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Kirjasta	  puuttuu	  koe-‐	  ja	  näyttelyarvosteluja.	  	  Ne	  täytetään	  sitä	  mukaa	  kunhan	  arvostelut	  valmistuvat	  /	  löytyvät.	  
Kirja	  sisältää	  tällä	  hetkellä	  näyttely	  ja	  mejä	  tuloksia.	  

	  
	  
NÄYTTELYTULOKSET	  
UROKSET	  

	  

Acornhill’s	  At	  The	  News	  	   	   FI20091/10	   	   s.	  06.12.2009	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  	  	  	  e.	  HIghtide’s	  Unique	  Style	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU3	  VASERT	  	  
Sop.	  kokoinen	  rungon	  mitt.suht.	  neliötä	  lähentelevä.	  Jalo	  pää,	  pitkä	  kaula.	  Hyvin	  kulm.raajat.	  Riittävä	  rinnan	  syyvys.	  
Tasap.	  liikkeet.	  Lanne	  osa	  voisi	  olla	  vankempi.	  Hyvä	  turkki.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti	  ja	  iloisesti.	  Riit.	  tiivit	  
silmäluomet.	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  JUN	  H	  	  
Snäll	  och	  trevlig	  men	  behöver	  ha	  mer	  ringträning,	  hän	  är	  lite	  för	  rädd	  i	  ringen.	  Maskulint	  huvud	  med	  bra	  uttryck.	  
Vacker	  hals.	  Korrekt	  överlinje.	  Korrekt	  vinklad	  bak.	  Lite	  knappt	  fram.	  KUnde	  ha	  lite	  längre	  steg.	  Lite	  lös	  armbågor.	  En	  
eksellent	  hund	  om	  det	  kunde	  vara	  lite	  mer	  öppen	  I	  temperament.	  	  
	  
	  
Adamant’s	  All	  What	  You	  Want	   FI18242/10	   	   s.	  20.01.2010	  
i.	  Buxus	  Of	  Klamar	  Garden	  	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Birthday	  Party	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  	  
Nice	  type	  of	  dog.	  Good	  head.	  Good	  fore	  quarters	  and	  behind	  quarters.	  Friendly	  nature.	  Good	  dark	  eyes.	  Well	  
sprunged.	  Good	  back.	  Strong	  dog	  overall	  for	  his	  age.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  HeJW-‐10	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  11kk:n	  ikäinen	  uros,	  jolla	  erinom.	  mittasuhteet	  ja	  erinom.	  luusto.	  Rodunom.	  kulmautunut.	  
Oikean	  muotuoinen	  pää,	  jossa	  miellyttävä	  ilme.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  runko	  ikäisekseen.	  Lupaava	  karva.	  
Laatu	  oikea.	  Liikkuu	  hyvin.	  Esiintyy	  ja	  esitetään	  erittäin	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  JV-‐2010	  



10	  months	  masculine	  male	  in	  excellent	  type	  and	  size.	  Beatiful	  masculine	  head	  and	  expression.	  Missing	  one	  front	  
teath.	  Well	  placed	  ears.	  Excelent	  lenght	  of	  neck	  and	  placement.	  A	  bit	  long	  and	  soft	  on	  topline	  still.	  Balanced	  
angulation	  front	  and	  rear.	  Strong	  bone	  and	  compact	  feet.	  Excellent	  substance	  for	  his	  age.	  Corret	  tailset.	  Very	  
promising	  good	  quality.	  Bit	  loose	  in	  elbows.	  Ecxellent	  movement	  on	  the	  side	  with	  typical	  rech	  and	  drive.	  	  
	  
	  
Adamant’s	  Back	  To	  Basics	  	   FIN50187/08	  	   s.	  27.07.2008	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  World	  Premier	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Mäntsälä	  KR	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU1	  VSP	  SERT	  
Erittäin	  hyvvän	  tyyppinen,	  mittasuhteiltaan	  oikea	  uros.	  Kaunis	  pää	  ja	  hyvä	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Täyteläinen	  runko.	  
Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Etuaskel	  saisi	  olla	  ulottuvampi.	  muuten	  hyvät	  liikkeet.	  Esitetään	  hyvin.	  	  
	  
	  
Adamant´s	  Blues	  Brother	   	   FI50192/08	   	   s.	  27.07.2008	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  	  	  e.	  Adamant´s	  World	  Premiere	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  
Mittasuhteiltaan	  oikea	  uros	  jolla	  hyvä	  profiili.	  Silmät	  voisivat	  olla	  tummemmat.	  Hyvä	  kaula	  vielä	  kehittymätön	  
eturinta.	  Riittävä	  runko	  ikäisekseen.	  Olkavarsi	  saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Liikkuu	  riittävällä	  askelmitalla	  melko	  
yhdensuuntaisesti.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  
Koski	  Tl	  R	  2.5.2010;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Hyvän	  mallinen	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Riittävä	  eturinta	  ja	  runko.	  Sopiva	  luusto.	  
Riittävästi	  kulmautuneet	  raajat.	  Oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Liikkuu	  riittävällä	  askelpituudella.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  AVO	  H	  	  
Good	  size.	  Slightly	  nervous.	  Eye	  colour	  reasonable.	  Lacks	  fore	  cheast.	  Low	  tailset.	  Front	  movement	  not	  good.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  AVO	  EH3	  	  
Snäll	  och	  trevlig	  men	  lite	  närvös	  i	  ringen.	  Lite	  stora	  och	  ljusa	  ögon.	  Lite	  kindi.	  Välvinklad	  fram	  och	  bak.	  Lite	  långa	  
framtassar.	  Välkroppad.	  Rör	  	  sig	  bra.	  SKulle	  vara	  mkt	  batter	  om	  han	  var	  lite	  gladare	  I	  ringen.	  Bra	  pals.	  	  
	  
	  
Adamant’s	  Harrison	  Ford	  	  	   FIN28757/08	  	   s.	  20.04.2008	  
i.	  Adamnt’s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  	  	  	  	  	  e.	  Adamnt’s	  Let	  Me	  See	  	  	  	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.1.	  2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  
1.5	  years,	  good	  proportions.	  Good	  head,	  correct	  bite.	  Enough	  long	  neck,	  correct	  topline.	  Exc	  bodystructure.	  
Typical	  movement.	  	  
	  
	  
Adamant´s	  Ivor	  Novello	  	   	   FIN15070/06	  	   s.	  17.12.2005	  



i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	   e.	  Rowntree	  Pure	  Chocolate	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Kaunislinjainen	  valio	  jolla	  vahva	  urosmainen	  oikeanmuotoinen	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Erinomaiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  
luusto	  ja	  rungon	  tilavuus,	  mutta	  lanneosa	  saisi	  olla	  lyhyempi.	  Liikkuu	  sujuvasti	  hieman	  kapeasti	  takaa.	  Hyvä	  turkki	  ja	  
luonne.	  	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  VAL	  EH-‐	  
Masculine	  dog,	  on	  the	  big	  side	  of	  the	  standard.	  Head	  is	  a	  little	  heavy	  &	  strong.	  Too	  much	  flew.	  Substantile	  dog,	  
lacking	  little	  in	  neck	  &	  upper	  arm.	  Would	  like	  a	  better	  turn	  of	  stifle.Enough	  depth.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Feet	  a	  little	  
large.	  Tail	  carried	  a	  little	  high.	  Lacks	  in	  groud	  coverage	  &	  drive.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Lovely	  masculin	  head.	  Strong	  neck.	  Good	  depth	  of	  chest.	  True	  front	  with	  lovely	  bone.	  Well	  sprung	  ribs.	  Strong	  loin.	  
Well	  muscled	  rear.	  Moved	  very	  sound.	  
	  
	  
Adamant’s	  Perfect	  World	   	   FIN56499/07	  	   s.	  16.10.2007	  
i.	  Linmoor	  Your	  Majesty	  	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Let	  ‘Em	  Talk	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kangasniemi	  KR	  13.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  
Maskuliininen,	  aavistuksen	  lyhytrunkoinen	  uros.	  Kallo	  voisi	  olla	  meislaantuneempi	  ja	  kuono	  pidempi.	  Lempeä	  ilme.	  
Kaunis	  kaula.	  Jäntevä	  selkä.	  Luisu	  lantio.	  Hyvä	  rungon	  tilavuus.	  Vankka	  luusto.	  Hieman	  niukat	  kulm.	  ja	  kapea	  reisi.	  
Erinom.	  sivuliikkeet.	  Liikkeessä	  hieman	  korkea	  häntä.	  Kapeat	  etu-‐	  ja	  takaliikkeet,	  jotka	  saisi	  olla	  jäntevämmät.	  Kaunis	  
karva	  ja	  väri.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  	  
Good	  size	  dog.	  Good	  head.	  Good	  front.	  Shows	  signs	  of	  nervouseness.	  Carries	  tail	  above	  backline	  on	  the	  move,	  
otherwise	  correctly	  set.	  Good	  fluent	  movement.	  	  
Jyväskylä	  KV	  	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU4	  
Erittäin	  kaunis,	  ryhdikäs	  ja	  linjakas	  uros.	  Hyvä	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Pitkä	  ,	  suoralinjanen	  pää.	  Kaunis	  ylälinja.	  
Eturinta	  voisi	  olla	  voimakkaampit	  mutta	  rintakehässä	  hyvä	  syvyys	  ja	  tilavuus.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Kaunis	  
turkki.	  LIkkuu	  vetävästi.	  Erinomaisessa	  kunnossa.	  
	  
	  
Adamant´s	  	  Pop	  The	  Question	   FI31584/09	   	   s.	  04.04.2009	  
i.	  Goldmoore´s	  Gold	  Dreamer	  	  	  	  	  	  e.	  Adamant´s	  So	  Far	  So	  Good	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Tuusniemi	  R	  	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU3	  
10kk.	  Kauniisti	  kehittynyt	  hyvä	  luustoinen	  juniori	  jolla	  rodunomaiset	  linjat.	  Urosmainen	  pää,	  riittävä	  otsapenger.	  
Silmät	  saavat	  tummua.	  Hyvä	  purenta	  ja	  huulet,	  korvat.	  Lupaava	  eturinta.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  käpälät.	  Hieman	  
kapea	  takaaskel.	  Erin.om.	  etuliike.	  Hyvä	  karva.	  	  



Ähtäri	  R	  6.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  PU2	  VASERT	  
Erinom.	  Tyyppi	  ja	  koko.	  Valmis	  pää	  ikäisekseen.	  Hieman	  pyöreä	  kallo.	  Kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Sopivat	  etukulm.	  
Riittävät	  takana.	  Vahva	  luusto.	  Hyvä	  runko.	  Kaunis	  karva.	  Hieman	  korkea	  häntä.	  Riit.	  Vetävät	  sivuaskeleet.	  Hieman	  
kapea	  takaa.	  
Polvijärvi	  R	  	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  PU1	  VSP	  SERT	  	  
Koko	  50cm.	  Maskuliininen,	  sopusuhtainen	  kokonaisuus.	  Oikean	  muotoinen,	  linjainen	  ja	  ilmeinen	  pää.	  Kaunis	  
niskalinja.	  Hyvä	  ylälinja.	  Täyteläinen	  syvä	  runko.	  Hienosit	  kulmautuneet	  raajat.	  Hyvä	  luusto	  &	  tassut.	  
Oikeanlaatuinen	  sopivasti	  hapsukas	  kiiltävä	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Pyrkimys	  rodunomaiseen	  liikeeseen.	  	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU3	  VASERT	  	  
Erinomaista	  rotutyyppiä	  oleva	  vahva	  juniori	  uros.	  Kaunis	  pään	  profiili.	  Toivoisin	  hieman	  tummemmat	  silmät.	  Kaunis	  
kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Vielä	  hieman	  etuasentoinen	  lapa.	  Hyvä	  eturinta.	  Erinomainen	  runko.	  Kaunis	  takaosa.	  Liikkuu	  
vielä	  hieman	  kapeesti	  takaa.	  Hyvällä	  askelmitalla	  sivusta.	  Erinomainen	  turkki	  ja	  luonne.	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  PU4	  
Lovely	  temperament,	  with	  very	  nice	  head	  with	  correct	  expression,	  good	  neck,	  correct	  topline,	  good	  angulations	  in	  
front,	  little	  weak	  in	  elbow,	  moves	  very	  well	  in	  front	  but	  should	  take	  out	  of	  step	  little	  more	  in	  back.	  	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU1	  SERT	  VSP	  
Maskuliininen.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Oikein	  hyvät	  pään	  linjat.	  Lempeä	  ilme.	  Kaunis	  huulen	  kaari.	  Erinomainen	  ylälinja.	  
Kokoon	  sopiva	  runko.	  Vankka	  luusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Hyvä	  eturinta.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Saa	  vielä	  jäntevöityä	  
edestä.	  Miellyttävä	  luonne.	  Oikein	  hyvä	  karva.  
Lappeenranta	  KR	  5.4.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU1	  SERT	  VSP	  
Erinomaisen	  tyyppinen	  kauniisti	  rakentunut	  ja	  vauhdikkaana	  	  esiin.juniori.	  Hyvät	  huulet,	  ilmeikäs	  pää.	  Etuosa	  saa	  
vielä	  täyttyä.	  Erinomainen	  tilava	  runko.	  Sopivat	  takakulmaukset.	  Erityisen	  liikkeessä	  hyvä	  ylälinja.	  Jäntevä	  hyvä	  
liikkuja.	  Hyvä	  luusto.	  Tyylikk.sivuaskel,	  vähän	  sidottu	  takaa.	  
Pertunmaa	  R	  10.4.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU1	  SERT	  ROP	  
Erinomainen	  nuori	  uros.	  Kaunis	  pää.	  Erittäin	  hyvä	  kaula.	  Erinomainen	  luusto,	  runko	  ja	  kulmaukset.	  Hyvä	  ylälinja.	  
Hyvänlaatuinen	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Correct	  breed	  type.	  Excellent	  bones	  and	  proportions.	  Typical	  head	  and	  expression.	  A	  bit	  light	  eyes.	  Scissor	  bite.	  
Excellent	  neck	  and	  topline.	  Correct	  tail	  carriage.	  Very	  well	  developed	  forechest	  and	  ribcage.	  A	  bit	  out	  at	  elbows	  when	  
he	  is	  moving.	  Typical	  side	  movement,	  coat	  texture	  and	  temperament.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU1	  SERT	  VSP	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva.	  Kaunis	  pehmeälinjainen	  nuori	  uros.	  Hyvä	  pää	  ja	  korvat.	  Erinomainen	  niska	  ja	  ylälinja.	  
Ikäisekseen	  hyvä	  runko.	  Hieman	  lyhyt	  lantio.	  Erinomaiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Tyypilliset	  sivuliikkeet.	  Vielä	  
hieman	  löysät	  edestä.	  Erinomainen	  käytös.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU3	  
Maskulin	  hane	  med	  fina	  linjar	  och	  proportioner,	  valformat	  huvud,	  ngt	  runda	  ögon,	  vackert	  hals	  och	  överlinje.	  Bra	  ben	  
tassar	  och	  vinklar,	  rör	  sig	  med	  stor	  energi	  och	  framåtbjudning	  och	  visar	  att	  han	  har	  ett	  bra	  stegländ	  men	  behöver	  bli	  
mer	  konsentrerad	  i	  sin	  rörelseskerna.	  Bra	  päls,	  härlig	  temperament.	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  



Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU1	  SERT	  VPS	  
Hyvin	  rakentunut	  uros,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvän	  mallinen	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  ylälinja.	  
Hyväasentoiset	  raajat.	  Erittäin	  hyvä	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hieman	  korkea	  häntä	  liikkeessä.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Kangasniemi	  KR	  13.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU1	  ROP	  SERT	  
Maskuliininen,	  hyvät	  mittasuht.	  Hyvä	  kallo-‐osa.	  Hyvät	  silmät.	  Kuono	  saisi	  olla	  pitempi	  mutta	  hyvä	  täyteläisyys.	  
Erinom.	  ylälinja.	  Hyvä	  rungon	  tilavuus.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvät	  etu-‐	  hieman	  voimakkaat	  takakulm.	  Takapään	  lihasten	  
tulee	  voimistua.	  Sujuvat	  sivuliikkeet.	  Kapea	  taka.	  Liikkeiden	  tulee	  vielä	  jäntevöityä.	  Erinom.	  karvanlaatu.	  Hyvä	  käytös.	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Excellent	  type.	  Good	  size	  and	  propotions.	  Maskulin	  head	  with	  nice	  expression.	  Clean	  cut.	  Good	  bite	  and	  well	  set	  ears.	  
Excellent	  neck	  and	  angulls	  both	  front	  and	  back.	  Good	  forchest.	  Needs	  to	  fill	  out	  on	  his	  ribcage	  by	  the	  elbowes.	  Nice	  
group	  but	  carriers	  his	  tail	  a	  little	  high.	  Excellent	  move	  from	  side	  but	  a	  bit	  wide	  on	  front.	  Excellent	  temperament.	  Wild	  
child.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
Tyylikäs	  ylälinja	  ja	  hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Raajakorkeutta	  saisi	  olla	  hieman	  enemmän.	  Hyvä	  pään	  luusto.	  Vaaleat	  
silmät	  häiritsevät	  ilmettä.	  Hyvä	  luusto	  ja	  karvanlaatu.	  Tehokkaat	  pitkät	  liikkeet.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Good	  head	  and	  neck	  &	  shoulders,	  lovely	  bone	  &	  feet,	  good	  ribs,	  strong	  rear	  movement,	  carries	  his	  tail	  a	  little	  high,	  
lovely	  dog.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  	  
Sop.	  kokoinen	  rungon	  mitt.suh.	  hieman	  korkeutta	  pidempi.	  Vahva	  urosmainen	  pää.	  Löysää	  kaulannahkaa.	  Vahva	  
kaula,	  hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  eturaajojen	  kulm.	  Voim.	  kulmautuneet	  takaa	  pitkä	  sääri.	  Hyvä	  liikkeet.	  Käytt.	  
hyvin.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU2	  VASERT	  VARACA	  
Lovely	  dog.	  Correct	  size,	  body	  shape.	  Excellent	  spring	  of	  rib.	  Good	  front,	  good	  behind	  quarters.	  Front	  moving	  a	  little	  
widely	  apart.	  Very	  typical.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso	  ,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU4	  	  
Erinom.	  tyyppi	  &	  koko.	  Melko	  vahva	  kallo	  osa.	  Riittävän	  pitkä	  pää.	  Melko	  paljon	  leuan	  ja	  kaulan	  alusnahkaa.	  Oikea	  
purenta.	  Pyöreät	  silmät.	  Kaunis	  kaulalinja.	  Hyvä	  eturinta	  &	  runko.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Ahtaat	  
takaliikkeet,	  edestä	  leveät.	  Hyvä	  sivuaskel.	  Hyvä	  käytös.	  	  
Jyväskylä	  KV	  	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU2	  SERT	  VARACA	  
Tasapainoinen,	  maskuliininen	  uros,	  oikeat	  mittasuhteet	  ja	  erinomainen	  rakenne.	  Voimakas	  urkoksen	  pää	  jossa	  suorat	  
linjat	  ja	  erinomainen	  profiili.	  Erinomainen	  lapakulmaus	  ja	  täyteläinen	  eturinta.	  Kaunis	  ylälinja.	  Erinomaiset	  
takakulmaukset.	  Hieman	  kapeat	  takaliikkeet.	  Kaunis	  turkki,	  erinomasessa	  kunossa.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  PU4	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  uros,	  jolla	  erinomaset	  mittasuhteet.	  Sopiva	  raajaluusto.	  Erinom.	  karvapeite.	  Suuret	  pyöreät	  
silmät	  häiritsevät	  ilmettä.	  Eturinta	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Sopivasti	  kulmautunut	  kapeat	  takaliikkeet.	  Hieman	  löysät	  
edestä	  .	  Esitetään	  erinomaisesti.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU4	  VASERT	  	  



Outstanding	  male,	  inquality	  and	  type.	  Excellent	  balanced	  and	  body	  proportions.	  A	  bit	  heavy	  in	  head.	  Eyes	  could	  be	  
smaller	  and	  darker.	  Outstanding	  neck	  and	  topline.	  	  Balanced	  angulations.	  Excellent	  bone,	  enough	  substance.	  
Excellent	  coat.	  Moves	  close	  behind	  and	  loose	  in	  elbows.	  Move	  with	  great	  carriage	  but	  needs	  to	  cover	  more	  ground.	  
He	  is	  much	  better	  standing	  then	  moving.	  	  
	  
	  
Adamant’s	  Press	  Stop	   	   EST04144/09	  	   s.	  04.04.2009	  
i.	  Goldmoore’s	  Gold	  Dreamer	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  So	  Far	  So	  Good	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU3	  	  VASERT	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  mittasuhteet.	  Kokoon	  sopiva	  luusto.	  Miellyttävä	  pää	  ja	  ilme.	  Sopivasti	  kulmautunut.	  Eturinta	  
saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  kaula.	  Voisi	  esitella	  liikkeitään	  hieman	  paremmin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU2	  SERT	  VARACAC	  
Outstanding	  type	  and	  size.	  Top	  quality	  male	  in	  excellent	  balance	  	  and	  proportions.	  Beautiful	  masculine	  head.	  Eyes	  
could	  be	  darker.	  Well	  placed	  ears.	  Outstandin	  neck	  and	  topline.	  Correct	  tailset.	  Balanced	  angulations.	  Very	  good	  
substance.	  Excellent	  coat.	  Moves	  very	  well	  from	  all	  sides	  with	  typical	  carriage	  and	  coverage.	  	  
	  
	  
Alfalex	  Fellow-‐Traveller	   	   EST-‐02245/05	   s.	  23.06.2005	  
i.	  Barecho	  Fun	  For	  The	  Future	  	  	  	  	  e.	  Estrellest	  Riinu-‐Ly-‐Panda	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  	  
Erinom.	  tyyppi,	  mittasuhteet	  ja	  kokonaisuus.	  Hyvä	  luusto.	  Aavistuksen	  tasainen	  lantio.	  Hyvä	  runko	  ja	  hyvä	  
turkinlaatu.	  Riittävästi	  kulmautunut.	  Pää	  ja	  ilme	  ok.	  Riittävä	  kaula.	  Voisi	  liikkua	  edestä	  rodun	  omaisemmin.	  Esitetään	  
hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PU3	  	  
Masculine	  male	  in	  excellent	  type	  and	  size.	  Excellent	  body	  porportions	  and	  balance.	  Excellent	  masculine	  head	  and	  
expression.	  Outstanding	  neck,	  topline.	  Correct	  tailset	  and	  carriage.	  Balanced	  angulations.	  Excellent	  	  bone	  and	  
substance.	  Excellent	  coat.	  A	  bit	  loose	  in	  elbows.	  Moves	  very	  well	  from	  side	  with	  typical	  carriage	  covering	  enough	  
ground.	  	  
	  
	  
Alfalex	  History	  Maker	   	   EST00726/08	  	   s.	  05.01.2008	  
i.	  Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  	  	  	  e.	  Alfalex	  Fairy-‐Tale	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  KÄY	  H	  
Very	  coarse,	  slightly	  untypical	  strong	  head.	  Lacking	  refindment,	  short	  in	  neck.	  Steep	  in	  upper	  arm.	  Untypical	  sloping	  
topline.	  Would	  like	  more	  angulation	  in	  front.	  Coarse	  bone.	  Well	  muscled.	  Well	  presented	  coat.	  Lacks	  drive	  and	  groud	  
coverage.	  Tail	  carriage	  too	  high.	  Lacking	  temperament.	  Quality.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  



Mask.	  Vankkarakenteinen	  uros.	  Erinomaista	  tyyppiä.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Oikeanmallinen	  pää,	  jonka	  toivoisin	  
kuitenkin	  hieman	  kuivemmaksi	  ja	  jalommaksi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Turhan	  lyhyt,	  pysty	  olkavarsi.	  Sopusuhtaisesti	  
kulmautunut	  takaosa.	  Erinomainen	  runko,	  luusto	  ja	  käpälät.	  Oikeanlaatuinen	  turkki.	  Liikkuu	  ryhdikkäästi	  kauniilla,	  
vetävällä	  askeleella.	  
	  
	  
Almond	  Tree’s	  Caesar	   	   FIN36099/03	  	   s.	  01.04.2003	  
i.	  Hightide’s	  Man	  Of	  Fashion	  	  	  	  	  e.	  Almond	  Tree’s	  Ally	  McBeal	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  	  
Erinomasta	  rotutyyppiä	  edustava	  hyvä	  kokoinen	  uros	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pään	  pituus.	  Hieman	  korkea	  
otsapenger.	  Kaunis	  ylälinja,	  voimakas	  luusto	  ja	  täyteläinen	  rintakehä.	  Hyvät	  raajojen	  kulmaukset.	  Turkki	  ei	  ole	  aivan	  
parhaassa	  kunnossa.	  Ruskeissa	  laikuissa	  karva	  on	  pehmeämpää.	  	  
	  
	  
Ancer’s	  Innocent	  Vili	   	   FIN28860/07	  	   s.	  30.04.2007	  
i.	  Ancer’s	  Dymanite	  Charm	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Carina	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  AVO	  EH1	  	  
Jäntevä	  ja	  solakka,	  nuorekas	  uros,	  joka	  ei	  ihan	  täydessä	  karvassa.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  rintakehä	  ja	  takakulmaukset.	  
Eturinnan	  	  tulee	  täyttyä.	  Hyvin	  kaunis	  ilme.	  Sopiva	  otsapenger	  ja	  kallo.	  Kärsii	  vähän	  liukkaasta	  lattiasta.	  
Sivuaskeleessa	  sopiva	  mitta.	  Vähä	  ahdas	  ja	  sidottu	  takaa.	  Esitetään	  kauniisti.	  	  
	  
	  
Ancer´s	  Jalopeno	   	   FIN43668/07	  	   s.	  15.07.2007	  
i.Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  	  e.	  Ancer´s	  Beauty	  Queen	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Raia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH3	  
Urosmainen	  mittasuhteiltaan	  hyvä	  uros.	  Riittävän	  mittainen	  pää	  jossa	  saisi	  olla	  selvempi	  otsauurre.	  Riittävä	  kaula.	  
Hyvä	  ylälinja.	  Eturinta	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hieman	  suora	  olkavarsi.	  Riittävä	  runko.	  Hyvä	  takaosa.	  Liikkuu	  hyvällä	  
askelmitalla.	  Hyvä	  turkin	  laatu	  ja	  luonne.	  	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU3	  
A	  rather	  tall	  but	  well	  build	  male.	  Masculine	  head,	  with	  good	  expression.	  Correct	  bite.	  Good	  neck	  and	  shoulder.	  Good	  
topline	  and	  hindquaters.	  Well	  developed	  body.	  Moves	  very	  well.	  Beautiful	  coat.	  Nice	  temper.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  EH-‐	  
Masculin	  head	  with	  good	  earset.	  True	  front	  with	  ample	  bone.	  Rather	  good	  ribs.	  Strong	  in	  loin.	  Needs	  to	  settle	  more	  in	  
the	  ring.	  A	  little	  close	  behind.	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  	  
Bra	  hund.	  Lite	  kort	  hals.	  Korrekt	  skuldra.	  Lite	  rak	  overarm.	  Ngt	  slutande	  kors.	  Bra	  bröstkorg.	  Lite	  lös	  I	  armbågar	  &	  lite	  
lös	  haser.	  Skulle	  ha	  mer	  steglängd	  fram	  och	  bak.	  Passande	  benståmme.	  Trevlig	  temperament.	  Bra	  pals.	  	  



	  
	  
Ancer´s	  Lucky	  Luke	   	   FIN22868/08	  	   s.	  09.03.2008	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  e.	  Ancer´s	  Dream	  Of	  Goal	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  24.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  PU2	  VASERT	  VARACA	  
Masculin	  hane	  med	  snygga	  linjer	  och	  proportioner,	  fint	  huvud	  och	  uttryct,	  mkt	  bra	  hals	  och	  skuldra,	  litet	  rak	  överarm,	  
tillräcklickt	  vinklad	  bakställ,	  bra	  ben	  och	  tassar,	  rör	  sig	  med	  bra	  energi	  med	  tillräcklig	  steglängd	  men	  behöver	  bli	  
bättre	  i	  sin	  frambensrörelser,	  bra	  päls,	  härlig	  temperament.	  
Jyväskylä	  KV	  	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  	  
Erinomaista	  rotutyyppiä	  edustava	  erittäin	  hyvä	  rakenteinen	  uros.	  Pitkä	  jalo	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Hieman	  pysty	  olkavarsi.	  
HYVä	  rintakehän	  syvyys	  ja	  tilavuus.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Kaunis	  turkki	  erinomasessa	  kunnossa.	  	  
	  
	  
Ancer´s	  One	  Way	  Ticket	   	   FI19289/09	   	   s.	  21.02.2009	  
i.	  Quadmir´s	  Divine	  Nefertum	  	  	  	  	  e.	  With	  Touch	  Juicy	  Lucy	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
Erittäin	  hyvä	  uros.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi.	  Erittäin	  hyvä	  kaula.	  Sopusuhtainen	  
runko.	  Hieman	  suora	  etuosa.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  takaosa.	  Hyvänlaatuinen	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Ancer’s	  Othello	  	   	   FI19292/09	   	   s.	  21.02.2009	  
i.	  Qvadmir’s	  Divine	  Nefertum	  	  	  	  	  	  e.	  With	  Touch	  Juicy	  Lucy	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  JUN	  EH4	  
Hyvä	  luusto	  ja	  mittasuhteet.	  Erinomainen	  kallo,	  vähän	  ylös	  kiinnityneet	  korvat.	  Hyvät	  silmät.	  Kuono	  saa	  vielä	  täyttyä.	  
Ryhdikäs	  kaula.	  Tyyppillinen,	  solakka	  runko.	  Voimakkaat	  takakulmaukset,	  niukat	  edessä.	  Laadukas	  karvapeite.	  Vielä	  
vähän	  malttamaton	  liikkuja.	  Etuaskel	  on	  holtiotn.	  Hyvä	  voima	  takana.	  Kannattaa	  treenata.	  	  
	  
	  
Arrant	  Backstreet	  Boy	   	   FIN41705/06	  	   s.	  08.04.2006	  
i.	  Cleavehill	  Lloyd´s	  Spirit	  	  	  	  	  e.	  Arrant	  Ramina	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  EH-‐	  
Kraftfull	  maskulin	  hane	  med	  ganska	  bra	  huvud	  och	  uttryck,	  bra	  proportioner,	  tillräcklig	  hals,	  ganska	  bra	  skuldra,	  rak	  i	  
överarm,	  normal	  bakstäl,	  tillräcklig	  bröstkorg,	  rör	  sig	  med	  härlig	  kraft	  och	  energi,	  tillräcklig	  steg,	  bra	  päls,	  trevlig	  
temperament.	  EI	  TULLUT	  KILPAILULUOKKAAN!!	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  



Well	  balanced	  head	  with	  good	  earset.	  True	  front	  with	  good	  bone.	  Good	  depth	  of	  chest.	  Sufficiant	  ribbing.	  Strong	  in	  
loin.	  Good	  rear.	  Moved	  free	  &	  sound.	  
Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  	  
Maximum	  size.	  Compact	  body.	  Excellent	  bones.	  Good	  head.	  Scissors	  bite.	  Good	  neck	  and	  topline.	  Enough	  forechest.	  
Very	  well	  angulated.	  Moves	  with	  enough	  drive.	  Correct	  coat	  texture.Lovely	  temperament.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  	  
Good	  size	  dog.	  Lovely	  dark	  eye.	  Good	  front.	  Lacks	  spring	  of	  rib.	  Smooth	  movement.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  	  
4years	  strong	  and	  masculine	  male	  in	  very	  good	  type.	  Nice	  head.	  Very	  good	  neck	  and	  topline.	  Enough	  bone	  and	  
substance.	  Too	  straight	  in	  front,	  enough	  angul	  in	  rear.	  Needs	  more	  forecheas.	  Very	  good	  coat.	  Loose	  in	  elbows.	  Needs	  
more	  carriage	  wile	  moving.	  Front	  step	  too	  short	  from	  the	  side.	  	  
	  
	  
Arrant	  Destiny´s	  Dart	   	   FIN10681/08	  	   s.	  08.11.2007	  
i.	  Kvistagrans	  Pride´n	  Joy	  	  	  	  	  e.	  Arrant	  Ramina	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Masculin	  hane	  med	  bra	  proportioner,	  bra	  skalle,	  men	  alltför	  markerad	  stop,	  framskjuten	  skuldra	  och	  rak	  i	  överarm,	  
tillräcklig	  bröstkorg	  för	  ålder,	  ngt	  knappt	  vinklad	  bakställ,	  rör	  sig	  med	  mkt	  bra	  energi	  men	  alltför	  kort	  steg	  fram,	  
ganska	  bra	  päls,	  mkt	  trevlig	  temperament.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  
Well	  balanced	  head.	  Good	  depth	  of	  chest.	  Lovely	  bone.	  Good	  ribbing.	  Strong	  in	  loin.	  Good	  angulation.	  Handler	  needs	  
to	  put	  more	  training	  in	  handling,	  but	  once	  settled	  moved	  sound.	  
	  
	  
Ayrton	  	   	   	   FIN42258/07	  	   s.	  04.06.2007	  
i.	  Fansett	  	  Be	  My	  Favourite	  	  	  	  	  	  	  	  e.	  Dreemteem’s	  Gloria	  Swanson	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Laihia	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  	  
Sopivan	  kokoinen,	  mittasuht.	  ja	  linjoiltaan	  hyvä.	  Sopusuht.	  pää.	  Hyvät	  eturaajojen	  kulmaukset.	  Hyvä	  rintakehän	  
syvyys	  ja	  muoto.	  Voisi	  olla	  jonkin	  verran	  vomakkaampi,	  kuitenki	  riittävä.	  Käytäyttyy	  luottetvasti.	  Reippaat	  liikkeet.	  
Mielenkiinto	  jossain	  muualla	  kuin	  poseeraamisessa.	  	  
	  
	  
Backa	  Tinkerbell	  Just	  My	  Taste	   FI23189/09	   	   s.	  06.02.2009	  
i.Zelini´s	  West	  Side	  Story	  	  	  	  	  	  	  e.	  Plaiglen	  Starry	  Rose	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  KV	  	  9-‐10.1	  2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  	  



11	  months	  old,	  strong	  bones.	  Typical	  masculine	  head.	  For	  age	  enough	  strong	  back,	  little	  long	  in	  loin.	  Moves	  very	  well	  
for	  his	  age.	  	  
Ähtäri	  R	  6.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU1	  SERT	  ROP	  
Voimakastekoinen.	  Vahva	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  kaula,	  joka	  saisi	  olla	  kuivempi.	  Riit.	  kulm.	  	  Edestä	  ja	  hyvin	  takaa.	  Hyvä	  
luusto.	  Voimakas	  runko.	  Kaunis	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  
Rovaniemi	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
15kk	  ikäinen,	  hyväryhtinen	  nuori	  uros,	  hieman	  lyhyt	  pää,	  kuono	  saisi	  olla	  pidempi,	  hieman	  löysät	  huulet,	  hyvä	  kaula,	  
ikäisekseen	  hyvä	  eturinta,	  tilava	  runko,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Hieman	  suorat	  olkavarret,	  hyvä	  raajaluusto,	  
etuliikk.löysyyttä,	  sivuliikk.etuaskel	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi,	  hyvä	  turkki,	  hyvät	  hapsut,	  hyvin	  esitetty.	  
	  
	  
Barecho	  Class	  Action	   	  	  	  	   S32895/2005	  	   s.	  14.04.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  e.	  Barecho	  I	  Did	  It	  Again	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  H	  	  
Hyvä	  tyyppinen	  uros,	  jonka	  karvapeite	  ei	  tänään	  kunnossa.	  Toivosin	  maskuliinisemmin	  pään	  ja	  ilmeen.	  Sopivasti	  
kulm.	  takaa.	  Hiem.	  niukasti	  edestä.	  Sopiva	  runko.	  Todella	  kapeat	  takaliikkeet	  ja	  saisi	  liikkua	  pidemmällä	  askeleella.	  
Esitetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU1	  VSP	  CACIB	  VOITTAJA	  2010	  
Excellent	  mali	  in	  high	  quality.	  Outstanding	  type	  and	  body	  proportions.	  Middle	  size,	  masculine	  enough.	  Beautiful	  head	  
and	  expression.	  Outstanding	  neck	  and	  topline.	  Balanced	  angulations.	  Excellent	  bones	  and	  substance.	  Very	  compact.	  
Excellent	  coat.	  Moves	  a	  bit	  close	  in	  hoks.	  Outstanding	  mover	  from	  the	  side,	  with	  typical	  carriage	  covering	  very	  well	  
pound.	  Lovely	  personality.	  	  
	  
