	  koiran	  vauhdin	  sopivaksi	  siten	  että	  kulmakaari	  ei	  mennyt	  pitkäksi.	  Kaadon	  nuuhkii	  
kiinnostuneena.	  HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  Innokkaasti	  veteen,	  josta	  tuo	  pukin	  rannalle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  hyvin	  ohjaajan	  hallussa.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Hyvä	  pari,	  jonka	  työskentelyä	  ohjaajan	  rauhallisuus	  vielä	  parantaa	  entisestään.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Marmade	  Just	  For	  You	  	   	   FIN35555/05	  	   s.	  16.07.2005	  
i.	  Ideal	  Man	  vom	  Springer-‐Clan	  	  	  e.	  	  Marmade	  Déjá	  Vu	  

Taipumuskoe	  tulokset:	  
Oitti	  11.8.2007;	  Anitta	  Kauppila,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Reipas	  ja	  yleisilmeeltään	  iloinen	  koira.	  Suhtautuminen	  koiriin	  riehakkaan	  ystävällistä,	  
ihmisiin	  ystävällisen	  uteliaasti.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Innokasta	  hakua	  sopivalla	  etäisyydellä.	  Ilmavainuista,	  jonkin	  verran	  ohjaajaan	  tukeutuvaa	  ottaen	  
ohjauksen	  hyvin	  vastaan.	  Laukauksesta	  innostuu	  ja	  haku	  tehostui.	  Hyvä	  metsästyskoiran	  alku.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Ripeävauhtista,	  maavainuista	  ja	  tarkkaa	  jäljestystä.	  Kaato	  kiinnosti.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  Päivän	  paras	  loikka	  veteen.	  Pukin	  luovutus	  maalle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  	  Hyvää.	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Erittäin	  miellyttävä	  pari,	  jolla	  yhteistyö	  sujuu	  hyvin.	  Koira	  hyvin	  ”kuulolla”.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Marmade	  Lady	  In	  Black	   	   FIN32294/06	  	   s.	  18.06.2006	  
i.	  Rindi’s	  Michelangelo	  	  	  	  	  e.	  Marmade	  Gallant	  Angel	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Oitti	  11.8.2007;	  Anitta	  Kauppila,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Rauhallinen	  koira,	  joka	  suhtautuu	  toisiin	  koiriin	  rauhallisesti	  ja	  ystävällisesti.	  Vieraista	  
ihmisistä	  ei	  juuri	  välitä,	  tulee	  kuitenkin	  silitettäväksi.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Haku	  suppeaa,	  ohjaajan	  jalkojen	  lähellä	  pysyvää.	  Ei	  kuitenkaan	  pelosta	  johtuen.	  Intoa	  ei	  tänään	  
riitä	  irtoamiseen	  tarpeeksi,	  ”sunnuntailenkillä”.	  Maa-‐	  ja	  ilmavainuista,	  ei	  reagoi	  juurikaan	  laukaukseen.	  	  
HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallista,	  maa-‐	  ja	  ilmavainuista.	  Kaato.	  HYVÄKSYTTY.	  	  



Vesityö:	  Hieno	  syöksy	  veteen.	  Pukin	  luovutus	  rantaan.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Hyvää.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Hyvin	  rauhallinen	  pari.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Moundhill’s	  Cosmic	  Touch	   FIN53412/05	  	   s.	  07.11.2005	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  Joy	  Caramelle	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Mouhijärvi	  18.8.2007;	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Iloinen	  koira,	  joka	  suhtautuu	  avoimesti	  ihmisiin	  ja	  muihin	  koiriin.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Innokasta,	  sopivan	  laajaa	  ja	  etumaaston	  kattavaa	  hakua.	  Maa-‐	  ja	  ilmavainuisesti	  edeten.	  
Laukauksesta	  jatkaa.	  Tulee	  ensi	  käskystä	  luo	  ja	  antaa	  kytkeä	  itsensä.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Vauhdikas	  lähtö,	  jota	  ohjaaja	  olisi	  saanut	  huolellisemmin	  hidastaa.	  Etenee	  1.	  osuuden	  tuulen	  vuoksi	  jäljen	  
sivussa	  ilma-‐	  ja	  maavainuisesti.	  Kulmalta	  jatkaa	  pitkäksi.	  Saa	  kuitenkin	  ilmasta	  vainun	  ja	  palaa	  omatoimisesti	  jäljelle	  
ja	  jatkaa	  suoraan	  tuulta	  päin	  kaadolle.	  Kaadon	  nuuhkii.	  HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  Halukkaasti	  ensi	  kehotuksesta	  veteen,	  josta	  noutaa	  pukin	  ohjaajan	  käteen..	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  tottelee	  ohjaajaansa	  hyvin.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Hyvä	  työpari,	  josta	  näkee,	  että	  metsä	  on	  molemmille	  entuudestaan	  tuttu	  elementti.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Tango	  Tonight	   FIN21325/06	  	   s.	  14.02.2006	  
i.	  High	  Score	  Knocks-‐You-‐Out	  	  	  	  	  e.	  Art-‐Wave’s	  Big	  Is	  Beautiful	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Ruovesi	  1.9.2007;	  Sari	  Saarinen,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Rauhallinen,	  sopuisa	  ja	  sosiaalinen	  narttu.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Suppeahkoa	  halua,	  jossa	  Tango	  tukeutuu	  voimakkaasti	  ohjaajaan.	  Tämän	  kannuksesta	  koira	  kyllä	  
käyttää	  vainuaan,	  mutta	  ei	  uskaltaudu	  riittävästi	  irtoamaan	  tästä.	  Laukauksesta	  jatkaa	  samoin.	  Tangon	  into	  ja	  
motivaatio	  hakuun	  ei	  oikein	  tullut	  esiin.	  	  HYLÄTTY.	  
Jäljestys:	  Enimmäkseen	  maavainuinen	  jäljestäjä,	  joka	  selvittää	  ripeästi	  jäljen	  pienellä	  aaltoilulla.	  Matkalla	  pari	  pientä	  
tarkistuslenkkiä,	  kulma	  tarkasti.	  Kaatoa	  nuoli	  ja	  nuuhki.	  Hyvä	  suoritus.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  Pitkään	  harkittuaan	  Tango	  uskaltautuu	  uimaan	  ja	  noutaa	  pukin	  ohjaajalleen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Tango	  tottelee	  hyvin	  ohjaajaansa.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Hyvää	  yhteistyötä	  tekevä	  pari.	  Jälkiosuudella	  Tangon	  työskentelymotivaatio	  oli	  
parhaimmillaan.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY.	  
	  
	  
Prowalde’s	  Merry	  Mystery	   FIN29089/04	  	   s.	  06.05.2004	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  	  	  e.	  Saframin	  Hällä	  Väliä	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Espoo	  26.8.2007;	  Meerit	  Kuparinen,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Ystävällinen	  ja	  reipas	  narttu.	  Suhtautuu	  ihmisiin	  ja	  toisiin	  koiriin	  ystävällisesti.	  	  
HYVÄKSYTTY.	  