	  
Barecho	  Young	  At	  Heart	   	   FI49887/09	   	   s.	  14.05.2009	  	  
i.	  Goldmoores	  Call	  Me	  Spectacular	  	  	  	  	  	  	  e.	  Barecho	  High	  Hopes	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ähtäri	  R	  6.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Erinom.	  Tyyppi,	  mutta	  vielä	  kovin	  kapea	  edestä	  johtuen	  iästä.	  Lupaava	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Riit.	  Etukulm.	  Sopiva	  luusto.	  
Oikean	  mallinen	  runko.	  Voimakkaat	  takakulm.	  Vielä	  osittain	  pentukarvassa.	  Hyvä	  luonne.	  Lupaavat	  sivuliikkeet,	  vielä	  
kapea	  edestä.	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Mittasuhteiltaan	  oikea	  juniori	  uros	  jolla	  riittävä	  pään	  pituus.	  Ei	  tarvitse	  yhtään	  enempää	  otsapengertä.	  Miellyttävä	  
ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  etuosa	  ja	  eturinta	  vielä	  kovin	  kapea	  ja	  niukka.	  Riittävä	  
runko.	  Hyvä	  takaosa.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin	  takaa.	  Edestä	  vielä	  löysästi.	  Hyvä	  turkki.	  Iloinen	  luonne.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  PU2	  SERT	  VARACA	  
Sop.	  kokoinen.	  Mitt.	  suh.	  hyvä.	  Täyteläinen	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Eturinnan	  tulee	  vielää	  kehittyä.	  Hyvä	  luusto	  ja	  
rinnan	  syvyys.	  Hyvin	  kulm.	  takaraajat.	  Hyvät	  liikkeet	  ja	  käyttäytyy	  hyvin.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  



Tulos:	  NUO	  ERI1	  	  
Overall	  very	  good	  shape.	  Lovely	  neck.	  Lacks	  fore	  cheast.	  Short	  upper	  arm.	  Good	  behind	  quarters.	  Good	  drive.	  	  
Jyväskylä	  KV	  	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  	  
Erittäin	  kuanis,	  tasapainoinen	  ja	  hyvä	  rakenteinen	  nuori	  uros.	  Hyvä	  pään	  pituus.	  Hieman	  korkea	  otsapenger.	  Hyvä	  
lapakulmaus	  ja	  täyteläinen	  eturinta.	  Rintakehässä	  jo	  hyvä	  syyvysys	  ja	  tilavuus.	  Kaunis	  ylälinja.	  Erinomaset	  
takakulmaukset.Erittäin	  kaunis	  turkki.	  Hyvässä	  kunnossa	  ja	  liikkuu	  vetävästi.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  	  
Erinom.	  tyyppi	  	  ja	  kokonaisuus.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Erinom.	  runko.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Sopiva	  
raajaluusto	  ja	  tasapainosesti	  kulm.	  Erinom.	  hännän	  kiinnitys.	  Rodunom.	  liikkeet.	  Esitetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  	  
Strong	  masculine	  male	  in	  very	  good	  type.	  Masculine	  head	  but	  muzzle	  shoud	  be	  stronger.	  Beautiful	  neck	  and	  topline.	  
Correct	  tailset.	  Too	  straight	  and	  short	  upperarm.	  Enough	  angulated	  in	  rear.	  Needs	  more	  chest	  and	  forechest.	  Enough	  
bone.	  Correct	  coat.	  Moves	  close	  in	  hocks.	  Needs	  too	  settle	  down	  in	  front	  movement.	  Topline	  is	  bit	  soft	  while	  moving.	  	  
	  
	  
Barecho	  Zuper	  Playmaker	  	   S50511/2009	  	   s.	  09.06.2009	  
i.	  Trimere	  Thriller	  	  	  	  	  e.	  Wongan	  Romanza	  At	  Barecho	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  	  
18moths.	  Excellent	  type	  and	  size.	  Masculine	  male	  with	  very	  ice	  body	  proportions	  and	  balance.	  Masculine	  head,	  a	  bit	  
short	  muzzle.	  Well	  placed	  ears.	  Beautiful	  neck	  and	  topline.	  Correct	  tailset.	  balanced	  angulations.	  Excellent	  bone,	  feet	  
and	  substance.	  Outstanding	  coat.	  Moves	  very	  well	  from	  aa	  sides	  with	  typical	  carriage	  and	  gait.	  	  
	  
	  
Baskethill’s	  Ironside	  Brave	   FIN34948/05	  	   s.	  23.06.2005	  
i.	  With	  Touch	  Holy	  Moses	   e.	  Baskethill’s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.1.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
4	  years,	  good	  proportions,	  strong	  bones.	  Good	  head,	  good	  bodystructure.	  Correct	  movement.	  	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  
5v.	  LInjakas	  uros.	  Sopivasti	  luustoa	  ja	  runkoa.	  Turhan	  pyöreät	  ja	  vaaleat	  silmtä.	  Hyvä	  purenta,	  huulet	  ja	  korvat.	  
Riittävä	  niskankaari.	  Hieman	  jyrkkälantio.	  Erin.om.	  askel	  sivulta,	  hieman	  kapea	  taka.	  Hyvä	  karva.	  	  
Haukipudas	  RN	  30.5.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PU3	  
Koko	  55	  cm.	  Kookas	  uros	  jolla	  hyvä	  luusto	  &	  hyvä	  lihaskunto.	  Pää	  voisi	  olla	  jalompi.	  Vaaleat	  silmät	  häiritsee	  ilmettä.	  
Päässä	  hyvät	  mittasuhteet	  &	  sopiva	  vahvuus.	  Eturinta	  saisi	  olla	  selvempi	  &	  etuosa	  paremmin	  kulmautunut.	  Melko	  
hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkeessä	  luisu	  lantio	  korostuu.	  Hyvä	  yhdensuuntainen	  etu-‐	  ja	  takaliike,	  mutta	  askelissa	  saisi	  
olla	  enemmän	  ulottuvuutta.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Baskethill´s	  Jimmy-‐The-‐One	   FIN21638/08	  	   s.	  10.03.2008	  



i.	  Rindi´s	  Pablo	  Picasso	   e.	  Baskethill´s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	   	  
22	  months,	  good	  proportions.	  Enough	  strong	  bones.	  Good	  head,	  little	  bit	  too	  loose	  eyelids.	  Strong	  and	  deep	  muzzle.	  
Correct	  topline,	  good	  angulation.	  Movement	  could	  be	  better	  in	  front.	  	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU2	  VASERT	  	  
23kk.	  Kaunislinjanen,	  luustoinen,	  runkoinen	  nuori	  uros.	  Erin.om.	  pää,	  ilme	  ja	  korvat.	  Huulet	  voisi	  olla	  paksummat.	  
Kaunis	  ylälinja	  ja	  vahva	  takaosa.	  Eri.	  om.	  liikemalli.	  Hieman	  löysät	  edestä	  ,	  säilyttää	  ylälinjansa	  kauniisti.	  Hyvä	  
karvapeite.	  	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU1	  SERT	  ROP	  FI	  MVA	  
Erinom.tyyppi,	  vahva	  luusto,	  sopiva	  koko.	  Vahva	  urosmainen	  pää.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvä	  runko,	  vahva	  takaosa.	  Kaunis	  
turkki.	  Tehokkaat	  liikkeet.	  Kauniisti	  laitettu	  ja	  esitetty.	  
Haukipudas	  RN	  30.5.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
Koko	  56	  cm.	  Kookas,	  vahva	  uros,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Oikea	  päänmalli.	  Roikkuvat	  alaluomet	  häiritsevät.	  Myös	  
hieman	  löysää	  kaulanahkaa.	  Kookas	  pää,	  joka	  kuitenkin	  tasapainossa	  koiran	  kokoon.	  Hyvä	  kaula	  &	  ylälinja.	  Hyvä	  
eturinta	  &	  rintakehä.	  Melko	  hyvin	  kulmautunut	  edestä,	  hyvin	  takaa.	  Liikkuu	  hyvin	  yhdensuuntaisesti	  edestä	  &	  takaa.	  
Hyvä	  sivuliike.	  Hyvä	  karva	  &	  miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Baskethill´s	  Jin	  Jack	  Flash	   	   FIN21637/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Rindi´s	  Pablo	  Picasso	   e.	  Baskethill´s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kuusamo	  R	  8.5.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU1	  SERT	  ROP	  
Erinomainen	  tyyppi,	  vahva	  hieman	  nahkainen	  pää,	  riittävä	  kaula,	  hyvät	  selkälinjat,	  hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  
takaa,	  voimakas	  eturinta,	  hyvä	  luusto	  ja	  runko,	  kaunis	  karva,	  hyvät	  sivuliikkeet,	  hieman	  levottomat	  etuliikkeet.	  
Rovaniemi	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
2v.	  hyvä	  sukupuolileima	  ja	  mittasuhteet,	  hyvä	  ryhti,	  oik.linjanen	  pää,	  hieman	  löysät	  huulet,	  hyvän	  syvyinen	  hieman	  
lyhyt	  rintakehä,	  hieman	  pitkä	  lanne,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  suorahkot	  olkavarret,	  eturinta	  voisi	  olla	  leveämpi,	  
hyvä	  raajaluusto,	  hieman	  ulkokierteiset	  eturaajat,	  hyvä	  häntä.	  Suorat	  edestakaisliikkeet,	  sivuliikk.hyvä	  askelpituus,	  
hyvä	  turkki,	  hyvin	  esitetty.	  
Haukipudas	  RN	  30.5.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Koko	  55	  cm.	  Kookas,	  vahva	  uros,	  jolla	  turhan	  voimakas	  pää.	  Voimakas	  kallo	  &	  roikkuvat	  alalu	  häiritsevät.	  Hyvä	  
kuono.	  Hieman	  lyhyt	  kaula	  &	  etuosa	  saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Erinomainen	  eturinta	  &	  rintakehä,	  mutta	  
seisoo	  melko	  kapea-‐asentoisesti	  edestä	  kääntäen	  käpäliä	  ulospäin.	  Hyvä	  vahva	  takaosa.	  Liikkuu	  melko	  hyvällä	  
askeleella.	  Hyvä	  karva	  &	  miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Bimbik’s	  Eugen	  	   	   	   EST02088/09	  	   s.	  11.12.2009	  
i.	  Linmoor	  Zimply	  Zalient	   e.	  Bogaloo’s	  True	  Tempetation	  
	  



Näyttelytulokset:	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI3	  	  
Erinom.	  tyyppi.	  Hyvä	  luusto.	  Hyvä	  kaula.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hiem.	  pidempi.	  Eturinta	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hyvä	  
hännän	  kiinnitys.	  Runko	  saisi	  olla	  jo	  hieman	  täyteläisempi	  ja	  säkä	  hiem.	  korostuneempi.	  Saisi	  liikkua	  hieman	  
tarkkanokkaammin.	  Estetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI3	  	  
19moths.	  Strong	  and	  masculine	  male.	  Too	  heavy	  in	  head.	  Eyelids	  could	  be	  tighter.	  Excellent	  color.	  Well	  placed	  ears.	  
Very	  good	  neck,	  topline,	  tailset.	  Well	  angulated	  front	  and	  rear.	  Needs	  more	  forechest.	  	  Shape	  of	  the	  ribcahe	  should	  be	  
better.	  Excellet	  bone	  and	  substance.	  Flat	  feet.	  Excellent	  coat.	  Moves	  a	  bit	  close	  behind.	  Moves	  very	  well	  from	  side,	  
covering	  ground.	  	  
	  
	  
Black	  Chrome´s	  Antony	   	   FIN53835/08	  	   s.	  27.09.2008	  
i.	  Sisustars	  Just	  A	  Jewel	   e.	  Moundhill´s	  Cayenne	  Fiery	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Pyhäjärvi	  R	  24.4.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH1	  
Maskuliininen	  ryhdikäs	  kokonaisuus.	  Lempeä	  ilme.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  pitempi,	  varsinkin	  kuono-‐osaltaan.	  Hieman	  
takaluisukallo	  hyvät	  korvat,	  jäntevä	  ylälinja,	  sopiva	  runko.	  Tasapainoiset	  takaa	  hieman	  niukasti	  kulm.raajat.	  Liikkuu	  
hyvällä	  taka-‐askeleella.	  Hyvä	  karva.	  Olisi	  edukseen	  hieman	  hoikemmassa	  kunnossa.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  A	  Tiny	  Man	  	   FIN52158/07	  	   s.	  18.09.2007	  
i.	  Livingdale’s	  Just	  Dynamite	   	  	  	  e.	  Qvarnhill	  Gun	  Från	  Dragarbrun	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  H	  	  
Raskasrunkoinen	  uros	  joka	  seisoo	  ja	  liikkuu	  leveästi	  edestä.	  Raskas	  kallo-‐osa,	  vahva	  otsauurre.	  Hyvä	  kaula.	  Leveä	  
selkä.	  Vahvat	  tiivit	  käpälät.	  Hyvä	  ylälinja,	  lihaksikas	  reisi.	  Hyvä	  turkki.	  Liian	  raskas.	  	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Before	  End	  	   FI15838/09	   	   s.	  22.01.2009	  
i.	  Blactan	  Sirius	  A	  Tiny	  Man	   e.	  Sweetie-‐pie	  Like	  A	  Dream	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Rauma	  KR	  15.5.2010;	  Beata	  Petkevica,	  Latvia	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Strong	  bones,	  masculine	  head,	  good	  pigmentation,	  good	  eyes	  &	  ears.	  Medium	  neck,	  little	  bit	  slooping	  croup.	  Parallel	  
movements.	  Good	  color.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Be	  The	  Grenade	   FI15837/09	   	   s.	  22.01.2009	  
i.	  Blactan	  Sirius	  A	  Tiny	  Man	   e.	  Sweetie-‐pie	  Like	  A	  Dream	  
	  
Näyttelytulokset:	  



Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  H	  	  
Melko	  neliömäinen	  uros	  jolla	  raskas	  pää.	  Syvä	  kallo-‐osa,	  paksut	  huulet,	  liian	  korostunut	  otsapenger.	  Lihaksikas	  kaula,	  
lyhyt	  olkavarsi.	  Leveä	  selkä,	  suora	  ylälinja.	  Vahvat	  käpälät.	  Liikkuu	  kompelösti.	  Liian	  raskas	  kokonaisuus.	  
Laitila	  R	  17.4.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Hyväntyyppinen	  uros	  joka	  saisi	  olla	  jalompi.	  Kookas	  pää	  suht.	  kokonaisuuteen.	  Raskas	  kallo	  ja	  voimakas	  kuono.	  
Kauniit	  tummat	  silmät.	  Lyhyt	  kaula	  ja	  kovin	  niukasti	  kulm.	  etuosa.	  Voimakas	  luusto	  ja	  sopiva	  rintakehä.	  
Voimak.kulmautunut	  takaosa.	  Hyvä	  lantio,	  turhan	  laskeva	  ylälinja.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella.	  Kyynärpäissä	  
hieman	  löysyyttä,	  hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Koski	  tl	  R	  2.5.2010;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  selvästi	  urosmainen.	  Vahva	  uroksen	  pää.	  Riittävä	  kaula.	  Turhan	  etuasentoiset	  lavat.	  
Riittävä	  eturinta.	  Turhan	  suora	  olkavarsi.	  Erinomainen	  luusto.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Hyvä	  leveä	  reisi.	  Hyvin	  
kulmautunut	  takaosa.	  Liikkuu	  ok.	  Kaunis	  turkki	  ja	  väri.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Carryin	  An	  Owl	   FI42314/09	   	   s.	  06.07.2009	  
i.	  Wildomar´s	  Atomic	  Bomb	   e.	  Qvarnhill	  Gun	  Från	  Dragarbrunn	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  ERI4	  
Nice	  young	  male.	  Good	  head,	  eyes	  needs	  to	  be	  darker	  a	  little,	  good	  bone	  &	  feet,	  good	  ribs,	  and	  rear	  movement,	  
moves	  well	  when	  settled.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Championship	   FI42312/09	   	   s.	  06.07.2009	  
i. Wildomar’s	  Atomic	  Bomb	  	  	  	  	  	  e.	  Qvarnhill	  Gun	  Från	  Dragarbrunn	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kangasniemi	  KR	  13.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Maskuliininen,	  hieman	  lyhytrunkoinen	  uros,	  jolla	  pitkä	  kaunis	  pää.	  Silmät	  saa	  vielä	  tummua.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  
selkä.	  Melko	  jyrkkä	  lantio.	  Ikään	  sopiva	  runko.	  Vankka	  luusto.	  Hyvät	  takakulm.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Kapea	  taka.	  Kaunis	  
karva.	  Reipas	  käytös.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Different	  Touch	   FI55925/09	   	   s.	  26.09.2009	  
i. Quadmir’s	  Boogeyman	   e.	  Blacktan	  Sirius	  After	  All	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Mynämäki	  KR	  16.5.2010;	  Manola	  Poggesi	  Arnetoli,	  Italia	  
Tulos:	  PEK1	  
Masculine	  head.	  Too	  much	  lips	  &	  skin.	  Too	  round	  eyes.	  Compact	  body.	  Moderate	  angulation.	  Good	  bone	  &	  feet.	  
Correct	  coat	  for	  age.	  When	  moved	  very	  close	  behind.	  Promising.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Duellin	  Champion	   FI55924/09	   	   s.	  26.09.2009	  



i.	  Quadmir´s	  Boogeyman	   e.	  Blacktan	  Sirius	  After	  All	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
PEK	  1	  KP	  VSP-‐pentu	  
Very	  nice	  puppy,	  good	  head	  &	  eye,	  plenty	  of	  bone	  and	  ribs	  for	  age,	  compact	  body,	  moves	  well	  for	  age.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Dazzling	  Days	  	   	   FIN61415/08	  	   s.	  09.08.2008	  
i.	  Bogaloo’s	  Vampire’s	  Kiss	   e.Stardom	  Show	  Stopper	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  T	  
Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Korkea	  otsapenger,	  pyöristynyt	  kallo	  osa.	  Laskeava	  kuononselkä,	  eritt.	  löysät,	  paksut	  
huulet.	  Palsu	  kaulanahka.	  Lyhyt	  olkavarsi	  -‐>	  lyhyt	  etuaskel.	  Vahva	  raajaluusto.	  Vankka	  takaosa.	  Suora	  lanne	  linja.	  
Uros	  luonteeltaan	  ujo.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Landmark	   	  	   FIN27470/02	  	   s.	  02.05.2002	  
i.	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  e.	  Windsongs	  Caterpillar	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  PU4	  VET	  ROP	  	  
8,5	  years	  old.	  Nice	  vet	  male.	  Correct	  sizer	  type	  and	  temperament.	  Typical	  in	  bone	  and	  substance.	  Could	  be	  a	  bit	  
stronger	  in	  feet.Nice	  head	  profile	  with	  typical	  expression	  and	  ears.	  Very	  nice	  topline	  and	  tailset.	  Correct	  in	  front	  and	  
rear	  angulation.	  Well	  dev.	  body.	  Nice	  color	  and	  markings	  .	  Suff.	  rach	  and	  drice	  on	  the	  move.	  Nice	  temperament	  and	  
presentation.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  VSP	  
Melkein	  9-‐vuotias	  vet,	  joka	  on	  eriom.sta	  tyyppiä.	  Hyvä	  luusto.	  Miellyttävä	  pää	  &	  ilme.	  Hyvä	  ylälinja.	  Eturinta	  saisi	  olla	  
täyteläisempi.	  Ikä	  näkyy	  hieman	  jo	  karvassa.	  Erinom.	  hännän	  kiinnitys.	  Liikkuu	  vielä	  erinomaisesti.	  Esitetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  VSP	  	  	  	   	  
9years	  old	  excellent	  type	  and	  size.	  Presented	  in	  excellent	  condition.	  Beautiful	  masculine	  head	  and	  expression.	  
Excellent	  topline.	  Correct	  tailset.	  Very	  well	  angulated	  front	  and	  rear.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Beatiful	  coat.	  
Moves	  a	  bit	  cow	  hoced	  from	  behind.	  Rxcellent	  movement	  from	  side	  with	  beautiful	  carriage	  and	  reach	  and	  drive.	  	  
	  
	  
Bogaloo´s	  Zestfulcomplott	   FIN10606/07	  	   s.	  19.11.2006	  
i.Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  	  e.	  Lelica´s	  Esthetique	  At	  Bogaloo	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Närpiö	  R	  29.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  
Maskuliininen	  hyvät	  mittasuhteet.	  Toivoisin	  urokselle	  pitemmän	  pään,	  varsinkin	  kuono.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  pehmeä	  
selkä	  ja	  luisu	  lantio.	  Sopiva	  runko.	  Hyvä	  luusto	  ja	  takakulmaukset.	  Saisi	  liikkua	  pitem.askel.	  Hyvä	  käytös.	  Tänään	  ei	  
näyt.karvassa.	  



	  
	  
Bogaloo´s	  Zpell	  Binder	   	   FIN10608/07	  	   s.	  19.11.2006	  
i.Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  	  e.	  Lelica´s	  Esthetique	  At	  Bogaloo	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Ähtäri	  R	  6.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU4	  
Voimakas	  maskuliininen	  kokonaisuus.	  Pyöreä	  kallo	  ja	  hieman	  pyöreät	  silmät	  häiritsevät	  ilmettä.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
selkälinja.	  Sopusuht.	  kulm.	  edestä	  ja	  takaa.	  Vahva	  luusto.	  Hyvä	  runko.	  Hyvä	  karva.	  Rauhallinen	  luonne.	  Liikkuu	  
suoraviivaisesti,	  mutta	  askelmitta	  voisi	  olla	  pidempi.	  	  
	  
	  
Canouan	  Evermore	   	   FI34301/09	   	   s.	  30.01.2009	  
i.	  Arcadia	  Ardent	  Quest	  To	  Canouan	  	  	  	  e.	  Canouan	  Howizthat	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU1	  SERT	  VSP	  
Sopivan	  kokoinen,	  mittasuhteiltaan	  hyvä.	  Hyvä	  sukupuolileima.	  Hyvä	  pää,	  vahva	  kaula,	  oikea	  ylälinja.	  Hyvä	  luusto	  ja	  
rintakehän	  muoto	  ja	  syvyys.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat	  mutta	  olkavarret	  saisivat	  olla	  viistommat.	  Hyvä	  turkki	  ja	  
liikkeet.	  Käyttäytyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  
Impressive	  looking	  dog	  on	  the	  stand.	  Nice	  head	  balance.	  Little	  steep	  in	  upper	  arm.	  Good	  topline.	  Good	  substance	  with	  
depth.	  Strong	  hind	  quarters.	  Good	  legs	  &	  feet.	  Correctly	  presented	  coat.	  Lacks	  a	  little	  in	  forward	  movement.	  Good	  
drive	  from	  behind	  and	  is	  sound.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Mature	  young	  dog	  with	  good	  eye,	  neck	  ok,	  a	  little	  heavily	  build,	  moved	  well,	  I`d	  prefer	  less	  weight	  on	  shoulders.	  
	  
	  
Coco	  Hit´s	  Flaming	  Boy	   	   FIN20301/06	  	   s.	  02.03.2006	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	   e.	  Astrospring´s	  Ismene	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  KV	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI	  	  
Almost	  4	  years,	  good	  proportions.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  topline,	  slightly	  deep	  croup,	  should	  have	  more	  
drive.	  	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI-‐	  
Wellbalanced	  masculin	  head.	  Good	  true	  front	  with	  lovely	  bone	  &	  depth	  of	  chest.	  Wellribbed.	  Strong	  loin.	  Lovely	  
condition.	  Strong	  in	  rear.	  Moved	  with	  reach	  &	  drive.	  
	  
	  
Coco	  Hit´s	  Goodwill	  Hunter	   FI40065/09	   	   s.	  05.06.2009	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  e.	  Astrospring´s	  Ismene	  
	  



Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Smart	  young	  dog	  with	  good	  head	  &	  eye,	  good	  neck	  &	  shoulders,	  plenty	  of	  ribs,	  strong	  loin,	  good	  rear	  anguls,	  strong	  
rear	  movement,	  needs	  to	  tighten	  in	  front.	  
	  
	  
Cranelake´s	  Apprentice	   	   FI24791/09	   	   s.	  30.03.2009	  
i.With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  	  e.	  Hightide´s	  Time	  To	  Wish	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Vahva	  sukupuolileimaltaan	  selvä	  uros	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Hyvä	  kallo,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  
Vahva	  luusto.	  Riittävästi	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  	  Hyvin	  epätasainen	  purenta.	  Liikkuu	  sujuvasti.	  Hyvä	  luonne.	  
Turkki	  hieman	  keskentekoinen.	  
	  
	  
Creebay	  Side	  By	  Side	   	   FI19461/10 	   s.	  15.01.2009	  
i.	  Zelini’s	  West	  Side	  Story	  	  	  	  e.	  Whisborne	  Feel	  Pretty	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Urosmainen	  14kk	  vanha	  nuori	  jolla	  miellyttävä	  pää	  ja	  ilme.	  Riittävä	  kaula.	  Hieman	  suora	  olkavarsi.	  Vielä	  
kauttaaltaan	  melko	  kapea	  kaipaa	  lisää	  runkoa.	  Hieman	  pitkä	  lanneosa.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Liikkuu	  
sujuvasti.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  hieman	  lanneosaltaan	  pitkä,	  edestä	  hieman	  niukasti	  kulmautunut	  nuorukainen.	  Kuono	  voisi	  
olla	  hieman	  voimakkaampi,	  vielä	  kovin	  kupera	  kallo.	  Hyvä	  niska	  ja	  selkä	  ja	  runko.	  Liikkuu	  hieman	  ahtaasti	  takaa.	  
Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Nice	  young	  dog,	  lovely	  head	  &	  expression,	  neck	  &	  shoulders	  ok,	  good	  bone	  &	  feet,	  I´d	  prefer	  more	  ribs,	  good	  anguls	  
behind,	  moved	  ok,	  a	  little	  close	  behind.	  
Jyväskylä	  KV	  	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  	  
Vankka	  erinomasita	  rotutyyppiä	  edustava	  uros.	  Erinomasinen	  pään	  profiili,	  kuono	  voisoi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Hvyä	  
lapakulmaus	  ja	  täyteläinen	  eturinta.	  Hyvä	  rintakehän	  syvyys	  ja	  tilavuus.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Etuliikkeet	  
hieman	  löysät.	  Kaunis	  turkki.	  	  
	  
	  
Dingolina’s	  Big	  Bad	  Wolf	  	   	   FI35705/10	   	   s.	  18.05.2010	  
i.	  Quadmir’s	  Boogeyman	  	  	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Graceful	  Bijou	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
BEST	  IN	  PENTUNÄYTTELY	  27-‐28.11.2010;	  Vesa	  Lehtonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  BABY	  PEN1	  KP	  PU1	  ROP	  	  



Iloinen	  ja	  reipas	  nuorukainen.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme	  ikäisekseen.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  luusto.	  Rintakehän	  tulee	  vielä	  
syvetä	  ja	  eturinnan	  täyttyä.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Liikkuu	  vielä	  hieman	  pentumaisen	  epävakaasti.	  	  
	  
	  
Engwell’s	  Admiral	  Brown	   	   FI21088/09	   	   s.	  24.02.2009	  
i.HIghtide’s	  Trademark	  	  	  	  e.Engwell’s	  Xironda	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  H	  	  
hyvän	  tyyppinen,	  mutta	  hieman	  kookas	  ja	  turhan	  lyhytrunkoinen	  juniori	  uros.	  Vahva	  kallo-‐osa,	  oikea	  purenta,	  hieman	  
lyhyt	  kaula,	  hyvä	  luusto	  ja	  käpälät.	  Eturinta	  saa	  vielä	  kehittyä,	  turhan	  suorat	  etukulmaukset,	  hyvä	  polvikulma,	  
etuliikkeet	  saavat	  vielä	  kiinteytyä,	  hyvä	  taka-‐askel,	  hyvä	  karvanlaatu,	  hyvä	  käytös.	  	  
	  
	  
Elestren	  After	  Midnight	   	   FI42630/09	   	   s.	  07.06.2009	  
i.Barecho	  Just	  A	  Striking	  Image	  	  	  	  e.	  Alfalex	  Flash	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
10	  kk	  vanha	  turhan	  raskastekoinen	  juniori	  jolle	  toivoisin	  enemmän	  raajoja.	  Voimakas	  pää.	  Runsas	  nahka	  pilaa	  
ilmeen.	  Hyvä	  kaula.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Vankka	  luusto	  ja	  runko.	  Rodulle	  tyypillinen	  eleganssi	  puuttuu.	  Liikkuu	  hyvin	  
sivusta.	  Hyvä	  turkki.	  Iloinen	  luonne.	  
	  
	  
Fair	  Helloiz	  Asterix	  Queen	  	   EST00429/10	  	   s.	  21.12.2009	  
i.Scooby	  Doo	  vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  e.	  Crownmaple	  Heloiza	  Notre	  Dame	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  	  
Normaalisti	  kehittynyt	  oikeaa	  rotutyyppiä	  edustava	  	  nuori	  uros.	  Erinomainen	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Hyvä	  luusto.	  Hieman	  
pysty	  lapa	  ja	  olkavarsi.	  Runko	  kaipaa	  vielä	  hieman	  lisää	  täytettä.	  Hyvä	  takakulmaukset.	  Erinomainen	  turkki.	  Lupaava	  
nuori	  uros	  joka	  ei	  ole	  vielä	  aivan	  valmiiksi	  kehittynyt.	  	  
	  
	  
Fantic	  Pinoccio	  	   	   	   FIN29004/02	  	   s.	  29.05.2002	  
i.	  Fantic	  Ian	  	  	  	  e.	  Fantic	  Netscape	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  AVO	  EH4	  	  
7	  years,	  good	  proportions.	  Good	  head	  &	  expressions,	  enough	  strong	  back.	  Slightly	  and	  to	  deep	  croup.	  In	  movement	  
he	  hasn’t	  got	  enough	  drive	  behind.	  	  
	  
	  
Fanwans	  Balance	  Of	  Life	   	   FIN29447/07	  	   s.	  25.04.2007	  



i.	  Rindi´s	  Pablo	  Picasso	  	  	  	  e.	  Art-‐Wave´s	  Big	  Mama	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kauhajoki	  RN	  10.4.2010;	  Reia	  Leikola-‐Waldén,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Eritt.	  vahva	  uros,	  jolle	  toivoisin	  kauttaaltaan	  enemmän	  eleganssia.	  Oik.	  linjainen	  pää,	  joka	  saisi	  olla	  hienostuneempi.	  
Hieman	  lyhyt	  kaula.	  Oikea	  ylälinj.	  Eritt.	  vahva	  luusto.	  Voisi	  olla	  enemmän	  edukseen	  hieman	  hoikemmassa	  ja	  
tiiviimmässä	  kunnossa.	  Hyvä	  takaosa.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelmitalla	  rodunomaisesti.	  Turkki	  ei	  tänään	  parhaassa	  
kunnossa.	  Erinom.	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  
Lihavassa	  kunnossa	  esitetty	  jo	  raskaan	  vaikutuksen	  tekevä.	  Voimakas	  uroksen	  pää,	  hieman	  liikaa	  löysää	  
kaulanahkaa.	  Hyvä	  kaula.	  Riittävät	  kulmaukset,	  hyvä	  raajaluusto.	  Oikein	  kiinnittynyt	  ja	  kannettu	  häntä.	  Miellyttävä	  
käytös.	  Oikealaatuinen	  karva,	  ei	  parhaassa	  kunnossa.	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  
Eritt.hyvä	  tyyppi,	  vahva	  luusto.	  Vahva	  urosmainen	  pää.	  Hieman	  löysä	  kaulanahka.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  pehmeä	  
selkä.	  Erinom.eturinta,	  tilava	  rintakehä.	  Etuasent.lavat.	  Hyvä	  takaosa.	  Hieman	  pehmeä	  turkki.	  Löysät	  takaliikkeet.	  
Hyvät	  sivuliikkeet.	  
	  
	  
Fanwans	  Break	  A	  Rule	   	   FIN29444/07	  	   s.	  25.04.2007	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  	  e.	  Art-‐Wave’s	  Big	  Mama	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Häijää	  R	  2.5.2010;	  Merja	  Järnstedt,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  sopusuhtainen.	  Hyvät	  pään	  linjat,	  miellyttävä	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Vankka	  luusto.	  
Hyvät	  käpälät.	  Hyvä	  eturinta.	  Hyvä	  selkä.	  Hyvä	  turkinlaatu.	  Voisi	  liikkua	  hieman	  pidemmin	  askelin.	  Esitetään	  hyvin.	  
Miellyttävä	  luonne.	  
Rauma	  KR	  15.5.2010;	  Beata	  Petkevica,	  Latvia	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU1	  SERT	  VPS	  
4	  years	  old,	  attractive	  male,	  nice	  expression,	  good	  ears,	  good	  neck,	  nice	  topline,	  good	  angulations,	  enough	  wide	  
chest,	  good	  movements.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Masculin	  well	  balanced	  head.	  True	  front	  with	  good	  bone.	  Strong	  in	  neck.	  Good	  depth	  of	  chest.	  Well	  sprung	  ribs.	  
Strong	  over	  loin.	  Strong	  rear.	  Moved	  free	  &	  positive.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  	  
Kookas	  mitt.	  suh.	  neliömäinen	  täyteläinen	  hyvä	  pää.	  Vahva	  luusto.	  hyvä	  rinnan	  syvyys.	  Tasap.	  kulm.	  raajat.	  	  Voisi	  
liikkuu	  avoimemmin.	  Käytt.	  luottavaisesti.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU3	  VASERT	  	  
Trevlig	  temperament.	  Maskulint	  huvud	  med	  bra	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Bra	  tassar.	  Lite	  utåtvridna	  fram.	  Passande	  
benstämmer.	  Korrekt	  skuldra.	  Rör	  sig	  bra	  bak,	  lite	  kort	  fram.	  Trevlig	  rastyp.	  
	  
	  
Fariinin	  Sky’s	  The	  Limit	  	   	   FI27092/10	   	   s.	  23.03.2010	  



i.	  With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  New	  Model	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  PEN	  1	  KP	  ROP	  	  
Vankkaluinen,	  vielä	  kevyt	  runkoinen	  nuori	  uros.	  Hyvä	  pään	  pituus,	  täyteläinen	  kuono.	  Hieman	  pyöreä	  kallo.	  Hyvä	  
lapakulmaus.	  HYvä	  selkälinja.	  Lyhyt	  runko.	  RIntakehä	  kaipaa	  vielä	  lisää	  syvyyttä	  ja	  tilavuutta.	  Erinomaset	  
takakulmaukset.	  Hieman	  lyhyt	  ja	  jyrkkä	  lantio.	  Liikkeet	  vielä	  pentumaisen	  löysät.	  Lupava.	  	  
	  
	  
Foogel	  Impressionist	   	   FIN14521/05	  	   s.	  28.12.2004	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  	  e.	  Foogel	  Temptress	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  H	  
Hyväntyyppinen.	  Hieman	  lyhyt	  rintakehäinen.	  Kevyehkö	  kuono.	  Etuasentoinen	  lapa.	  Kokonaan	  laskeva	  ylälinja.	  
Pehmeät	  kaaret	  puuttuu.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys	  ja	  kantotapa.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  kovin	  löysästi,	  kerien	  
edestä,	  ei	  riittävällä	  askelmitalla.	  Miellyttävä	  käytös.	  Hyvä	  karvan	  laatu.	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  PU3	  
Erinom.tyyppi,	  vahva	  luusto.	  Vahva	  pää.	  Hieman	  leveä	  kallo-‐osa.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta,	  riittävä	  rintakehä.	  
Hyvät	  kulmaukset	  edestä	  ja	  takaa.	  Hieman	  pehmeä	  turkki.	  Hyvät	  liikkeet.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  
Masculin	  head	  with	  good	  earset.	  Good	  depth	  of	  chest	  &	  true	  front.	  Lovely	  ribbing.	  Strong	  over	  loin.	  Good	  rear	  
angulation.	  Moved	  true.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  	  
Kookas	  kohtalaisen	  hyvä	  pää.	  Pitkä	  kaula,	  laskeva	  ylälinja.	  Kohtalaisen	  hyvin	  kulm.	  olkavarret	  jotka	  riit.	  pitkät	  
voikkkaat	  takaraajojen	  kulmaukset.	  Lanne	  osa	  voisi	  olla	  lyhempi	  ja	  tiivimpi.	  Käpälät	  saisi	  olla	  kork.	  ja	  tiivimmät.	  
käytt.	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  	  
	  
	  
Foxberryhill’s	  Around	  The	  World	  	   RKF2687780	   	   s.	  24.02.2010	  
i.	  Sieger’s	  	  Pool	  Position	  	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Jewel	  To	  You	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  JUN	  EH	  	  
9months	  old,	  strong,	  big,	  masculine	  male.	  Beatiful	  head	  and	  expression.	  Too	  much	  skin	  on	  the	  troat.	  Well	  placed	  ears.	  
Excellent	  neck,	  topline	  and	  tailset.	  Well	  agulated.	  Strong	  bone	  and	  compact	  feet.	  Still	  needs	  more	  chest	  and	  
forechest.	  Very	  promising	  coat.	  He’s	  weak	  in	  hocks	  and	  loose	  in	  elbows.	  Side	  movement	  should	  be	  better.	  	  
	  
	  
Glamorly	  Gilpert	  Grape	   	   FI21767/09	   	   s.	  12.02.2009	  
i.Trollängens	  Maximum	  Effect	  	  	  	  e.	  Adamant´s	  Let´em	  Talk	  
	  
Näyttelytulokset:	  



Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  	  
Hieman	  hermostunut	  uros	  jolla	  hyvät	  ääriviivat.	  Hyvät	  pään	  linjat.	  Hyvät	  otsapenger.	  Löysä	  kaulanahka.	  Löysä	  
etuosa.	  Puuttelinen	  eturinta.	  Hyvä	  luusto,	  vahvat	  käpälät,	  vahva	  lanneosa.	  Haluan	  enemmän	  polvikulmauksia.	  Hyvä	  
turkki.	  	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Mittasuhteiltaan	  erinomainen	  juniori.	  Linjakas	  juniori	  jolla	  miellyttävä	  pää.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Riittävästi	  
kulmautunut	  etuosa.	  Hyvä	  runko	  ja	  takaosa.	  Liikkuu	  riittävällä	  askelmitalla.	  Erinomainen	  turkin	  laatu.	  Jännittää	  
hieman	  kehä	  esiintymistä	  tänään.	  Ystävällinen	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Hieman	  varautunut,	  edestä	  ja	  takaa	  hieman	  niukasti	  kulmautunut	  ja	  lyhyt	  rintakehäinen	  nuori	  mies.	  Hieman	  
voimakas	  otsa,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Liikkuu	  hieman	  lyhyellä	  askeleella	  ja	  hieman	  lyhyt	  lantio.	  Pitkä	  kaula.	  Laskeva	  
ylälinja.	  Hyvä	  karva.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  NUO	  EH3	  
15	  months,	  is	  a	  rangey	  dog.	  Showing	  some	  nervousnes.	  Is	  wide	  eyed,	  masculine	  dog.	  Little	  unbalanced,	  lacking	  depth	  
of	  chest	  and	  wide	  on	  brisket.	  Well	  presented	  coat,	  good	  bone	  &	  feet.	  Lacks	  drive,	  is	  sound.	  
	  