Haku	  ja	  laukaus:	  	  Sopivan	  laajaa	  ja	  innoaksta	  hakua.	  Pitää	  hyvin	  yhteyttä	  ohjaajaan.	  Käyttää	  pääasiassa	  maavainua.	  
Laukauksesta	  odottaa	  jotain	  tapahtuvan.	  Hyvää	  yhteistyötä.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Varmaa	  innokasta	  jäljestystä	  alusta	  loppuun.	  Kulmalta	  ilmavainulla	  kaadolle,	  jonka	  otti	  suuhun.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  	  Innokas	  halukas	  nouto.	  Hieno	  suoritus.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Tottelevainen	  koulutettu	  koira.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Mukavan	  tuntuista	  yhteistyötä.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Qvarnhill	  Gun	  Från	  Dragarbrunn	   FIN46774/06	  	   s.	  22.01.2006	  
i.	  Calvdale	  Partners	  In	  Crime	  	  	  	  	  e.	  Tralay	  Tartan	  Isle	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Hauho	  7.7.2007;	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Mukava	  koira,	  joka	  tulee	  hyvin	  toimeen	  muiden	  koirien	  ja	  ihmisten	  kanssa.	  	  
HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Laajahkoa	  innokasta	  hakua	  koko	  etumaaston	  kattaen.	  Koira	  pitää	  hienosti	  yhteyttä	  ohjaajaan.	  
Haku	  etenee	  ilma-‐	  ja	  maavainuisesti	  ja	  laukauksesta	  jatkuu	  samaan	  malliin.	  Koira	  tulee	  ensikäskystä	  luo	  ja	  antaa	  
kytkeä	  itsensä.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallinen	  ja	  ohjattu	  lähtö.	  Koira	  etenee	  jäljen	  päällä	  pienin	  siksak	  –kuvioin	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  käyttäen.	  
Kulma	  tarkasti,	  kaadon	  nuuhkii.	  HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  	  Vauhdikkaasti	  veteen,	  josta	  tuo	  pukin	  kiireellä	  rannalle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  tottelee	  ohjaajaa	  hyvin.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Reipas	  työpari,	  joka	  kykenee	  metsässä	  saumattomaan	  yhteistyöhön.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Noble	  Minta	   	   FIN21294/06	  	   s.	  12.03.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Ruovesi	  2.9.2007;	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Mukava	  ja	  iloinen	  koira,	  joka	  heiluvin	  hännin	  tervehtii	  muita.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Hajuttomassa	  maastossa	  koiran	  into	  on	  täysin	  nolla.	  Onneksi	  kuitenkin	  löytyy	  pari	  paikkaa,	  missä	  
on	  riistanhajuja,	  jolloin	  koira	  innostuu	  jopa	  näyttävään	  hakuun	  maa-‐	  ja	  ilmavainuisesti	  edeten.	  Laukauksesta	  jatkaa.	  
Koira	  tulee	  ensikäskystä	  luo	  ja	  antaa	  kytkeä.	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallinen,	  ohjattu	  lähtö,	  jonka	  jälkeen	  verkkaista	  maavainuista	  jäljestystä.	  Ensimmäisen	  osuuden	  lopussa	  
koira	  ajautuu	  jäljeltä	  vasemmalle	  ja	  oikaisee	  kulman.	  Toinen	  osuus	  tarkasti	  kaadolle	  asti	  	  kanin	  kantaa	  suussa	  tielle	  
asti.	  HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  	  Ensikäskystä	  veteen,	  mistä	  tuo	  pukin	  hienosti	  ohjaajan	  käteen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  tottelee	  ohjaajaa	  hyvin.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Mukava	  työpari,	  joka	  osaa	  kyllä	  metsässä	  kulkea.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Riverando	  Betty	  Boop	   	   FIN29732/06	  	   s.	  13.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  	  	  e.	  Rochallor	  Stargazer	  
	  



Taipumuskoe	  tulokset:	  
Ruovesi	  1.9.2007;	  Kirsi	  Salokanto,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Rauhallinen,	  alkuun	  hieman	  ujo	  narttu,	  joka	  suhtautuu	  kuitenkin	  ystävällisesti	  muihin	  
koiriin	  ja	  ihmisiin.	  Maasto-‐osuuksilla	  koira	  hieman	  ”vierastaa”	  tuomaria	  ja	  toimitsijaa.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Ohjaajaan	  tukeutuvaa	  suppeahkoa	  hakutyötä.	  Koira	  pysähtelee	  ajoittain	  ihmettelemään	  mukana	  
kulkevia	  vieraita	  ihmisiä.	  Koira	  käyttää	  kyllä	  vainuaan	  hetkellisesti,	  mutta	  ei	  rohkene	  omatoimiseen	  työskentelyyn.	  
Laukauksesta	  pysähtyy	  ja	  jatkaa.	  	  HYLÄTTY.	  
Jäljestys:	  Epävarmaa	  ja	  varsinkin	  ensimmäisellä	  osuudella	  hyvin	  paljon	  seisovaa	  työtä.	  Koira	  autetaan	  ojan	  yli,	  ettei	  
työ	  tyrehtyisi	  kokonaan.	  Kulma	  selvitetään	  ja	  toisella	  osuudella	  tahti	  hieman	  paranee.	  Koira	  saapuu	  kanille,	  jota	  ei	  
alkuun	  tohdi	  lähestyä	  paria	  metriä	  lähemmäksi,	  mutta	  kovasti	  rohkaisemalla	  se	  saadaan	  kanin	  tuntumaan.	  Aika	  
ylittyy	  hitaasta	  etenemisestä	  johtuen.	  	  HYLÄTTY.	  
Vesityö:	  Koira	  ui	  halukkaasti	  ja	  noutaa	  pukin	  ohjaajalle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  hyvin	  ohjaajan	  hallinnassa.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Nuori	  koira	  tarvitsee	  vielä	  paljon	  itseluottamusta,	  jotta	  se	  rohkaistuisi	  metsässä	  
työskentelyyn	  ja	  tottuisi	  vieraittenihmisten	  läsnäoloon.	  koiran	  ja	  ohjaajan	  yhteistyö	  sujuu	  kuitenkin	  hyvin.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Find	  My	  Baby	  	   FIN26573/04	  	   s.	  12.04.2004	  
i.	  Sweetie-‐pie	  Funky	  Jam	  	  	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Bella	  Ciao	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Mouhijärvi	  18.8.2007;	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Avoin	  ja	  mukava	  koira,	  joka	  tulee	  hyvin	  toimeen	  kaikkien	  kanssa.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Koira	  ei	  työskentele,	  eikä	  irtoa	  ohjaajasta.	  Laukauksesta	  jatkaa.	  Tulee	  ensi	  käskystä	  luo	  ja	  antaa	  
kytkeä	  itsensä.	  	  HYLÄTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallinen,	  ohjattu	  lähtö,	  jonka	  jälkeen	  koira	  etenee	  tarkasti	  ja	  maavainuisesti	  koko	  jäljen	  kaadolle	  asti.	  
Kaadon	  kantaa	  tyylikkäästi	  ohjaajan	  käteen.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  Koira	  ei	  mene	  veteen.	  HYLÄTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  on	  hyvin	  ohjaajan	  hallussa.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Mukava,	  rauhallinen	  työpari.	  Koiralta	  vain	  tuntui	  olevan	  tänään	  motivaatio	  hukassa.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Like	  A	  Dream	  	   FIN39739/06	  	   s.	  10.07.2006	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Feels	  Of	  Gold	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Hauho	  7.7.2007;	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Reipas	  nuori	  neiti,	  joka	  tulee	  hyvin	  toimeen	  kaikkien	  kanssa.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Koira	  touhuilee	  metsässä	  n.	  5-‐10m	  etäisyydellä	  ohjaajasta,	  eikä	  juurikaan	  pysty	  keskittymään	  
työskentelyyn	  vaan	  vahtii	  ettei	  ohjaaja	  pääse	  karkaamaan.	  Laukauksesta	  koira	  hieman	  innostuu,	  mutta	  ei	  kuitenkaan	  
tarpeeksi.	  Koira	  tulee	  ensikäskystä	  luo	  ja	  antaa	  kytkeä	  itsensä.	  	  HYLÄTTY.	  
Jäljestys:	  Rauhallinen	  ohjattu	  lähtö.	  Alkujännityksestä	  päästyään	  koira	  etenee	  varmasti,	  rauhallisesti	  ja	  
maavainuisesti	  jäljen	  päällä	  aina	  kaadolle	  asti.	  Kaadon	  nuuhkii.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  Innokkaasti	  veteen,	  josta	  tuo	  pukin	  varmoin	  ottein	  ohjaajan	  käteen.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Koira	  hyvin	  ohjaajan	  hallussa.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Hyvä	  työpari.	  Koira	  tarvitsee	  vielä	  lisää	  totuttelua	  metsässä	  kulkemiseen.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY.	  



	  
	  
Walnut	  Wow	  Wow	   	   FIN22955/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  	  	  	  e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Hauho	  7.7.2007;	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Rauhallinen,	  ystävällisesti	  muihin	  koiriin	  ja	  ihmisiin	  suhtautuva	  koira.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Aluksi	  suppeaa,	  loppua	  kohti	  laajenee.	  Vähän	  halutonta,	  aran	  oloista	  liikettä.	  Käyttää	  maavainua.	  
Hiljaista	  ja	  hidasta	  työskentelyä.	  Laukauksesta	  pysähtyy,	  jatkaa	  heti.	  Ihmettelee	  perässä	  kulkevaa	  ukkoa.	  	  
HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Varmaa,	  sopivaa,	  vauhdikasta	  jäljestämistä.	  Kaato	  kiinnostaa,	  nuuhkii.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  Ui	  hyvin	  usean	  käskyn	  jälkeen.	  Noutoon	  käytettiin	  2	  pukkia.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Tottelevaisuus	  rakoili	  haun	  ja	  uinnin	  osuudella	  vähän.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Hyvä	  pari,	  jonka	  on	  vielä	  jatkettava	  metsälenkkejä	  tullakseen	  hyväksi	  metsästyskoiraksi.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
Westaway	  Tea	  Time	  At	  Ocean	  Pitfal	  	   FIN51602/05	  	   s.	  25.06.2005	  
i.	  Alanea	  Landcruiser	  	  	  	  	  e.	  Westaway	  My	  Cup’O	  Tea	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Espoo	  9.9.2007;	  Meerit	  Kuparinen,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Rauhallinen	  ja	  ystävällinen	  neiti.	  Tulee	  hyvin	  toimeen	  toisten	  koirien	  ja	  ihmisten	  kanssa.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Ilmavainua	  käyttävä,	  erittäin	  rauhallinen	  ja	  ohjaajaan	  tukeutuva	  koira,	  joka	  ei	  tänään	  irtoa	  hauksi	  
asti.	  Koiralle	  kuitenkin	  ammutaan,	  mutta	  edes	  laukaus	  ei	  saa	  Solinaa	  tänään	  innostuman.	  	  HYLÄTTY.	  
Jäljestys:	  	  Arkaa	  ja	  ihmettelevää,	  ohjaajaan	  tukeutuvaa	  jäljestystä.	  Tänään	  ei	  päästä	  ajan	  puitteissa	  kulmalle	  asti,	  
mutta	  jälki	  käydään	  kuitenkin	  harjoitusmielessä	  loppuun	  asti.	  Kania	  nuuhki	  kiinnostuneesti	  .	  HYLÄTTY.	  
Vesityö:	  Reippaasti	  uimaan	  ja	  tuo	  pukin	  rantaan.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Tottelevainen	  koira.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Rauhallista	  eleetöntä	  yhteistyötä.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Bric-‐A-‐Brac	   	   FIN22955/05	  	   s.	  11.05.2005	  
i.	  Whisborne	  Esquire	  	  	  	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Hauho	  7.7.2007;	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Rauhallinen.	  Suhtautuu	  toisiin	  koiriin	  ja	  ihmisiin	  ystävällisesti.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Hyvä	  haku.	  Itsenäistä	  työskentelyä	  maa-‐	  ja	  ilmavainulla,	  enempi	  maavainuinen.	  Laukauksesta	  
jatkaa	  samalla	  lailla.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Rauhallinen,	  enempi	  maavainuinen	  jäljestäjä.	  Teki	  tarkastuslenkkejä.	  Kaato	  kiinnosti.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  Ui	  halukkaasti.	  Nouti	  ja	  luovutti	  pukin.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Tottelee	  ensimmäisellä	  käskyllä.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Hyvää	  yhteistyötä	  tekevä	  pari.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  



	  
Wildomar’s	  Dig	  Dub	  ‘N’	  Deny	   FIN26838/06	  	   s.	  14.04.2006	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Taipumuskoe	  tulokset:	  
Hauho	  7.7.2007;	  Tero	  Mettälä,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Iloinen,	  ystävällisesti	  ihmisiin	  ja	  koiriin	  suhtautuva	  narttu.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Suppeaa	  hakua.	  Vaatii	  paljon	  kehoituksia.	  Ei	  irtoa.	  Käyttää	  maa-‐	  ja	  ilmavainua.	  Ei	  erkane	  
kehotuksistakaan.	  Laukauksesta	  säpsähtää,	  jatkaa	  heti.	  	  HYLÄTTY.	  
Jäljestys:	  	  Hidasta	  varmistelevaa	  etenemistä.	  Varmistellen	  kaadolle,	  joka	  kiinnostaa.	  Kantaa	  linnun	  autolle.	  
HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  Ui	  hyvin.	  Tuo	  pukin	  rannalle.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Tottelevaisuus	  rakoili	  hakuosuudella.	  Ei	  oikein	  erkane	  käskystäkään.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Kehityskelpoinen	  pari.	  Vaatii	  metsälenkkejä	  ettei	  kannot	  ja	  kivet	  pelottaisi	  eli	  
totuttamista	  metsämaastoon.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYLÄTTY.	  
	  