	  
Glamorly	  Gladiator	   	   FI21766/09	   	   s.	  12.02.2009	  
i.Trollängens	  Maximum	  Effect	  	  	  	  e.	  Adamant´s	  Let´em	  Talk	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
Eritt.hyvä	  tyyppinen,	  vahva	  luusto.	  Vahva,	  urosmainen	  pää.	  Lyhyt	  kaula.	  Hieman	  pehmeä	  selkä.	  Leveä	  eturinta.	  Hyvä	  
rintakehä,	  pystyt	  lavat.	  Hyvä	  takaosa.	  Löysät	  etuliikkeet.	  Lyhyt	  etuaskel.	  
	  
	  
Glamorly	  Good	  Bad´n´Ugly	   FI21770/09	   	   s.	  12.02.2009	  
i.Trollängens	  Maximum	  Effect	  	  	  	  e.	  Adamant´s	  Let´em	  Talk	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  	  
10	  months	  old.	  Exc.	  proportions.	  Correct	  head	  with	  enough	  deep	  muzzle.	  Enough	  long	  neck,	  good	  bodystructure	  for	  
his	  age.	  Correct	  angulation.	  Exc.	  movement	  for	  his	  age.	  	  
Laihia	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  	  
Rungon	  mittasuh.	  neliötä	  lähentelvä.	  Oikea	  ylälinja,	  ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  liittelematon	  huulilinja.	  Jalo	  kaula.	  Hyvä	  
rintakehän	  muoto.	  Vielä	  kevyt	  runko.	  Sopusuht.	  luusto.	  Käyttäytyy	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  PU2	  VASERT	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  kaunislinjainen.	  Hyvinkulmautunut	  uros.	  Kuono	  voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi	  ja	  
aavistukset	  pidempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Kauniisti	  kannettu	  häntä.	  Erinomainen	  raajaluusto	  ja	  käpälät.	  Hyvä	  
karva.	  Liikkuu	  tyypillisesti.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Rovaniemi	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  



Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU4	  VASERT	  
15kk	  ikäinen	  hyväryhtinen	  nuori	  uros.	  Voisi	  olla	  rungoltaan	  hivenen	  pidempi,	  oikealinjainen	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja,	  hieman	  suorat	  olkavarret,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Hyvän	  syvyinen,	  lyhyehkö	  rintakehä,	  hyvä	  
raajaluusto.	  Ikäisekseen	  hyvä	  eturinta,	  hyvä,suorat	  edestakaisliikkeet,	  sivuliik.hyvä	  askelpituus.	  
Haukipudas	  RN	  30.5.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU1	  VSP	  SERT	  
Erinomainen	  kokonaisuus,	  linjakas	  hyvässä	  lihaskunnossa	  oleva	  uros.	  Ilmeikäs	  hyvä	  pää.	  Miellyttävä	  ilme.	  Hyvä	  
kaula.	  Erinomainen	  eturinta	  &	  rintakehä	  &	  hyvä	  takaosa.	  Lavat	  saisi	  olla	  viistommat.	  Hyvä	  luusto.	  Tiiviit	  käpälät.	  
Askelissa	  –	  etenkin	  etu,	  voisi	  olla	  hieman	  enemmän	  voimaa	  &	  ulottuvuutta.	  Hyvä	  karva	  ja	  miellyttävä	  käytös.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  
Very	  nice	  young	  dog,	  lovely	  head	  &	  expression,	  good	  neck	  &	  shoulders,	  good	  bone	  &	  feet,	  well	  ribed,	  strong	  loin,	  
correct	  angulation,	  moved	  well.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  	  
Hyvän	  kokoinen,	  mitt.	  suh.	  hyvä.	  Hyvä	  pää.	  Vahva	  kaula	  ja	  oik.	  ylälinja.	  Hyvä	  luusto	  ja	  runko.	  Suorat	  hyvät	  raajat	  ja	  
riittävästi	  kulmautuneet.	  Runsas	  	  hyvän	  laatuinen	  turkki.	  Käytt.	  luottavaisesti.	  Runsaat	  huulet.	  	  
Jyväskylä	  KV	  	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
Erittäin	  kaunis	  ja	  hyvin	  kehittynyt	  nuori	  uros.	  Erinomainen	  rakenne	  ja	  oikeat	  mittasuhteet.	  Erinomainen	  pää.	  Kaunis	  
ylälinja.	  Täyteläinen	  eturinta.	  Hyvä	  lapakulmaus.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Erittäin	  kaunis	  turkki,	  erinmaisessa	  
kunnossa.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU2	  SERT	  CACIB	  
Erinomasita	  tyyppiä	  oleva	  erinom.	  mittasuhteet	  omava	  kaunislinjainen	  uros,	  jolla	  rodunomainen	  kulmausket.	  KUno-‐
osa	  voisi	  olla	  aavistuksen	  täyteläisempi.	  Sopiva	  raajaluusto.	  Hyvä	  kaula,	  niska	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  runko	  ja	  turkki.	  Hyvä	  
hännän	  kiinnitys.	  Liikkuu	  hyvin.	  Esitetään	  ja	  esintyy	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  NUO	  EH	  4	  
20months.	  Excellent	  type	  and	  size.	  Beatiful	  masculine	  head	  but	  parallers	  should	  be	  better.	  Lovely	  expression	  .	  
Outstanding	  neck	  and	  topline.	  Correct	  tailset.	  Too	  straight	  	  and	  short	  in	  upperarm.	  could	  be	  more	  angulated	  in	  rear.	  
Excellent	  bone	  and	  substance.	  Excellent	  ribcage.	  Outstanding	  coat.	  Moves	  a	  bit	  close	  beind	  and	  loose	  in	  elbows.	  Side	  
movement	  Is	  too	  short	  in	  step.	  
	  
	  
Gorse	  Billy	  Budd	   	   FIN24941/04	  	   s.	  03.05.2003	  
i.	  Astrospring´s	  Deep	  Space	  	  	  	  e.	  Gorse	  Kiss	  Me	  Qvick	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI-‐	  
Masculin	  head.	  Strong	  neck.	  Good	  depth	  of	  chest.	  True	  front	  with	  lovely	  bone.	  Well	  sprung	  ribs.	  Strong	  in	  loin.	  Good	  
rear.	  Moved	  true.	  Would	  prefer	  more	  tail	  action.	  
	  
	  
Grouseseeker´s	  Snowball	   	   FIN17107/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	   	  	  	  e.	  New	  Design´s	  How	  About	  Me	  
	  
Näyttelytulokset:	  



Rovaniemi	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU2	  SERT	  FI	  MVA	  
4v.	  tyypiltään	  erinom.uros,	  hyvä	  sukupuolileima	  ja	  mittasuhteet,	  kaunis	  ylälinja,	  oik.linjainen	  pää,	  kuono	  voisi	  olla	  
hieman	  pidempi,	  hyvä	  tilava	  runko,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  sopivasti	  kulmautunut	  etuosa.	  Hyvä	  raajaluusto,	  
hyvät	  suorat,	  edestakaisliikkeet,	  sivuliikk.hyvä,	  tehokas	  askel.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Hyvin	  esitetty.	  
	  
	  
Grouseseeker´s	  Snow	  King	   FIN17109/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	   	  	  	  e.	  New	  Design´s	  How	  About	  Me	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Rovaniemi	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU1	  VSP	  
4v.	  tyypiltään	  erinom.kaunislinjainen	  uros,	  kaunislinjainen	  pää,	  tummat	  silmät,	  kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja,	  hyvä	  eturinta,	  
erinom.tilava	  runko,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  hieman	  suorat	  olkavarret,	  hyvä	  raajaluusto,	  suorat	  
edestakaisliikk.sivuliikkeissä	  pitkä,	  maatavoittava	  askel,	  kaunis	  turkki.	  
	  
	  
Hayzehill´s	  Choice	  Ofdreams	   FIN40406/04	  	   s.	  24.08.2004	  
i.	  Engwell´s	  Scotch	  Delight	  	  	  	  e.	  Hayzehill´s	  Angeliina	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Pertunmaa	  R	  10.4.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
Hirmu	  kookas	  uros,	  mittasuhteiltaan	  hyvä.	  Hieman	  voimakas	  otsapenger,	  ilme	  saisi	  olla	  pehmeämpi.	  Kaunis	  kaula.	  
Hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Selkälinja	  laskee	  hieman	  liikaa.	  Hyvä	  karvapeite.	  Voisi	  liikkua	  ja	  
esiintyä	  vapaammin.	  
	  
	  
Hayzehill´s	  Fair	  And	  Square	   FIN29321/06	  	   s.	  30.05.2006	  
i.	  Rindi´s	  Michelangelo	  	  	  	  e.	  Engwell´s	  Ruby	  Hayze	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  KV	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  	  KÄY	  EH2	  	  
3.5	  years,	  little	  bit	  high	  on	  legs.	  Proportional	  head,	  could	  have	  more	  neck.	  Correct	  topline	  ond	  tailset.	  Could	  have	  
better	  angulation	  in	  front.	  In	  movement	  should	  have	  longer	  steps	  in	  front	  and	  more	  drive	  behind.	  	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  H	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  mutta	  edestä	  kovin	  löysä.	  Niukasti	  edestä	  ja	  takaa	  kulmautunut.	  Hieman	  laskeva	  lantio.	  
Muuten	  hyvä	  pää	  mutta	  hieman	  voimakas	  otsa.	  Riittävä	  kaula,	  hyvä	  selkä.	  Liikkuu	  hieman	  tehottomalla	  takapotkulla	  
ja	  löysästi	  edestä.	  Hieman	  pehmyt	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Kuusamo	  R	  8.5.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  PU2	  VASERT	  
Sopiva	  koko,	  oikean	  mallinen	  pää,	  joka	  saisi	  olla	  hieman	  vankempi,	  riittävä	  kaula	  ja	  etukulmaukset,	  keskivahva	  
luusto,	  hyvä	  runko	  ja	  takakulmaukset,	  erinomainen	  luonne,	  liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Hayzehill´s	  Gleam	  Of	  Hope	   FIN38489/07	  	   s.	  04.07.2007	  



i.	  Rindi´s	  Michelangelo	  	  	  	  e.	  Hayzehill´s	  Bitter	  Sweet	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  KV	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  	  
2.5.	  Good	  proportions,	  strong	  bones,	  strong	  masculine	  head,	  correct	  topiline	  and	  tailset	  .	  Correct	  angulation,	  good	  
movement,	  little	  bit	  shy	  today.	  	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  	  
2.5v.	  Erin.om	  jäntevässä	  kunnossa	  	  oleva	  nuori	  uros.	  Hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Pitkä	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  ilme,	  purenta	  ja	  
korvat.	  Kaula	  voisi	  olla	  tyylikkäämpi.	  Vahva	  käpälät	  ja	  takaosa.	  Kaunis	  väri	  ja	  karvapeite.	  Erin.om.	  askelpituus.	  hyvin	  
kannettu	  häntä.	  Mukava	  luonne.	  	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  	  
Koko	  54cm.Kookas,	  voimakasluustoinen	  maskuliininen.	  Mittasuhteiltaan	  oikea.	  Oikealinjainen	  kaunisilmeinen	  
uroksen	  pää.	  Korvat	  alas	  kiinnittyneet.	  Hyvä	  kaula	  &	  ylälinja.	  Hyvin	  kulmautuneet	  vankkaluustoiset	  raajat.	  Runko	  
saisi	  olla	  syvempi.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Liikkuu	  hyvin,	  avonaisesti	  kyynärpäistä.	  Hieman	  lainekas	  sopivasti	  hapsukas	  
oikeanlaatuinen	  karvapeite.	  	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Masculine	  head,	  correct	  bite,	  good	  eyes,	  little	  straight	  in	  angulations	  in	  front,	  I	  prefer	  more	  the	  topline	  are	  in	  level,	  
correct	  bone,	  moves	  well,	  little	  weak	  in	  front,	  little	  much	  skin	  under	  the	  jaw.	  
Pyhäjärvi	  R	  24.4.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Suuri	  mask.hyvät	  mittasuht.	  Hyvä	  pään	  pituus.	  Lempeä	  ilme.	  Hyvät	  korvat	  ja	  kaunis	  ylälinja.	  Sopiva	  runko.	  Vankka	  
luusto	  ja	  hyvät	  kulm.	  vaivat.	  Liikkeet.	  Hyvä	  karva	  ja	  reipas	  käytös.	  
	  
	  
Hayzehill´s	  Ideal	  Dream	   	   FIN52873/08	  	   s.	  02.10.2008	  
i.Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  e.	  Hayzehill´s	  Future	  Hope	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  
Very	  nice	  head,	  with	  correct	  expression,	  a	  bit	  straight	  angulations	  in	  front	  and	  back,	  corrrect	  neck,	  good	  size,	  correct	  
chest,	  should	  have	  little	  longer	  step	  in	  front	  and	  back.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Ideal	  Fellow	   	   FIN52875/08	  	   s.	  02.10.2008	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  e.	  Hayzehill’s	  Future	  Hope	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Haukipudas	  RN	  30.5.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  H	  
Hieman	  lyhytrunkoinen	  uros,	  jolla	  rintakehän	  kehitys	  vielä	  kesken.	  Eturinta	  puuttuu	  täysin.	  Kovin	  niukasti	  
kulmautunut	  etuosa.	  Hyvä	  takaosa.	  Hyvä	  kallo.	  Kuono	  saisi	  olla	  paremmin	  täyttynyt.	  Sopiva	  otsapenger.	  Silmät	  tulee	  
vielä	  tummua.	  Hieman	  lyhyt	  kaula.	  Riittävä	  luusto	  ja	  hyvät	  käpälät.	  Liikkuu	  kovin	  leveästi	  edestä.	  Taipumus	  peitsata.	  
Sivuaskel	  jää	  melko	  lyhyeksi.	  Hieman	  levoton	  käytös.	  Hyvä	  karva.	  
	  



	  
Hayzehill´s	  Ideal	  Man	   	   FIN52871/08	  	   s.	  02.10.2008	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  e.	  Hayzehill´s	  Future	  Hope	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Hyvät	  mittasuhteet	  jka	  keskivoimakas	  luusto.	  Kaunis	  kallo,	  otsapenger	  voisi	  olla	  vähä	  selvempi	  ja	  kuono	  
täyteläisempi.	  Toivoisin	  pitemmän	  kaulan	  ja	  voimakkaammat	  etukulmat.	  Hyvin	  rakentunut	  takaosa.	  Hyvä	  
täyteläinen	  rinta	  kehä.	  Vielä	  vähän	  tottumaton	  esiintyjä.	  Malttaessaan	  hyvä	  askellus.	  Korkea	  häntä.	  	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
nice	  temperament,	  very	  good	  expression,	  correct	  eyes,	  little	  for	  compact	  in	  body,	  should	  have	  more	  angulations	  in	  
front	  and	  back,	  stand	  good	  on	  feet,	  correct	  tail,	  moves	  with	  little	  short	  step,	  correct	  bone.	  
	  
	  
Hayzehill´s	  Just	  A	  Fantasy	   	   FI17800/09	   	   s.	  31.01.2009	  
i.	  Marmade	  Lucky	  Laddie	  	  	  	  e.	  Hayzehill´s	  Endearing	  Lady	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Pertunmaa	  R	  10.4.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  PU4	  
Kaunis	  uros,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet,	  hyvän	  mallinen	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Hyvän	  asentoiset	  
raajat.	  Hyvän	  laatuinen	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Oudoksuu	  hieman	  näyttelyolosuhteita.	  
	  
	  
Hayzehill´s	  Just	  For	  Fun	   	   FI17799/09	   	   s.	  31.01.2009	  
i.	  Marmade	  Lucky	  Laddie	  	  	  	  e.	  Hayzehill´s	  Endearing	  Lady	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  KV	  	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  JUN	  H	  
11months	  old,	  very	  strong	  bones.	  Strong	  masculine	  head,	  good	  bodystructure	  for	  his	  age.	  Correct	  angulation.	  Didn’t	  
show	  good	  temperament	  today.	  	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
1v.	  Hyvin	  kehittynyt	  juniori.	  Saa	  vielä	  tiivistyä.	  Urosmainen	  pää.	  Runsaat	  huulet.	  Pitkät	  korvat.	  Kaula	  saisi	  olla	  
pitempi.	  Turhan	  jyrkkä	  lantio.	  Hienot	  käpälät.	  Hyvin	  kaunis	  siivuliike,	  vielä	  hieman	  löysä	  edestä.	  Saa	  vielä	  reipastua.	  	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Koko	  51cm.	  Sopivan	  kokoinen	  vankkaluustoinen	  maskuliininen.	  Riittävän	  pitkä	  hieman	  syväkalloinen	  ja	  
paksuhuulinen	  uroksen	  pää.	  Myös	  löysää	  kaulan	  alusnahkaa.	  Korvat	  oikein.	  Etuasentoiset	  lavat	  häiritsevät	  ylälinjaa	  
samoin	  kuin	  selkä	  rangan	  muutaman	  nikaman	  kohouma	  rintakehän	  alueella.	  Vielä	  heittymätön	  rintakehä.	  Riittävät	  
raajojen	  kulmaukset.	  Hyvät	  käpälät.	  Liikkuu	  hyvin.	  Pyrkimys	  rodunomaiseen	  liikkeeseen.	  Hieamn	  lainekas	  runsas	  
hapsuinen	  karvapeite.	  	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Nice	  temperament,	  good	  head	  but	  little	  too	  much	  skin	  in	  lips	  and	  neck,	  correct	  angulations,	  good	  topline,	  moves	  very	  
well,	  even	  in	  the	  front,	  good	  coat,	  correct	  topline	  in	  movement.	  



Pyhäjärvi	  R	  24.4.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
Mask.ryhdikäs	  juniori	  jolla	  lyhyt,	  varsinkin	  kuono-‐osastaan	  pää,	  joka	  saisi	  olla	  hieman	  kuivempi.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Hieman	  runsaat	  huulet.	  Sileät	  posket.	  Hyvät	  korvat.	  Kaunis.	  Ylälinja	  tilava	  kölimäinen	  rintakehä.	  Vankka	  luusto	  hyvät	  
takakulm.	  Erinom.sivuliikkeet.	  Etuosa	  saa	  tiivistyä	  iän	  myötä.	  Reipas	  käytös.	  Karva	  ok.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH1	  
Vahvaluustoinen	  ja	  vankkarunkoinen	  nuori	  uros.	  Takaluisu	  kallo.	  Kovin	  vaaleat	  silmät	  häiritsevät	  pään	  ilmettä.	  Vahva	  
kaula,	  voimakkaat	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa.	  Etuliikkeet	  vielä	  epävakaat.	  
	  
	  
Hayzehill´s	  Just	  Like	  That	   	   FI17795/09	   	   s.	  31.01.2009	  
i.	  Marmade	  Lucky	  Laddie	  	  	  	  e.	  Hayzehill´s	  Endearing	  Lady	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  T	  
MYÖHÄSTYI	  -‐VAIN	  LAATUARVOSTELU.	  Maskuliininen.	  Vilkas	  juniori,	  jolla	  kehäkoulutus	  vielä	  kesken.	  Hyvät	  pään	  
linjat.	  Luomet	  saisivat	  olla	  tiiviimmät,	  ilme	  ok.	  Hyvä	  ylälinja.	  Ikään	  riittävä	  runko.	  Hyvä	  luusto.	  Niukat	  kulmaukset.	  
Koira	  hyppii	  ja	  loikkii	  liikkeessä,	  vaikea	  arvostella.	  Käytöksestä	  johtuen	  arvostelu	  T.	  
	  
	  
High	  Score	  Vagabond-‐Heart	   FIN52754/07	  	   s.	  19.04.2007	  
i.Cepen	  Causin	  A	  Riot	  	  	  	  e.High	  Score	  Imagine-‐Me	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ähtäri	  R	  6.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU3	  
Suurehko	  erittäin	  näyttävä	  kokonaisuus.	  Hyvät	  pään	  linjat.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Sopusuht.	  kulm.	  edestä	  ja	  takaa.	  
Sopiva	  luusto	  ja	  runko.	  Runsas	  hieman	  kuiva	  turkki.	  Hyvä	  luonne.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Kintereet	  tulisi	  olla	  suoremmat	  ja	  
voimakkaammat	  liikkeessä.	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  
Kaunislinjainen	  hyvin	  kehittynyt	  uros,	  jolla	  miellyttävälinjainen	  pää.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Riittävästi	  kulmautunut	  
etuosa.	  Hyvä	  runko	  ja	  takaosa.	  Liikkuu	  riittävällä	  askelpituudella	  halutessaan.	  Hyvä	  turkin	  laatu	  ja	  luonne.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  PU3	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  mittasuhteet.	  Erittäin	  kaunismuotoinen	  pää,	  jossa	  silmät	  voisivat	  olla	  hieman	  tummemmat.	  
Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Sopusuhtaisesti	  kulmautunut.	  Oikeanmallinen	  runko.	  Erittäin	  hyvä	  luusto	  ja	  raajat.	  Liikkuu	  
ryhdikkäästi	  vetävällä	  askeleella.	  Hieman	  pehmeälaatuinen,	  hyvinhoidettu	  turkki.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU4	  VASERT	  
Lovely	  masculin	  head.	  Clean	  in	  neck.	  Good	  front.	  Lovely	  depth	  of	  chest.	  Well	  sprung	  ribs.	  Strong	  over	  loin.	  Strong	  in	  
rear.	  Moved	  very	  positive.	  Shown	  in	  exc.condition.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  	  
Kookas,	  mitt.	  suht.	  hyvä.	  Hyvä	  sukupuolileima.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Riittävän	  kuiva	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Sop.suht.	  
luusto.	  Hyvät	  liikkeet.	  Erin.om.	  käpälät.	  Käytt.	  miellyttävästi.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  



Tulos:	  AVO	  ERI4	  
Smoe	  what	  large	  dog	  but	  good	  proportions.	  Good	  head,	  neck,	  front,	  behind	  	  quarters	  and	  set	  of	  tail.	  Could	  do	  more	  
spring	  of	  rib.	  Good	  flowing	  movement.	  Tail	  flacks	  a	  little.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  	  
Kookas,	  tyylikäs	  uros.	  Pitkä	  jalo	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hieman	  kapea	  eturinta.	  Hyvä	  rintakehtän	  syvyys.	  
Erinomaset	  takakulmaukset.	  Hieman	  kapeat	  takaliikkeet.	  Kaunis	  turkki,	  hyvässä	  kunnossa.	  
	  
	  
High	  Score	  Xit	  Only	  	   	   S27857/2008	  	   s.	  05.03.2008	  
i.Creebay	  Fuzzy	  Feeling	  	  	  	  e.High	  Score	  Quite	  Something	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU3	  
Lovely	  male.	  Very	  beautiful	  in	  type	  size	  and	  temperament.	  Exc	  in	  proportions.	  Lovely	  head	  profile.	  Nice	  eye.	  Typical	  
ear	  set	  and	  carriage.	  Nice	  expression.	  Correct	  in	  front	  and	  rear	  angulation.	  Well	  dev.	  forechest.	  Correct	  body.	  Short	  
loins.	  Suff.	  reach	  and	  drice	  when	  gating.	  Nice	  temperament	  and	  presentation.	  	  
	  
	  
Hightide´s	  Andy	  Williams	   	   FI21445/09	   	   s.	  07.03.2009	  
i.	  Adamant´s	  Take	  It	  Easy	  	  	  	  e.	  Hightide´s	  Who´s	  That	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kauhajoki	  RN	  10.4.2010;	  Reia	  Leikola-‐Waldén,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Hyvin	  kehitt.	  vahva	  mittasuht.	  oikea	  juniori,	  jolla	  miehekäs,	  oik.	  mallinen	  pää.	  Vahva	  luusto.	  Vielä	  hieman	  
etuasentoinen	  lapa.	  Hyvin	  kehitt.	  runko.	  Hieman	  lyhyt,	  luisu	  lantio,	  joka	  näkyy	  takaliikkeissä.	  Liikkuu	  sivulta	  hyvin,	  
takaa	  ahtaasti.	  Lupaava	  turkki	  ja	  hyvä	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Hieman	  lanneosaltaan	  pitkä.	  Muuten	  hyvä	  pää	  ja	  ilme	  mutta	  vielä	  hieman	  ylikorostunut	  
otsa.	  Hieman	  etuasentoinen	  lapa,	  pysty	  olkavarsi.	  Hyvä	  runko.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Hyvin	  kannettu	  häntä.	  
Hieman	  pystyasentoinen	  kaula.	  Liikkuu	  vielä	  ahtaasti	  takaa	  ja	  löysästi	  edestä,	  sivulta	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Eritt.hyvä	  tyyppi,	  sopiva	  luusto	  ja	  koko.	  Hyvä	  pää.	  Löysä	  kaulanahka.	  Vahva	  selkä.	  Hyvä	  eturinta.	  Riittävän	  
kehittynyt	  rintakehä.	  Hieman	  pystyt	  lavat.	  Hyvä	  takaosa.	  Hieman	  löysät	  liikkeet	  edestä,	  hyvät	  sivusta.	  
	  
	  
Hightide´s	  Athos	   	   FI21448/09	   	   s.	  07.03.2009	  
i.	  Adamant´s	  Take	  It	  Easy	  	  	  	  e.	  Hightide´s	  Who´s	  That	  Girl	  
	  
Näyttelytuloset:	  
Laihia	  R	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen,	  hieman	  korkeuttaan	  pidempi.	  Ilmeikäs	  pää.	  Voimakas	  huulilinja.	  Kaula	  saisi	  olla	  kuivempi	  	  ja	  leuan	  
alus.	  Hyvä	  runko	  ja	  vahva	  luusto.	  Tasap.	  kulmautuneet	  raajat.	  Käyttäytyy	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  



Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Maskuliininen.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Kauniit	  pään	  linjat.	  Hieman	  runsaat	  huulet.	  Luomet	  saisi	  olla	  hieman	  tiiviimmät.	  
Kaunis	  niskan	  kaari.	  Hieman	  lyhyt	  kaula.	  Hyvä	  selkä.	  Sopiva	  runko.	  Vankka	  luusto.	  Lapa	  saisi	  olla	  hivenen	  viistompi.	  
Liikkuu	  oikein	  hyvällä	  askeleella.	  Hyvä	  karva.	  Tarvitsee	  lisää	  kehätottumusta.	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Kookas,	  rungon	  mittasuhteiltaan	  oikea.	  Hyvä	  pää.	  Vahva	  luusto.	  Tasapainoisesti	  kulmautuneet	  raajat.	  Hyvä	  turkki.	  
Liikkuu	  hyvin.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti	  ja	  iloisesti.	  
Häijää	  R	  2.5.2010;	  Merja	  Järnstedt,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Sopusuhtainen,	  vankka	  nuori	  uros,	  jolla	  hyvä	  pää,	  kaula	  &	  ylälinja.	  Hyvä	  luusto.	  Riittävästi	  kulmautunut	  etuosa,	  hyvä	  
takaosa.	  Melko	  hyvä	  turkki.	  Liikkuu	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI4	  	  
Kookas,	  komea	  erinomaista	  tyyppiä	  edustava	  uros.	  Pitkä	  kaunis	  pää.	  Hyvä	  eturinta.	  Pysty	  olkvarsi,	  vankka	  luusto.	  
Hyvä	  selkälinja.	  HIemant	  pitkä	  lanneosa.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  EH4	  
Snäll	  och	  trevlig	  men	  lite	  närvös	  i	  ringen.	  Bra	  huvud.	  Lite	  mycket	  hals	  skin.	  Mkt	  välkroppad	  med	  bra	  rygglinje.	  
Välvinklad	  fram	  &	  bak.	  Rör	  sig	  bra.	  Rassande	  benståmme.	  Bra	  bröstkorg.	  	  
	  
	  
Hightide’s	  Bill	  Haley	   	   FI10781/10	   	   s.	  22.11.2009	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  	  e.	  HIghtide’s	  Viva	  La	  Vida	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Strong	  young	  dog.	  Probably	  too	  tall	  legs	  for	  his	  age.	  Good	  front.	  Good	  bone.	  Well	  sprunged	  rib.	  Correct	  head.	  Eyes	  a	  
little	  light.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  	  
Bra	  rastyp.	  Maksulint	  huvud.	  Bra	  hals.	  Välplaserad	  sludra.	  Lite	  rak	  overarm.	  Mkt	  välkroppad	  för	  åldern	  med	  bra	  
bröst.	  Bra	  bröstkorg.	  Kan	  röra	  riktigt	  bra	  ibland	  men	  går	  gärna	  I	  passgång.	  Lite	  lösa	  armbågar.	  Bra	  benstomme.	  	  
	  
	  
Hightide´s	  Knight	  Of	  York	   	   FIN41515/01	  	   s.	  28.10.2001	  
i.	  Hightide´s	  Best	  Vision	  	  	  	  e.	  Hightide´s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  LUoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VET	  EH1	  	  
Eritt.	  hyvän	  tyyppinen	  veteraani	  uros,	  arvokkaasti	  harmaantunut	  kaunis	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  kaulalinja,	  hyvä	  
luusto	  ja	  käpälät.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  runko	  sopivin	  kulmauksin	  liikkuu	  ikäisekseen	  hyvin,	  karvapeite	  ei	  näyttelly	  
kunnossa,	  hieman	  tukeva	  olemus	  pilaa	  kokonaisuuden,	  miellyttävä	  käytös.	  	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VET	  ERI2	  
Lovely	  veteran,	  well	  build	  with	  good	  head	  and	  strong	  bone,	  good	  ribs,	  good	  angulation,	  moved	  well	  for	  his	  age.	  



	  
	  
Hightide´s	  You´re	  The	  Top	  	   FIN22982/08	  	   s.	  02.03.2008	  
i.	  Adamant´s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  	  e.	  Hightide´s	  Up-‐To-‐Date	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Laihia	  R	  06.02.2010;	  Markku	  Sanatamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU1	  VSP	  SERT	  	  
Tyylikäs,	  kookas	  erittäin	  kaunis	  muotoinen	  pää.	  Pitkä	  jalo	  kaula.	  Hyvä	  luusto	  ja	  hyvin	  kulm.	  raajat.	  Oikea	  rungon	  
syvyys	  ja	  rintakehän	  muoto.	  Näyttävät	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  	  
Ähtäri	  R	  6.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Erinom.	  tyyppi,	  mutta	  valitettavasti	  aristeleva	  käytös.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Pitkä	  kaula,	  joka	  voisi	  olla	  hieman	  kuivempi.	  
Hyvä	  selkälinja.	  Sop.	  kulm.	  edestä	  ja	  hyvin	  voimakk.	  takaa.	  Hyvä	  luusto.	  Oikean	  mallinen	  runko.	  Kaunis	  karva.	  
Eturinta	  saa	  täyttyä	  iän	  myötä.	  Liikkuu	  normaalisti.	  Luonteen	  takia	  Eh.	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Waldèn,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
Mittasuhteiltaan	  oikea,	  kaunislinjainen	  uros	  jolla	  miellyttävä	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hieman	  suora	  
olkavarsi.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  runko.	  Voimakkaasti	  kulmautunut	  takaosa.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisesti	  ja	  sujuvasti.	  
Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Maskuliininen.	  Riittävät	  mittasuhteet.	  Erinomaiset	  pään	  linjat,	  joskin	  otsapenger	  voisi	  olla	  hieman	  voimakkaampi.	  
Kaunis	  ylälinja,	  luisu	  lantio.	  Reisi	  voisi	  olla	  hieman	  voimakkaampi	  ja	  sääri	  lyhyempi.	  Ylikulmautunut	  takaa.	  Sopiva	  
luusto.	  Liikkuu	  erittäin	  pitkällä	  taka-‐askeleella,	  mutta	  sujuvasti.	  Kaunis	  karva,	  miellyttävä	  luonne.	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Correct	  breed	  type.	  Masculine	  head,	  bit	  light	  eyes.	  Correct	  bite.	  Typical	  topline	  and	  tail	  carriage.	  Enough	  forechest.	  
Still	  needs	  time	  fot	  better	  shape	  of	  ribcage.	  Correct	  angulated	  in	  front.	  A	  bit	  out	  at	  elbows	  when	  he	  is	  moving.	  Side	  
movement	  could	  be	  better.	  Typical	  coat	  texture.	  Excellent	  temperament	  and	  presentation.	  
Häijää	  R	  2.5.2010;	  Merja	  Järnstedt,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU1	  SERT	  ROP	  FI	  MVA	  
Vankka,	  sopusuhtainen,	  hyvärakenteinen	  uros,	  jolla	  kaunis	  ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  turkki.	  Kauniit	  
rodunomaiset	  liikkeet.	  
	  
	  
Hightide´s	  You´re	  	  Welcome	   FIN22983/08	  	   s.	  02.03.2008	  
i.	  Adamant´s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  	  e.	  Hightide´s	  Up-‐To-‐Date	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen.	  Vahva	  urosmainen	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Laskeva	  ylälinja.	  Hyvin	  kulmautuneet	  eturaajat.	  Riittävä	  
rinnan	  syvyys.	  Hyvät	  liikkeet.	  Voisi	  käyttäytyä	  kontaktinhakuisemmin.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU1	  VSP	  SERT	  CACIB	  
Excellent	  overall	  size.	  Excellent	  front	  and	  behind	  quarters.	  Lovely	  head	  and	  neck.	  Good	  tailset.	  Show	  signs	  of	  early	  
nervousness	  but	  settled	  and	  was	  friendly.	  Good	  behind	  movement.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  



Tulos:	  KÄY	  ERI2	  	  
Bra	  huvud	  med	  korrekt	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Välvinklad	  fram	  och	  bak	  med	  korrekt	  överlinje.	  Bra	  rörelser.	  Står	  mycket	  bra	  
på	  sina	  tassar.	  Bra	  bröstkorg.	  Passande	  benståmme.	  Kunde	  vara	  lite	  gladare	  I	  ringen.	  	  
	  
	  
Icicle’s	  Eager	  Above	  All	   	   FIN14876/08	  	   s.	  11.10.2007	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  e.	  Fairsky	  Murder	  She	  Wrote	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Trevligt	  temperament.	  Bra	  hane	  som	  skulle	  vara	  lite	  mer	  maskulin.	  KOrrekt	  hals.	  Välvinklad	  fram	  och	  bak.	  Bra	  
rörelser	  från	  sidan,	  lite	  slarvig	  fram.	  Bra	  pälskvalitet.	  Står	  bra	  på	  sina	  tassar.	  Välburen	  svans.	  	  
	  
	  
Icicle´s	  Excuse	  Me	  Miss	   	   FIN14878/08	  	   s.	  11.10.2007	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  	  e.	  Fairsky	  Murder	  She	  Wrote	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
Kookas.	  Tyylikäs.	  Sukupuolileimaltaan	  selvä.	  Liioittelematon.	  Hyvä	  luusto.	  Sopusuhtaiset	  runko	  ja	  raajat.	  Erinomaiset	  
käpälät.	  Hyvät	  liikkeet.	  Turkki	  ei	  nyt	  paras	  mahdollinen,	  muuten	  kaunis	  väri.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti	  ja	  riittävän	  
varmasti.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Impressive	  and	  typical	  of	  the	  breed.	  Lovely	  balanced	  outline.	  In	  a	  well	  presented,	  and	  conditioned	  black&white	  coat.	  
Typical	  breed	  head.	  Well	  chissiled.	  Would	  like	  less	  throath	  to	  be	  critical.	  Good	  breed	  points.	  Nice	  bone	  &	  feet.	  Once	  
settled,	  moved	  soundly	  and	  with	  drive.	  
	  
	  
Icicle´s	  Expose	  A	  Secret	   	   FIN14879/08	  	   s.	  11.10.2007	  
i.Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  	  e.	  Fairsky	  Murder	  She	  Wrote	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Pertunmaa	  R	  10.4.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Kaunis	  sopusuhtainen	  uros,	  hyvänmallinen	  pää,	  kaunis	  kaula,	  erittäin	  hyvä	  runko	  &	  luusto.	  Sopivat	  kulmaukset,	  selkä	  
antaa	  hieman	  periksi	  liikkeessä,	  hyvä	  karvapeite,	  hieman	  korkea	  häntä	  liikkeessä,	  liikkuu	  hyvin,	  miellyttävä	  käytös.	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
2.5yrs	  old	  masculine	  male	  with	  a	  lot	  of	  bone	  and	  substance.	  Nice	  head	  profile.	  Typical	  ear	  set	  and	  carriage.	  Nice	  full	  
muzzle.	  Lovely	  neck	  topline	  and	  tailset.	  Suff.	  forechest.	  Correct	  depth	  of	  brisket.	  Happy	  tail	  carriage	  on	  the	  move.	  
Correct	  front	  and	  rear	  angulation.	  Well	  dev.	  feet.	  	  Nice	  color	  and	  condition.	  Suff	  reach	  and	  drive	  on	  the	  move.	  Lovely	  
temperament	  and	  presentation.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso	  ,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  	  



Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  &	  kokoinen	  uros.	  Hyvä	  pään	  pituus.	  Hieman	  takaluisu	  kallo.	  Oikea	  purenta.	  Avonaiset	  
silmäluomet.	  Hyvä	  kaula.	  Samoin	  luusto	  &	  käpälät.	  Eturinta	  voisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hyvä	  runko.	  Hieman	  pitkä	  
lanneosa.	  Hieman	  suora	  olkavarsi.	  Hyvä	  polvikulma.	  Melko	  korkea	  hännän	  kiinnitys.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  käytös.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Bra	  huvud.	  Lite	  mkt	  halsskin.	  Vackra	  linjer.	  Välkroppad	  hane	  med	  korrekta	  vinklar.	  Lite	  hög	  svans.	  Rör	  sig	  mkt	  bra	  
från	  sidan.	  lite	  slarvigt	  fram.	  Passande	  benståmme.	  Bra	  pälskvalitet.	  Trevlig	  temperament.	  	  
	  
	  
Icicle´s	  Extraordinary	   	   FIN14880/08	  	   s.	  11.10.2007	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  	  e.	  Fairsky	  Murder	  She	  Wrote	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Hyvä	  luusto	  ja	  raajat.	  Vahvat	  käpälät.	  Tasapainoiset	  kulmautuneet	  raajat.	  
Kantaa	  häntäänsä	  hieman	  korkealla.	  Vahva	  turkki.	  Käyttäytyy	  vauhdikkaasti	  ja	  hyvin.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
Slightly	  unbalanced,	  a	  little	  long	  in	  loin.	  Masculine	  head,	  good	  chissiling.	  Eyes	  a	  little	  round.	  Short	  of	  neck.	  Lacking	  in	  
front	  &	  rear	  angulation.	  Well	  muscled.	  Enough	  substance.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Lacks	  reach	  and	  short	  steps.	  Tail	  
carriage	  too	  high	  on	  the	  move.	  
	  
	  
Icicle’s	  Jack	  Frost	   	   	   FI12827/10	   	   s.	  09.12.2009	  
i.	  Icicle’s	  Eager	  Above	  All	  	  	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  You	  Can’t	  Catch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU4	  	  
Best	  overall	  shalpe	  sofar.	  Correct	  head.	  Correct	  body	  shape.	  Ribs	  well	  sprung.	  Movement	  coming	  and	  going	  not	  best	  
teature.	  Overall	  best	  type	  so	  far.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso	  ,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  hyvät	  mittasuhteet	  omava	  juniori	  uros.	  Hyvä	  mpään	  malli,	  mutta	  pää	  saa	  vielä	  kehittyä.	  
Oikea	  purenta.	  Tummat,	  pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  kaulalinja.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät.	  Hyvä	  runko	  &	  kulmaukset.	  Eturinta	  
saa	  vielä	  kehitttyä.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  käytös.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  	  
Trevligt	  temperament.	  Bra	  huvud	  som	  kunde	  vara	  lite	  mer	  maksulint.	  Korrekt	  hals	  med	  välplaserad	  skuldra.	  
Välvinklad	  bak.	  Passande	  benståmme.	  Rör	  sig	  bra	  bak,	  vävar	  lite	  fram	  och	  skulle	  ha	  lite	  längre	  steg	  fram.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI4	  	  
1year.	  Excellent	  type	  and	  size.	  	  Masculine	  and	  still	  elegant.	  Excellent	  body	  proportions	  and	  balance.	  Nice	  head.	  
Muzzle	  should	  be	  stronger.	  Lvoely	  expression.	  Excellent	  neck,	  topline,	  tailset	  and	  carriage.	  Well	  angulated	  front	  and	  
rear.	  Enough	  bone	  and	  excellent	  substance	  for	  his	  age.	  Excellent	  coat	  for	  his	  age.	  Moves	  a	  bit	  close	  behind.	  Loose	  in	  
elbows.	  Moves	  well	  from	  side.	  Needs	  cover	  more	  ground.	  	  
	  
	  



Icicle’s	  Join	  The	  Club	  	   	   FI12828/10	   	   s.	  09.12.2009	  
i.	  Icicle’s	  Eager	  Above	  All	  	  	  	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  You	  Can’t	  Catch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  	  
Young	  male.	  Very	  nice	  type	  and	  size.	  Needs	  time	  to	  mature	  and	  develop	  but	  has	  good	  bone	  and	  substance	  for	  age.	  
Correct	  in	  head	  profile.	  needs	  to	  get	  firmer	  in	  topline.	  Needs	  to	  develop	  in	  body.	  Correct	  in	  front	  and	  rear	  angulation.	  
Needs	  to	  get	  firmer	  on	  the	  move.	  Lovely	  coat	  quality	  and	  general	  condition	  for	  age.	  	  
	  
	  
Icicle’s	  Jump	  Trough	  A	  Hoop	  	   FI12820/10	   	   s.	  09.12.2009	  
i.	  Icicle’s	  Eager	  Above	  All	  	  	  	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  You	  Can’t	  Catch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  	  
Trevligt	  temperament.	  Bra	  huvud,	  kunde	  ha	  lite	  kraftigare	  nosparti.	  Bra	  ögon.	  Vacker	  hals.	  Stark	  rygg.	  Passande	  
benståmme.	  Bra	  svans.	  Rör	  sig	  mkt	  bra	  bak	  men	  kunde	  ha	  lite	  längre	  steg	  fram.	  Bra	  storlek.	  	  
	  
	  
Icicle’s	  Just	  So	  	   	   	   FI12833/10	   	   s.	  09.12.2009	  	  
i.	  Icicle’s	  Eager	  Above	  All	  	  	  	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  You	  Can’t	  Catch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  
Very	  nice	  young	  male.	  Very	  nice	  in	  type	  size	  and	  proportions.	  Masculin	  hear.	  Nice	  eye	  and	  expression.	  Lovely	  neck.	  
Suff.	  topline	  and	  tail	  set	  for	  age.	  Correct	  in	  front	  and	  rear	  angulation.	  Well	  dev.	  feet.	  Need	  to	  get	  firmer	  	  on	  the	  move.	  
Nice	  coat	  quality	  and	  markings	  for	  age.	  Nice	  temperament	  and	  presentation.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Good	  size	  dog.	  Too	  long	  in	  body.	  Front	  movement	  some	  what	  unsound.	  Nice	  head.	  Carries	  tail	  above	  topline.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso	  ,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU2	  VASERT	  	  
	  Erinom.	  tyyppi	  &	  koko.	  Kaunis	  pää,	  jossa	  hyvä	  pituus.	  Oikea	  purenta.	  Hyvät	  silmät	  &	  korvat.	  Kaunis	  kaulalinja.	  Hyvä	  
luusto	  &	  käpälät.	  Hyvä	  runko.	  Hieman	  pitkä	  lanneosa.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Hännässä	  pieni	  mutka.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Hyvä	  käytös.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU2	  SERT	  	  
Mkt	  vackert	  huvud	  med	  bra	  könsprägel.	  Härligt	  temperament.	  Vackra	  linjer.	  Korrekt	  vinklad	  bak.	  Lite	  lösa	  armbågar.	  
Frambens	  rörelser	  kunde	  vara	  lite	  batter,	  men	  rör	  sig	  bra	  fram.	  Mkt	  bra	  rastyp.	  Lite	  hög	  svans.	  	  
	  
	  
Ingribakkens	  Ollie	   	   FI34461/10	   	   s.	  03.04.2009	  
i.	  Bobwhite´s	  Acid	  Jazz	  	  	  	  e.	  Ingribakkens	  Lucia	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  



Tulos:	  JUN	  ERI2	  PU3	  VASERT	  
Maskuliininen.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Kauniit	  pään	  linjat	  ja	  huulen	  kaari.	  Kaunis	  ylälinja.	  Ikään	  sopiva	  runko.	  Sopiva	  
luusto.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Hyvät,	  vielä	  hieman	  holtittomat	  liikkeet.	  Hyvä	  karva	  ja	  käytös.	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Sopivan	  kokoinen.	  Rungon	  mittasuhteiltaan	  oikea.	  Hyvä	  runko	  ja	  raajat.	  Olkavarret	  saisivat	  olla	  viistommat.	  
Riittävästi	  kulmautunut	  takaa.	  Hyvät	  liikkeet.	  Kinner	  saisi	  olla	  matalampi.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Nice	  head	  with	  good	  eye,	  good	  shoulders,	  straight	  bone	  and	  good	  feet,	  lovely	  outline,	  just	  need	  more	  confidence,	  
moves	  ok	  when	  settled.	  
	  
	  
Indelible	  Capsicum	   	   FI12446/09	   	   s.	  28.12.2008	  
i.	  Adamant´s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  	  e.	  Nimblewhit	  Indelible	  Touch	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010	  
Tulos:	  JUN	  H	  	  
Sopivan	  kokoinen	  uros	  jolla	  hyvät	  ääriviivat.	  Kaunis	  piirteinen	  pää	  löysällä	  kaulanahkalla.	  Hyvä	  kaula.	  Seisoo	  ja	  liikkyy	  
kapeasti	  edestä.	  Litteät	  etukäpälät.	  Sopivasti	  polvikulmautunut.	  Hyvä	  turki.	  Palkinto	  johtuu	  etuosasta.	  
Koski	  tl	  R	  2.5.2010;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Eturinnan	  tulee	  täyttyä.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvät	  rungon	  
mittasuhteet.	  Rungon	  tulee	  vielä	  täyttyä.	  Turhan	  suora	  olkavarsi.	  Kohtalaisesti	  kulmautunut	  takaa.	  Liikkuu	  riittävällä	  
askelpituudella.	  
Mynämäki	  KR	  16.5.2010;	  Manola	  Poggesi	  Arnetoli,	  Italia	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Masculine	  head.	  Elegant	  neck.	  Compact	  body.	  Needs	  more	  muscles.Moderate	  angulation	  in	  front,	  better	  behind.	  
Correct	  bone,	  feet	  &	  coat.	  Moves	  freely.	  Needs	  ringtraining.	  
	  
	  
Jefferson	  De	  Los	  Tres	  Robles	   FIN54867/06	  	   s.	  31.10.2005	  
i.	  Calvdale	  Softly	  Softly	  	  	  	  e.	  Boo-‐Derek	  De	  Los	  Tres	  Robles	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  KV	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  	  
4	  years,	  nice	  in	  type,	  good	  proprtions.	  Typical	  head	  with	  enough	  strong	  muzzle.	  Could	  have	  more	  neck,	  correct	  
bodystructure.	  Good	  movement.	  	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU3	  CACIB	  
Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Hyvä	  pää.	  Hieman	  etuasentoinen	  lapa.	  Hyvä	  runko.	  Oikea	  ylälinja.	  Reisi	  saisi	  olla	  leveämpi.	  
Hyvä	  karvan	  laatu.	  Liikkuu	  löysästi	  edestä	  mutta	  riittävällä	  askelmitalla.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PU3	  
Lovely	  masculin	  head.	  Clean	  strong	  neck.	  Good	  depth	  of	  chest.	  True	  front.	  Well	  ribbed	  &	  strong	  loin.	  Good	  rear.	  
Moved	  very	  positive.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  



Tulos:	  VA	  ERI2	  PU1	  VSP	  	  
Kookas	  mitt.	  suh.	  erittäin	  hyvä.	  Hyvä	  liioittelematon	  pää.	  Hyvät	  raajat	  ja	  runko.	  Tasap.	  kulm.raajat.	  Hvyä	  turkki.	  
Liikkuu	  eritt.	  hyvin	  ja	  kantaa	  hänänsä	  hyvin.	  Käytt.	  luottavaisesti.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  VAL	  EH	  	  
Strong	  and	  masculine	  male.	  Very	  good	  type.	  Masculine	  head,	  too	  heavy	  in	  skull.	  Exxcellent	  parallers.Very	  good	  neck	  
and	  topline.	  A	  bit	  long	  in	  loin.	  Correct	  tailset.	  Too	  	  staright	  in	  upper	  arm,	  could	  be	  more	  angulated	  in	  rear.	  Excellent	  
bone	  and	  substance.	  Needs	  more	  forechest.	  Very	  good	  coat.	  Loose	  in	  elbows	  and	  week	  in	  hocks	  while	  moving.	  Moves	  
well	  from	  side	  but	  topline	  should	  be	  better	  while	  	  moving.	  	  
	  
	  
Journeyman	   	   	   FIN28780/01	  	   s.	  20.06.2001	  
i.	  	  Hightide’s	  Best	  Vision	  	  	  e.	  	  Chirka’s	  English	  Queen	  
	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  VET	  VSP	  	  
Hyvä	  kuntoinen	  veteraani.	  Hyvä	  luusto.	  Kauniit	  raamit.	  Niukka	  eturinta.	  Toivisin	  vähän	  ulottuvamman	  kaulan.	  Hyvin	  
leppuisa	  ilme	  ja	  pään	  malli.	  Sopivat	  takakulmaukset.	  Askeleessa	  voisi	  olla	  vähän	  enemmän	  joustoa.	  Esitetään	  
kauniisti	  hyvässä	  näyttely	  kunnossa.	  	  
	  
	  
Korppalon	  Chemakum	   	   FIN52146/08	  	   s.	  16.08.2008	  
i.	  Ancer´s	  Dynamite	  Charm	  	  	  	  e.	  Korppalon	  Navajo	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU1	  VSP	  SERT	  	  
Eritt.	  hyvän	  tyyppinen,	  sopivan	  kokoinen	  uros,	  jolla	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja	  .	  Hyvä	  luusto	  ja	  
käpälät,	  eturinta	  saa	  vielä	  kehittyä,	  hyvä	  runko	  ja	  kulmaukset,	  hieman	  leveät	  etuliikkeet,	  hyvä	  sivu	  askel,	  hyvä	  karvan	  
laatu.	  Miellyttävä	  käytös.	  	  
Lappeenranta	  KR	  5.4.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  
Selvä	  sukupuolileima.	  Hyvä	  luusto.	  Vahva	  uroksen	  pää,	  hyvä	  ilme.	  Etuosa	  saa	  täyttyä.	  Salakka	  rintakeh.	  Jyrkkä	  lantio.	  
Tarpeeksi	  voimakkaat	  kulmaukset,	  ei	  parhaassa	  karvassa.	  Etuliike	  vielä	  huolimaton	  ja	  leveä	  hyvä	  sivuaskel,	  melko	  
ulottuva	  etuaskel.	  Kantaa	  itsensä	  kauniisti.	  Olisi	  edukseen	  toisenlaisessa	  trimmissä.	  Esitetään	  kauniisti.	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  hyvä	  luustoinen	  ja	  hyvä	  turkkinen	  uros,	  jolla	  hyvä	  runko.	  Pää	  ja	  ilme	  ok.	  Reisi	  voisi	  olla	  
leveämpi	  ja	  polvikulma	  voimakkaampi.	  Löysät	  ja	  leveät	  etuliikkeet.	  Askel	  pituus	  voisi	  olla	  hiem.	  pidempi.	  Estietään	  
hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH4	  
Strong	  masculine	  male	  in	  excellent	  type	  and	  size.	  Too	  heavy	  in	  head.	  Eyes	  could	  be	  darker.	  Too	  much	  skin	  in	  throuth.	  
Very	  nice	  neck	  and	  topline.	  Too	  straight	  in	  front	  and	  rear	  angulation.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Excellent	  coat.	  
Moves	  very	  weak	  and	  close	  in	  hocks	  and	  loose	  in	  elbows.	  Moves	  ok	  from	  side.	  Could	  cover	  more	  ground.	  Topline	  bit	  
soft	  while	  moving.	  	  
	  
	  
Korppalon	  Yellow	  Knife	   	   FIN29269/06	  	   s.	  05.05.2006	  



i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  Korppalon	  Maricopa	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU3	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  uros,	  hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta,	  tummat	  silmät,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  hyvä	  luusto	  ja	  
käpälät.	  Eturinta	  voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi	  ,	  hyvä	  runko	  ja	  kulmaukset,	  hieman	  ahtaat	  takaliikkeet,	  liikkuu	  
muuten	  hyvin	  ,	  hyvä	  karvanlaatu,	  miellyttävä	  käytös.	  	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
Very	  good	  type.	  Excellent	  bones.	  Good	  proportions.	  Masculine	  head.	  Scissor	  bite.	  Good	  ears.	  Correct	  topline	  and	  tail	  
carriage.	  A	  bit	  long	  loin.	  Enough	  forechest.	  Elbows	  could	  be	  fitting	  closely	  to	  the	  ribcage.	  Very	  well	  angulated	  behind.	  
Typical	  movement.	  Quite	  a	  good	  coat	  texture.	  
	  
	  
Last	  Flurry’s	  Best	  Buddy	   	   FIN19543/08	  	   s.	  22.02.2008	  
i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	  	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Have	  A	  Dream	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Hyvän	  tyyppinen,	  turhan	  kookas	  ja	  voimakas	  rakenteinen	  uro,	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta.	  Sopiva	  silmien	  väri,	  vahva	  
kaula	  ja	  luusto,	  hieman	  pitkät	  käpälät.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  runko,	  hieman	  suora	  olkavarsi	  ,	  hyvä	  polvikulm,	  ahtaat	  
takaliikkeet,	  hyvä	  	  ylälinja,	  hyvä	  karvanlaatu,	  miellyttävä	  käytös.	  	  
	  
	  
Last	  Flurry´s	  Brutal	  Fellow	  	   FIN19545/08	  	   s.	  22.02.2008	  
i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	  	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Have	  A	  Dream	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  AVO	  H	  	  
Hyvät	  ruonogon	  mittasuhteet	  minusta	  katsottuna.	  Eri	  suuntaiset	  pään	  linjat.	  Manttelimuoteiset	  silmät.	  Hyvä	  kaula.	  
Puuttelinen	  eturinta.	  Uloskierteiset,	  hieman	  litteät	  käpälät.	  Löysä	  etuosa,	  lyhyt	  etuaskel.	  Hyvä	  tilavuus	  rungossa.	  
Lihaksikas	  reisi.	  Loivasti	  kaartunut	  lanneosa.	  Hyvä	  turkki.	  	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Mittasuhteiltaan	  erinomainen.	  Hyvin	  kehittynyt	  uros	  jolla	  oikea	  ilmeinen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Vielä	  hieman	  
etuasentoinen	  lapa.	  Erinomainen	  runko.	  Riittävästi	  kulmautunut	  takaosa.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin	  takaa,	  hyvällä	  
askelmitalla	  kun	  haluaa.	  Hyvä	  turkki.	  Energinen	  luonne.	  
Rauma	  KR	  15.5.2010;	  Beata	  Petkevica,	  Latvia	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
2	  years,	  good	  bones,	  correct	  portions	  of	  head,	  correct	  color	  of	  eyes,	  correct	  pigmentation,	  compact	  body,	  a	  little	  bit	  
slooping	  croup.	  Topline	  in	  movements	  should	  be	  more	  stronger.	  I´d	  like	  to	  see	  more	  powerfull	  movement	  behind	  and	  
correct	  color	  in	  coat.	  
Mynämäki	  KR	  16.5.2010;	  Manola	  Poggesi	  Arnetoli,	  Italia	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU1	  VSP	  SERT	  
Very	  masculine	  head.	  Nice	  expression.	  Correct	  ears.	  Compact	  &	  balanced	  body.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Coat	  in	  good	  
condition.Moves	  very	  well.	  



Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  	  
Too	  big.	  Compact	  built.	  Correct	  head	  shape.	  Rather	  light	  eyes.	  Scissrs	  bite.	  Nice	  picture	  when	  he	  is	  standing.	  Correct	  
tail	  carriage.	  Excellent	  forecheast.	  Correct	  angulations.	  Could	  be	  more	  stable	  in	  movement.	  Excellent	  coat	  texture	  and	  
temperament.	  	  
	  
	  
Last	  Flurry’s	  California	  	   	   FI39797/09	   	   s.	  19.05.2009	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Dream	  Of	  Vision	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  PEK	  1	  	  
Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Sivukuvaltaan	  matala	  raajainen.	  Hieman	  eri	  suuntaiset	  päänlinjat.	  Löysä	  kaulanahka.	  Kaunis	  
niska	  kaari.	  Leveä	  selkä.	  Liian	  taakse	  laskeva	  lantio.	  Vahvat	  käpälät.	  Lyhyt	  etuaskel.	  	  
	  
	  
Last	  Flurry’s	  Charleston	   	   FI39791/09	   	   s.	  19.05.2009	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Dream	  Of	  Vision	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  PEK1	  	  
Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Vahva	  luusto.	  Pyöreä	  kallo-‐osa.	  Liian	  voimakas	  otsapenger.	  Roikkuvat	  huulet.	  Runsaasti	  
kaulanahkaa.	  Vahva	  selkä.	  Liian	  laskeva	  lantio.	  Liikkuu	  melko	  hyvin.	  	  
	  
	  
Lelica’s	  No	  Reply	   	   S64636/2006	  	   s.	  28.09.2006	  
i.	  Beautelle	  Katch	  Thbreeze	  	  	  e.	  Lelica’s	  Love	  Me	  Do	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Eckerö	  KV	  	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU1	  VSP	  SERT	  CACIB	  	  
Lovely	  male.	  Very	  beautiful	  in	  type	  size	  and	  temperament.	  Beautiful	  head.	  Lvoely	  eye	  and	  ear.	  Very	  typical	  in	  
expression.	  Lovely	  topline	  and	  tailset.	  Very	  beautiful	  in	  front	  and	  rear	  angulation.	  Correct	  ribcace.	  Well	  dev.	  feet.	  Nice	  
color	  and	  condition.	  Easy	  mover	  with	  suff.	  reach	  and	  drive.	  Lovely	  temperament	  and	  presentation.	  	  
	  
	  
Linmoor	  Your	  Majesty	   	   FIN42371/06	  	   s.	  05.03.2006	  
i.	  Alanea	  Landcruiser	  	  	  	  e.	  Linmoor	  Unique	  View	  
	   	   	   	   	   	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  KV	  	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU1	  VSP	  CACIB	  	  
3.5	  years,	  exc.	  proportions,	  strong	  bones,	  very	  nice	  head,	  strong	  muzzle.	  Elegant	  neck,	  good	  body	  structure.	  Typical	  
movement.	  	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU1	  CACIB	  ROP	  



Mittasuhteiltaan	  erinomainen	  kaunislinjainen	  uros	  jolla	  mallikas	  pää.	  Upea	  ylälinja.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  
Liikkuu	  upeasti.	  Hieno	  karva	  ja	  luonne.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU1	  VSP	  
Lovely,	  masculin,	  wellbalanced	  head.	  Good	  earset.	  Clean,	  strong	  neck.	  Good	  depth	  of	  chest.	  True	  front	  with	  lovely	  
bone.	  Well	  sprung	  ribs.	  Strong	  in	  loin.	  Good	  rear.	  Moved	  positive.	  Good	  reach	  &	  drive.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  VAL	  EH2	  
Good	  size	  	  dog.	  A	  little	  long	  in	  body.	  Long	  upper	  arm.	  Well	  sprung	  big.	  Good	  tailset.	  Lovely	  smooth	  movement.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU1	  VSP	  CACIB	  	  
Erittäin	  komea,	  maskuliininen	  uros.	  Pitkä	  kaunis	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Hyvä	  lapakulmaus.	  Täyteläinen	  eturinta.	  Kaunis	  
ylälinja.	  Syvä	  ja	  tilava	  rintakehä.	  Erinomaset	  takakulmaukset.	  Kaunis	  turkki	  erinomaisessa	  kunnossa.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU1	  VSP	  	  
Bra	  maskulint	  huvud.	  Lite	  kindi.	  Bra	  hals.	  Korrekt	  vinklad	  fram	  och	  bak.	  Välkroppad.	  Passande	  benståmme.	  Rör	  sig	  
mkt	  bra.	  Trevlig	  temperament.	  Bra	  tassar.	  Korrekt	  svans.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU1	  VSP	  HeW-‐10	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  hyvä	  luustoinen	  uros	  jolla	  hyvän	  muotoinen	  uroksen	  pää.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Eriom.	  
kulmaukset	  ja	  täyteläinen	  eturinta.	  Hyvä	  karvapeite.	  Liikkuu	  ja	  estitetään	  hyvin	  	  
Helskin	  Voittaja	  2010	  12.11.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  VAL	  	  ERI3	  	  
Big	  storng	  and	  masculine.	  Excellent	  type	  and	  body	  proporitons.	  Masculine	  head,	  a	  bit	  heavy.	  Could	  have	  more	  	  stop.	  
Very	  nice	  expression.	  Excellent	  neck	  and	  topline	  .	  Correct	  tailset.	  Balanced	  angulations.	  Very	  good	  bone	  and	  
substance.	  Could	  have	  more	  forechest.	  Excellent	  coat.	  Moves	  a	  bit	  	  close	  behind.	  Moves	  extremely	  well	  from	  side	  with	  
typical	  carriage	  coveryn	  very	  well	  ground.	  	  
	  
	  
Livingdale´s	  Crafty	  Tan	   	   FI13136/09	   	   s.	  26.12.2008	  
i.	  Livingdale´s	  Frank	  Capra	   e.	  Fru	  Hansens	  Mathilda	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Maskuliininen.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Oikea	  linjainen	  pää,	  kaunis	  ilme	  ja	  huulen	  kaari.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Luisu	  lantio.	  
Sopiva	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Liikkuu	  erinoimaisella	  etuaskeleella.	  Taka-‐askel	  jää	  hieman	  vajaaksi.	  Hyvä	  karva.	  
Hauska	  temperamentti.	  
	  
	  
Lo´cust	  Born	  To	  Rock	   	   FIN55033/08	  	   s.	  06.10.2008	  
i.	  Rindi´s	  Pablo	  Picasso	   e.	  Wildomar´s	  Ciss	  Mi	  Lilac	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH1	  
Pitkäruonkoinen	  uros	  jolla	  erinom.	  luusto.	  Erisuuntaiset	  päänlinjat,	  otsapengar	  liian	  korostunut.	  Lihaksikas	  kaula.	  
Puuttelinen	  eturinta.	  Lyhyt	  etuaskel.	  Vahva	  selkä.	  Lanne	  osa	  ei	  riit.	  kaareutunut.	  Lihaksikas	  reisi.	  Luoteltaa	  pitää	  olla	  
iloisempi.	  Kaulanahka.	  	  



Laitila	  R	  17.4.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU1	  SERT	  ROP	  
Erinom.kokonaisuus.	  Häntäänsä	  turhan	  korkealla	  kantava	  mutta	  muuten	  hyvällä	  pitkällä	  askeleella	  liikkuva	  uros.	  
Hyvä	  ilmeikäs	  pää,	  hieman	  löysää	  kaulanahkaa.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Tasapainoiset	  kulmaukset	  ja	  hyvä	  luusto.	  
Runko	  vielä	  kesken	  kehityksen.	  Hyvä	  karva	  ja	  käytös	  ok.	  
Koski	  Tl	  R	  2.5.2010;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH1	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  urosmainen.	  Vahva	  pää.	  Hieman	  liikaa	  huulia.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Riittävä	  eturinta.	  
Erinomainen	  luusto.	  Ikäisekseen	  hyvä	  runko.	  Aavistuksen	  pitkä	  lanneosa.	  Kohtalaisesti	  kulmautunut.	  Liikkuu	  ok,	  
mutta	  etuaskel	  voisi	  olla	  ulottuvampi.	  
	  
	  
Metsätien	  Menninkäinen	   	   FIN50944/04	  	   s.	  03.12.2004	  
i.	  Qvarnhill	  Pipes	  And	  Drums	  	  	  	  	  e.	  Hightide´s	  Donna	  Summer	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
5years,	  good	  size,	  good	  head,	  could	  have	  more	  neck,	  enough	  strong	  back.	  Correct	  tailset,	  very	  good	  angulation	  in	  
front,	  slightly	  open	  in	  behind.	  In	  movement	  should	  have	  longer	  steps	  in	  front	  and	  more	  drive	  behind.	  	  
Kuusamo	  R	  8.5.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen,	  vahva	  uroksen	  pää,	  hieman	  lyhyt	  kaula	  joka	  voisi	  olla	  kuivempi,	  riittävästi	  kulmautunut	  edestä	  ja	  
takaa,	  hyvä	  luusto,	  oikeanmallinen	  runko	  joka	  saisi	  olla	  vankempi,	  hyvä	  karva,	  erinomainen	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Mounhill’s	  Endless	  Moving	  	   FIN37600/07	  	   s.	  10.06.2007	  
i.Livingdale’s	  Frank	  Capra	  	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  Joy	  Caramelle	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  	  AVO	  EH2	  
2.5years,	  good	  proportion,	  strong	  bones,	  strong	  masculine	  head,	  should	  have	  better	  eyeshape.	  Could	  have	  more	  
neck,	  in	  front	  could	  move	  more	  typical.	  	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  H	  	  
2,5v.	  Voimakas	  runkoinen	  nuori	  uros.	  Joka	  voisi	  olla	  kokonaisuutdena	  sulavalinjaisempi.	  Pää	  voisi	  	  olla	  pidempi,	  
huulilinja	  selvempi.	  Hyvä	  purenta	  ja	  ilme.	  Korvat	  olla	  pidemmät.	  Lyhyt,	  vahva	  kaula,	  tiivit	  käpälät.	  Hieman	  pehmeä	  
karva	  peite.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella,	  edestä	  löysästi.	  Voisi	  kantaa	  itsensä	  parempi.	  	  
	  
	  
New	  Design´s	  Wings	  To	  Fly	   FIN35505/07	  	   s.	  12.12.2006	  
i.	  High	  Score	  On-‐The-‐Move	   e.	  New	  Design´s	  Elegant	  Dancer	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  	  PU4	  	  



3	  years	  old,	  strong	  bones,	  good	  proportions.	  Typical	  head,	  very	  nice	  eyeshape.	  Good	  bodystrcture.	  Exc.	  front.	  Moves	  
very	  well.	  	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  	  
3v.	  Tasapainoinen	  hyvä	  runkoinen	  uros.	  Urosmainen	  pää	  ja	  ilme.	  Hienot,	  pitkät	  korvat.	  Kaunis	  niskan	  kaari.	  Vahva	  
takaosa	  ,	  hyvä	  hapsutus.	  Erin.om.	  sivuliike.	  hieman	  kapea	  kintereistä.	  Mukava	  luonne.	  	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI2	  PU3	  	  
Maskuliinine	  ja	  vauhdikas.	  Hyvä	  luustoinen	  uros.	  Kaunis	  kaula.	  Tilava	  rungon	  malli	  ja	  voimakkaat	  takakulmaukset.	  
Hyvin	  kaunis	  ilme.	  Erinomainen	  kallo.	  Tarpeeksi	  täyttynyt	  kuono.	  Hulvaton	  esiintyjä.	  Esittää	  halutessaan	  hyvän	  
etevän	  ravin.	  	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;Raija	  Tammelin,Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU2	  
Maskuliininen.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Pitkä	  pää.	  Lempeä	  ilme.	  Hieman	  loiva	  otsapenger.	  Kaunis	  ylälinja.	  Sopiva	  runko.	  
Vankka	  luusto	  ja	  hyvät	  kulmaukset.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Saisi	  olla	  takaa	  hieman	  jäntevämpi.	  Laineikas	  hyvälaatuinen	  
karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU3	  
Correct	  breed	  type,	  bones	  and	  proportions.	  Typical	  head	  and	  expression.	  Scissor	  bite.	  Correct	  neck.	  A	  bit	  soft	  topline.	  
Correct	  tail	  cariage.	  Very	  well	  developed	  ribcage.	  Excellent	  angulations	  and	  movement.	  Excellent	  temperament	  and	  
presentation.	  
Pyhäjärvi	  R	  24.4.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU2	  
Mask.hyvät	  mittasuht.	  Pää	  saisi	  olla	  hieman	  pitempi	  varsinkin	  kuono.	  Lempeä	  ilme.	  Hieman	  runsaat	  huulet.	  Hyvät	  
korvat.	  Oikein	  hyvä	  ylälinja.	  Sopiva	  runko	  ja	  raajat.	  Voimakkaat	  takakulm.	  Hieman	  pysty	  olkavarsi.	  Hyvä	  taka-‐askel,	  
hieman	  lyhyt	  etuaskel.	  Saisi	  liikkua	  jäntevämmin	  edestä	  ja	  takaa,	  varsinkin	  takaa.	  Hyvä	  karva	  ja	  käytös.	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU1	  VSP	  
3	  years	  excellent	  type.	  	  Good	  size	  and	  propotions.	  Maskulin	  head	  with	  a	  clean	  cut,	  excellent	  expression.	  Good	  bite,	  
and	  very	  low	  set	  ears.	  Excellent	  neck,	  and	  angulations	  both	  front	  and	  back.	  Excellent	  body,	  well	  set	  tail	  with	  the	  
carries	  with	  on	  the	  move,	  free	  mover,	  with	  excellent	  temperament.	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  	  
Kookas,	  komea	  uros,	  maskuulinen	  ja	  voimakas.	  Hyvä	  pään	  pituus,	  kuono	  ja	  kallon	  ylälinja	  ei	  aivan	  yhdensuuntaiset.	  
Hyvä	  eturinta.	  Täyteläinen	  rintakehä.	  Erinmaiset	  takakulmauskset.	  VOisi	  olla	  hiemkan	  jäntevämmässä	  ja	  
kiinteämmässä	  kunnossa.	  Erinomainen	  turkki.	  	  
	  
	  
New	  Design´s	  X-‐Ample	  for	  You	   FIN47617/08	  	   s.	  23.04.2008	  
i.	  Adamant´s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  	  	  e.	  Art-‐Wave´s	  Big	  Is	  Beautiful	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU2	  SERT	  VARACA	  
19months	  old,	  nice	  in	  type,	  good	  proportions.	  Nice	  masculine	  head	  and	  expression.	  Elegant	  neck,	  exc	  body,	  correct	  
angulation,	  very	  nice	  and	  typical	  movement.	  	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  1	  PU4	  



22kk.	  Linjakas	  jänevä	  nuori	  uros.	  Oikea	  raaja	  luusto	  Hyvin	  kaunis	  pää,	  ilme	  ja	  korvat.	  Erin.om.	  niska	  ja	  ylälinja.	  Kaulan	  
kiinitys	  sulavampi,	  kyynärpäät	  tiivimmät.	  Vahvat	  käpälät.	  Erin.om.	  takaosa.	  Erin.om.	  liikemalli,	  jossa	  yhdistyy	  voima	  
ulottuvuus.	  Kaunis	  karva.	  	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  PU2	  VASERT	  
eritt.	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  uros.	  Kaunis	  pää,	  oikea	  purenta,	  silmät	  saavat	  vielä	  tummu,	  hyvä	  kaulalinja,	  säkä	  
voisi	  olla	  näyttävämpi,	  hyvä	  luusto	  ja	  käplät,	  hyv	  eturinta	  ja	  runko,	  hyvin	  kulmauksin,	  hieman	  ahtaat	  takaliikkeet,	  
hyvä	  sivuaskela,	  hyvä	  karvanlaatu,	  miellyttävä	  käytös.	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU2	  SERT	  	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvät	  vahvat	  raajat.	  Ulouttuva	  kaula.	  Kaunis	  ilmeikäs	  pää.	  Erinomaisesti	  rakentuvat	  takaosa.	  
Hyvät	  käpälät.	  liikkuu	  oikealla	  asenteella.	  Etuaskel	  voisi	  olla	  hieman	  ulottuvempi.	  Esintyy	  erinomaisesti.	  	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU1	  SERT	  VSP	  
lovely	  male	  with	  excellent	  head,	  correct	  expression,	  very	  good	  neck,	  correct	  shoulders,	  little	  weak	  in	  elbow,	  correct	  
topline,	  moves	  very	  well,	  really	  nice	  breed-‐type.	  
Lappeenranta	  KR	  5.4.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Oikea	  tyyppi.	  Hyvin	  kaunis	  pää.	  Pitkänomainen	  runko.	  Hyvät	  raajat.	  Hyvin	  kaunis	  otsapenger,	  ilme	  .	  Tarpeeksi	  kaulaa.	  
Niukat	  etukulmaukset,	  mutta	  hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Hyvin	  tyylikäs	  ja	  tyypikäs	  sivuaskel.	  Kaunis	  ylälinja	  ja	  hyvä	  
askellus.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU1	  SERT	  VSP	  CACIB	  
Maskulin	  hane	  av	  klassisk	  typ,	  mkt	  tilltalande	  huvud	  och	  uttryct,	  bra	  hals	  skuldra	  och	  förbröst,	  normalt	  vinklad	  
bakställ,	  bra	  ben	  och	  tassar,	  rör	  sig	  med	  utm.	  Resning	  och	  energi,	  kunde	  ta	  ut	  steget	  fram	  lite	  bättre.	  Utm.päls,	  härlig	  
temperament.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU1	  VSP	  CACIB	  
Tyylikäs	  ja	  tasapainoinen	  kokonaisuus.	  Pitkä	  pää,	  jossa	  hyvä	  profiili	  ja	  huulilinja.	  Pitkä	  kaula,	  etuasentoiset	  lavat.	  
Hyvä	  runko	  ja	  takaosa.	  Tehokas	  ravi	  ja	  hyvä	  eturaajojen	  ulottuvuus.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  VAL	  H	  	  
Good	  size.	  Lacks	  bone.	  Loose	  in	  front.	  Lovely	  head.	  Tosing	  (?)	  when	  coming	  	  forwards.	  Ribs	  not	  well	  sprung.	  Overall	  
too	  light.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  	  
Erinomasta	  tyyppiä	  oleva	  hyvä	  luustoinen	  uros,	  jolla	  erinom.	  mittasutheet.	  Lavat	  saisivat	  olla	  viistommat.	  Hyvä	  
muotoinen	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Hyvä	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin	  ja	  esitetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  VAL	  ERI4	  	  
Excellent	  type	  and	  size.	  Masculine	  and	  stylich	  male	  with	  very	  nice	  balance	  and	  proportions.	  Beautiful	  masculine	  head	  
and	  expression.	  Outstanding	  neck	  and	  topline.	  Correct	  tailset.	  Balanced	  angulations.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  
Excellent	  coat	  quality.	  A	  bit	  loose	  in	  elbows.	  Excellent	  movement	  from	  the	  side.	  Covers	  very	  well	  ground.	  	  
	  