Oitti	  11.8.2007;	  Riitta	  Vilkman,	  Suomi	  
Sosiaalinen	  käyttäytyminen:	  	  Rauhallinen.	  Suhtautuu	  toisiin	  koiriin	  ka	  ihmisiin	  ystävällisesti.	  HYVÄKSYTTY.	  
Haku	  ja	  laukaus:	  	  Suppeahkoa	  hakua.	  Käytti	  ajoittain	  hyvin	  ilmavainua.	  Pari	  ”hyvää”	  irtiottoa.	  Laukauksesta	  jatkoi	  
samalla	  lailla.	  Ohjausta	  vaativaa	  työskentelyä.	  	  HYVÄKSYTTY.	  
Jäljestys:	  	  Rauhallinen,	  maa-‐	  ja	  ilmavainuinen	  jäljestäjä.	  Pieniä	  tarkistuslenkkejä.	  Otti	  linnun	  suuhun	  ja	  antoi	  pois.	  	  
HYVÄKSYTTY.	  
Vesityö:	  Ui	  halukkaasti.	  Nouti	  ja	  luovutti	  pukin.	  HYVÄKSYTTY.	  
Tottelevaisuus:	  Tottelee	  ensimmäisellä	  käskyllä.	  	  HYVÄKSYTTY.	  	  
Yhteistyö	  ja	  yleisvaikutelma:	  Rauhallista	  ja	  hyvää	  yhteistyötä.	  
Kokonaisarvostelu:	  HYVÄKSYTTY.	  
	  
	  
	  
	  
	   	  ________________________________________________________________	  

	  
TOTTELEVAISUUSKOE	  TULOKSET	  
UROKSET	  

	  
	  
Adamant’s	  Ivor	  Novello	  	   	   FIN15070/06	  	   s.	  17.12.2005	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	   	  	  e.	  Rowntree	  Pure	  Chocolate	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Tampere	  4.3.2007;	  Juha	  Kurtti,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pistemäärä	  yht.	  183,5	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  24.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  15.	  



5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  9.5.	  Pistemäärä	  28.5.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
	  
Tammela	  	  15.4.2007;	  Reija	  Puolakka,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  KP.	  Pistemäärä	  yht.	  196	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  19.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
	  
Ingå	  21.4.2007;	  Reija	  Puolakka,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  KP	  TK2.	  Pistemäärä	  yht.	  193,5	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  25,5.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
	  
Toijala	  17.6.2007;	  Riitta	  Räsänen,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  2.	  Pistemäärä	  yht.	  248	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  20.	  
3.	  Istuminen,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  27.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
5.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  24.	  
6.	  Noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  32.	  
7.	  	  Metalliesineen	  noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
8.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
9.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  45.	  
10.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
	  
Piikkiö	  7.7.2007;	  Marja	  Ala-‐Nikkola,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  3.	  Pistemäärä	  yht.	  203,83	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  34.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
3.	  Istuminen,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  28,5.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  34.	  



5.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
6.	  Noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
7.	  	  Metalliesineen	  noutaminen:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
8.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
9.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  40.	  
10.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8+10+10.	  Pistemäärä	  9,33.	  
	  
Salo	  17.7.2007;	  Harri	  Laisi,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1	  KP	  (3.	  sija)	  Pistemäärä	  yht.	  294	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
3.	  Istuminen,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  36.	  
5.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  36.	  
6.	  Noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
7.	  	  Metalliesineen	  noutaminen:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
8.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
9.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  45.	  
10.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
	  
Harjavalta	  21.7.2007;	  Ilkka	  Stén,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1	  (1.	  sija)	  Pistemäärä	  yht.	  283	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
3.	  Istuminen,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  32.	  
5.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  38.	  
6.	  Noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
7.	  	  Metalliesineen	  noutaminen:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
8.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  36.	  
9.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  35.	  
10.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
	  
Tampere	  22.7.2007;	  Harri	  Laisi,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1	  (1.	  sija)	  TK3.	  Pistemäärä	  yht.	  276,5	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  25,5.	  
3.	  Istuminen,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  34.	  
5.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  32.	  
6.	  Noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
7.	  	  Metalliesineen	  noutaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
8.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
9.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  30.	  
10.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  9.	  
	  
Helsinki	  8.9.2007;	  Reijo	  Hagström,	  Suomi	  
Tulos:	  EVL	  0.	  Pistemäärä	  yht.	  183	  pistettä.	  
1.	  Istuminen	  ryhmässä	  2	  min:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  



2.	  Paikalla	  makaaminen	  ryhmässä	  4	  min	  häirittynä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
3.	  Vapaana	  seuraaminen:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
4.	  Seisominen,	  istuminen	  ja	  maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
5.	  Luoksetulo,	  seisominen	  ja	  maahanmeno:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  28.	  
6.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
7.	  Ohjattu	  noutaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Metalliesineen	  noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
9.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
10.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  20.	  
	  
Kouvola	  16.9.2007;	  Pauli	  Härkönen,	  Suomi	  
Tulos:	  EVL	  2	  (3.	  sija).	  Pistemäärä	  yht.	  225.5	  pistettä.	  
1.	  Istuminen	  ryhmässä	  2	  min:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  28,5.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen	  ryhmässä	  4	  min	  häirittynä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
3.	  Vapaana	  seuraaminen:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
4.	  Seisominen,	  istuminen	  ja	  maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  18.	  
5.	  Luoksetulo,	  seisominen	  ja	  maahanmeno:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  32.	  
6.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
7.	  Ohjattu	  noutaminen:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  25,5.	  
8.	  Metalliesineen	  noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  25,5.	  
9.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
10.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  30.	  
	  
Hamina	  30.9.2007;	  Marita	  Packalen,	  Suomi	  
Tulos:	  EVL	  2	  (9.	  sija).	  Pistemäärä	  yht.	  228.5	  pistettä.	  
1.	  Istuminen	  ryhmässä	  2	  min:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen	  ryhmässä	  4	  min	  häirittynä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
3.	  Vapaana	  seuraaminen:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  28,5.	  
4.	  Seisominen,	  istuminen	  ja	  maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
5.	  Luoksetulo,	  seisominen	  ja	  maahanmeno:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
6.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
7.	  Ohjattu	  noutaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Metalliesineen	  noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
9.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
10.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  24.	  
	  