	  
Newmix	  Cosworth	   	   FIN42680/01	  	   s.	  12.11.2001	  
i.	  Trimere	  Tribbiani	  	  	  	  	  e.	  Mompesson	  Speculation	  
	  
Näyttelytulokset:	  



Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  VSP	  
Very	  smart	  dog,	  lovely	  head,	  good	  neck	  &	  shoulders,	  lovely	  body,	  strong	  loin,	  lovely	  outline	  when	  standing,	  I`d	  prefer	  
lower	  tail	  carriage	  but	  overall	  a	  very	  nice	  dog.	  
	  
	  
Nobhill	  All	  The	  Way	   	   FIN53743/05	  	   s.	  10.07.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  	  	  e.	  Nobhill	  Personality	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PU3	  
Vauhdikas.	  Tyylikäs	  kokonaisuus.	  Hyvä	  urosmainen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Vahva	  liioittelematon	  luusto.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  
rintakehän	  syvyys.	  Hyvät	  takaraajojen	  kulmaukset.	  Esiintyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  Liikkeessä	  hieman	  korkea	  häntä,	  hyvä	  
turkki.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  VAL	  ERI4	  
Biggish	  dog,	  slightly	  unbalanced.	  Nice	  head.	  Well	  chiseled.	  Kind	  eyes	  &	  expression.	  Overall	  good	  proportions	  &	  
angles.	  Good	  depth.	  Well	  ribbed.	  Nice	  bone	  &	  feet.	  Well	  coated,	  nice	  feathering.	  Moved	  out	  well,	  sound	  with	  good	  
driving	  action.	  Nice	  temperament.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Aindréas	  Manly	   FIN31119/03	  	   s.	  15.06.2003	  
i.	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  	  	  e.	  Hightide´s	  Jodie	  Foster	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU2	  
Kaunis	  uros	  jolla	  hyvän	  mallinen	  pää.	  Erittäin	  hyvä	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Sopivat	  kulmaukset.	  Hyvä	  
ylälinja	  ja	  karvapeite.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Efflam	  Flame	  	   FIN29398/07	  	   s.	  15.05.2007	  
i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	   	  	  	  	  	  	  e.	  Alfalex	  Flash	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  H	  
A	  rather	  tall	  and	  heavy	  looking	  male.	  Masculine	  head,	  with	  much	  too	  deep	  lips.	  Correct	  bite.	  Good	  neck.	  Shoulders	  
should	  be	  laid	  more	  back.	  Good	  topline	  and	  hindquaters.	  Well	  developed	  body.	  Moves	  a	  bit	  short	  in	  front,	  ok	  behind.	  
Coat	  is	  not	  in	  condition.	  He	  is	  mashine	  cut	  on	  his	  head.	  Nice	  temper.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Finn	  Mac	  Cumail	   FIN43712/07	  	   s.	  24.07.2007	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  	  	  e.	  Ocean	  Pitfal	  Canaid	  Song	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU4	  



Maskulin	  kraftfull	  hane	  med	  bra	  linjer	  och	  proportioner,	  fint	  huvud	  och	  uttryck,	  bra	  hals	  och	  skuldra,	  rak	  i	  överarm,	  
normalt	  vinklad	  bakställ,	  mkt	  lämplig	  bestomme,	  ngt	  platta	  tassar,	  rör	  sig	  med	  bra	  effektivitet	  och	  bra	  steglängd,	  ok	  
päls,	  mkt	  trevlig	  temperament.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PU4	  
Nice	  balanced	  male	  with	  nice	  overall	  outline.	  Correct	  head	  with	  nice	  expression.	  Good	  topline.	  Lacking	  a	  little	  in	  upper	  
arm	  and	  depth	  of	  chest.	  Well	  ribbed.	  Enough	  substance	  and	  tone.	  Nice	  legs	  &	  feet.	  Well	  presented.	  Is	  sound,	  has	  good	  
ground	  coverage.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Ichabod	  Crane	   FI35482/09	   	   s.	  02.05.2009	  
i.	  New	  Design’s	  Wings	  To	  Fly	   	  	  	  	  	  	  e.	  Ocean	  Pitfal	  Damhnait	  Fawn	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  	  
Tyypiltään	  eritt.	  hyvä	  junioriuros,	  hieman	  kookas,	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hieman	  avoin	  toinen	  silmä	  luomi.	  hyvä	  
kaulalinja,	  vahva	  luusto,	  hyvät	  käpälät,	  hyvä	  eturinta,	  vahva	  runko,	  hyvät	  kulmaukset,	  liikkuu	  melko	  hyvin,	  turkki	  ei	  
näyttely	  kunnossa,	  hyvä	  käytös.	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU4	  VASERT	  	  
Hyvin	  raamikas	  ja	  maskuliinen,	  vahva	  uros.	  Selvä	  uroksenleima	  päässä.	  Erinomainen	  otsapenger.	  Reilut	  huulet.	  
Ulottuva	  kaula.	  Täyteläinen	  rintakehä.	  Selvät	  polvikulmaukset.	  Tarpeeksi	  kulmia	  edessä.	  Vahva	  luusto.	  Hyvä	  tapa	  
käyttää	  häntänsä	  liikeessä.	  Askelluksessa	  tulee	  vielä	  tasapainottua.	  Ikäisekseen	  hyvä	  ravi.	  Karva	  vaiheessa.	  	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  junioriuros,	  jolla	  on	  oikeat	  mittasuhteet.	  Maskuliin.	  hyvänmallinen	  pää.	  Hieman	  liioiteltu	  
huulilinja.	  Vielä	  etuahdas	  ja	  runko	  saa	  täyttyä.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hieman	  pysty	  lapa.	  Voimakkaasti	  kulmautunut	  
takaosa.	  Hyvä	  hännänkiinnitys.	  Oikealaatuinen	  karva.	  Liikkeissä	  vielä	  löysyyttä,	  mutta	  liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella.	  
	  
	  
Of	  Skyway	  Avalanche	   	   FIN12252/06	  	   s.	  24.12.2005	  
i.	  Mompessseon	  Blinkin	  Hell	   	  	  	  	  	  	  e.	  Westway	  That’s	  Charisma	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  AVO	  EH	  
Erinom.	  ääriviivat	  sivusta	  katsottuna.	  Vahvat	  posket.	  Vahva	  sukupuolileima.	  Hyvä	  otsa	  uurre.	  Hyvät	  kaula.	  
Puuttellinen	  eturinta.	  Rintakehä	  ei	  riit.	  syvä	  -‐>	  kyynärpäittä	  puuttuu	  	  tukea.	  Vahvat	  käpälät.	  Tyyppi	  oikea,	  mutta	  etu	  
osa	  on	  heikko.	  	  
	  
	  
Peurakankaan	  Mörkö	  	   	   FIN14443/08	  	   s.	  11.01.2008	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  Flymetothemoon	  	   e.	  Lulu	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kajaani	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  NUO	  ERI3	  



Almost	  2	  years,	  good	  proportions.	  Strong	  bones.	  Typical	  	  masculine	  head	  and	  expressio.	  Correct	  topline,	  good	  
angulation	  but	  the	  body	  when	  he	  mowes	  should	  have	  more	  drive	  behind.	  
	  
	  
Quadmir´s	  Boogeyman	   	   FIN30283/08	  	   s.10.03.2008	  
i.	  Belimir´s	  Raffaello	   e.	  Desperados	  Uma	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Maskuliininen.	  Riittävät	  mittasuhteet.	  Hyvät	  pään	  mittasuhteet,	  mutta	  voisi	  olla	  aavistuksen	  pidempi	  ja	  otsapenger	  
voimakkaampi.	  Kaunis	  huulenkaari,	  miellyttävä	  ilme.	  Hyvä	  ylälinja.	  Jyrkkä	  lantio	  ja	  hieman	  kapea	  reisi.	  Hyvä	  luusto.	  
Hieman	  niukat	  kulmaukset,	  saisi	  liikkua	  paremmalla	  takapotkulla.	  Kapeat	  etu-‐	  ja	  takaliikkeet.	  Hyvä	  karva	  ja	  käytös.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  EH-‐	  
Well	  balanced	  head.	  A	  dequate	  lenght	  of	  neck.	  True	  front,	  when	  stacked.	  Sufficient	  ribs.	  Would	  prefer	  a	  little	  more	  of	  
the	  loin.	  Good	  rear	  angulation.	  Moves	  little	  close	  in	  front	  &	  needs	  a	  little	  more	  time	  to	  develope.	  
	  
	  
Quadimir’s	  Boogie	  Woogie	  	   FIN30282/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Belimir’s	  Raffaello	  	   	   e.	  Desperados	  Uma	  	   	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  NUO	  EH4	   	  
22month	  old,	   strong	  bone,	  good	  proportions.Good	  head,	   enough	   strong	  back,	  good	  angulation.	   Should	  have	  more	  
drive,	  could	  have	  more	  temperament	  also.	  
	  
	  
Quadmir´s	  Divine	  Khepri	   	   FIN20811/04	  	   s.	  08.03.2004	  
i.	  Streamside´s	  Quest	  For	  Challenge	   e.	  Quadmir´s	  Sulidae	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KÄY	  EH-‐	  
Well	  balanced	  head.	  Good	  earset.	  True	  front	  with	  good	  depth	  of	  chest.	  Well	  sprung	  ribs.	  Strong	  in	  loin.	  Good	  rear	  
angulation.	  In	  full	  coat.	  Does	  tend	  to	  move	  a	  little	  close	  coping	  &	  going.	  
	  
	  
Quadmir´s	  Divine	  Nefertum	   FIN20812/04	  	   s.	  08.03.2004	  
i.	  Streamside´s	  Quest	  For	  Challenge	   e.	  Quadmir´s	  Sulidae	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Laitila	  R	  17.4.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Hyvät	  mittasuht.omaava	  vankkarunkoinen	  uros,	  joka	  kantaa	  häntäänsä	  turhan	  pystyssä.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  
kaula	  ja	  ylälinja.	  Niukasti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  leveä	  asentoiset	  eturaajat.	  Hyvä	  takaosa	  ja	  luusto.	  Etuliike	  edestä	  
löysä,	  mutta	  hyvä	  sivuliike.	  Karvapeite	  ei	  parhaimmillaan.	  Miellyttävä	  käytös.	  



	  
	  
Quadmir´s	  Duplex	  Lord	   	   FIN30280/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Quadmir´s	  Divine	  Nefertum	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e.	  Desperados	  Uma	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH4	  
22months,	  good	  proportions.	  Strong	  bones,	  typical	  head,	  correct	  topline	  &	  tailset.	  Exc.	  angulation,	  little	  bit	  soft	  feet.	  
Full	  of	  temperament.	  	  
Kuusamo	  R	  8.5.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  
Voimakas	  uros,	  vahva	  pää,	  turhan	  pyöreä	  kallo,	  riittävä	  kaula	  joka	  saisi	  olla	  kuivempi.	  Sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  
edestä	  ja	  takaa.	  Vahva	  luusto,	  voimakas	  runko,	  kaunis	  karva,	  hyvät	  sivuliikkeet,	  hieman	  ahdas	  takaa.	  
	  
	  
Riverando	  Bugs	  Bunny	   	   FIN29731/06	  	   s.	  13.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	   e.	  Rochallor	  Starzaser	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH4	  
Vahva	  uros	  joka	  saisi	  olla	  lyhyempi.	  Oikealinjainen	  pää.	  Sopiva	  kaula.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Vahva	  luusto	  ja	  
runko.	  Lanneosa	  saisi	  olla	  lyhyempi.	  Antaa	  matalaraajaisen	  vaikutelman.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  löysästi	  edestä.	  Hyvällä	  
askelmitalla.	  Olisi	  enemmän	  edukseen	  hoikempana.	  Hyvä	  luonne	  ja	  turkki.	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  
Vahvarakenteinen	  sukupuolileimaltaan	  selvä.	  Hyvä	  urosmainen	  pää.	  Näyttävä	  ylälinja.	  Hyvä	  luusto	  ja	  runko.	  Hyvä	  
eturinta.	  Oikea-‐asentoinen	  lantio.	  Käyttäytyy	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  Runsas	  karvapeite,	  joka	  ei	  nyt	  paras	  mahdollinen	  
laadultaan.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Maskulin	  hane	  som	  ger	  ett	  ngt	  tungt	  helhetsintryck,	  bra	  huvud	  och	  uttryck,	  tillräcklig	  hals,	  ngt	  framskjuten	  skuldra,	  
normalt	  vinklad	  bakställ,	  mkt	  bra	  ben	  och	  tassar.	  Välformat	  bröstkorg,	  ngt	  lös	  i	  fronten,	  rör	  sig	  annars	  effektivt	  och	  
sunt	  (?),	  ngt	  torr	  päls	  för	  dagen,	  utmärkt	  temperament.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  Englanti	  
Tulos:	  KÄY	  ERI-‐	  
Masculin	  head.	  Strong	  neck.	  Good	  depth	  of	  chest.	  Lovely	  bone.	  Well	  sprung	  ribs.	  Strong	  in	  loin.	  Nice	  rear	  angulation.	  
Moved	  true	  when	  settled.	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Bra	  huvud.	  Lite	  löst	  halsskin.	  Kunde	  ha	  lite	  ädlare	  hals.	  Mkt	  välkroppad	  med	  bra	  bröstkorg.	  Bra	  vinklar	  fram	  och	  bak.	  
Korrekt	  päskvalitet.	  Står	  bra	  på	  sina	  tassar.	  Passande	  benståmme.	  Trevlig	  temperament.	  
	  
	  
Rochallor	  Pumpkin	  Seed	   	   FIN61655/08	  	   s.	  30.10.2008	  
i.	  Foogel	  On	  The	  Spot	   e.	  Rochallor	  Garden	  Of	  Eden	  
	  
Näyttelytulokset:	  



Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Ung,	  ännu	  ngt	  smal	  och	  luftig,	  med	  fint	  huvud	  och	  uttrych,	  framskjutet	  skuldra	  och	  ngt	  rock	  överarm,	  alltför	  smal	  och	  
grund	  på	  bröstkorgen,	  ngt	  avfallande	  kors,	  normalt	  vinklad	  bak,	  passande	  benstamme,	  rör	  sig	  ännu	  trångt	  fram	  och	  
bak,	  mkt	  bra	  steg	  från	  sidan,	  bra	  päls,	  utm.temperament.	  
	  
	  
Rockatoller	  Wiljami	  Taddeus	   FI36064/09	   	   s.	  11.05.2009	  	  
i.	  Wastage’s	  Always	  Action	  	   e.Ancer’s	  Dream	  Of	  Goal	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  JUN	  EH3	  
9kk.	  OIkealinjainen	  hyväluustoinen	  junior.	  Joka	  luonnolisesti	  vielä	  pentumainen.	  Eriom.	  pään	  pituus,	  huulilinja,	  ilme	  ja	  
purenta.	  Kaunis	  niska.	  Pitkät	  korvat.	  Ylälinja	  elää	  liikkeesä.	  Mukava	  askel	  pituus,	  vielä	  kapea.	  Erin.om.	  karvanlaatu.	  
On	  vielä	  tottumaton.	  	  
	  
	  
Royal	  Dream’s	  All	  It	  Takes	  	   FIN51115/08	  	   s.	  13.08.2008	  
i.	  Adamant’s	  Lucky	  Strike	  	  	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Ice	  Princess	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  H	  	  
koko	  57cm.	  Kookas	  maskuliinien	  mittasuhteiltaa	  oikea.	  Pää	  saisi	  olla	  hieman	  pitempi,	  kallo	  kovin	  syvä.	  Avoimet	  
alahuulet	  häiritsevät.	  Korvat	  oikein.	  Kaunis	  kaula	  &	  ylälinja.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Hyvä	  käpälät.	  Ikäisekseen	  
hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Riittävän	  pitkä	  mutta	  pehemälaatuinen	  sopivasti	  hapsukas	  karvapeite.	  Löysyyttä	  
kyynärpäissä	  mikä	  näkyy	  liikkeissä.	  Hieman	  sidotut	  liikkeet.	  	  
	  
	  
Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	   FIN12673/06	  	   s.	  18.12.2004	  
i.	  Trollängens	  Cross	  Country	  	  	  	  	  e.	  High	  Score	  Foreign	  Affair	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI1	  PU1	  ROP	  	  
Erinomainen	  tyyppi,	  hyvin	  linjakas	  ja	  ulottuva,	  hyvä	  kuntoinen	  uros.	  Täyteläiset	  huulet,	  oikea	  pään	  malli	  ja	  ilme.	  
Kaunis	  kaula.	  Erinomaine	  eturint.	  Hyvä	  vahva	  takaosa.	  Liikkuu	  hyvin	  lukaallakin	  alustalla	  säilyttäen	  hyvän	  ylälinjansa.	  	  
	  	  
	  
Saframin	  Figaro	  	   	   	   FIN20980/01	  	   s.	  05.03.2010	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	   e.	  Safra,om	  Catwalk	  Candy	  

Näyttelytulokset:	  	  
Tulos:	  VET	  EH1	  
Koko	  55cm.	  Kookas	  maskuliinine,	  mittasuhteiltaa	  oikea.	  Oikea	  linjainen	  kaunisilmeinen	  pää.	  Korvat	  liian	  alas	  
kiinnittyneet.	  Kaunis	  niskan	  kaari	  &	  ylälinja.	  Riittävä	  runko.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Etukäpätä	  hieman	  painuneet.	  
Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Ahtaat	  takaliikkeet	  &	  hieman	  hosuvat	  etuliikkeet.	  Oikeanlaatuinen,	  sopivasti	  hapsukas	  
karvapeite.	  	  



	  
	  
Sanfox´s	  Ace	  	   	   FIN45401/08	  	   s.	  09.08.2008	  
i.	  Whisborne	  Clansman	   e.	  Hunting	  Habit´s	  Samantha	  Fox	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Pertunmaa	  R	  10.4.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  
Kookas	  uros,	  hyvin	  rakentunut,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvän	  mallinen	  pää,	  jossa	  otsapenger	  voisi	  olla	  aavistuksen	  
selvempi.	  Kaunis	  ilme	  ja	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko	  ja	  takaosa.	  Hyvänlaatuinen	  karva.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  
Miellyttävä	  luonne.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  H	  
Alltför	  högställt	  och	  luftig	  hane	  med	  kvadratisk	  kroppsdäge,	  välformat	  huvud	  med	  mkt	  bra	  uttryct,	  ganska	  bra	  
skuldra,	  rak	  överam,	  tillräckligt	  vinklad	  bakställ,	  bra	  ben	  och	  tassar,	  välformat	  bröstkorg,	  rör	  sig	  med	  bra	  
framåtandra	  men	  kort	  steg	  och	  trång	  fram	  och	  bali,	  mkt	  bra	  pälskvalitet,	  mkt	  trevlig	  temperament.	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  PU4	  	  
Bra	  huvud	  med	  korrekt	  uttryck.	  Mkt	  välkroppad	  hane.	  Korrket	  skuldra.	  Bra	  förbröst,	  bröstdjup.	  Korrekta	  tassar.	  Bra	  
svans.	  Rör	  sig	  mkt	  bra	  från	  sidan,	  lite	  slarvigt	  fram.	  Passande	  benståmme.	  	  Lite	  lost	  halskin.	  
	  
	  
Scooby	  Doo	  Vom	  Springer-‐Clan	   EST03977/07	  	   s.	  30.07.2007	  
i.	  Old	  Shatterhand	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  e.	  	  Heaven’s	  Extra	  Vaganza	  Von	  Springer-‐Clan	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Upstanding	  dog,	  very	  attractive	  liver&white&tan	  colour.	  Good	  substance,	  well	  musceled.	  Head	  is	  well	  balanced,	  
would	  like	  a	  little	  more	  stop	  and	  less	  width	  with	  skull.	  Short	  of	  neck	  and	  steep	  in	  upper	  arm.	  Lacks	  forward	  reach,	  
drives	  well	  behind.	  Good	  legs	  &	  feet,	  is	  sound.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  PU4	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  mittasuhteet.	  Kaunismuotoinen	  pää,	  jossa	  otsapenger	  saisi	  olla	  hieman	  selvempi.	  Riittävä	  
kaula.	  Etukulmaukset	  saisivat	  olla	  paremmat.	  Oikeanmallinen	  runko.	  Keskivahva	  luusto.	  Sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  
takaosa.	  Hieman	  pehmeälaatuinen,	  hyvinhoidettu	  turkki.	  Liikkuu	  ok.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Sisustars	  Just	  A	  Jewel	   	   FIN26135/04	  	   s.	  17.1.2004	  
i.	  Astrospring´s	  Flash	  Of	  Lighning	  	  	  	  	  e.	  Sisustars	  Duchess	  Of	  Dunsnell	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  -‐	  
6	  years,	  little	  bit	  high	  on	  legs	  and	  bit	  short	  body.	  Enough	  strong	  bones.	  Strong	  head	  but	  needs	  more	  stop.	  Could	  have	  
more	  nec,	  good	  topline.	  Good	  angulation,	  could	  move	  more	  typical	  for	  the	  breed.	  	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  H	  	  



Hyvän	  tyyppinen,	  voimakas	  rakenteinen	  ja	  hieman	  lyhyt	  runkoinen	  uros,	  syvä	  kallo-‐osa,	  loiva	  otsapenger,	  oikea	  
purenta,	  riittävän	  tummat	  silmät,	  sopiva	  kaulan	  pituus,	  hyvä	  luusto	  ja	  käpälät,	  hyvä	  polvikulma,	  	  etukulmaus	  saisi	  
olla	  parempi.	  hieman	  pyöreä	  ylälinja,	  liikkuu	  melko	  hyvin	  miellyttävä	  käytös.	  	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH4	  
Eritt.hyvä	  tyyppi,	  vahva	  luusto	  ja	  sopiva	  koko.	  Hyvä	  pää	  mutta	  otsapenger	  voisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  
eturinta	  ja	  rintakehä.	  Etuasentoiset	  lavat.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hieman	  löysät	  etuliikkeet	  ja	  lyhyt	  sivuaskel	  sivulta.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
Masculin	  head	  with	  good	  strong	  neck.	  Adequate	  depth	  of	  chest.	  Lovely	  bone.	  Well	  sprung	  rib.	  Strong	  in	  loin.	  Good	  
rear.	  Moved	  very	  sound.	  
	  
	  
Sommartunas	  Hopeful	  Heart	   S31733/2008	  	   s.	  26.03.2008	  
i.	  Sommartunas	  Explosive	  Heart	  	  	  	  	  	  	  	  e.	  Sommartunas	  	  Dreams	  Are	  Coming	  True	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Hyväntyyppinen,	  niukasti	  edestä	  ja	  takaa	  kulmautunut,	  hieman	  lyhytlantioinen	  uros.	  Voimakas	  uroksen	  pää.	  Hieman	  
liikaa	  poskia.	  Kaula	  voisi	  olla	  pidempi.	  Hieman	  alaskiinnittynyt	  mutta	  oikein	  kannettu	  häntä.	  Hieman	  pehmyt	  karva.	  
Saisi	  liikkua	  pidemmällä,	  tehokkaammalla	  askeleella.	  Miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Spring	  Ace´s	  Atlas	   	   FI37816/08	   	   s.	  07.06.2008	  
i.	  Quadmir´s	  Divine	  Nefertum	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  Madonna	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  NUO	  ERI3	  
Masculin	  head	  with	  good	  earset.	  True	  front	  with	  lovely	  bone.	  Good	  depth	  of	  chest.	  Well	  sprung	  ribs.	  Strong	  in	  loin.	  
Good	  rear	  angulation.	  Moved	  true.	  
	  
	  
Springdale	  Silver	  Star	   	   FIN14954/06	  	   s.	  08.01.2006	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	   e.	  Foogel	  My	  Fair	  Lady	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI4	  
4years	  old,	  good	  size,	  good	  head,	  correct	  topline,	  very	  good	  angulation	  in	  fron.	  Should	  have	  more	  drive.	  	  
	  
	  
Springrain	  Aspen	   	   FIN27452/04	  	   s.	  21.04.2004	  
i.	  Livingdale´s	  Dives	  Devito	   e.	  Springrain	  Vilma	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  



Tulos:	  AVO	  EH1	  
Maskuliininen.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Lempeä	  ilme.	  Sileät	  posket,	  hieman	  lyhyt	  kuono.	  Kaunis	  niska,	  hyvä	  selkä.	  Hieman	  
luisu	  lantio.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvät	  takakulm.	  Saisi	  liikkua	  hieman	  sujuvammalla	  askeleella.	  Erinom.	  karva,	  miellyttävä	  
käytös.	  
	  
	  
Streamside´s	  Major	   	   FI12372/10	   	   s.	  02.03.2008	  
i.	  Springtrend	  P	  R	  Black	  Eagle	  	  	  	  	  e.	  Streamside´s	  Tarantuela	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH-‐	  
Eritt.hyvä	  tyyppi,	  sopiva	  luusto	  ja	  koko.	  Vahva	  pää.	  Hieman	  lyhyt	  kaula,	  vahva	  selkä.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  
Etuasent.lavat.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Ahtaat	  takaliikeet	  ja	  löysät	  edestä.	  
Lestijärvi	  RN	  15.5.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Kookas.	  Sukupuolileim.	  selvä.	  Vahva	  pää.	  Voim.	  huulilinja.	  Hyvä	  runko	  ja	  vahva	  luusto.	  Lantio-‐osa	  saisi	  olla	  suorempi.	  
Reippaat	  liikkeet.	  Hieman	  laineikas	  selkäturkki.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Ahab	  The	  Arab	  	   FI14991/10	   	   s.	  04.01.2010	  
i.	  Quadmir’s	  Boogeyman	  	   e.	  Sweetie-‐Pie	  Gabrielle	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Bra	  huvud	  med	  bra	  könsprägel.	  Vackra	  ögon.	  Lite	  knapp	  vinklad	  fram.	  Har	  lite	  slutande	  överlinje.	  Passande	  
benståmme.	  Bra	  proportioner.	  Rör	  sig	  bra	  bak,	  men	  kunde	  ha	  mer	  efektiva	  frambens	  rörelser.	  Bra	  pals.	  	  
	  
	  
Sweetie-‐pie	  Quizz	  Kid	   	   FIN59106/07	  	   s.	  16.10.2007	  
i.	  Sweetie-‐pie	  Hey	  Joe	   e.	  Sweetie-‐pie	  Gabrielle	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  	  
2.5v	  Hyvärunkoinen	  luustoinen	  nuori	  uros.	  Jonka	  yleiskuva	  häiritsee	  liikapaino.	  Oikealinjainen	  ja	  ilmeinen	  ,	  uroksen	  
pää.	  Hyvät	  huulet,	  purenta	  ja	  korvat.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  käpälät.	  Erin.om.	  askelpituus.	  Hieno	  karva.	  	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  H	  	  
Hyvän	  tyyppinen	  isohko	  ja	  turhan	  lyhyt	  runkoinen	  uros,	  oikean	  mallinen	  pää,	  hyvä	  luusto	  ja	  käpälät,	  samoin	  eturinta.	  
Hyvä	  polvikulma,	  liikkuu	  hyvin,	  turkki	  ei	  näyttely	  kunnossa,	  olisi	  enmmän	  edukseen	  hieman	  korkeammassa	  kunnossa,	  
mukava	  käytös.	  	  
Ähtäri	  R	  06.03.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Vahva	  kauttaaltaan,	  lyhyt	  kokonaisuus	  ja	  raajakorkeutta	  tulisi	  olla	  enemmän.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Lyhyt	  kaula.	  Riit.	  
kulm.	  edestä	  ja	  hyvin	  takaa.	  Vahva	  luusto.	  Lyhyt	  vahva	  runko.	  Turhan	  pyöreä	  rintakehä.	  Tänään	  kuivassa	  karvassa.	  
Hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  ok.	  	  
Korpilahti	  R	  28.03.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  



Tulos:	  AVO	  EH3	  
Maskuliininen.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  ilme.	  Hyvät	  pään	  linjat.	  Kuono	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Hyvä	  ylälinja.	  
Sopiva	  runko.	  Luisu	  lantio.	  Pitkä	  sääri	  ja	  voimakkaat	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  pitkällä	  taka-‐askeleella,	  kapeasti	  
edestä.	  Uros	  hyötyisi	  dietiin	  jatkamisesta.	  :)	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Kookas	  vahvarakenteinen.	  Sukupuolileimaltaan	  selvä.	  Hyvä	  urosmainen	  pää.	  Hyvä	  säkä	  ja	  ylälinja.	  Vankka	  luusto.	  
Erittäin	  hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Vahvat	  liikkeet	  ja	  käyttäytyy	  luottavaisesti.	  
Kangasniemi	  KR	  13.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Maskuliininen,	  riittävät	  mittasuhteet.	  Oikein	  hyvä	  pään	  pituus.	  Lempeä	  ilme.	  Kaunis	  niska.	  Jäntevä	  selkä.	  Luisu	  lantio.	  
Sopiva	  runko.	  Vankka	  luusto.	  Hyvät	  takakulm.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella	  mutta	  hieman	  epäpuhtaasti	  takaa.	  Hyvä	  
hapsutus.	  Tänään	  ei	  parhaassa	  karvassa.	  Reipas	  käytös.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  	  
Sop.	  kokoinen.	  Hyvää	  pää	  riit.	  tum.	  silmät.	  Hyvät	  raajat.	  Vahva	  runko.	  Kaula	  voisi	  olla	  pidempi	  ja	  lavat	  viistommat.	  
Käpälät	  voisj	  olal	  korkeammat,	  hyvä	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  Vieroksuu	  mittaamista.	  Hyvä	  turkin	  laatu.	  	  
	  
	  
Sweetie-‐pie	  Roy	  Rodgers	   	   FIN17308/08	  	   s.	  14.12.2007	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	   e.	  Sweetie-‐pie	  Adios	  Muchachos	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  T	  
Sopivan	  kokoinen,	  pitkähkö	  uros,	  jolla	  eritt.	  narttumainen	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  kaula.	  Kapea	  etuosa.	  Puuttelinen	  
eturinta.	  Hyvä	  lannelinaus.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa.	  Uros	  tarvitsee	  enemmän	  tilavuutta	  etuosaan.	  Palkinto	  johtuu	  
sukupuolileimasta	  ja	  kapeudesta.	  	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Dog	  at	  the	  upper	  limit	  of	  size.	  Masculine	  head.	  Good	  expression,	  correct	  bite.	  Good	  nack	  and	  shoulder.	  Not	  quite	  firm	  
topline.	  Slightly	  falling	  in	  croup.	  Sufficient	  knee	  angulations.	  Well	  developed	  body.	  Moves	  well	  in	  front.	  Need	  to	  
stabelize	  behind.	  Good	  coat.	  Nice	  temper.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  EH-‐	  
Masculin	  head	  with	  good	  earset.	  Strong	  neck.	  Good	  bone.	  Good	  depth	  of	  chest.	  Adequate	  over	  loin.	  Good	  rear	  
angulation.	  Needs	  to	  settle	  on	  the	  move.	  Today	  moving	  a	  little	  close	  behind.	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  KÄY	  H	  	  
Snäll	  och	  trevlig	  men	  lite	  rädd	  i	  ringen.	  Bra	  huvud	  med	  korrekt	  uttryck.	  En	  framskjuten	  skuldra	  ock	  knappt	  vinklad	  
fram.	  Bra	  tassar.	  Korrekta	  vinklad	  bak.	  Bra	  pälskvalitet.	  Rör	  sig	  bra	  bak,	  men	  altför	  kort	  fram.	  	  
	  
	  
Sweetie-‐pie	  Two	  Tribes	   	   FI13218/09	   	   s.	  29.12.2008	  
i.	  Gorse	  Billy	  Bud	   e.	  Sweetie-‐pie	  Find	  My	  Baby	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Häijää	  R	  2.5.2010;	  Merja	  Järnstedt,	  Suomi	  
Tuluos:	  NUO	  H	  



Hieman	  kookas.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  jalompi.	  Hyvä	  kaula,	  vankka	  luusto.	  Hieman	  suorat	  lavat	  ja	  olkavarret.	  Hyvä	  
selkä.	  Jyrkkä	  lantio.	  Laineikas	  turkki.	  Voisi	  liikkua	  hieman	  pidemmin	  askelin.	  Esitetään	  hyvin.	  
Mynämäki	  KR	  16.5.2010;	  Manola	  Poggesi	  Arnetoli,	  Italia	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU3	  
Maximum	  size.	  Masculine	  head.	  Correct	  ears.	  A	  little	  longer	  in	  body,	  could	  be	  more	  compact.	  Good	  bone	  &	  feet.	  
Correct	  coat.	  Moves	  with	  long	  steps.	  
	  
	  
Taivaskallion	  Babar	   	   FI34031/09	   	   s.	  02.03.2009	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	   e.	  Daffodils	  Belinda	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Hyvin	  kehittynyt	  juniori	  jolla	  miellyttävä	  pää	  ja	  ilme.	  Riittävä	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Ikäisekseen	  riittävä	  runko.	  
Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Liikkuu	  ahtaasti	  takaa.	  Hieman	  voimaton	  takaosa.	  Kaunis	  karvan	  laatu.	  Hyvä	  luonne.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
A	  little	  narrow	  in	  head.	  Steep	  in	  upper	  arm.	  Overall	  this	  dog	  is	  not	  in	  balance,	  is	  going	  through	  changin	  stages.	  Needs	  
to	  drop	  in	  chest	  and	  body	  depth.	  Lacking	  musceltone.	  Well	  presented.	  Moves	  very	  close	  behind,	  lacks	  drive.	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI4	  
Eriom.	  tyyppi.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Sopiva	  raajaluusto.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hyvä	  karvan	  laatu.	  Riittävä	  
runko.	  Runko	  vielä	  aavistuksen	  litteä.	  Hyvä	  hännän	  asento.	  Hyvä	  karva.	  Esitetään	  hyvin.	  	  
	  
	  
Trimere	  Thrill	  Seeker	   	   FIN32182/08	  	   s.	  04.01.2008	  
i.	  Trimere	  Trading	  Places	  With	  Sheledams	   e.	  Trimere	  True	  Destiny	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU4	  
eritt.	  hyväntyyppinen	  ja	  kokoinen	  uros,	  hyvä	  pään	  malli,	  oikea	  purenta,	  pyöreät	  silmät	  pilaavat	  ilmeen,	  hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja,	  hyvä	  luusto	  ja	  käpälät	  ,	  hyvä	  eturinta	  ja	  runko.	  Hieman	  suora	  olkavarsi,	  hyvä	  polvikulma,	  liikkuu	  hyvin,	  hyvä	  
karvanlaatu,	  miellyttävä	  käytös.	  
Lappeenranta	  KR	  5.4.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU3	  
Oikea	  mallinen	  maskuliininen	  uros.	  Hyvä	  luusto.	  Karkea	  kallo.	  Sopivat	  takakulmaukset.	  Hyvä	  rintakehä.	  Niukat	  
etukulmaukset,	  täyttymätön	  eturinta.	  Toivoisin	  pitemmän	  kaulan	  ja	  silkkisemmän	  karvan.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvällä	  
askeleella,	  sujuva	  etenevä	  ravi.	  Hyvin	  tyylikäs	  erityisesti	  liikkeessään.	  Vauhdikas	  liikkuja.	  	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU3	  
Stylish,	  well	  balanced	  dog	  of	  good	  breed	  type.	  Lovely	  head,	  well	  chissilings.	  Nice	  eye.	  Overall	  substance.	  Good	  body	  
depth.	  Well	  sprung	  ribs.	  Nice	  coat	  presentation.	  Would	  like	  a	  little	  more	  in	  upper	  arm.	  Good	  turn	  of	  stifle,	  legs	  &	  feet.	  
Positive	  sound	  mover.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU1	  ROP	  SERT	  CACIB	  



Kaunis,	  tasapainoinen	  uros.	  Erinomaista	  tyyppiä.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Hyvänmallinen,	  maskuliininen	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  
Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  runko,	  luusto	  ja	  käpälät.	  Hieman	  lyhyt,	  pysty	  olkavarsi.	  Tasapainoisesti	  
kulmautunut	  takaosa.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Kaunis	  turkki.	  Erinomainen	  liikkuja.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Trollängens	  Hot	  All	  Over	   	   S52504/2003	  	   s.	  24.07.2003	  
i.	  Trimere	  Tribbiani	   e.	  Trollängens	  Hot	  Lips	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PU2	  VASERT	  VARACA	  
Sturdy	  male	  with	  a	  lot	  of	  substance	  and	  bone.	  Correct	  in	  proportions.	  Nice	  head	  profile.	  Typical	  ear,	  suff.	  neck	  and	  
topline.	  Deep	  body.	  Correct	  spring	  of	  ribs.	  Correct	  tailset	  and	  carriage.	  Typical	  in	  front	  and	  rear	  angulation.	  Heavy	  
feathering.	  Correct	  in	  general	  condition	  color	  and	  markings.	  Easy	  mover	  with	  a	  lot	  of	  reach	  and	  drive.	  Nice	  
temperament	  and	  presentation.	  	  
	  