Kouvola	  7.10.2007;	  Anne	  Nokelainen,	  Suomi	  
Tulos:	  EVL	  2.	  Pistemäärä	  yht.	  226	  pistettä.	  
1.	  Istuminen	  ryhmässä	  2	  min:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen	  ryhmässä	  4	  min	  häirittynä:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  10.	  
3.	  Vapaana	  seuraaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
4.	  Seisominen,	  istuminen	  ja	  maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
5.	  Luoksetulo,	  seisominen	  ja	  maahanmeno:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
6.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  38.	  
7.	  Ohjattu	  noutaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
8.	  Metalliesineen	  noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
9.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
10.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  28.	  
	  



Asikkala	  13.10.2007;	  Marita	  Packalen,	  Suomi	  
Tulos:	  EVL	  1	  (3.	  sija).	  Pistemäärä	  yht.	  266.5	  pistettä.	  
1.	  Istuminen	  ryhmässä	  2	  min:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen	  ryhmässä	  4	  min	  häirittynä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
3.	  Vapaana	  seuraaminen:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  28,5.	  
4.	  Seisominen,	  istuminen	  ja	  maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
5.	  Luoksetulo,	  seisominen	  ja	  maahanmeno:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
6.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  28.	  
7.	  Ohjattu	  noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
8.	  Metalliesineen	  noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
9.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
10.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  34.	  
	  
Orimattila	  28.10.2007;	  Ossi	  Harjula,	  Suomi	  
Tulos:	  EVL	  2.	  Pistemäärä	  yht.	  231	  pistettä.	  
1.	  Istuminen	  ryhmässä	  2	  min:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen	  ryhmässä	  4	  min	  häirittynä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
3.	  Vapaana	  seuraaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
4.	  Seisominen,	  istuminen	  ja	  maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
5.	  Luoksetulo,	  seisominen	  ja	  maahanmeno:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  36.	  
6.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
7.	  Ohjattu	  noutaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Metalliesineen	  noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
9.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
10.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  28.	  
	  
Lieto	  3.11.2007;	  Ilkka	  Sten,	  Suomi	  
Tulos:	  EVL	  2	  (4.	  sija).	  Pistemäärä	  yht.	  238.5	  pistettä.	  
1.	  Istuminen	  ryhmässä	  2	  min:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen	  ryhmässä	  4	  min	  häirittynä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
3.	  Vapaana	  seuraaminen:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  22,5.	  
4.	  Seisominen,	  istuminen	  ja	  maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  28,5.	  
5.	  Luoksetulo,	  seisominen	  ja	  maahanmeno:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  24.	  
6.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
7.	  Ohjattu	  noutaminen:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  28,5.	  
8.	  Metalliesineen	  noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
9.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
10.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
	  
Lahti	  10.11.2007;	  Marita	  Packalen,	  Suomi	  
Tulos:	  EVL	  1,	  	  KP.	  Pistemäärä	  yht.	  301	  pistettä.	  
1.	  Istuminen	  ryhmässä	  2	  min:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen	  ryhmässä	  4	  min	  häirittynä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
3.	  Vapaana	  seuraaminen:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
4.	  Seisominen,	  istuminen	  ja	  maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  18.	  
5.	  Luoksetulo,	  seisominen	  ja	  maahanmeno:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  36.	  
6.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
7.	  Ohjattu	  noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
8.	  Metalliesineen	  noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  



9.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
10.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
	  
Kirkkonummi	  24.11.2007;	  Kaisa	  Poutanen,	  Suomi	  
Tulos:	  EVL	  1,	  TK4.	  Pistemäärä	  yht.	  260.5	  pistettä.	  
1.	  Istuminen	  ryhmässä	  2	  min:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen	  ryhmässä	  4	  min	  häirittynä:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
3.	  Vapaana	  seuraaminen:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  18.	  
4.	  Seisominen,	  istuminen	  ja	  maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
5.	  Luoksetulo,	  seisominen	  ja	  maahanmeno:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  28.	  
6.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  38.	  
7.	  Ohjattu	  noutaminen:	  Arvosana	  6,5.	  Pistemäärä	  19,5.	  
8.	  Metalliesineen	  noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
9.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
10.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  32.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Landmark	   	  	   FIN27470/02	  	   02.05.2002	  
i.	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  e.	  Windsongs	  Caterpillar	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Maarianhamina	  28.4.2007;	  Ralf	  Björklund,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pistemäärä	  yht.	  153	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  12.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
Maarianhamina	  29.4.2007;	  Ralf	  Björklund,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  3.	  Pistemäärä	  yht.	  114	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  12.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  28,5.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  7,5.	  
	  
Maarianhamina	  13.6.2007;	  Kari	  Kielo,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  3.	  Pistemäärä	  yht.	  118	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  



3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
Maarianhamina	  25.8.2007;	  Reija	  Puolakka,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  KP.	  Pistemäärä	  yht.	  196	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  6,5.	  Pistemäärä	  13.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  18.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  18.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
	  
Dreemteems	  Fun	  For	  You	  	  	   FIN21438/02	  	   s.	  03.04.2002	  
i.	  Nimblewhit	  Norwegian	  Fun	  	  	  e.	  	  Hightide’s	  Ocean	  Mist	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Tampere	  13.5.2007;	  Jari	  Salokanto,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1	  (5.	  sija).	  Pistemäärä	  yht.	  160,5	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  8,5.	  
	  
Huittinen	  12.8.2007;	  Tiina	  Heino,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  -‐.	  Pistemäärä	  yht.	  74	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  10.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  7.	  
	  



Lieto	  9.9.2007;	  Tuija	  Sere,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  3.	  Pistemäärä	  yht.	  115	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  15.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  10.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  15.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  12.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  7.	  
	  
	  
Picabo’s	  Oratorio	  Of	  Spring	  	   FIN35608/00	  	   s.	  19.03.2000	  
i.	  Chaigmarsh	  Labour	  Day	  	  	  e.	  Picabo’s	  	  Sight	  Of	  Spring	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Keuruu	  23.9.2007;	  Aino	  Juhantalo-‐Kakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  	  3.	  palkinto	  (10.	  sija).	  Pistemäärä	  yht.	  135	  pistettä.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  32.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  28,5.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  8,5.	  
	  
	  
Qvarnhill	  Balder	  	   	   FIN37079/04	  	   s.	  10.03.2004	  
i.	  	  Canouan	  Dorset	  Duke	  	  	  e.	  	  Qvarnhill	  Tartan	  Twinkle	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Vaasa	  7.6.2007;	  Veijo	  Kinnunen,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  3.	  (5.	  sija).	  Pistemäärä	  yht.	  138	  pistettä.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  12.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  5,5.	  Pistemäärä	  22.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  19.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  7.	  
	  
Vaasa	  23.9.2007;	  Jaana	  Ala-‐Lahdesmäki,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  2.	  (4.	  sija).	  Pistemäärä	  yht.	  154,5	  pistettä.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  



2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  28.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  28,5.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
Kokkola	  7.10.2007;	  Erkki	  Shemeikka,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  3.	  (5.	  sija).	  Pistemäärä	  yht.	  135	  pistettä.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  24.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  12.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  7.	  
	  