	  
Urholan	  Chain	  Collision	   	   FIN13342/07	  	   s.	  19.12.2006	  
i.	  Hartwell	  Sence	  Of	  Style	   e.	  Urholan	  Almiina	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  	  
3years	  old,	  Exc.	  proportions.	  Good	  head,	  strong	  muzzle.	  Enough	  long	  neck,	  correct	  topline	  very	  good	  angulation,	  good	  
movement.	  	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PU3	  
Kaunis,	  mittasuhteiltaan	  hyvä	  uros.	  Hyvänmallinen	  pää.	  Kaunis	  ilme	  ja	  kaula.	  Etuosa	  voisi	  olla	  hieman	  enemmän	  
kulmautunut.	  Hyvä	  runko,	  ylälinja	  ja	  takaosa.	  Erittäin	  hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Lestijärvi	  RN	  15.5.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen	  vahva	  rakenteinen	  hyvin	  urosmainen	  vahva	  pää,	  jonka	  tulisi	  olla	  jalompi.	  Vahva	  luusto	  ja	  runko.	  
Hyvät	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti.	  Toivoisin	  kauttaaltaan	  jalommaksi.	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  EH2	  
3	  years,	  verygood	  type,	  strong	  maskulin	  head,	  with	  beautifull	  dark	  eyes.	  Good	  bite,	  well	  set	  ears,	  short	  in	  neck,	  and	  
needs	  more	  angulations	  both	  front	  and	  back.	  Lacks	  forchest,	  and	  needs	  more	  depht	  on	  body.	  Moves	  with	  an	  
adducate	  length,	  of	  step	  from	  the	  side	  and	  with	  elbows	  out.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  EH1	  
Rungon	  mittasuhteet	  oikeat,	  raajakorkeutta	  saisi	  olla	  hieman	  enemmän.	  Syvä	  kallo,	  loiva	  otsapenger.	  Hyvä	  
huulilinja.	  Löysää	  kaulan	  alusnahkaa.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Liikkeet	  säännölliset.	  Eturaajojen	  ulottuvuutta	  
saisi	  olla	  enemmän.	  Selkä	  pehmeä	  seistessä,	  jäntevöityy	  liikkeessä.	  
	  
	  
Urholan	  Elmo	  Rudolf	   	   FIN47598/08	  	   s.	  10.07.2008	  
i.	  Urholan	  Don´t	  Worry	   e.	  Wildomar´s	  Double	  Mistake	  
	  
Näyttelytulokset:	  



Rovaniemi	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  H	  
n.	  2v.	  Hyvä	  sukupuolileima	  ja	  mittasuhteet,	  hyvät	  pään	  mittasuhteet,	  hieman	  vaaleat	  silmät,	  kuono	  voisi	  olla	  
vahvempi,	  hieman	  löysät	  huulet,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  vielä	  kevyt	  runko,	  rintalasta	  saisi	  olla	  pidempi,	  hyvin	  
kulmautunut	  takaosa.	  Hieman	  suorahkot	  olkavarret,	  hyvä	  raajaluusto,	  etuliikkeet	  löysät,	  eturinta	  vielä	  puutteellinen,	  
kauniisti	  kannettu	  häntä,	  hyvä	  turkki,	  hyvin	  esitetty	  
	  
	  
Ursa	  Major´s	  Sulo	  Suomi	   	   FI10791/09	   	   s.	  14.11.2007	  
i.	  Trollängens	  Second	  To	  None	  	  	  	  	  e.	  Ursa´s	  Majors	  Suzy	  Q	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  	  
Mittasuhteiltaan	  koottu,	  hyvä	  luustoinen.	  Kaunis	  kallo	  ja	  otsapenger.	  Kuovo	  voisi	  olla	  täyttyneempi	  ja	  kaula	  
vulottuvampi.	  Hyvä	  rintakehä	  ja	  takaosa.	  Etuosa	  voisi	  olla	  täyteläisempi.	  Turhan	  korkea	  häntä	  liikkeessä.	  
Erinomainen	  taka-‐askel,	  vähän	  korkea	  ja	  holtiton	  etuaskel.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Maskulin	  hane	  som	  är	  ngt	  för	  hög	  ställd	  och	  kvadrastiskt,	  mkt	  tilltalande	  huvud	  och	  uttryct.	  Bra	  hals	  och	  skuldra,	  rak	  i	  
överarm,	  brant	  kors	  och	  alltför	  knappt	  vinklad	  bak,	  rör	  sig	  med	  kraft	  och	  äkta	  spanielglädje	  men	  alltför	  högt	  svans	  
och	  kort	  steg.	  Bra	  päls,	  mkt	  trevlig	  temperament.	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU4	  VASERT	  
Kookas,	  erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  uros.	  Hyvänmallinen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvin	  
kulmautunut	  takaosa.	  Hyvänlaatuinen	  karva.	  Liikkuu	  hyvin,	  joskin	  taka-‐askel	  voisi	  olla	  pitempi.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Walnut	  Finally	  Here	   	   FIN43884/08	  	   s.	  13.07.2008	  
i.	  Linmoor	  Your	  Majesty	  	  	  	  	  e.	  Walnut	  Wow	  Wow	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  
Mittasuhteiltaan	  erinomainen	  vahva	  uros.	  Oikealinjainen	  hyväilmeinen	  maskuliininen	  pää.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Hyvin	  kehittynyt	  etuosa	  ja	  runko.	  Vahva	  luusto.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hieman	  lyhyt	  lantio.	  Liikkuu	  
hyvällä	  askelmitalla.	  Voisi	  käyttää	  häntäänsä	  paremmin.	  Erinomainen	  turkki	  ja	  luonne.	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU1	  SERT	  VSP	  
Correct	  breed	  type.	  Very	  nice	  head.	  A	  bit	  light	  eyes.	  Scissor	  bite.	  Good	  ears.	  Excellent	  neck	  and	  topline.	  Excellent	  
forechest.	  Very	  well	  angulated	  and	  moves.	  Correct	  coat	  texture.	  Excellent	  temperament	  and	  presentation.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU1	  ROP	  SERT	  CACIB	  
Lovely,	  impressive	  looking	  dog.	  Well	  bodyed,	  with	  substance.	  Correct	  head	  shape	  with	  good	  chissiling.	  Lovely	  neck	  &	  
shoulders.	  Good	  depth,	  correctly	  angulated	  front	  &	  rear.	  Well	  boned	  legs.	  Nails	  could	  be	  shorter,	  spoils	  the	  look	  of	  his	  
movement.	  Very	  impressive	  drive,	  covers	  the	  ground	  well,	  is	  sound.	  Well	  presented	  coat.	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU1	  SERT	  VSP	  



22	  months	  old.	  Pleasing	  outline.	  Beautiful	  masculine	  head.	  Typical	  expression.	  Correct	  bite.	  Beautiful	  neck	  and	  
topline.	  Well	  angulated	  all	  over.	  Excellent	  mover.	  Beautiful	  coat.	  Nice	  temper.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PU2	  SERT	  
Lovely	  balanced	  head.	  True	  front	  with	  lovely	  bone.	  Strong	  neck.	  Good	  shoulders.	  Good	  depth	  of	  chest	  with	  good	  
ribbing.	  Strong	  in	  loin.	  Moved	  positively	  &	  free.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  	  
Nice	  dog	  but	  a	  little	  fine	  in	  head	  and	  bone.	  Front	  movement	  not	  porticulally	  good,	  although	  side	  movement	  is	  very	  
smooth.	  Let	  down	  by	  small	  head.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso	  ,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  &	  kokoine	  uros	  jonka	  yleisvaikutelma	  pilaa	  turhan	  pitkät	  helmakarvat.	  Sopiva	  pään	  pituus,	  
mutta	  pään	  linjat	  voisivat	  olla	  yhtenäisemmät.	  Turhan	  loiva	  otsapenger.	  Tummat	  silmät.	  Oikea	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  
linja.	  Hyvä	  luusto.	  Hieman	  litteät	  käpälät.	  Hyvä	  eturinta	  &	  runko	  &	  hännänkiinnitys.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Etuliikkeet	  
hieman	  hakusessa.	  Hyvä	  käytös.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  	  
Masculine	  male,	  excellent	  tupe	  and	  size.	  Typical	  masculine	  head	  with	  excellent	  parallers.	  Well	  placed	  ears.	  Beatiful	  
neck	  and	  topline.	  Bit	  straight	  and	  short	  upperarm.	  Could	  be	  more	  angulated	  in	  rear.	  Very	  good	  bone	  and	  substance.	  
Excellent	  coat.	  Moves	  a	  bit	  close	  behind	  and	  loose	  in	  elbows.	  Moves	  well	  from	  side,	  vould	  have	  better	  carriage	  and	  
topline	  while	  moving.	  Steep	  croup.	  	  
	  
	  
Walnut	  He´s	  A	  Pirate	   	   FI48565/09	   	   s.	  02.08.2009	  
i.	  Walnut	  Wolks	  Wagen	   e.	  Walnut	  Amazing	  Angel	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Närpiö	  	  R	  29.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Maskuliininen	  hyvät	  mittasuhteet.	  Ikään	  sopiva	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Riittävä	  rungon	  tilavuus.	  Vankka	  
luusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Hyvä	  taka-‐askel.	  Iloinen	  leikkisä	  käytös.	  Hyvä	  karva.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Well	  presented	  young	  dog,	  I´d	  prefer	  more	  subtance,	  nice	  outline,	  moved	  ok	  when	  settled,	  good	  tail	  carriage.	  
	  
	  
Walnut	  Hockey	  Legend	  	   	   FI48566/09	   	   s.	  02.08.2009	  
i.	  Walnut	  Wolks	  Wagen	   e.	  Walnut	  Amazing	  Angel	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  JUN	  H	  	  
Not	  typically	  strong	  dog.	  Ribs	  not	  sprung	  well.	  Nervous.	  Front	  upper	  arm	  too	  long.	  Lacks	  fore	  cheast.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso	  ,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  PU3	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  &	  kokoinen	  uros.	  Hyvä	  pään	  pituus.	  Melko	  yhtenäiset	  pään	  linjat.	  Voimakkaat	  kulmakaaret.	  
Oikea	  purenta.	  Hyvät	  silmät.	  	  Sopiva	  kaulan	  pituus.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät.	  Eturinta	  saa	  vielä	  kehittyä.	  Hyvä	  runko.	  
Hieman	  suora	  olkavarsi.	  Sopiva	  	  polvikulma.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Liiikkeet	  saavat	  vielä	  vakautua.	  Hyvä	  käytös.	  	  



Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  	  
16months.	  Masculine	  young	  male	  in	  very	  good	  type	  and	  size.	  Excellent	  parallers	  in	  head.	  Typical	  masculine	  
expression.	  Well	  placed	  ears.	  A	  bit	  short	  in	  neck.	  Topline	  could	  	  be	  better.	  Correct	  tailset.	  A	  bit	  straight	  in	  front.	  
Enough	  angulation	  in	  rear.	  Excellent	  bone	  and	  substace.	  Flat	  feet.	  Very	  good	  coat.	  Moves	  close	  in	  behind	  weak	  in	  
hocks,	  loose	  in	  elbows,	  lovely	  side	  movement.	  	  
	  
	  
Walnut	  Well	  Well	  	   	   	   FIN22956/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chiocolatebar	   e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	   	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  AVO	  EH3	  
Almost	  5,	  good	  size	  and	  proportions.	  Strong,	  masculine	  head.	  Correct	  topline,	  good	  angulation,	  good	  movement.	  
Today	  he	  has	  too	  much	  substance.	  	  
	  
	  
Walnut	  Wolks	  Wagen	   	   FIN22957/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	   e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU2	  SERT	  VARACA	  
Mittasuhteiltaan	  erinomainen.	  Oikealinjainen	  uros	  jolla	  kaunis	  pään	  profiili.	  Hyvä	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  runko.	  Tehokkaat	  liikkeet.	  Turkki	  ei	  tänään	  parhaassa	  kunnossa.	  Hyvä	  luonne.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KÄY	  ERI4	  
Masculin	  head.	  Good	  earset.	  True	  well	  boned	  front.	  Good	  depth	  of	  chest.	  Ample	  ribbing.	  Strong	  loin.	  Good	  rear	  
angulation.	  Slightly	  short	  of	  coat.	  Moved	  true	  when	  settled.	  
Hyvinnkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  	  PU1	  VSP	  	  
Correct	  breed	  type.	  Strong	  bones.	  Could	  be	  a	  bit	  more	  elegant.	  Correct	  head	  shape.	  Scissors	  bite.	  Excellent	  neck.	  
Correct	  topline.	  Excellent	  tail.	  Very	  well	  developed	  fore	  chest.	  Correct	  angulations.	  Shown	  not	  in	  the	  best	  coat	  
condition.	  Excellent	  mover.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  	  
Very	  masculine	  male	  in	  excellent	  type	  and	  size.	  Masculine,	  a	  bit	  heavy	  head.	  Very	  nice	  neck	  and	  topline.	  Tailset	  could	  
be	  better.	  Well	  angulated	  in	  front,	  could	  be	  more	  in	  rear.	  Excellent	  bone	  and	  substace.	  Coat	  could	  be	  better.	  Moves	  
well	  but	  could	  have	  more	  power	  in	  his	  rach	  and	  drice	  and	  better	  topline	  while	  moving.	  	  
	  
	  
Wastage´s	  Always	  Action	   	   FIN47873/07	  	   s.	  24.08.2007	  
i.	  Rindi´s	  Pablo	  Picasso	   e.	  New	  Design´s	  Endless	  Summer	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  



2.5v.	  Hyvä	  luustoinen	  ja	  runkoinen	  nuori	  uros.	  Saa	  kauttaaltuaan	  jäntevöityä.	  Erin.om.	  uroksen	  pää	  ja	  ilme.	  Pitkät	  
korvat.	  Hyvä	  purenta	  ja	  huulet.	  Erin.om.	  niskan	  kaari.	  Aavistukset	  pitkä	  lanne.	  Vahvat	  käpälät.	  Etuosa	  saa	  tiuivistyä	  
samoin	  etulinja.	  Erin.	  om.	  sivuaskel.	  Kaunis	  karva.	  	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
Masculine	  head,	  little	  too	  much	  skin	  under	  the	  jaw,	  correct	  neck,	  could	  have	  topline	  little	  more	  in	  level,	  should	  be	  in	  
stronger	  condition,	  correct	  angulations	  in	  back,	  stand	  good	  on	  feet,	  moves	  well	  with	  soft	  topline.	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU4	  
4	  year,	  excellent	  type,	  maskulin	  head,	  with	  good	  expression.	  Good	  bite	  and	  well	  set	  ears,	  good	  neck,	  is	  a	  little	  straight	  
in	  his	  shoulder	  and	  upper	  arm.	  And	  still	  needs	  to	  develop	  on	  his	  forchest.	  Good	  body	  but	  on	  little	  on	  a	  hevy	  side	  today,	  
slittely	  tilded	  in	  his	  croup.	  Moves	  with	  an	  easy	  stride	  and	  a	  happy	  temperament.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Rungossa	  oikeat	  mittasuhteet	  ja	  raajakorkeus.	  Seistessä	  tyylikäs	  ylälinja.	  Pää	  saisi	  kallo-‐osasta	  olla	  jalompi.	  
Kyömyluinen	  selkä.	  Niukka	  huulilinja.	  Raajoissa	  hyvät	  kulmaukset.	  Hyvä	  luusto,	  litteät	  käpälät.	  Hyvä	  askelpituus.	  
Kyynärpäiden	  tulisi	  olla	  tiiviimmät	  liikkeessä.	  
	  
	  
Wastage´s	  Best	  Allround	   	   FI36391/09	   	   s.	  17.05.2009	  
i.Adamant´s	  Take	  It	  Easy	   e.	  New	  Design´s	  Endless	  Summer	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  	  
9kk.	  Jäntevä,	  hyvärunkoinen	  ja	  ryhtinen	  junior.	  Lupaava	  uroksen	  pää.Hyvät	  huulet	  ja	  purenta.	  Etuosa	  saisi	  kulmautua	  
paremmin.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Hyvät	  käpälät.	  Oikea	  karvanlaatu.	  Kaunis	  sivuaskel.	  Vielä	  pentumainen	  etuliike.	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI2	  	  
Urosmainen,	  sopivaluustoinen,	  raamikas	  ”pentu”	  .	  Hyväilmeinen	  pää.	  Sopiva	  otsapenger,	  kaunis	  ylälinja	  ja	  kaula.	  
Keskivoimakkaat.	  raajojen	  kulmaukset.	  Hyvä	  rintakehä.	  Liikkuu	  oikealla	  asenteella.	  Vielä	  pentumainen,	  mutta	  
lupaava	  askellus.	  	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  	  
Koko	  53cm.	  Kookas	  mittasuhteiltaan	  oikea.	  Maskuliinen.	  Kaunislinjainen	  ja	  ilmeinen	  tyäyteläinen	  uroksen	  pää.	  korvat	  
oikein.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  paitsi	  etuasentoiset	  lavat.	  Lyhyehkö	  olkavarsi.Niukat	  takakulmaukset.	  Ikäiskseen	  
riittävä	  runko.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Liikkuu	  hyvin,	  pyrkimys	  rodunomaiseen	  liikkeeseen.	  Oikeanlaatuinen	  suora	  
sopivasti	  hapsukas	  karvapeite.	  	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU3	  
Nice	  masculine	  head	  with	  good	  expression,	  correct	  topline,	  little	  straight	  in	  shoulders,	  good	  angulations	  in	  back,	  
correct	  chest,	  moves	  very	  well,	  nice	  temperament,	  correct	  coat.	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  PU4	  
Maskuliininen.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Oikein	  hyvät	  päänlinjat.	  Lempeä	  ilme.	  Hieman	  lyhyt	  kuono.	  Kaunis	  niskan	  kaari.	  
Hyvä	  ylälinja.	  Ikään	  sopiva	  runko	  ja	  luusto.	  Olkavarsi	  saisi	  olla	  viistompi.	  Erinomaiset	  sivuliikkeet.	  Etu-‐	  ja	  
takaliikkeiden	  tulee	  vielä	  jäntevöityä.	  Voisi	  olla	  hieman	  kuivemmassa	  kunnossa.	  Hauska	  luonne.	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  



Oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Oikea	  ylälinja.	  Hyvä	  luusto.	  Suorat	  hyvät	  eturaajat.	  Hyvä	  etulinja.	  
Hyvä	  rintakehän	  muoto	  ja	  syvyys.	  Vatsaviiva	  voisi	  olla	  hieman	  nousevampi.	  Liikkuu	  ja	  käyttäytyy	  hyvin	  tasapainoiset	  
liikkeet.	  Hyvä	  turkki.	  
Pertunmaa	  R	  10.4.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  PU3	  
Erinomainen	  uros.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erittäin	  hyvä	  kaula.	  Sopusuhtainen	  runko.	  Hyvän	  asentoiset	  raajat.	  Aavistuksen	  
suora	  edestä.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvän	  laatuinen	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Pyhäjärvi	  R	  24.4.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU1	  SERT	  VSP	  
Mask.juniori	  jolla	  hyvät	  päänlinjat.	  Lempeä	  ilme.	  Hieman	  voimak.otsaluut.	  Hyvät	  korvat.	  Oikein	  hyvä	  ylälinja.	  Sopiva	  
rungon	  tilavuus.	  Hyvät	  etukulm.kuten	  myös	  takana.	  Sopiva	  luusto.	  Liikkuu	  jo	  melko	  tyypikkäällä	  askeleella,	  hieman	  
kapeasti	  takaa.	  Hyvä	  karva.	  Ryhdikäs	  kokonaisuus.	  
Kangasniemi	  KR	  13.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
Suurehko,	  maskuliininen	  uros,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hieman	  runsasnahkainen	  pää	  ja	  runsaat	  huulet.	  Päässä	  hyvät	  
mittasuht.	  mutta	  se	  saisi	  olla	  pidempi.	  Kaunis	  kaula	  ja	  hyvä	  ylälinja.	  Sopiva	  runko.	  Hyvät	  kulm.	  Erinom.	  sivuliikkeet.	  
Hieman	  kapea	  taka.	  Kaunis	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
1	  year.	  Very	  good	  type.	  Maskulin	  head	  with	  nice	  expression.	  Too	  much	  skin	  on	  his	  trought.	  Good	  bite.	  Well	  set	  ears,	  
excellent	  neck,	  a	  bit	  straight	  in	  his	  shoulder.	  Good	  upper	  arm.	  Good	  forchest,	  good	  body	  for	  his	  age,	  a	  bit	  too	  sloppy	  
in	  his	  groop	  witch	  showswhen	  he	  moves.	  Moves	  with	  an	  easy	  stride	  from	  the	  side.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Rungossa	  oikeat	  mittasuhteet	  ja	  raajakorkeus.	  Edessä	  avoimet	  kulmat,	  takana	  paremmat.	  Hyvä	  pään	  muoto.	  
Tyylikäs	  kaula,	  jäntevä	  selkä.	  Säännölliset,	  vetävät	  liikkeet.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  NUO	  H	  	  
Large,	  over	  sized	  dog.	  Movement	  not	  good.	  Good	  head.	  Good	  bone.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso	  ,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  uros.	  Hyvät	  pään	  linjat	  ja	  pituus.	  Oikea	  purenta.	  Ilme	  saisi	  olla	  parempi.	  Hyvä	  kaula,	  hieman	  
kaula	  nahkaa.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät.	  Hyvä	  eturinta	  &	  runko.	  Suora	  olkavarsi.	  Hyvä	  polvikulma.	  Hieman	  luisu	  lantio.	  
LIikkuu	  melko	  hyvin	  mutta	  koiran	  tukevuus	  pilaa	  sen	  yleisvaikutelman	  vairsinkin	  liikkeessä.	  Hyvä	  käytös.	  	  
Jyväskylä	  KV	  14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI3	  	  
Komea	  voimakas	  ja	  maskuliinen	  uros,	  hieman	  tukevassa	  kunnossa	  ja	  selkä	  voisi	  olla	  kiinteämpi.	  Voimakas	  pitkä	  
urkoksen	  pää.	  Hieman	  löysää	  kaulannahkaa.	  Täyteläinen	  rintakehä	  ja	  hyvä	  eturinta.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  
Kaunis	  turkki.	  Voisi	  hieman	  hoikistua	  ja	  kiinteytyä.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  	  
Maskulint	  huvud	  men	  lite	  kort	  nosparitet.	  Mkt	  välkroppad	  hane	  med	  bra	  hals.	  Mkt	  bra	  överlinje.	  Bra	  för	  bröst	  &	  
bröstdjupt.	  Står	  bra	  på	  sina	  tassar.	  Har	  bra	  tassar.	  Rörs	  bra	  från	  sidan,	  lite	  slarvigt	  fram.	  Bra	  pälskvalitet.	  	  
	  
	  
Wastage’s	  Big	  Boy	   	   FI36388/09	   	   s.	  17.05.2009	  
i.	  Adamant’s	  Take	  It	  Easy	   e.	  New	  Design’s	  Endless	  Summer	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  



Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  	  
Tyypiltään	  eritt.	  hyvä	  uros,	  hieman	  kookas,	  pää	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi,	  oikea	  purenta,	  avonaiset	  silmäluomet,	  
sopiva	  kaulan	  pituus,	  hyvä	  luusto	  ja	  käpälät,	  hyvä	  ylälinja	  ja	  runko,	  hyvät	  kulmaukset	  ,	  eturinta	  saa	  vielä	  voimistua,	  
liikkuu	  hyvällä	  sivuaskeleella,	  hyvä	  karvanlaatu,	  hyvä	  käytös	  mutta	  kehäkoulutus	  tekisi	  hyvää.	  
	  
	  
Wastage’s	  Bodyguard	  	   	   FI36393/09	   	   s.	  17.05.2009	  
i.	  Adamant’s	  Take	  It	  Easy	   e.	  New	  Design’s	  Endless	  Summer	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Koko	  52	  cm.	  Maskuliininen,	  mittasuhteiltaan	  oikea.	  Oikealinjainen	  hieman	  runsas	  nahkainen	  pää.	  Kaulan	  
alusnahkaa.	  Kaunis	  kaula.	  Oikea	  ylälinja.	  Hieamn	  kesken	  kehityksen	  oleva	  runko.	  Riittävät	  raajojen	  kulmaukset.	  
Hyvät	  käpälät.	  Normaalit	  liikkeet.	  Oikeanlaatuinen	  sileä	  sopivasti	  hapsukas	  karvapeite.	  	  
	  
	  
Wastage’s	  Brown	  Heart	  	   	   FI36390/09	   	   s.	  17.05.2009	  
i.	  Adamant’s	  Take	  It	  Easy	  	   e.	  New	  Design’s	  Endless	  Summer	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  	  
Sop.	  kokoinen.	  Rungon	  mitt.	  suhteeltaan	  hieman	  korkeutta	  pidempi.	  Hyvä	  sukupuoli	  leima.	  Täyteläinen	  pää.	  Vahva	  
kaula	  ja	  oikea	  ylälinja.	  Hyvä	  luusto.	  Tasapainoisesti	  kulmautuneet	  raajat.	  Erin.	  om.	  lanne	  osa	  lyhyt	  ja	  vankka.	  
Käyttäytyy	  kotanktin	  kauisesti	  ja	  iloisesti.	  Hieman	  löysä	  kaula	  nahkaa.	  	  	  
	  
	  
Watermark	  Starbuck	   	   FIN21715/03	  	   s.	  9.04.2003	  
i.	  Sweetie-‐pie	  Oliver	  Twist	   e.	  Rollicoaster	  Jinglebell	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Laihia	  R	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
Vahva	  rakenteinen,	  sukupuolileimaltaan	  selvä.	  Vahva	  uroksen	  pää,	  voimakas	  huulilinja.	  Voisi	  leuan	  alus	  olla	  
kuivempi.	  Hyvä	  luusto	  ja	  tasapanoisesti	  kulm.raajat.	  Hyvä	  rintakehän	  muoto.	  Reippaat	  liikkeet.	  Hieman	  korkea	  häntä	  
liikkeessä.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti.	  Vahva	  turkki.	  	  
Kauhajoki	  RN	  10.4.2010;	  Reia	  Leikola-‐Waldén,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
7v.	  vahva	  oik.	  linjainen	  uros,	  jolla	  miellyttävä	  pää	  ja	  ilme.	  Riitt.	  kaula.	  Tasap.	  kulm.	  Erinom.	  runko,	  vahva	  luusto.	  Hyvä	  
ylälinja.	  Voisi	  olla	  hieman	  lyhyempi	  lanneosa.	  Hieman	  ylöskiinnitt.	  häntä,	  joka	  nousee	  myös	  liikkuessa.	  Liikkuu	  
sujuvasti	  hyvällä	  askelmitalla.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  voimakas	  uros.	  Hyvä	  pään	  pituus	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  runko.	  Hieman	  pysty	  olkavarsi,	  hyvät	  
takakulmaukset.	  Oikein	  kiinnittynyt	  ja	  kannettu	  häntä.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella,	  mutta	  löysästi	  edestä.	  
Miellyttävä	  käytös.	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  



Tulos:	  KÄY	  ERI2	  PU2	  VASERT	  
Erinom.tyyppi,	  hyvä	  luusto	  ja	  sopiva	  koko.	  Ilmeikäs	  pää.	  Kaunis	  ylälinja.	  Riittävä	  eturinta	  ja	  hyvä	  rintakehä.	  Hyvät	  
kulmaukset	  edestä	  ja	  takaa.	  Kaunis	  turkki.	  Kauniit	  liikkeet.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  Englanti	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Masculin	  head	  wiht	  good	  earset.	  True	  front	  with	  adequate	  depth	  of	  chest.	  Well	  sprung	  ribs.	  Strong	  loin.	  Good	  rear	  
angulation.	  Moved	  sound.	  
	  
	  
Watermark	  Winterbottom	   FIN40953/09	  	   s.	  17.06.2009	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  James	  Dean	   e.	  Watermark	  Ariel	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Laihia	  R	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK1	  KP	  VSP	  	  
Rungon	  mittasuht.	  oikein	  rakententunut.	  Täyteläinen	  pää,	  riitävän	  tiivit	  silmäluomet.	  Hieman	  löysä	  leuan	  alusnahka.	  
Vahva	  luusto.	  Tasap.	  kulmautuneet	  raajat.	  Erinoim.	  käpälät.	  Hyvä	  turkin	  laatu.	  Voisi	  käyttäytyä	  
kontaktihakuisemmin.	  Harjoitus	  tekee	  mestarin.	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Eritt.hyvä	  tyyppi.	  Hyvä	  luusto	  ja	  koko.	  Kaunis	  pää.	  Hyvä	  selkälinja.	  Ahdas	  edestä,	  hyvä	  rungon	  syvyys.	  Riittävät	  etu-‐	  ja	  
hyvät	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Ahtaat	  etuliikkeet	  ja	  löysät	  takaa.	  
	  
	  
Wildomar´s	  Discovered	  Plot	   FIN26843/06	  	   s.	  14.04.2006	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	   	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  KV	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  	  	  
3years	  old,	  good	  proportions.	  Good	  head	  &	  expression,	  could	  have	  more	  neck.	  Correct	  topline,	  good	  angulation.	  
Could	  have	  more	  drive.	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  EH3	  	  
Oikeat	  mittasuhteet	  ja	  selvä	  sukupuolileima.	  Olisi	  edukseen	  vähä	  tiivimmässä	  kunnossa.	  Erinomainen	  huuliaines.	  
Tarpeeksi	  otsapengertä.	  Toivisin	  hieman	  vahvemman	  kuonon.	  Sopivat	  takakulmaukset.	  Vähä	  niukemmat	  
etukulmaukset,	  jolloin	  eturinta	  jää	  niukaksi	  ja	  kaula	  lyhyeköksi.	  Antaa	  nyt	  vähä	  alakuloisen	  vaikutelman.	  Keskipitkä	  
askellus,	  Nyt	  vähän	  tehoton	  askellus.	  Eistetään	  kauniisti.	  	  
Rovaniemi	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PU3	  
4v.	  uros,	  tyypiltään	  erinom.hyväryhtinen	  uros.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme	  joskin	  kuono	  voisi	  olla	  hivenen	  pidempi,	  hyvä	  kaula	  
ja	  ylälinja.	  Hieman	  lyhyt	  jyrkkä	  lantio.	  Hyvä,	  tilava	  runko,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  olkavarret	  saisivat	  olla	  
viistommat,	  hyvät,	  suorat	  edestakaisliikkeet,	  hyvä	  askelpituus	  sivuliikkeessä,	  kaunis	  turkki,	  hyvin	  esitetty.	  
Haukipudas	  RN	  30.5.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU2	  
Koko	  52	  cm.	  Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  hyvät	  mittasuhteet	  omaava	  uros.	  Miellyttävä	  ilme.	  Otsapenger	  saisi	  olla	  
selvä-‐piirteisempi,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  kallo	  &	  ylälinja.	  Olkavarsi	  saisi	  olla	  viistompi	  &	  eturinta	  selvempi.	  Hyvä	  
runko	  &	  takaosa.	  Liikkuu	  edestä	  selväasentoisesti	  muuten	  hyvä	  liike.	  Käytös	  &	  karva	  ok.	  
	  



	  
Wildomar´s	  Diverse	  Tails	   	   FIN26842/06	  	   s.	  14.04.2006	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	   	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  H	  	  
Sopusuhtainen	  uros	  jolla	  hyvät	  ääriviivat.	  Kaunis	  piirteineenpää	  löysällä	  kaulanahkalla.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Uloskierteiset	  etukäpälät.	  Rintakehä	  ei	  riitt.	  syvä.	  Puuttelinen	  eturinta.	  Etuosan	  heikkous	  johtaa	  palkintoon.	  Vahva	  
takaosa.	  Hyvä	  turkki.	  	  
Ruovesi	  R	  5.3.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU2	  
Sopivankokoinen,	  rungon	  mittasuhteltaan	  korkeuttaan	  hieman	  pidempi,	  täyteläinen	  vahva	  pää,	  voisi	  olla	  tosin	  
hieman	  jalompi,	  yksi	  kulmahammas	  poikki,	  näyttävä	  ylälinja,	  hyvä	  eturinta	  ja	  rinnan	  syvyys,	  hyvät	  takaraajojen	  
kulmaukset,	  reippaat	  liikkeet,	  hyvä	  turkki,	  käyttäytyy	  hyvin.	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  	  
eritt.	  hyvän	  tyyppinen	  uros,	  jolla	  hyvä	  pitkä	  pää.	  oikea	  purenta	  alakulmahammas	  katkennut.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  
hyvä	  luusto	  ja	  käpälät,	  hyvä	  eturinta	  ja	  runko,	  hyvät	  kulmaukset,	  hieman	  lyhyt	  	  etaskel,	  hyvä	  karvanlaatu,	  mukava	  
käytös.	  	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Upstanding	  male,	  slightly	  on	  the	  top	  end	  of	  the	  standard.Masculine,	  well	  chisseled	  but	  slightly	  over	  done.	  Good	  neck	  
&	  shoulders,	  good	  topline.	  Little	  steep	  in	  upper	  arm	  and	  lacking	  depth	  of	  chest.	  Well	  ribbed	  &	  bodier.	  Good	  rear	  
angulation	  and	  muscle	  tone.	  Good	  bone,	  feet	  are	  little	  open	  and	  flat	  and	  down	  on	  his	  pasterns.	  This	  shows	  in	  his	  
movement.	  Allthough	  is	  sound.	  Very	  attractive	  liver&white&tan	  coat.	  Well	  presented.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  
Maskulii.	  uros.	  Erinomaista	  tyyppiä.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Hyvänmallinen	  pää.	  Miellyttävä	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Eturinta	  puuttuu.	  Hyvänmallinen	  runko.	  Seisoo	  ”ranskalaisittain”.	  Sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  takaosa	  ja	  oikea	  
hännänkiinnitys.	  Erinomainen	  luusto.	  Kaunis,	  oikeanlaatuinen	  karva.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin	  takaa,	  edessä	  hieman	  
löysyyttä	  kyynärpäissä.	  Miellyttävä	  luonne	  ja	  kauniisti	  esitetty.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI4	  
Masculin	  head	  with	  good	  earset.	  Strong	  neck.	  True	  front	  with	  good	  dept	  of	  chest.	  Well	  ribbed	  &	  strong	  loin.	  Good	  
rear.	  Moved	  positive	  &	  free.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PU4	  	  
Kookas	  sukupuoli	  liemaltaan	  selvä.	  Vahva	  uromainen	  pää,	  löysää	  leuvan	  alus	  nahka.	  Vahva	  näyttävä	  kaula.	  Hyvä	  
ylälinja.	  Vahva	  luusto	  ja	  tasapainoisesti	  kul.	  raajat.	  Runsas	  turkki.	  Käpälät	  saisi	  olla	  tiiviimmät.	  Kertää	  jonkin	  verran	  
eturaajoja	  ulospäin.	  Liiikkuu	  hyvin.	  Käytt.	  luottavasisesti	  Vieroksuu	  mittaamista.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  VAL	  H	  	  
Dog	  to	  big.	  Nice	  head.	  Lacks	  fore	  cheast.	  Very	  flat	  front	  feet.-‐	  Could	  not	  work	  with	  feet	  like	  that.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  VAL	  EH	  	  
Big	  and	  masculine	  male.	  Masculine	  head,	  bit	  too	  heavy.	  Bite	  should	  be	  better.	  Well	  placed	  ears.	  Very	  nice	  neck	  and	  
topline.	  Correct	  tailset.	  Could	  be	  more	  angulated	  in	  front,	  too	  narrow	  in	  front,	  needs	  more	  forechest.	  Well	  angulated	  



in	  rear.	  Strong	  bone,	  enough	  substance.	  Flat	  feet	  which	  is	  turning	  out	  wen	  standind.	  Very	  good	  coat.	  Excellent	  
temperament.	  Very	  loose	  in	  elbows.	  Needs	  better	  carriage	  when	  moving.	  Step	  is	  long	  enough.	  	  
	  
	  
Wildomar´s	  Fiction	  Oh	  No	  	   FIN16323/07	  	   s.	  26.01.2007	  
i.	  Adamant´s	  Wind	  Of	  Change	  	  	  	  e.	  Wildomar´s	  Beautiful	  Piece	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PU4	  
Mittasuhteiltaan	  oikea	  tasapainoinen	  uros	  jolla	  miellyttävä	  pää	  ja	  vankka	  runko.	  Riittävä	  luusto.	  Tasapainoiset	  
kulmaukset.	  Tyylikkäät	  liikkeet.	  Kaunis	  ylälinja	  liikkeessä.	  Erinomainen	  turkinlaatu	  ja	  luonne.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KÄY	  EH-‐	  
Masculin	  head.	  Strong	  neck.	  Lovely	  true	  front.	  Adequate	  depth	  of	  chest.	  Ample	  ribbing.	  Strong	  in	  loin.	  Strong	  rear.	  
Does	  move	  a	  little	  close	  behind.	  
	  
	  
Wildomar´s	  Grim	  ´N´	  Crusty	   FIN58283/07	  	   s.	  07.11.2007	  
i.	  Adamant´s	  Lucky	  Strike	   e.	  Wildomar´s	  Bric-‐A-‐Brac	  
	  
Näyttelutulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
2years	  old,	  exc.	  size	  &	  proportions.	  Strong	  bones,	  correct	  head	  and	  expressions.	  Good	  movement,	  correct	  topline	  and	  
tailset,	  very	  good	  angulation.	  	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU1	  VSP	  SERT	  	  
2,3v.	  Tyylikäs,	  linjakas	  nuori	  uros.	  Hyvin	  luustoa	  ja	  runkoa.	  Uromainen	  pää,	  jossa	  oikea	  ilme,	  korvat,	  ilme.	  Riittävät	  
huulet,	  kaunis	  vahva	  takaosa.	  Vahvat	  käpälät.	  Oikea	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeella,	  aavistuksen	  lyhyesti	  
edestä.	  	  
Pyhäselkä,	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
Nice	  head,	  with	  good	  expression,	  correct	  bite,	  good	  ears,	  good	  angulations	  in	  front	  and	  back,	  could	  be	  little	  stronger	  
in	  topline	  in	  movement,	  	  moves	  very	  well	  on	  side,	  stand	  very	  well	  on	  feet,	  nice	  temperament.	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU3	  VASERT	  
2,5	  year.	  Excellent	  type,	  good	  size	  nice	  propotions.	  Masculine	  head	  with	  nice	  expression.	  Well	  marked	  occupit.	  Good	  
bite,	  well	  set	  ears.	  Adequate	  neck,	  abit	  deep	  in	  shoulder	  and	  upper	  arm,	  good	  body,	  and	  nice	  group.	  Slittely	  high	  in	  
hooks	  good	  feet,	  not	  on	  his	  best	  show	  coat,	  moves	  freely	  from	  the	  side.	  Nice	  temperament.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Vankka,	  tiivis	  runko.	  Etuasentoiset	  lavat,	  hyvät	  kulmaukset	  takana.	  Kallon	  ja	  kuonon	  linjat	  eivät	  täysin	  
yhdensuuntaiset.	  Täyteläinen	  kuono.	  Hyvä	  luusto.	  Liikkeet	  säännölliset.	  Etuliikkeisiin	  kaivataan	  lisää	  ulottuvuutta.	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso	  ,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU1	  VSP	  SERT	  FI	  MVA	  	  
Erinom.	  tyyppi.	  Kauniit	  linjat.	  HYvä	  pään	  pituus.	  Hieman	  takaluisu	  kallo,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Hieman	  
pyöreät	  silmät,	  jotka	  voisivat	  olla	  hieman	  tummemmat.	  Kaunis	  kaulalinja.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät.	  Hyvä	  eturinta	  &	  
runko.	  Hyvin	  kulmauksia.	  Hyvä	  hännänb	  kiinnitys.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  hyvä	  köytös.	  	  