	  
Springrain	  Aspen	   	   FIN27452/04	  	   s.	  21.04.2004	  
i.	  Livingdale’s	  Dives	  Devito	  	  	  e.	  Springrain	  Vilma	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Keuruu	  27.5.2007;	  Juha	  Kurtti,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  3.	  Pistemäärä	  yht.	  122	  pistettä.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  12.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  20.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  10.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  12.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  7.	  
	  
Keuruu	  23.9.2007;	  Aino	  Juhantalo-‐Kakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  -‐.	  Sija	  15.	  Pistemäärä	  yht.	  29	  pistettä.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  6,5.	  Pistemäärä	  13.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  6.	  



	  
	  
Walnut	  Well	  Well	   	   FIN22956/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Iisalmi	  13.10.2007;	  Marko	  Puranen,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  3.	  Pistemäärä	  yht.	  136	  pistettä.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  6,5.	  Pistemäärä	  26.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  6.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Atomic	  Bomb	  	   FIN10945/04	  	   s.	  28.011.2003	  
i.	  	  Bogaloo’s	  	  Nostradamus	  	  e.	  Windsongs	  Caterpillar	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Lieto	  19.8.2007;	  Ralf	  Björklund,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  3.	  Pistemäärä	  yht.	  130	  pistettä.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  6,5.	  Pistemäärä	  13.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  5,5.	  Pistemäärä	  22.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  7.	  
	  
Lieto	  9.9.2007;	  Ilkka	  Sten,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  3.	  Sija	  11.	  Pistemäärä	  yht.	  128	  pistettä.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  20.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
	  
	   	  ________________________________________________________________	  



	  
TOTTELEVAISUUSKOE	  TULOKSET	  
NARTUT	  

	  
Adamant’s	  Be	  My	  Dream	   	   FIN35583/02	  	   s.07.07.2002	  
i.	  Adamant’s	  Golden	  Boy	  	  	  e.	  Adamant’s	  Ellen	  Beatrix	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Raisio	  19.8.2007;	  Ralf	  Björklund,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  0.	  Pistemäärä	  yht.	  140,5	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  4.	  Pistemäärä	  40.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  6,5.	  Pistemäärä	  19,5.	  
3.	  Istuminen,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  15.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  24.	  
5.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  28.	  
6.	  Noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
7.	  	  Metalliesineen	  noutaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
8.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
9.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
10.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  7.	  
	  
Lieto	  9.9.2007;	  Ilkka	  Stén,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  0.	  Pistemäärä	  yht.	  151,5	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  36.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  22,5.	  
3.	  Istuminen,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
5.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
6.	  Noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
7.	  	  Metalliesineen	  noutaminen:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  19.	  
8.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  28.	  
9.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
10.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
	  
Arrant	  Rochallor	  Brit	   	   FIN41708/06	  	   s.	  08.04.2006	  
i.	  Cleavehill	  Lloyd’s	  Spirit	  	  	  e.	  Arrant	  Ramina	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Orimattila	  28.10.2007;	  Ossi	  Harjula,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  3.	  Pistemäärä	  yht.	  121	  pistettä.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  24.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  



7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  7.	  
	  
	  
Arrant	  Rochallor	  Rose	  	   	   FIN41159/01	  	   s.	  18.08.2001	  
i.	  Zelini’s	  Supertramp	  	  	  e.	  	  Arrant	  Marabou	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Lahti	  10.11.2007;	  Marita	  Páckalen,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  1	  KP.	  Pistemäärä	  yht.	  193	  pistettä.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  36.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  9.	  
	  
	  
Baskethill’s	  Isabel	  Duncan	  	   FIN34952/05	  	   s.	  23.06.2005	  
i.	  With	  Touch	  Holy	  Moses	  	  	  e.	  	  Baskethill's	  Highlandblossom	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Rovaniemi	  7.4.2007;	  Marja-‐Leena	  Hituri,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2	  (sija	  2.).	  Pistemäärä	  yht.	  155	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  12.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  15.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  12.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  10.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
	  
Oulu	  29.4.2007;	  Salme	  Mujunen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  3	  (sija	  6.).	  Pistemäärä	  yht.	  136	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  10.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  19.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  15.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  9.	  



	  
Oulu	  1.8.2007;	  Marja-‐Leena	  Hituri,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  3	  (sija	  5.).	  Pistemäärä	  yht.	  134	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  15.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  19.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
	  
Kemi	  5.9.2007;	  Marja-‐Leena	  Hituri,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  0	  Pistemäärä	  yht.	  71	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  6,5.	  Pistemäärä	  13.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  10.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  9.	  
	  
	  
Daffodils	  Angelique	  	   	   FIN22258/03	  	   s.	  05.04.2003	  
i.	  Nimblewhit	  Norwegian	  Fun	  	  	  e.	  	  Boondock’s	  Gal	  Of	  The	  Year	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Raisio	  19.8.2007;	  Ralf	  Björklund,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  0.	  Tuom.	  keskeytetty.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  -‐.	  Pistemäärä	  -‐.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  -‐.	  Pistemäärä	  -‐.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  -‐.	  Pistemäärä	  -‐.	  
	  
Lieto	  9.9.2007;	  Ilkka	  Sten,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  3.	  Sija	  16.	  Pistemäärä	  yht.	  	  118.	  	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  24.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  



6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
	  
Dreemteems	  Evita	  Peron	   	   FIN41918/00	  	   s.	  30.10.2000	  
i.	  Hightide’s	  Best	  Vision	  	  	  e.	  Hightide’s	  Ocean	  Mist	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Raisio	  19.8.2007;	  Ralf	  Björklund,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  0	  Pistemäärä	  yht.	  87	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  6,5.	  Pistemäärä	  13.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  12.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  15.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  5.	  
	  
	  
Engwell’s	  Suzy	  Quattro	  	   	   FIN15507/02	  	   s.	  17.01.2002	  
i.	  Mompesson	  Dream	  Charmer	  	  	  e.	  Engwell's	  Obsession	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Pieksämäki	  14.6.2007;	  Salme	  Mujunen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pistemäärä	  yht.	  150	  
	  
Piikkiö	  7.7.2007;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pistemäärä	  yht.	  143,5.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Pistemäärä	  15.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Pistemäärä	  10.	  
4.	  Luoksetulo:	  Pistemäärä	  21.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Pistemäärä	  18.	  
6.	  Noutaminen:	  Pistemäärä	  15.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Pistemäärä	  25,5.	  
8.	  Estehyppy:	  Pistemäärä	  0.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Pistemäärä	  8,75.	  
	  
Pieksämäki	  6.10.2007;	  Erkki	  Shemeikka,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1.	  Pistemäärä	  yht.	  162,5.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  18.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  



6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  22,5.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
	  
Fuzzyball’s	  Foolish	  Thing	   	   FIN35714/02	  	   s.	  07.07.2002	  
i.	  Streamside’s	  Kingfisher	  	  	  	  	  	  e.	  Of	  Skyway	  Raindrop	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Keuruu	  27.5.2007;	  Juha	  Kurtti,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  1	  (sija	  2).	  Pistemäärä	  yht.	  172.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  15.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  8.	  	  Pistemäärä	  16.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
	  
Vimpeli	  9.9.2007;	  Salme	  Mujunen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2	  (sija	  3).	  Pistemäärä	  yht.	  143,5.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  10.	  	  Pistemäärä	  20.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  9,5.	  
	  
Ilmajoki	  15.9.2007;	  Mauri	  Pehkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  3	  (sija	  	  2).	  Pistemäärä	  yht.	  139.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  15.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  15.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  10.	  	  Pistemäärä	  20.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
	  
Ira	  	   	   	   FIN39387/04	  	   s.	  11.07.2004	  
i.	  Birchstep’s	  Bernand	  	  e.	  Springrain	  Sunshine	  



	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Siilinjärvi	  9.4.2007;	  Marko	  Puranen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  3.	  Pistemäärä	  yht.	  119.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  10.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  9,5.	  	  Pistemäärä	  19.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  7.	  
	  
Maaninka	  8.9.2007;	  Anne	  Nokelainen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  0.	  Pistemäärä	  yht.	  99.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  10.	  	  Pistemäärä	  20.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  6.	  
	  
Iisalmi	  13.10.2007;	  Marko	  Puranen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pistemäärä	  yht.	  144.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  10.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  15.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  5.	  	  Pistemäärä	  10.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
	  
Marmade	  Happily	  Yours	   	   FIN22981/04	  	   s.	  20.04.2004	  
i.	  Hightide’s	  Messenger	  	  	  	  	  e.	  Marmade	  Deja	  Vu	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Salo	  17.7.2007;	  Harri	  Laisi,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  1	  KP	  (Sija	  1).	  Pistemäärä	  yht.	  310	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  25,5.	  
3.	  Istuminen,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  28,5.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  36.	  



5.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
6.	  Noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
7.	  	  Metalliesineen	  noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
8.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
9.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  50.	  
10.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
	  
Riihimäki	  23.9.2007;	  Harri	  Laisi,	  Suomi	  
Tulos:	  EVL	  0.	  Pistemäärä	  yht.	  184,5	  pistettä.	  
1.	  Istuminen	  ryhmässä	  2	  min:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen	  ryhmässä	  4	  min	  häirittynä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
3.	  Vapaana	  seuraaminen:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  18.	  
4.	  Seisominen,	  istuminen	  ja	  maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
5.	  Luoksetulo,	  seisominen	  ja	  maahanmeno:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
6.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
7.	  Ohjattu	  noutaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
8.	  Metalliesineen	  noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  25.5.	  
9.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
10.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  28.	  
	  
Lahti	  	  3.11.2007;	  Marita	  Packalén,	  Suomi	  
Tulos:	  EVL	  2	  (Sija	  2).	  Pistemäärä	  yht.	  248	  pistettä.	  
1.	  Istuminen	  ryhmässä	  2	  min:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen	  ryhmässä	  4	  min	  häirittynä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
3.	  Vapaana	  seuraaminen:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
4.	  Seisominen,	  istuminen	  ja	  maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
5.	  Luoksetulo,	  seisominen	  ja	  maahanmeno:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  20.	  
6.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
7.	  Ohjattu	  noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
8.	  Metalliesineen	  noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
9.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
10.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
	  
Pyhtää	  	  1.12.2007;	  Marita	  Packalén,	  Suomi	  
Tulos:	  EVL	  1	  (Sija	  2).	  Pistemäärä	  yht.	  291	  pistettä.	  
1.	  Istuminen	  ryhmässä	  2	  min:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen	  ryhmässä	  4	  min	  häirittynä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
3.	  Vapaana	  seuraaminen:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  18.	  
4.	  Seisominen,	  istuminen	  ja	  maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
5.	  Luoksetulo,	  seisominen	  ja	  maahanmeno:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
6.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  40.	  
7.	  Ohjattu	  noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
8.	  Metalliesineen	  noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
9.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
10.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  36.	  
	  
	  
Moundhill’s	  Cosmic	  Touch	   FIN53412/05	  	   s.	  07.11.2005	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  Joy	  Caramelle	  



	  
Tottelaisuuskoe	  tulokset:	  
Helsinki	  9.5.2007;	  Harri	  Laisi,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  2.	  Pistemäärä	  yht.	  149,5.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  28.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  22,5.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  9.	  
	  
Imatra	  20.5.2007;	  Markku	  Mäntynen,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  3.	  Sija	  10.	  Pistemäärä	  yht.	  132.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  36.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  7.	  
	  
Loviisa	  1.8.2007;	  Marja	  Ala-‐Nikkola,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  1.	  Sija	  6.	  Pistemäärä	  yht.	  164,5.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  28.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  9,5.	  Pistemäärä	  28,5.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  12.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  9.	  
	  
Imatra	  26.8.2007;	  Ossi	  Harjula,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  2.	  Pistemäärä	  yht.	  145.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  32.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  



	  
Siuntio	  1.9.2007;	  Harri	  Laisi,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  1.	  Pistemäärä	  yht.	  164	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  6,5.	  Pistemäärä	  26.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  9.	  
	  
Helsinki	  14.10.2007;	  Harri	  Laisi,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  1,	  TK1.	  Pistemäärä	  yht.	  176.	  
1.	  Luoksepäästävyys:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  10.	  
2.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
3.	  Seuraaminen	  kytkettynä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
4.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  30.	  
5.	  Maahanmeno	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
6.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
7.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  9.	  
	  
Tampere	  10.11.2007;	  Marita	  Packalén,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pistemäärä	  yht.	  145.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  12.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  18.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  18.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  21.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
	  
Nicoret’s	  Minneha	   	   FIN24897/04	  	   s.	  13.03.2004	  
i.	  Nicoret’s	  Rolex	  Royal	  	  	  	  	  e.	  Korppalon	  Navajo	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  
Janakkala	  17.2.2007;	  Saija	  Pollari,	  Suomi	  
Tulos:	  ALO	  1.	  Pistemäärä	  yht.	  182.	  
	  
Padasjoki	  6.6.2007;	  Marita	  Packalén,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pistemäärä	  yht.	  159.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  



3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  7.	  Pistemäärä	  14.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  8.	  	  Pistemäärä	  16.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
Janakkala	  9.9.2007;	  Saija	  Pollari-‐Peltoniemi,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  9.	  Pistemäärä	  yht.	  139.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  12.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  6.	  Pistemäärä	  18.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  8.	  	  Pistemäärä	  16.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
Riihimäki	  23.9.2007;	  Harri	  Laisi,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  3.	  Pistemäärä	  yht.	  137.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  5.	  Pistemäärä	  15.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  27.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  7.	  	  Pistemäärä	  14.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  9.	  
	  