Jyväskylä	  KV	  13-‐14.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  	  
Erittäin	  kaunis	  linjakas	  tiivis	  (?)	  uros.	  Pitkä	  jalo	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Hyvä	  lapakulmaus.	  Täyteläinen	  eturinta.	  Kaunis	  
ylälinja.	  Hyvä	  rintakehän	  syvyys	  ja	  tilavuus.	  Erinomainen	  takaosa.	  Kaunis	  turkki,	  erinomaisessa	  kunnossa.	  	  
	  
	  
Wildomar´s	  Hardlikearock	  	   FIN23505/08	  	   s.	  11.03.2008	  
i.	  Adamant´s	  Take	  Your	  Hopes	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ruovesi	  	  R	  	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH3	  
Erittäin	  tyylikäs.	  Vahva	  urosmainen	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Eturinta	  saisi	  olla	  voimakkaampi.	  Kiertää	  hieman	  eturaajojen	  
käpäliä	  ulospäin.	  Hyvä	  rinnan	  syvyys.	  Hyvä	  vatsaviiva.	  Tiiviit	  pienet	  käpälät.	  Reippaat	  sivuliikkeet	  mutta	  takaa	  ja	  
edestä	  saisivat	  olla	  suoremmat.	  
Kauhajoki	  RN	  10.4.2010;	  Reia	  Leikola-‐Waldén,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PU1	  VSP	  SERT	  
Mittasuht.	  erinom.	  vahva	  ja	  hyvinkehitt.	  uros,	  jolla	  kaunis	  pään	  profiili.	  Hieman	  leveä	  ja	  pyöreä	  kallo.	  Erinom.	  kaula	  
ja	  ylälinja.	  Riit.	  kulm.	  etuosa.	  Seisoo	  hieman	  ranskalaisittain	  edestä.	  Kaunis	  siluetti.	  Hieman	  luisu	  lantio.	  Saisi	  liikkua	  
pidemmällä	  taka-‐askeleella.	  Erinom.	  turkin	  laatu.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Wildomar´s	  Hard	  Nut	  To	  Crack	   FIN23506/08	  	   s.	  11.03.2008	  
i.	  Adamant´s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  ERI4	  
Lovely,	  well	  balanced	  masculin	  head.	  Good	  earset.	  True	  front	  with	  lovely	  bone.	  Strong	  neck.	  Well	  sprung	  ribs.	  Strong	  
in	  loin.	  Good	  rear	  angulation.	  Moved	  true	  when	  settled.	  
	  
	  
Wildomar´s	  Imaginary	  Lover	   FI44694/09	   	   s.	  19.07.2009	  
i.	  Adamant´s	  Take	  It	  Easy	   e.	  Wildomar´s	  Bric-‐A-‐Brac	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Koski	  Tl	  R	  2.5.2010;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU1	  SERT	  VSP	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Erittäin	  hyvin	  kehittynyt	  9kk	  vanha	  uros.	  Selvästi	  urosmainen.	  Hyvä	  pää,	  jossa	  turhan	  paljon	  
nahkaa.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erittäin	  hyvin	  kehittynyt	  eturinta.	  Vankka	  luusto.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Liikkuu	  
hyvällä	  askeleella,	  hieman	  ahtaasti	  takaa.	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU2	  VASERT	  
10	  months	  old	  male	  who	  has	  reached	  his	  hight.	  Masculine	  head.	  A	  bit	  heavy.	  Corect	  bite.	  Beautiful	  neck	  and	  shoulder.	  
Good	  topline.	  Well	  angulated	  behind.	  Well	  developed	  body	  wiht	  good	  forechest.	  Exellent	  mover.	  Beautiful	  coat	  nice	  
temper.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  



Strong	  young	  dog,	  lovely	  head,	  good	  bone	  &	  feet,	  good	  ribs,	  strong	  loin,	  good	  topline,	  moved	  ok,	  tail	  carriage	  a	  little	  
high,	  moves	  a	  little	  close	  behind.	  
	  
	  
Wishingspring´s	  Charming	  Joker	   FIN22556/05	  	   s.	  01.04.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	   e.	  Hightide´s	  Ipanema	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  
Kraftfull	  maskulin	  hane	  med	  ngt	  avfallande	  överlinje,	  välbalanserad	  huvud	  men	  ngt	  markerad	  stop,	  framskjuten	  
skuldra	  och	  ngt	  rak	  i	  överarm,	  ändå	  ett	  bra	  förbröst,	  normalt	  vinklad	  bakställ,	  rör	  sig	  ngt	  tungt	  men	  ändå	  med	  bra	  
steg,	  ok	  päls,	  trevlig	  temperament.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  EH3	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  maskuliininen	  uros,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Päänlinjat	  saisivat	  olla	  paremmat	  ja	  turhan	  
kovertunut	  kuono-‐osa.	  Niukka	  kaula	  ja	  raskaat	  lavat	  häiritsevät	  kokonaisuutta.	  Erinomainen	  runko	  ja	  luusto.	  
Sopivasti	  kulmautunut	  takaosa.	  Liikkuu	  ryhdikkäästi,	  hyvällä	  askelpituudella,	  mutta	  toivoisin	  koiraan	  hieman	  lisää	  
jaloutta.	  Hieman	  pehmeälaatuinen	  hyvinhoidettu	  turkki.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Well	  balanced	  head.	  Strong	  neck.	  Good	  depth	  of	  chest.	  True	  front.	  Well	  sprung	  ribs.	  Strong	  in	  loin.	  Good	  rear.	  Moved	  
true	  when	  settled.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU3	  
Nice	  sized	  dog.	  Good	  front.	  Good	  head.	  Good	  behind	  quarters.	  Tail	  comes	  off	  a	  little	  high.	  Reasonable	  length	  of	  neck.	  
Spoiled	  by	  lack	  of	  grooming.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  VAL	  EH	  
Excellent	  type	  and	  size.	  Strong	  and	  masculine	  male.	  Head	  is	  too	  heavy	  in	  skull,	  eyues	  are	  too	  big	  and	  round.	  Nose	  is	  a	  
bit	  pointing.	  Neck	  could	  be	  more	  elegant.	  Excellent	  topline.	  Too	  high	  tailset.	  A	  bit	  straight	  and	  short	  in	  upperarm.	  
Excellent	  bone	  and	  substance.	  Excellent	  coat.	  Needs	  better	  carriage	  and	  topline	  while	  moving.	  	  
	  
	  
Wishingspring´s	  Dashing	  Duke	   FIN21277/07	  	   s.	  09.03.2007	  
i.	  Livingdale´s	  Harlequin	  Man	  	  	  	  e.	  Hightide´s	  Ipanema	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  EH3	  
Kraftfull	  maskulin	  hane	  med	  bra	  huvud	  och	  uttryct,	  tillräcklig	  hals,	  ngt	  framskjuter	  skuldra,	  ngt	  avfallande	  kors,	  
tillräckligt	  vinklad	  bak,	  rör	  sig	  med	  bra	  energi	  och	  steglängd,	  ganska	  bra	  päls,	  mkt	  trevlig	  temperament.	  
	  
	  
Wishingspring´s	  Eyewitness	   FIN35928/08	  	   s.	  31.07.2008	  
i.	  Hightide´s	  Knight	  Of	  York	   e.Wishingspring´s	  Cutest	  Devil	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  



Tulos:	  NUO	  H	  	  
hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  uros,	  hyvät	  pään	  linjat	  pituus,	  selvä	  otsapenger	  oikea	  purenta,	  silmät	  saavat	  vielä	  
tummua,	  sopiva	  kaulan	  pituus,	  riittävä	  luusto,	  hieman	  litteät	  käpälät,	  eturinta	  ja	  runko	  saavat	  vielä	  kehittyä,	  sopivat	  
kulmaukset,	  liikkuu	  melko	  hyvin,	  luonne	  saa	  vielä	  tulla	  itsevarmemmaksi,	  ja	  tarvitsee	  kehäkoulutusta.	  	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  H	  
Maskulin	  hane	  med	  ganska	  bra	  proportioner,	  bra	  skalle,	  alltför	  markerad	  stop,	  knappt	  vinklad	  runtom,	  bra	  längd	  på	  
brösfkorgen	  som	  ännu	  är	  för	  smal	  på	  nedre	  delen,	  rör	  sig	  med	  bra	  steg	  från	  sidan,	  alltför	  trångt	  framifrån	  och	  bali	  i	  
från,	  ganska	  bra	  päls,	  snäll	  men	  litet	  blyg	  och	  försiletigt	  som	  inte	  är	  typisk	  för	  rasen.	  
	  
	  
Wishingspring´s	  Flash	  Gordon	   FIN39740/08	  	   s.	  22.06.2008	  
i.	  Beautelle	  Razzle	  Dazzle	   e.	  Hightide´s	  Ipanema	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  	  
18kk.	  Hyvärunkoinen,	  luustoinen	  ja	  ryhtinen	  nuori	  uros.	  Saa	  kautaltaan	  jäntevöityä,	  voimaspiirteinen	  uroksen	  pää.	  
Pitkät	  korvat.	  Paljon	  hulia	  ja	  kaulanahkaa.	  Etuosa	  saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  &	  eturinta	  selvempi,	  kyynärpäät	  
tiivimmät.	  Vahva	  takaosa	  ja	  käpälät.	  Liikkuu	  ryhdikkäästi,	  riittävällä	  ulottuudella	  voimalla.	  Hyvä	  karva.	  	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  
Well	  proportioned	  masculin	  head	  with	  strong	  muzzle.	  Ample	  bone	  &	  substant.	  Strong	  neck.	  Good	  depth	  of	  chest.	  
Strong	  over	  loin.	  Good	  rear	  angulation.	  Moved	  soundly.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Goofy	  Gangster	   FI55015/09	   	   s.	  24.09.2009	  
i.	  Wishingspring’s	  Bugbear	   e.	  Wishingspring’s	  Dewdrop	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  PEK1	  KP	  ROP-‐pentu	  
8	  months.	  Well	  proport	  maskulin	  puppy	  dog.	  His	  expression	  is	  a	  bit	  spoilt	  by	  his	  markings	  in	  his	  head.	  A	  bit	  droad	  on	  
his	  scull.	  Good	  bite.	  A	  little	  short	  in	  neck.	  Good	  angulations	  in	  front	  and	  bag.	  Good	  body	  for	  his	  age.	  Carries	  himself	  
nicely	  around	  a	  ring.	  Happy	  temperament.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Gordon	  Ramsey	  	   FI55017/09	   	   s.	  24.09.2009	  
i.	  Wishingspring’s	  Bugbear	   e.	  Wishingspring’s	  Dewdrop	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Mäntsälä	  KR	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PU2	  VASERT	  	  
Erinomainen	  tyyppiä	  oleva	  uros.	  Hyvä,	  maskuliinen	  pää.	  Erinom.	  kaula,	  syvä	  rintakehä	  ja	  hyvä	  runko.	  Tänään	  hieman	  
tuhdissa	  kunossa.	  Vahva	  raajaluusto.	  	  Tasapain.	  kumautunut.	  Hieamn	  löysä	  lantio.	  Liikkuu	  hyvällä	  askel	  pituudella.	  
Tulee	  vielä	  tiivistyä	  edestä.	  Esitetään	  hyvin.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso	  ,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  



Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  &	  kokoinen	  uros.	  Melko	  vahva	  kallo-‐osa.	  Pään	  linjat	  saisivat	  olla	  yhtenäisemmät.	  Oikea	  
purenta.	  Melko	  pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  kaulalinja.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät.	  Eturinta	  saa	  vielä	  kehittyä.	  Hyvä	  runko.	  Suora	  
olkavarsi.	  Hyvä	  polvikulma.	  Melko	  luisu	  lantio.	  Liikkessä	  korkea	  häntä.	  Etuliikkeet	  vielä	  leveät.	  Hyvä	  sivuaskel	  Hyvä	  
käytös.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
15moths.	  VEry	  good	  size.	  Strong	  and	  masculine.	  A	  bit	  heavy	  in	  skull	  and	  light	  in	  the	  eye.	  Placement	  of	  neck	  could	  be	  
better.	  Very	  good	  topline	  and	  tailset.	  Short	  	  and	  straight	  in	  upperarm.	  Needs	  more	  angulation	  in	  rear.	  Excellent	  
substance	  and	  bone	  for	  his	  age.	  Excellent	  coat	  quality.	  Could	  be	  better	  prepared	  for	  the	  show.	  Loose	  in	  elbows.	  Mves	  
extreamly	  well	  from	  side	  covering	  enough	  ground.	  	  
	  
	  
Zelini’s	  West	  Side	  Story	   	   N16711/05	   	   s.	  05.07.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	   e.	  Zelini’s	  Strawberry	  Fields	  Forever	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU2	  VASERT	  VACACIB	  
Very	  nice,	  overall	  type.	  Impressive	  outline.	  Lovely	  head.	  Correct	  chissiling.	  Nice	  eye.	  Good	  neck.	  Good	  forchest.	  Well	  
angulated.	  Good	  depth.	  Well	  ribbed	  with	  substance.	  Nice	  angles.	  Hind	  quarters.	  Well	  muscled.	  Nice	  bone	  &	  feet.	  Well	  
presented	  l/w/t	  coat.	  Feathering	  little	  staind.	  Moves	  little	  close	  behind,	  but	  he’s	  sound.	  Positive	  side	  drive,	  good	  
groud	  coverage.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PU2	  VASERT	  VACACIB	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  mittasuhteet.	  Kaunismuotoinen	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Hieman	  niukasti	  kulmautunut	  edestä,	  erittäin	  
hyvä	  takaosa.	  Erittäin	  hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Hieman	  pehmeälaatuinen	  
hyvinhoidettu	  turkki.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella,	  mutta	  voisi	  olla	  tiiviimmässä	  kunnossa.	  Miellyttävä,	  iloinen	  
luonne.	  
	  
	  
Zero	  One’s	  Whitebrightalvin	   FI23879/09	   	   s.	  24.03.2009	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
9months	  old.	  Medium	  strong	  bones,	  proportional	  head	  but	  should	  have	  more	  masculine	  expression.	  Good	  topline	  and	  
tailset.	  Good	  angulation,	  good	  movement	  for	  his	  age.	  	  
Lestijärvi	  RN	  15.5.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Kookas	  mittasuht.	  neliötä	  lähentelevä	  hyvä	  pää	  mutta	  vaaleat	  silmät	  häiritsevät	  ilmettä.	  Hyvä	  ylälinja	  riittävä	  rinnan	  
syvyys	  olkavarret	  saisivat	  olla	  viistommat.	  Hyvät	  taka	  raajojen	  kulm.	  Ryhdikkäät	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti	  ja	  
erittäin	  iloisesti.	  
	  
	  
Zeus	   	   	   FIN34001/06	  	   s.	  20.06.2006	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  Sandman	   e.	  Rochallor	  By	  The	  Way	  
	  
Näyttelytulokset:	  



Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Eritt.hyvä	  tyyppi.	  Sopiva	  luusto	  ja	  koko,	  oikeanmuotoinen	  pää,	  kauniit	  silmät.	  Vahva	  selkä.	  Hieman	  matalalle	  
kiinnittynyt	  häntä.	  Hyvä	  eturinta,	  riittävä	  rintakehä.	  Riittävät	  kulmaukset	  edestä	  ja	  takaa.	  Löysät	  takaliikkeet.	  Välillä	  
yhdensuuntaiset	  liikkeet.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  	  ________________________________________________________________	  
	  

	  
NÄYTTELYTULOKSET	  
	  

NARTUT	  
	  
Adamants’s	  A	  Diamond	  Is	  Forever	   FI18244/10	   	   s.	  20.01.2010	  
i.	  Buxus	  Of	  Klamar	  Garden	  	   e.	  Adamant’s	  Birthday	  Party	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso	  ,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI4	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Seistessä	  hyvin	  kaunislinjainen	  	  ja	  lupava	  juniorinarttu	  joka	  vielä	  hyvin	  pentumainen.	  Hyvä	  
pään	  malli.	  Oikea	  purenta.	  Pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  kaulalinja.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät.	  Eturinta	  &	  runko	  saavat	  vielä	  
kehittyä.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Etuliikkeet	  saavat	  vielä	  kiinnteytyä.	  Hyvä	  sivuaskel.	  Hyvä	  käytös.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  	  
Vankkaluinen,	  normaalisti	  kehittinyt,	  nuori	  narttu.	  Hyvä	  pään	  pituus.	  Hieman	  korkea	  otsapenger.	  Piktä	  kaula.	  
Eturinta	  kaipaa	  vielä	  lisää	  täytettä	  ja	  rintakehä	  syvyyttä.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvä	  lapakullmaus	  erinmaiset	  
takakulmaukset.	  Erittäin	  lupava,	  mutta	  vielä	  keskeneräinen.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  	  
Trevlig	  temperament.	  Vackert	  feminint	  huvud	  med	  bra	  uttryck.	  Välvinklad	  fram	  och	  bak,	  med	  vacker	  hals.	  Bra	  
bröstkorg.	  Vackra	  linjer.	  Rör	  sig	  mkt	  bra,	  lite	  lösa	  haser.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  HeJW-‐10	  	  
9kk:n	  ikäinen	  erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  junior.	  Eriom.	  raajaluusto.	  Hyvin	  kulmautunut.	  Kaunis	  nartun	  pää	  ja	  
ilme.Erinom.	  runko	  ikäisekseen.	  Erinom.	  karvanlaatu.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Liikkuu	  ikäisekseen	  erinomaisesti.	  
Erinomaisesti	  esitetty.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  JUNIOR	  VOITTAJA	  	  
Excellent	  type	  and	  size.	  Very	  feminine	  bitch,	  9,5	  months.	  Extreamly	  beautiful	  head	  and	  expression.	  Excellent	  neck,	  
topline	  and	  tailset.	  Balanced	  angulations	  front	  and	  rear.	  Excellent	  bone	  and	  substance	  for	  her	  age.	  Very	  promosing	  
coat.	  She	  is	  an	  outstanding	  mover	  from	  all	  sides	  although	  she	  is	  almost	  a	  puppy.	  	  
	  
	  



Adamant’s	  Apple	  Of	  My	  Eye	   FI18247/10	   	   s.	  20.01.2010	  
i.	  Buxus	  Of	  Klamar	  Garden	  	   e.	  Adamant’s	  Birthday	  Party	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Trevlig	  temperament.	  Feminint	  huvud.	  Kunde	  ha	  en	  lite	  mer	  utfylld	  och	  lite	  längre	  underkäke.	  Bra	  hals.	  Bra	  storlek.	  En	  
framskjuten	  kuldra.	  Korrekt	  vinklad	  bak.	  En	  rak	  overarm.	  Rör	  sig	  bra	  bak	  men	  altför	  kort	  fram	  och	  vävar	  lit	  I	  fram	  Lite	  
mycket	  täknad.	  	  
	  
	   	   	   	  
Adamant´s	  Birthday	  Party	  	   FIN59620/07	  	   s.	  18.11.2007	  
i.	  Adamant´s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  	  	  e.	  Adamant´s	  Unique	  Print	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN3	  
Excellent	  type.	  Compact	  body.	  Strong	  bones.	  Head	  could	  be	  a	  bit	  more	  feminine.	  Correct	  bite.	  Excellent	  topline	  and	  
tail.	  Excellent	  ribcage	  and	  forechest.	  Very	  well	  angulated	  and	  moves.	  Lovely	  temperament.	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN2	  
Kaunispäinen	  narttu	  jolla	  miellyttävä	  ilme.	  Erinomainen	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko,	  ylälinja	  ja	  kaula.	  Sopivat	  
kulmaukset.	  Hyvä	  karvapeite	  ja	  liikkeet.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Kangasniemi	  KR	  13.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN2	  
Feminiininen,	  hyvät	  mittasuht.	  Oikein	  hyvät	  pään	  linjat.	  Aavistuksen	  lyhyt	  kuono.	  Kaunis	  niska.	  Jäntevä	  selkä.	  Luisu	  
lantio.	  Eritt.	  hyvä	  runko	  ja	  raajat.	  Erinom.	  sivuliikkeet.	  Kapeat	  takaliikkeet.	  Hieman	  löysät	  kyynärpäät.	  Kaunis	  karva	  ja	  
väri.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Tyylikäslinjainen,	  vankkarunkoinen	  ja	  hyvin	  kulmautunut	  narttu.	  Pitkä	  jalo,	  kaunisluinen	  pää.	  Liikkuu	  tehokkaasti	  
takaa,	  hyvä	  eturaajojen	  ulottuvuus,	  mutta	  kyynärpäiden	  tulisi	  olla	  tiiviimmät	  liikkeessä.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI-‐	  
Feminin	  head	  &	  expression.	  Lovely	  reach	  of	  neck.	  True	  front	  with	  good	  depth.	  Well	  sprung	  ribs.	  Good	  rear	  angulation.	  
A	  little	  out	  of	  coat	  today,	  but	  sure	  is	  a	  good	  outline.	  Sound	  mover.	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso	  ,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN1	  ROP	  	  
Erinom.	  tyyppi.	  Kaunis	  kokonaisuus.	  Hyvä	  pään	  malli,	  joskin	  hiukan	  takaluisu	  kallo.	  Oikea	  purenta.	  Tummat	  silmtä.	  
käytös.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  	  
Eirttäin	  tyylikäs	  vahva	  narttu.	  Pitkä	  jalo	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Erinomaionen	  luusto	  ja	  raajojen	  kulmaukset.	  Hieman	  pitkä	  
lanneosa.	  Kaunis	  turkki	  erimaisessa	  kunnossa.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI4	  	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  vahva,	  mutta	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Erinom.	  runko.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  pää	  ja	  
ilme.	  Tasapainoiset	  kulm.	  Runko	  ei	  enää	  voimistua.	  Liikkuu	  hyvin.	  Esitetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  



Tulos:	  VAL	  ERI4	  	  
Strong	  bitch	  in	  excellent	  type.	  Could	  be	  more	  femien	  overall.	  Excellent	  shape	  of	  head	  but	  bit	  heavy.	  Well	  placed	  ears.	  
Outsgtanding	  neck	  and	  topline.	  Correct	  tailset.	  Well	  angulated	  in	  front.	  Over	  angulated	  in	  rear.	  Excellent	  bone	  and	  
substance.	  Excellent	  coat.Moves	  abit	  close	  behind.	  She’s	  an	  outstanding	  mover	  with	  powerful	  reach	  and	  drice	  with	  
typical	  carriage	  covering	  well	  ground.	  	  
	  
	  
	  
Adamant´s	  Damask	  Rose	   	   FIN37221/97	  	   s.	  20.8.1997	  
i.	  Whisborne	  Devil	  In	  Disquise	  	  	  	  e.	  Adamant´s	  Rose	  Dámore	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  VET	  ROP	  
12.5years,	  still	  in	  exc.	  condition.	  Nice	  head,	  exc	  bodystr.	  	  for	  her	  age.	  She	  still	  moves	  like	  young	  dog	  with	  enough	  
elegance.	  	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI2	  
Todella	  kaunislinjainen	  13-‐vuotias.	  Hyvä	  pää,	  vain	  hieman	  kuivanut	  kuono.	  Hieman	  niukat	  etu	  ja	  hyvät	  
takakulmaukset.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  häntä.	  Hyvä	  karva.	  Ikä	  näkyy	  vain	  hieman	  takaliikkeissä.	  
Rovaniemi	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  EH1	  
13v.	  Vet.narttu,	  tyypiltään	  erinom.	  Kaunisilmeinen	  narttu,	  kaunis	  pää,	  keskiruskeat	  silmät,	  hyvä	  kaula,	  tilava	  runko,	  
suorahkot	  olkavarret,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  hieman	  jyrkkä	  lantio,	  hyvä	  raajaluusto,	  takaliikkeessä	  jo	  ahtautta,	  
sivuliikkeessä	  vielä	  hyvä	  askelpituus,	  seistessä	  ylälinja	  ei	  parhaiten	  näy,	  hyvin	  esitetty,	  kaunis	  karva.	  
Haukipudas	  RN	  30.5.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  PN4	  ROP-‐veteraani	  
13-‐vuotias,	  erinom.	  kunnossa.	  Liikkuu	  iloisesti	  &	  reippaalla,	  pitkällä,	  tehokkaalla	  askeleella.	  Hyvä	  rintakehä	  &	  
eturinta.	  Niukasti	  kulmautunut	  edestä,	  riittävästi	  takaa.	  Vanhan	  koiran	  viehättävä	  ilme.	  Karvapeite	  erinom.	  
kunnossa.	  Turhan	  pitkät	  kynnet.	  Toivotaan	  monia	  iloisia	  vuosia!	  
	  
	  
Adamant´s	  Gloria	  Swanson	   FIN28759/08	  	   s.	  20.04.2008	  
i.	  Adamant´s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  e.	  Adamant´s	  Let	  Me	  See	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Kaunislinjainen	  narttu	  jolla	  hyvä	  pään	  profiili	  mutta	  kuono	  saisi	  olla	  vahvempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  runko.	  Hyvä	  ylä	  linja.	  
Erinom.	  takakulmaukset,	  Erinom.	  sivuliikkeet.	  Hyvä	  turkki	  	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  
Hyvin	  tyylikäslinjainen	  narttu,	  jolla	  erinomainen	  pään	  profiili.	  Hyvä	  ilme.	  Kaunis	  kaula.	  Täyteläinen	  etuosa.	  
Erinomainen	  ylälinja.	  Tilava	  runko	  mutta	  turhan	  pitkä	  lanneosa.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hieman	  kapeasti	  
takaa,	  mutta	  sivusta	  vetävällä	  askeleella.	  Ylpeä	  hännästään.	  Erinomainen	  turkki	  ja	  luonne.	  
Lappeenranta	  KR	  5.4.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN4	  VASERT	  



Kaunis	  ja	  tasapainoinen.	  Hyvin	  viehättävä	  feminiininen	  kokonaisuus.	  Täyttynyt	  runkohyvä	  eturinta.	  Hyvin	  kaunis	  ja	  
tasapainoinen	  raajarakenne.	  Viehättävä	  feminiininen	  pää.	  Vähän	  sidottu	  takaa.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella.	  
Iloinen	  reipas	  esiintyjä.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Hieman	  litteärunkoinen.	  Hyvä	  ilme.	  Kaunis	  niskalinja.	  Alas	  kiinnittynyt	  häntä.	  Hyvät	  
takakulmaukset.	  Oikea	  karvan	  laatu.	  Liikkuu	  hieman	  kapeasti	  edestä	  ja	  takaa,	  sivulta	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  PN4	  VASERT	  
Vacker	  välbalanserad	  tik,	  snygga	  linjer	  och	  proportioner,	  mkt	  tilltalande	  huvud	  och	  uttryck,	  utm.hals	  front	  och	  
förbröst.	  Tillräckligt	  läng	  bröstkorg	  men	  mkt	  kort	  bröstben,	  starkt	  välvinklad	  bakställ,	  rör	  sig	  ngt	  trångt	  bak,	  mkt	  bra	  
från	  sidan,	  i	  bland	  ngt	  hög	  svans,	  utm.päls,	  mkt	  trevlig	  temperament.	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN2	  SERT	  
2	  years,	  excellen.	  type,	  clean	  cut	  head	  but	  still	  needs	  to	  fill	  out	  under	  the	  eyes.	  Good	  bite	  and	  well	  set	  ears,	  excell.	  
neck	  shoulde	  and	  upper	  arm	  and	  forchest.	  Nicely	  developed	  body.	  Good	  angulation	  behing	  good	  croup,	  moves	  with	  
an	  easy	  side	  from	  the	  side.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN2	  CACIB	  
Rungossa	  nartulle	  sopivat	  mittasuhteet.	  Pitkä,	  jalo	  kaula.	  Jäntevä	  selkälinja.	  Hyvin	  narttumainen	  pää,	  jossa	  hyvä	  
profiili	  ja	  huulilinja.	  Kaunis	  ilme.	  Erinomainen	  raajarakenne	  ja	  pystyy	  esittämään	  pidennettyä	  ravia	  tahtia	  lisäämättä.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN3	  
Lovely	  feminine	  head	  &	  expression.	  Good	  true	  front.	  Good	  depth	  of	  chest.	  Well	  ribbed.	  Strong	  in	  loin.	  Good	  rear.	  
Moved	  true	  with	  reach	  &	  drive.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN3	  	  
Sop.	  kokoinen	  kauttaaltaan	  hyvin	  rankentunut.	  Hvä	  pää,	  erin.om.	  linjat	  ja	  mitt.suhteet.	  Erin.	  om.	  kulmautuneet	  
eturaajat.	  Pitkät	  viistos	  olkavarret.	  Hyvä	  rintakehän	  syvyys	  ja	  muoto.	  Voim.	  kulm.	  takaa.	  Hieman	  korkea	  häntä	  
liikkeessä.	  Käytt.	  luottevasisesti.	  Hyvä	  karva.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  	  
Nice	  size.	  Perhaps	  a	  little	  light	  for	  the	  age.	  Good	  angles	  front	  and	  rear.	  Lovely	  neck.	  Good	  movement.	  Could	  do	  with	  
slightly	  more	  spring	  of	  rib	  but	  overall	  very	  nice	  bitch.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN4	  	  
Erittäin	  kaunis	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Erinomainen	  rakenne	  ja	  oikeat	  mittasuhteet.	  Erittäin	  kaunis	  pää.	  
Suoralinjainen	  profiili.	  Pitkä	  kaula.	  Kaunis	  ylälinja.	  Erinomainen	  lapakulmaus	  ja	  eturinta.	  Hyvä	  rintakehän	  syvyys	  ja	  
tilavuus.	  Erinomainen	  taka	  osa	  ja	  takakulmaukset.	  Kaunis	  turkki.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Erinomaista	  tyyppiä	  olevaa	  narttua,	  jolla	  riittävä	  raaja	  luusto.	  Miellyttävä	  	  pää	  &	  ilme.	  Hyvä	  runko	  &	  karva.	  Kaunis	  
kaula	  ja	  ylälinja.	  Kapeat	  takaliikkeet.	  Samoin	  edessä.	  Liikkuu	  hyvin	  sivusta.	  Esitetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  	  
Outstanding	  type	  and	  size.	  Top	  quality	  bitch	  who’s	  very	  sound	  overall	  .	  Extrealy	  beautiful	  head	  and	  expression.	  
Outstanding	  neck,	  topline.	  Correct	  tailset.	  Very	  well	  angulated	  and	  bodied.	  Excellent	  bone	  and	  compact	  feet.	  
Excellent	  coat.	  Elbows	  a	  bit	  close	  behind.	  She’s	  a	  bit	  narrow	  in	  front.	  Eye	  catching	  movement	  from	  side	  with	  powerful	  
reach	  and	  drive.	  	  



	  
	  
Adamant´s	  Greta	  Garbo	   	   FIN28761/08	  	   s.	  20.04.2008	  
i.	  Adamant´s	  Take	  Your	  Hopes	  	  e.	  Adamant´s	  Let	  Me	  See	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  TURISTI	  1	  
Lovely	  type.	  Good	  neck	  with	  deep	  chest.	  Compact	  body.	  Strong	  in	  loin.	  Good	  rear.	  Moved	  positively.	  
	  
	  
Adamant´s	  La	  Dolce	  Vita	   	   FIN10720/06	  	   s.	  02.12.2005	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	   e.	  Adamant´s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN2	  CACIB	  
4years	  old,	  good	  proportions	  ,	  strong	  bones.	  Typical	  head	  &	  expression,	  elegant	  neck.	  Exc.	  bodystructure,	  correct	  tail	  
carriage,	  typical	  movement.	  	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN1	  ROP	  	  RYP1	  BIS2	  	   	  
Feminiinen,	  sopusuhtainen	  koonaisuus.	  Kaunisilmeinen	  lähes	  oikealinjainen	  nartun	  pää.	  Kauniit	  silmät.	  Korvat	  alas	  
kiinnityneet.	  Niskasta	  hännän	  tyveen	  kaunis	  ylälinja.	  Hyvin	  tasapainoisesti	  kulmautuneet	  raajat.	  Hyvät	  käpälät.	  
Sopivan	  syvä,	  täyteläinen	  runko.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Hyvä	  potku,	  rodunomaiset	  liikket.	  Oikean	  laatuinen	  sileä,	  
siiltävä	  sopivasti	  hapsukas	  karvanpeite.	  	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN3	  
Sivulta	  katsoen	  erinomaisesti	  liikkuva	  hyväilmeinen	  tyttö.	  Erinomainen	  niska	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  häntä.	  Riittävät	  etu-‐,	  
erinomaiset	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Hieman	  levottomat	  liikkeet	  edestä	  katsoen.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN2	  CACIB	  
Välbalanserad	  feminin	  tik	  med	  vackra	  linjar,	  mkt	  bra	  huvud	  och	  uttryck,	  bra	  hals,	  mkt	  bra	  front	  och	  förbröst,	  normalt	  
vinklad	  bakställ,	  mkt	  bra	  ben	  och	  tassar,	  välformat	  bröstkorg	  men	  ngt	  kort	  bröstben,	  rör	  sig	  utm.	  Runtom	  men	  rullar	  
en	  aning	  i	  ryggen,	  utm.päls,	  härlig	  temperament.	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  PN3	  
4	  year.	  Excellen.	  type,	  nice	  clean	  sut	  head	  with	  good	  express.	  Good	  bite,	  excellen.	  neck,	  well	  angulled	  front	  and	  back,	  
good	  forchest,	  excel.	  body	  and	  very	  nice	  croup.	  Carries	  herself	  very	  nicely	  on	  the	  move,	  A	  little	  broad	  in	  front.	  Happy	  
temperament.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  PN4	  
Seistessä	  kaunis,	  tasapainoinen	  kokonaisuus.	  Kaunislinjainen,	  hyväilmeinen	  narttumainen	  pää.	  Jalo	  kaula.	  Kauniisti	  
laskeva	  selkälinja.	  Raajoissa	  hyvät	  kulmaukset.	  Säännölliset,	  tehokkaat	  liikkeet.	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  	  
Vahva.	  hyvä	  rakenteinen	  narttu.	  Erinomainen	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Erinomainen	  lapakulmaus	  ja	  täyteläinen	  eturinta.	  
Hvyä	  rintakehän	  syvyys	  ja	  tilavuus.	  Erinomainen	  takaosa.	  Kaunis	  turkki.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN3	  	  



Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  hyvä	  luustoinen	  narttu,	  jolla	  kaunis	  pää	  &	  ilme.	  Täyteläinen	  eturinta	  ja	  runko.	  Kaunis	  kaula	  
ja	  ylälinja.	  Erinom.	  hännän	  kiinnitys.	  Hyvin	  kulm.	  liikkuu	  hyvin.	  Esitetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  	  
Excellent	  type	  and	  size.	  Could	  be	  more	  feminen	  overall.	  Excellent	  shape	  of	  head	  but	  too	  big	  and	  light	  eyes.	  
Outstanding	  neck	  and	  topline.	  Correct	  tailset.	  Very	  well	  angulated	  and	  bodied.	  Excellent	  bone	  and	  feet.	  Beatiful	  coat.	  
Moves	  extreamlly	  well	  from	  all	  sides.	  Powerful	  reach	  and	  drive.	  	  
	  