Lahti	  10.11.2007;	  Marita	  Packalén,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  2.	  Pistemäärä	  yht.	  155.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  16.	  
3.	  Maahanmeno,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  24.	  
5.	  Seisominen	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
6.	  Noutaminen:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  20.	  
7.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  10.	  Pistemäärä	  30.	  
8.	  Estehyppy:	  Arvosana	  8.	  	  Pistemäärä	  16.	  
9.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  9.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Amapola	  	   	   FIN43771/01	  	   s.	  19.08.2001	  
i.	  Sweetie-‐pie	  Simbadthesailor	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐Pie	  Quiereme	  Mucho	  
	  
Tottelevaisuuskoe	  tulokset:	  



Kuopio	  12.6.2007;	  Marko	  Puranen,	  Suomi	  
Tulos:	  VOI	  0.	  Pistemäärä	  yht.	  166,5	  pistettä.	  
1.	  Paikalla	  makaaminen:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  36.	  
2.	  Seuraaminen	  taluttimetta:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  22,5.	  
3.	  Istuminen,	  seuraamisen	  yhteydessä:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
4.	  Luoksetulo:	  Arvosana	  9.	  Pistemäärä	  36.	  
5.	  Lähettäminen	  määrätylle	  paikalle,	  maahanmeno	  ja	  luoksetulo:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  32.	  
6.	  Noutaminen	  esteen	  yli	  hypäten:	  Arvosana	  8,5.	  Pistemäärä	  17.	  
7.	  	  Metalliesineen	  noutaminen:	  Arvosana	  7,5.	  Pistemäärä	  15.	  
8.	  Tunnistusnouto:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
9.	  Kauko-‐ohjaus:	  Arvosana	  0.	  Pistemäärä	  0.	  
10.	  Kokonaisvaikutus:	  Arvosana	  8.	  Pistemäärä	  8.	  
	  
	  
	  
	   	  ________________________________________________________________	  

	  
LUONNETESTI	  TULOKSET	  
UROKSET	  

	  
Hightide’s	  Knight	  Of	  York	  	  	   FIN41515/01	  	   s.	  28.10.2001	  
i.	  Hightide’s	  Best	  Vision	  	  	  e.	  	  Hightide’s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Luonnetesti	  tulokset:	  
Kotka	  19.5.2007;	  Katri	  Leikola,	  Suomi	  
Loppupisteet:	  110	  
Toimintakyky:	  Pieni	  	  (-‐15	  p.)	  
Terävyys:	  Pieni	  	  ilman	  jäljelle	  jäävää	  hyökkäyshalua	  (+1	  p.)	  
Puolustushalu:	  Pieni	  	  (+1	  p.)	  
Taisteluhalu:	  Kohtuullinen	  (+20	  p.)	  
Hermostorakenne:	  Hieman	  rauhaton	  (+35	  p.)	  
Temperamentti:	  Erittäin	  vilkas	  (+15	  p.)	  
Kovuus:	  Hieman	  pehmeä	  (+8	  p.)	  
Luoksepäästävyys:	  Hyväntahtoinen,	  luoksepäästävä,	  avoin	  (+45	  p.)	  
Laukauspelottomuus:	  Laukausvarma	  	  (+++)	  
	  
	  
Nobhill	  All	  The	  Way	   	   FIN53743/05	  	   s.	  10.07.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  e.	  Nobhill	  Personality	  
	  
Luonnetesti	  tulokset:	  
Ulvila	  5.8.2007;	  Carita	  Koskinen,	  Suomi	  
Loppupisteet:	  172	  
Toimintakyky:	  Kohtuullinen	  (+15	  p.)	  
Terävyys:	  Kohtuullinen	  	  ilman	  jäljelle	  jäävää	  hyökkäyshalua	  (+3	  p.)	  
Puolustushalu:	  Pieni	  	  (+1	  p.)	  
Taisteluhalu:	  Kohtuullinen	  (+20	  p.)	  



Hermostorakenne:	  Hieman	  rauhaton	  (+35	  p.)	  
Temperamentti:	  Vilkas	  (+45	  p.)	  
Kovuus:	  Hieman	  pehmeä	  (+8	  p.)	  
Luoksepäästävyys:	  Hyväntahtoinen,	  luoksepäästävä,	  avoin	  (+45	  p.)	  
Laukauspelottomuus:	  Laukausvarma	  	  (+++)	  
	  
	  
	   	  ________________________________________________________________	  

	  
LUONNETESTI	  TULOKSET	  
NARTUT	  

	  
Bogaloo’s	  Unforgetable	   	   FIN31184/05	  	   s.	  07.05.2005	  
i.	  Roqfolly	  Orient	  Express	  	  	  e.	  Fairsky	  Murder	  She	  Wrote	  
	  
Luonnetesti	  tulokset:	  
Ulvila	  5.8.2007;	  Carita	  Koskinen,	  Suomi	  
Loppupisteet:	  74	  
Toimintakyky:	  Pieni	  	  (-‐15	  p.)	  
Terävyys:	  Kohtuullinen	  ilman	  jäljelle	  jäävää	  hyökkäyshalua	  (+3	  p.)	  
Puolustushalu:	  Kohtuullinen,	  hillitty	  (+3	  p.)	  
Taisteluhalu:	  Riittämätön	  (-‐20	  p.)	  
Hermostorakenne:	  Hieman	  rauhaton	  (+35	  p.)	  
Temperamentti:	  Erittäin	  vilkas	  (+15	  p.)	  
Kovuus:	  Hieman	  pehmeä	  (+8	  p.)	  
Luoksepäästävyys:	  Hyväntahtoinen,	  luoksepäästävä,	  avoin	  (+45	  p.)	  
Laukauspelottomuus:	  Laukausvarma	  	  (+++)	  
	  
	  
Engwell’s	  Suzy	  Quattro	  	   	   FIN15507/02	  	   s.	  17.01.2002	  
i.	  Mompesson	  Dream	  Charmer	  	  	  e.	  Engwell's	  Obsession	  
	  
Luonnetesti	  tulokset:	  
Hankasalmi	  16.9.2007;	  Kai	  Tarkka,	  Suomi	  
Loppupisteet:	  108	  
Toimintakyky:	  Pieni	  	  (-‐15	  p.)	  
Terävyys:	  Pieni	  	  ilman	  jäljelle	  jäävää	  hyökkäyshalua	  (+1	  p.)	  
Puolustushalu:	  Haluton	  (-‐1	  p.)	  
Taisteluhalu:	  Kohtuullinen	  (+20	  p.)	  
Hermostorakenne:	  Hieman	  rauhaton	  (+35	  p.)	  
Temperamentti:	  Erittäin	  vilkas	  (+15	  p.)	  
Kovuus:	  Hieman	  pehmeä	  (+8	  p.)	  
Luoksepäästävyys:	  Hyväntahtoinen,	  luoksepäästävä,	  avoin	  (+45	  p.)	  
Laukauspelottomuus:	  Laukausvarma	  	  (+++)	  
	  