	  
Adamant´s	  Let´Em	  Talk	   	   FIN10717/06	  	   s.	  02.12.2005	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	   e.	  Adamant´s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
4years	  old,	  good	  size	  &	  proportions.	  Typical	  head	  &	  elegant	  neck.	  Correct	  bodystructure	  &	  movement.	  	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN4	  
Sopusuhtainen	  narttu	  jolla	  hyvät	  ääriviivat.	  Kaunispiirteinen	  pää,	  kevyt	  kuono-‐osa.	  Hyvä	  kaula.	  Sopiva	  luusto	  tälle	  
nartulle.	  Liikkuu	  tehokkaasti.	  	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN	  CACIB	  VSP	  
Tyylikäs	  linjakas	  narttu	  jolla	  viehättävä	  pää.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Liikkuu	  hyvällä	  
askelmitalla	  kantaa	  itsensä	  kauniisti.	  Erinomainen	  turkki	  ja	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Hyvin	  narttumainen	  edestä	  niukasti	  kulmautunut	  ja	  hieman	  jo	  liian	  pitkäkaulanen	  tyttö.	  Hyvä	  häntä.	  Löysät	  
kyynärpäät.	  Seisoo	  ja	  liikkuu	  hieman	  kinnerahtaasti.	  Kuono	  voisi	  olla	  hieman	  vahvempi.	  Oikea	  karvan	  laatu,	  ei	  
parhaassa	  kunnossa.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  
Feminin	  välbalanserad	  tik	  med	  vackra	  linjer	  och	  proportioner,	  bra	  ben	  tassar	  och	  vinklar,	  vackert	  huvud	  som	  kunde	  
ha	  ngt	  djupare	  nosparti,	  välformad	  bröstkorg,	  rör	  sig	  ngt	  tätt	  bak.	  Ngt	  utåtvridna	  armbågarna,	  härlig	  steg	  från	  sidan,	  
bra	  pälskvalitet	  som	  dagen	  är	  i	  fälling,	  utm.temperament.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Lovely	  feminin	  head.	  Good	  reach	  of	  neck.	  True	  front	  with	  good	  depth.	  Compact	  body	  with	  lovely	  ribbing.	  Strong	  in	  
loin.	  Good	  rear	  angulation.	  Moved	  free	  with	  reach	  &	  drive.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Sopivan	  kokoinen	  tyylikäs	  runkon	  mitt.	  suh.	  hyvä.	  Jalo	  pää	  ja	  kaula,	  erin.	  om.	  ylälinja.	  Hyvin	  k	  ulmautuneet	  raajat.	  
Hyvä	  rinnan	  syvyys.	  Kauniisti	  esiin	  työntyvä	  rinnan	  pää.	  Näyttävät	  liikkeet.	  Kantaa	  itsensä	  hyvin.	  Hieman	  
pystypäisesti.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  	  
Correct	  size.	  Overall	  a	  little	  light	  in	  bone.	  Good	  spring	  of	  rib.	  Somewhat	  light	  in	  eye.	  Good	  angles.	  Good	  movement.	  
Good	  type.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI4	  	  



Erittäine	  tyylikäs	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Kuono	  voisi	  olla	  hieman	  pitempi	  mutta	  erinomainen	  pään	  profiili.	  Kaunis	  
ylälinja.	  Erinomainen	  lapakulmaus	  ja	  eturinta.	  Tarpeeksi	  vahva	  luusto	  suhteessa	  kokoon.	  Erinomaiset	  
takakulmaukset.	  Karva	  ruskeissa	  läiskissä	  hieman	  pehmeä.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Kautaltaa	  	  hyvin	  fem.	  Erinom.	  tyyppiä	  ja	  erinom.	  mittasuhteet	  omava.	  5-‐vuotias	  narttu,	  jonka	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  
pidempi.	  Riittävä	  raajaluusto.	  Toivisin	  täyteläemmän	  eturinnan.	  Karvapeite	  ei	  kaunemmillaan.	  Kaunis	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Liikkuu	  hyvin.	  Esitetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN3	  	  
Topquality	  bitch	  who’s	  very	  feminen	  overall.	  Outstanding	  type	  and	  proportations.	  Excellent	  feminen	  head.	  eyes	  could	  
be	  bit	  smaller.	  Geourgeous	  neck	  and	  topline.	  Very	  well	  build	  and	  balanced.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  
Outstanding	  coat.	  She’s	  an	  outstanding	  mover	  from	  all	  sides,	  with	  lot	  style.	  Very	  well	  presented.	  	  
	  
	  
Adamant´s	  Let	  Me	  See	   	   FIN10718/06	  	   s.	  02.12.2005	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	   e.	  Adamant´s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  ROP	  	  	  
4years	  old,	  exc.	  proportions.	  Typical	  head	  with	  very	  nice	  expression.	  Correct	  bodystructure	  with	  very	  good	  movement.	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN2	  
Erittäin	  sopusuhtainen	  narttu	  jolla	  hyvä	  pään	  profiili.	  Vahva	  sukupuolileima,	  hyvä	  otsalinja.	  Haluan	  enemmän	  
eturintaa.	  Rodunom.	  ylälinja.	  Liikkuu	  hyvin.	  	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN2	  
Linjakas	  tyylikäs	  narttu	  jolla	  erinomainen	  pää.	  Upea	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  rakenne	  kauttaaltaan.	  Liikkuu	  
yhdensuuntaisesti	  ja	  tehokkaasti.	  Upea	  turkki.	  Erinomainen	  luonne.	  
Lappeenranta	  KR	  5.4.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN2	  
Erinomaisen	  tyyppinen	  laadukas,	  linjakas	  ja	  tasapain.narttu.	  Hyvä	  näyttely	  kunto.	  Erittäin	  ilmeikäs	  pää.	  Hienot	  linjat.	  
Seistessä	  ja	  liikkeessä	  tasapainoinen	  raajarakenne.	  Esiintyy	  ihanalla	  asenteella	  ja	  kantaa	  itsensä	  kauniisti.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN2	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva.	  Hyvä	  ilme.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Hieman	  niukat	  etu-‐	  hyvät	  
takakulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  edestä	  löysästi,	  hyvin	  sivulta	  katsoen.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN	  ROP	  
Vacker	  välbalanserad	  och	  välgående,	  utm.huvud	  och	  uttryck,	  balanserade	  vinklar,	  passande	  benstomme,	  välformat	  
bröstkorg,	  rör	  sig	  med	  härlig	  steg,	  utm.attityd	  och	  resning,	  utm.päls,	  härlig	  temperament.	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN1	  ROP	  
4	  year.	  Excellen.	  type,	  size	  and	  propotions.	  Clean	  cut	  classical	  springhead	  with	  nice	  expression.	  Good	  bite	  an	  well	  set	  
ears.	  Excell.	  neck	  an	  angul.	  front	  and	  bac.	  Good	  fochest	  and	  body.	  Corect	  crap	  but	  tail	  a	  little	  high	  on	  the	  move.	  
Correct	  springer	  movement	  and	  happy	  attitude.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN1	  ROP	  



Kauttaaltaan	  tasapainoinen	  ja	  oikein	  rakentunut.	  Tyylikäs	  ylälinja.	  Hyvin	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Silkkinen	  turkki.	  
Tehokkaat	  liikkeet	  ja	  hyvä	  ulottuvuus	  edessä.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN2	  
Very	  feminin	  alltrough.	  Strong	  neck.	  Lovely	  front.	  Compact	  body	  with	  good	  rib.	  Strong	  in	  rear.	  Moves	  very	  true	  with	  
reach	  &	  drive	  keeping	  correct	  topline.	  
Mäntsälä	  KR	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN1	  ROP	  	  
Erinomasen	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  on	  oikea	  runkon	  mittasuhteet.	  Ihan	  pää	  ja	  viehättävä	  	  ilme.	  Erinomainen	  
ylälinja.	  Hvyä	  eturinta	  ja	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Levät	  reidet	  ja	  erinom.	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  hyvin.	  Esitetään	  
erinomaisesti.	  	  
Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN1	  ROP	  	  
Beautiful	  bitch.	  Excellent	  bone	  and	  body	  proportions.	  Typical	  head.	  Strong	  scissors	  bite.	  Beautiful	  outline.	  Ecxellent	  
mover.	  Excellent	  coat.	  	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN1	  ROP	  	  
Upeassa	  kunnossa	  esitetty	  valio	  joka	  puolustaa	  	  hyvin	  titteliään.	  Upeat	  mitt.	  suht.	  ja	  linjat	  käyttäytyy	  ja	  liikkuu	  
mallikkaasti.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  	  PN3	  	  
Good	  size.	  Pretty	  bitch.	  Good	  head.	  Good	  angles.	  Spring	  of	  rib	  sufficient.	  Tailset	  good.	  Lovely	  flowing	  movement.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN1	  ROP	  CACIB	  	  
Erittäin	  hieno	  ja	  korkealuokkainen	  narttu.	  Tyylikäs	  ja	  erittäin	  hyvä	  rakenteinen.	  Lyhyt,	  tiivis	  runko.	  Pitkä	  
kaunislinjainen	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Korkea	  säkä,	  kaunis	  ylälinja.	  Erinomainen	  lapakulmaus.	  Täyteläinen	  eturinta.	  
Erinomaset	  takakulmaukset	  ja	  vahvat	  liikkeet.	  Erinomaisessa	  kunnossa.	  Huippu	  yksilö.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN2	  	  
Trevlig	  temperament.	  Vackert	  feminint	  huvud	  me	  bra	  uttryck.	  Vacker	  hals.	  Korrekt	  vinklad	  fram	  och	  bak.	  Passande	  
benståmme.	  Mkt	  bra	  rörelser,	  lite	  slarvig	  I	  fronten.	  Bra	  bröstkorg.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN1	  ROP	  HeW-‐10	  
Hyvin	  kaunis	  kokonaisuus,	  joka	  suhteessa.	  Erinomaiset	  mittasuhteet,	  runko,	  turkki	  ja	  sopiva	  raajaluusto.	  Kaunis	  pää.	  
Todella	  kaunis	  ylälinja.	  Eriom.	  kulmaukset	  ja	  liikkeet.	  Erinomasessa	  kunnossa.	  Esittää	  itsensä	  ja	  esitetään	  
erinomasesti.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN2	  
Topquality	  bitch,	  outstanding	  type	  and	  balance	  Excellent	  head	  and	  expression.	  Super	  neck	  and	  topline.	  Extreamly	  well	  
build	  and	  bodied.	  Outstanding	  coat.	  Outstanding	  mover	  from	  all	  sides.	  With	  lot	  of	  style,	  power	  and	  typical	  carriage.	  	  
	  
	  
Adamant’s	  Partypiece	   	   FIN11025/99	  	   s.	  07.12.1998	  
i.	  Melverly	  Mystery	  Maker	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Rose	  D’Amore	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Mäntsälä	  KR	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  PN4	  VASERT	  VETROP	  



Lähes	  12v.	  Iloisesti	  esintyvä	  veteraani.	  Kaunis,	  joksin	  jo	  hieman	  kuivunut	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Erinomainen	  runko.	  
Hyvät	  kulmausket.	  Liikkuu	  ikäisekseen	  uskomattoman	  hyvin.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  	  
	  
	  
Adamant´s	  Perfect	  Dolly	   	   FIN56501/07	  	   s.	  16.10.2007	  
i.	  Linmoor	  Your	  Majesty	   e.	  Adamant´s	  Let´Em	  Talk	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  
Mittasuhteiltaan	  erinomainen	  tyylikäs	  narttu	  jolla	  erinomainen	  pää.	  Upea	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Tasapainoiset	  
kulmaukset.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Liikkuu	  vauhdikkaasti	  ja	  hyvällä	  askelmitalla.	  Erinomainen	  turkin	  laatu	  ja	  luonne.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  
Rätt	  mkt	  feminin	  tik	  på	  den	  mindre	  sidan,	  vackra	  linjer	  och	  proportioner,	  tilltalande	  huvud	  och	  uttryck,	  utm.hals	  front	  
och	  förbröst,	  ngt	  övervinklad	  bakställ.	  Bra	  bröstkorg	  och	  passande	  bestomme,	  rör	  sig	  med	  utm.steglängd,	  ännu	  lite	  
slarviga	  frambensrörelser,	  utm.	  Päls	  och	  temperament.	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Rather	  small	  bitch,	  but	  very	  elegant.	  Feminine	  head.	  Correct	  bite.	  Beautiful	  neck	  and	  topline.	  Well	  angulated	  all	  over.	  
Well	  developed	  body.	  She	  has	  a	  very	  long	  second	  thighs	  wich	  make	  her	  move	  with	  very	  long	  step.	  Beautiful	  coat.	  Nice	  
temper.	  
Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN2	  SERT	  	  
Excellent	  type.	  Very	  feminine,	  compact.	  Very	  well	  developed	  skull.	  Typical	  expression.	  Scissors	  bite.	  Excellent	  topline	  
and	  tail	  carriage.	  Correct	  shape	  of	  ribcage.	  Very	  well	  angulated	  front	  and	  behind.	  Super	  mover.	  Correct	  coat	  texture.	  	  
	  
	  
Adamant´s	  Perfect	  Edition	   FIN56504/07	  	   s.	  16.10.2007	  
i.	  Linmoor	  Your	  Majesty	   e.	  Adamant´s	  Let´Em	  Talk	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Tukevassa	  kunnossa	  esitettävä	  narttu.	  Hyvänmallinen	  pää,	  kaunis	  kaula.	  Hieman	  raskas	  runko.	  Hieman	  painunut	  
selkä.	  Hyvät	  raajat.	  Hyvälaatuinen	  karva.	  Voisi	  liikkua	  tehokkaammin.	  Miellyttävä	  luonne.	  Lihavuus	  häiritsee.	  
	  
	  
Adamant´s	  Perfect	  Feelin´	  	   FIN56502/07	  	   s.	  16.10.2007	  
i.	  Linmoor	  Your	  Majesty	   e.	  Adamant´s	  Let´Em	  Talk	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  VASERT	  	  
2years,	  exc	  proportions.	  Enough	  strong	  bones.	  Correct	  head	  and	  expression.	  Correct	  topline,	  very	  good	  angulation.	  
Exc.	  forcheast,	  good	  movement.	  
Kauhajoki	  RN	  10.4.2010;	  Reia	  Leikola-‐Waldén,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN1	  ROP	  SERT	  



Kaunislinj.	  hyvin	  kehitt.	  narttu,	  jolla	  hieno	  pään	  profiili.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinom.	  runko.	  Tasap.	  kulm.	  raajat.	  
Hyvä	  luusto.	  Toivoisin	  hieman	  enemmän	  raajakorkeutta.	  Saisi	  liikkua	  leveämmin	  ja	  voimakkaammin	  takaa.	  Liikkuu	  
erinom.	  sivusta	  ja	  säilyttää	  liikkeessä	  siluettinsa.	  Ihastuttava	  turkki,	  hyvä	  luonne.	  
Laitila	  R	  17.4.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  
Hyvät	  mittasuht.omaava	  narttu	  jolla	  kaunis	  ilmeinen	  pää,	  joskin	  silmät	  voisi	  olla	  tummemmat.	  Hyvä	  rintakehä,	  mutta	  
eturinta	  puutteellinen.	  Kantaa	  häntäänsä	  turhan	  korkealla.	  Harppova,	  korkea	  etuliike.	  Takaliikkeissä	  hieman	  
kinnerahtautta.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Tasapainoinen	  raajarakenne	  ja	  luusto.	  Hyvä	  karva	  ja	  käytös.	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Beautiful	  silhouette.	  Bich	  of	  good	  size	  and	  excellent	  type.	  Feminine	  head.	  Correct	  bite.	  Beautiful	  neck	  and	  topline.	  
Well	  angulated	  all	  over.	  Well	  developed	  body.	  Sound	  happy	  mover.	  Beautiful	  coat.	  Nice	  temper.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN2	  VARACA	  
Good	  size	  bitch.	  All	  features	  very	  good	  or	  excellent.	  Moves	  well.	  I	  like	  very	  much.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
3	  year	  excellent	  type	  and	  size.	  Very	  well	  build	  and	  balanced	  bitch.	  Beautiful	  head	  and	  expression.	  Needs	  more	  stop.	  
Outstanding	  neck	  and	  topline.	  Correct	  tailset.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Beautiful	  coat.	  Moves	  a	  bit	  close	  behind.	  	  
	  Outsanding	  mover	  from	  side,	  typical	  mover	  with	  good	  carriage.	  Covering	  ground.	  	  
	  
	  
Adamant´s	  Photo	  Model	   	   FI31586/09	   	   s.	  04.04.2009	  
i.	  Goldmoore´s	  Gold	  Dreamer	  	  	  	  	  e.	  Adamant´s	  So	  Far	  So	  Good	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  	  
eritt.	  hyvän	  tyyppinen,	  sopivan	  kokoinen	  narttu,	  vielä	  hieman	  kevyt	  kuono-‐osa.	  Oikea	  purenta,	  silmät	  saavat	  vielä	  
vummua,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  sopiva	  luusto,	  hyvät	  käpälät,	  eturinta	  ja	  runko	  saa	  vielä	  voimistua,	  hyvät	  kulmaukset,	  
vielä	  hieman	  levoton	  ylälinja,	  liikkuu	  hyvin,	  mukava	  käytös.	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Keskivahva,	  oikealnjainen	  juniori,	  jolla	  pää	  vielä	  kovin	  kesken	  kehityksen.	  Silmät	  saavat	  tummua	  ja	  kuono-‐osa	  
täyttyä.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Luonnollisesti	  vielä	  kauttaaltaan	  kapea.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  
vielä	  löysästi	  edestä.	  Hieman	  luisu	  lantio.	  Upea	  turkin	  laatu.	  Erinomainen	  luonne.	  
Lappeenranta	  KR	  5.4.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Niukkakarvainen	  hyvin	  narttumainen.	  Kivat	  mittasuhteet	  ja	  raajaluuston	  omaava	  narttu.	  Hyvä	  ylälinja.	  Sopivat	  
takakulmaukset.	  Vielä	  vähän	  vaatimaton	  pää	  kuono	  saa	  täyttyä,	  solakka	  hyvä	  runko.	  Liikkeiden	  tulee	  vahvistua.	  Vielä	  
aika	  huolimaton	  etuaskel.	  Karva	  ja	  liikkeet	  tarvitsevat	  aikaa.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Feminine	  tik,	  ännu	  luftig	  helhet,	  fint	  huvud	  och	  uttryck	  men	  ngt	  runda	  ögon.	  Bra	  hals	  front	  och	  förbröst,	  välkroppad	  
för	  ålder,	  tillräckligt	  vinklad	  bakställ,	  rör	  sig	  med	  bra	  energi	  och	  bra	  steg	  fram,	  ngt	  kort	  steg	  bak,	  utm.	  Pälskvalitet,	  
mkt	  trevlig	  temperament.	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN4	  SERT	  



Hyvin	  rakentunut	  nuori	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Erinomainen	  kaula.	  Sopusuhtainen	  runko.	  Erittäin	  hyvä	  ylälinja.	  Erittäin	  
hyvät	  raajat.	  Hyvänlaatuinen	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
Nice	  overall	  outline.	  Good	  balance.	  Feminine	  head.	  Eyes	  could	  be	  darker.	  Lacks	  a	  little	  in	  front.	  Has	  good	  depth	  for	  her	  
age.	  Enough	  rib.	  Good	  bone.	  Good	  rear	  angulations	  and	  muzzles.	  Good	  topline	  to	  tail.	  Well	  presented	  coat.	  Once	  
settled	  shows	  drive	  and	  is	  sound	  but	  is	  in	  clinid	  to	  pace.	  
Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Correct	  breed	  type.	  Very	  elegant.	  Well	  developed	  for	  age.	  Should	  have	  better	  stop.	  Rather	  too	  light	  eyes.	  Scissors	  bite.	  
Excellent	  neck,	  topline	  and	  tailset.	  Correct	  angulations	  and	  side	  movement.	  Front	  movement	  could	  be	  better.	  
Excellent	  coat	  texture.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  NUO	  H	  	  
Fine	  bitch.	  Head	  not	  (hound	  like)	  typical.	  LAks	  spring	  of	  rib.	  	  
	  
	  
Adamant´s	  Proudly	  Presents	   FI31585/09	   	   s.	  04.04.2009	  
i.	  Goldmoore´s	  Gold	  Dreamer	  	  	  	  e.	  Adamant´s	  So	  Far	  So	  Good	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
9months	  old,	  exc	  size	  &	  proportions,very	  nice	  feminine	  head.	  Nice	  expression,	  enough	  long	  neck.	  Exc.	  bodystructure	  
for	  her	  age.	  Correct	  angulation.	  Exc	  movement.	  	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  VASERT	  
Kaunispiireinen,	  iloinen	  narttu,	  jolla	  harvinaisen	  kaunis	  pään	  sivukuva,	  jalo	  kaula.	  Korostunut	  säkä.	  Hyvin	  kehittinyt	  
runko	  jossa	  syvyyttä.	  Kauniit	  pyöreät	  tiivit	  käpälät.	  Sopivasti	  kaareutunut	  lanneosa,	  joka	  toimii	  mausteena	  tälle	  
pakkaukselle.	  Eloisat	  liikkeet,	  hyvä	  turkki.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  takaa	  todella	  hyvin	  liikkuva,	  mutta	  edestä	  vielä	  kovin	  leveästi.	  Viehättävä	  ilme,	  kauniit	  
korvat.	  Hyvä	  niskalinja.	  Erinomainen	  hännän	  kiinnitys	  ja	  kantotapa.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  
käytös.	  Huolimatta	  löysästä	  etuosasta	  kaunis	  kokonaisuus.	  
Koski	  Tl	  R	  2.5.2010;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Erinomainen	  12kk	  vanha	  juniorinarttu,	  jolla	  kaunis	  feminiininen	  pää.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Ikäisekseen	  hyvin	  
kehittynyt	  eturinta.	  Vahva	  luusto.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Aavistuksen	  pitkä	  lanneosa.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  
Hyvä	  leveä	  reisi.	  Liikkuu	  rodunomaisella	  askeleella,	  vielä	  hieman	  leveästi	  edestä.	  Erinomainen	  luonne.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  ERI-‐	  
Pretty	  young	  bitch,	  lovely	  outline,	  plenty	  bone	  and	  good	  feet,	  good	  ribs,	  moved	  well	  with	  good	  tail	  carriage.	  
Mäntsälä	  KR	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN2	  SERT	  ROYAL	  CANIN	  	  ROP-‐JUNIORI	  
Erinomaista	  tyyppiä	  ol	  eva	  juniori,	  jolla	  on	  upeat	  ääriviivat.	  Kaunis	  pää	  ja	  viehettävä	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Erinomainen	  
eturinta	  ja	  runko.	  Hieman	  pitkä	  lanne.	  Erinom.	  takakulmaukset	  ja	  hyvä,	  matala	  kinner.	  Esitetään	  erinmaisessa	  
näyttely	  kunnossa.	  Liikkuu	  hyvin.	  	  
Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  	  



Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN3	  VASERT	  	  
Beautiful	  young	  bitch.	  Excellent	  bone	  and	  proportions.	  Lovely	  head	  and	  expression.	  Scissors	  bite.	  Excellent	  neck	  and	  
topline.	  Merry	  tail.	  Excellent	  forechest.	  Very	  well	  angulatated	  front	  and	  behind.	  Typical	  	  side	  movement.	  Front	  
movement	  could	  be	  better.	  Excellent	  coat	  texture.	  	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  VASERT	  	  
Erinom.	  kokonaisuus.	  Upeat	  linjat	  ja	  mitt.	  suht.	  liioittelematon	  kaunis	  pää.	  Hyvä	  ryhti.	  Hyvä	  runko	  ja	  luuston	  vahvuus.	  
Hyvä	  turkin	  laatu,	  mutta	  nyt	  ei	  parhaassa	  karvassaan.	  Liikkuu	  näyttäytyvästi,	  luottavaisesti.	  Käyttäytyy	  
erinomaisesti.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  	  
Good	  sized	  bitch.	  Slightly	  long.	  Could	  do	  with	  more	  spring	  of	  rib.	  Perhaps	  too	  fine	  bones	  for	  age.	  Good	  angles	  .	  Good	  
movement.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Erittäin	  kaunis	  tasapainoinen	  ja	  hyvä	  rakenteinen	  narttu.	  Erittäin	  kaunis	  pää.	  Erinomainen	  lapakulmaus	  ja	  eturinta.	  
Täyteläinen	  rintakehä.	  Erinomaiset	  takakulmaukset,	  leveä	  reisi.	  Kaunis	  ylälinja,	  korkea	  säkä.	  Huippuluokan	  yksilö.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  	  
Härlig	  tik	  med	  utm.	  temperament.	  Vackert	  feminint	  huvud	  med	  bra	  uttryck.	  Välkroppad.	  bra	  vinklar	  fram	  och	  bak.	  
Står	  bra	  på	  sina	  tassar.	  Rör	  sig	  mkt	  bra	  från	  sidan,	  lite	  lösa	  armbågar.	  Kunde	  vara	  lite	  högre	  på	  benen.	  	  
	  Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN4	  VASERT	  	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva,	  erinom.	  mittasuhteet	  omaava.	  Kaunis	  päinen	  ja	  ilmeinen	  narttu,	  jolla	  	  on	  sopiva	  raajaluusto.	  
Hyvä	  runko	  ja	  turkki.	  Rodunomainen	  käytös.	  Erinomaset	  kulmaukset.	  HYvin	  kaunis	  ylälinja	  ja	  kaula.	  Eriom.	  liikkeet.	  
HYvin	  tyylikäs	  kokonaisuus.	  Estetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN1	  ROP	  SERT	  CACIB	  VOITTAJA2010	  	  
Top	  quality	  young	  bitch	  in	  excellent	  type	  and	  size.	  Geourgeous	  feminine	  head	  and	  expression.Outstanding	  neck	  and	  
topline.	  Correct	  tailset.	  She	  is	  extreamly	  well	  build.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Excellent	  coat.	  A	  bit	  loose	  in	  elbows	  
while	  moving.	  She’s	  an	  outstandings	  mover	  covering	  well	  ground.	  She	  give	  a	  beautiful	  and	  typical	  silhunette	  (?)	  of	  
breed	  both	  standing	  and	  moving.	  	  
	  
	  
Adamant´s	  So	  Far	  So	  Good	   FIN35173/07	  	   s.	  11.05.2007	  
i.	  High	  Score	  On-‐The-‐Move	   e.	  Adamant´s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN1	  ROP	  
erinom.	  tyyppi	  ja	  koko,	  hyvin	  kaunis	  ilmeinen	  narttu	  jolla	  jolla	  hyvä	  pää	  ja	  purenta,	  sopiva	  silmien	  vär,	  kaunis	  kaula	  ja	  
ylälinja,	  hyvä	  luusto,	  hyvä	  eturinta	  ja	  runko	  	  hyvin	  kulmauksin,	  erinom.	  liikkuja,	  mukava	  käytös.	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Voimakas	  narttu	  jolla	  erinomainen	  pään	  profiili.	  Hieman	  pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  kaula.	  Tasapainoitteiset	  kulmaukset.	  
Hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Liikkuu	  sujuvasti	  hyvällä	  askelmitalla.	  Erinomainen	  turkin	  laatu	  ja	  luonne.	  
Lappeenranta	  KR	  5.4.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN3	  



Erinom.tyyppi.	  Hyvin	  vauhdikas	  ja	  tyylikäs	  esiintyjä.	  Tasapainoinen	  nartun	  pää.	  Hyvä	  leveys	  etuosassa	  ja	  rungossa.	  
Hyvä	  tasapaino	  kulmauksissa,	  vähän	  kapea	  takaa.	  Erinom.ulottuva	  sivuliike.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI4	  
Feminine	  tik	  med	  bra	  proportioner,	  mkt	  tilltalande	  huvud	  och	  uttryck,	  bra	  hals,	  framskjuten	  skuldra	  och	  rak	  överarm,	  
normalt	  vinklad	  bakställ,	  ngt	  knapp	  förbröst	  men	  välformat	  bröstkorg,	  rör	  sig	  ngt	  trångt	  bak,	  tillräcklig	  steg	  från	  
sidan,	  utm.	  Päls,	  mkt	  trevlig	  temperament.	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN	  ROP	  
Erinomainen	  narttu.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erittäin	  hyvä	  kaula.	  Erinomainen	  runko.	  Tyylikäs	  ylälinja.	  Erinomaiset	  
raajaat.	  Kaunis	  karvapeite.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  Miellytävä	  käytös.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  VAL	  ERI4	  
Nice	  overall	  balance,	  very	  feminine.	  Pretty	  head	  &	  expression.	  Good	  neck	  &	  shoulders	  &	  topline.	  Good	  front	  
angulations,	  nice	  bend	  of	  stifle.	  Nice	  coat	  presentation,	  good	  feathering.	  She’s	  very	  close	  behind,	  sound	  in	  front.	  Good	  
extension,	  free	  mover.	  
Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  	  
Correct	  breed	  type.	  Strong	  bones.	  Muzzle	  	  could	  be	  better	  chiseled	  under	  the	  eyes.	  Scissors	  bite.	  Excellent	  neck.	  A	  bit	  
soft	  back.	  Correct	  tail.	  Excellent	  forechest.	  Very	  well	  angulated.	  Excellent	  side	  movement,	  a	  bite	  close	  behind.	  	  Good	  
coat	  texture.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  VAL	  EH3	  	  
Nice	  bitch.	  Good	  head	  and	  neck,	  front	  and	  behind	  quarters.	  Could	  do	  with	  more	  spring	  of	  rib	  for	  a	  bitch	  of	  her	  age.	  
Moves	  wide	  in	  front.	  	  
	  
	  
Adamant´s	  Take	  This	  Dance	   FIN45487/06	  	   s.	  01.09.2006	  
i.	  Rindi´s	  Pablo	  Picasso	   e.	  Adamant´s	  World	  Premiere	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN4	  
3	  years	  old,	  good	  size,	  littel	  bit	  long	  in	  loin.	  Strong	  bones,	  good	  head,	  exc	  bodystrukture,	  nice	  movement.	  	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  EH4	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Hieman	  raskas	  kallo	  ja	  hieman	  liikaa	  huulia.	  Hyvä	  kaula.	  Riittävät	  etu-‐	  ja	  erinomaiset	  
takakulmaukset.	  Pitkä	  lanneosa.	  Erinomainen	  karva.	  Liikkuu	  edestä	  löysästi,	  hyvin	  takaa	  ja	  sivusta	  katsottuna.	  
Pyhäjärvi	  R	  24.4.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  PN4	  
Fem.aavistuksen	  pitkärunkoinen	  narttu.	  Hyvä	  sileä	  poskinen	  pää	  missä	  kuonoon	  ja	  kallon	  ylä	  ja	  alalinja	  hieman	  
erisuunt.	  Kaunis	  niskan	  kaari.	  Hyvä	  selkä.	  Lantio	  voisi	  olla	  hieman	  viistompi,	  sopiva	  luusto	  hyvät	  kulm.hyvät	  
sivuliikkeet	  kapeat	  takaa.	  Hyvä	  karva	  ja	  miellytt.luonne.	  
Kuusamo	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN4	  
3v.	  tyypiltään	  erinomainen	  narttu,	  hyvä	  sukupuolileima,	  oik.linjainen	  pää,	  tummat	  silmät,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  
tilava	  runko,	  hieman	  kapea	  eturinta,	  hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa,	  suorat	  edestakaisliikk.	  Sivuliikkeessä	  hyvä,	  
tehokas	  askel,	  kaunis	  turkki,	  hyvä	  raajaluusto,	  hyvin	  esitetty.	  
Haukipudas	  RN	  30.5.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  



Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN2	  
Kaunis	  linjakas	  narttu	  jolla	  eritt.	  hyvä	  pää	  joskin	  runsas	  kaulanahka	  &	  vuotavat	  silmät	  häiritsee	  kokonaisuutta.	  
Kaunis	  kaula	  &	  ylälinja.	  Tasapainoinen	  raajarakenne	  &	  hyvä	  luusto.	  Erinom.	  eturinta	  &	  rintakehä.	  Aavistuksen	  pitkä	  
lanne.	  Erit.	  hyvät	  liikkeet.	  Erinomainen	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva,	  sopivan	  vahvuuden	  amaava	  narttu,	  jolla	  erinom.	  runko.	  Saisi	  olla	  tiivimpi	  etuosaltaan.	  
Miellyttävä	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  karvan	  laatu.	  Sopivasti	  kulmautunut.	  Estetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Excellent	  type	  and	  size.	  Too	  heavy	  in	  head.	  Well	  placed	  ears.	  Excellent	  neck	  and	  topline	  and	  tailset.	  Excellent	  
angulations	  and	  substance.	  Excellent	  ribcage.	  Excellent	  coat.	  A	  bit	  long	  in	  loin.	  Moves	  very	  well	  from	  all	  sides.	  	  
	  
	  
Aitoc´s	  Avon	  Cassirer	  Bellus	   FIN58635/07	  	   s.	  12.11.2007	  
i.	  Ancer´s	  Dynamite	  Charm	   e.	  Foogel	  Going	  For	  Gold	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Pertunmaa	  R	  10.4.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Hyvin	  rakentunut	  narttu	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvän	  mallinen	  ja	  kaunis	  pää.	  Hyvä	  kaula,	  aavistuksen	  kevyt	  runko	  
ja	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Hyvänlaatuinen	  niukahko	  karva,	  liikkuu	  hyvin,	  miellyttävä	  luonne.	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijins,	  Hollanti	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  	  
2.5years	  old.	  Feminin	  bitch.	  Could	  do	  with	  a	  bit	  more	  bone	  and	  substance.	  Correct	  proportions.	  Feminin	  in	  head	  
profile	  and	  expression.	  Needs	  more	  stability	  in	  front	  	  standing	  and	  on	  the	  move.	  Correct	  rear	  angulation.	  Well	  done	  
body.	  Correct	  coat	  quality	  and	  color.	  Could	  be	  firmer	  on	  the	  move.	  Nice	  temperament	  and	  presentation.	  	  	  
	  
	  
Almond	  Tree´s	  Most	  Wanted	   FIN53666/07	  	   s.	  14.06.2007	  
i.	  Livingdale´s	  Fisher	  Spot	   e.	  Foogel	  Magic	  Believer	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Pertunmaa	  R	  10.4.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  
Kaunis	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet	  ja	  hyvän	  mallinen	  pää.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme,	  sopusuhtainen	  runko,	  hieman	  
niukasti	  kulmautunut	  edestä,	  hyvin	  takaa,	  hyvä	  ylälinja,	  karva	  ei	  aivan	  parhaimmillaan,	  liikkuu	  hyvin,	  miellyttävä	  
luonne.	  
Kangasniemi	  KR	  13.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN1	  VSP	  SERT	  
Feminiininen,	  hyvät	  mittasuht.	  Oikein	  hyvä	  pää.	  Lempeä	  ilme.	  Kaunis	  niska.	  Jäntevä	  ylälinja.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvät	  
kulm.	  Erinom.	  sivuliikkeet.	  Hyvät	  hapsut.	  Karva	  ok.	  Ryhdikäs	  kokonaisuus.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  feminiininen	  narttu,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Oikeanmallinen	  feminiininen	  pää,	  jossa	  silmät	  
saisivat	  olla	  tummemmat.	  Hyvä	  kaula	  ja	  seistessä	  hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  runko	  ja	  sopiva	  luusto.	  Hieman	  niukasti	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella,	  mutta	  saisi	  olla	  iloisempi.	  Turkki	  
ei	  ole	  tänään	  näyttelykunnossa.	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  



Tulos:	  AVO	  ERI4	  	  
Vahva	  narttu.	  Hyvä	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Turhan	  tukevassa	  kunnossa	  mutta	  siitä	  huolimatta	  kiinteä.	  Erinomainen	  
pää.	  Hyvä	  lapakulmaus	  ja	  täyteläinen	  eturinta.	  Syvä	  ja	  tilava	  rintakehä.	  Vahva	  takaosa.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Turkki	  ei	  
ole	  aivan	  parhaimmillaan.	  	  
	  
	  
Amber	   	   	   FIN28568/03	  	   s.	  19.05.2003	  
i.	  Livingdale’s	  Harlequin	  Man	  	  	  e.	  Springrain	  Sunbeam	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen	  
Tulos:	  KÄY	  H	  	  
6v.	  Voimakas	  runkoinen	  hyväluustoinen	  narttu.	  Rodunomaista	  tyyliä	  häiritsee	  ylipaino.	  Kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Hyvä	  
huulet	  ja	  purenta.	  Pehmeät	  ranteet.	  Liikkuu	  kinnerahtaasti	  takaa,	  sivusta	  hyvällä	  ulottovuudella.	  Mukava	  luonne.	  	  
	  
	  
Ancer´s	  Dream	  Of	  Goal	   	   FIN16635/05	  	   s.	  06.02.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	   e.	  Ancer´s	  Beauty	  Queen	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  	  
5v	  linjakas	  kaunisryhtinen	  narttu.	  Jolla	  on	  sopivasti	  raajaluustoa.	  Narttumainen	  pää,	  otsapenger	  saisi	  olla	  selvempi	  ja	  
huulet	  täyteläisemmät.	  Pitkät	  korvat,	  lyhyt	  kaula	  ja	  jyrkkä	  lantio.	  Hieman	  pehmeät	  ranteet.	  Kaunis	  vahva	  takaosa.	  
Liikkuu	  erin.om.	  sivuaskeella.	  Tänään	  löysästi	  kintereistä.	  	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Feminiinen	  mittasuhteitlaa	  oikea.	  Sivulinjoitaan	  oikea	  mutta	  edestä	  liian	  kapeakuonoinen	  nartun	  pää.	  Korvat	  oikein.	  
Hieamn	  lyhyt	  kaula	  ja	  etuasentoiset	  lavat.	  Niukat	  etukulmaukset,	  takana	  riittävät.	  Ylälinjassa	  paunma	  keskellä	  
selkää.	  Hieman	  köyristynyt	  lantio.	  Riittävän	  syvä	  tilava	  runko.	  Erinmaiset	  hieman	  takaa	  ahtaat	  liikkeet.	  Oikean	  
laatuinen	  hieman	  lainekas	  sopivasti	  hapsukas	  karvapeite.	  	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Feminine	  head,	  with	  correct	  eyes,	  could	  have	  little	  more	  deep	  in	  forehead,	  correct	  neck,	  good	  chest,	  good	  angulations	  
in	  front	  and	  back,	  moves	  very	  well,	  little	  short	  tail,	  stand	  good	  on	  feet.	  
	  
	  
Ancer´s	  Incredible	  Ida	   	   FIN28863/07	  	   s.	  30.04.2007	  
i.	  Ancer´s	  Dynamite	  Charm	   e.	  Ancer´s	  Carina	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  EH4	  
Have	  eaten	  little	  too	  much,	  nice	  feminine	  head,	  correct	  bite,	  good	  neck,	  little	  low	  in	  croup,	  but	  correct	  topline,	  good	  
angulations	  in	  front,	  good	  deep	  chest,	  moves	  well	  in	  the	  front,	  but	  should	  take	  out	  of	  step	  little	  more	  back,	  nice	  
temperament.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  H	  



Erittäin	  hyväntyyppinen	  narttu,	  joka	  esitetään	  tuhdissa	  kunnossa.	  Selkä	  jo	  leviää,	  ylimääräistä	  massaa	  sään	  ja	  
lantion	  päällä.	  Kaunisilmeinen	  pää.	  Loiva	  otsapenger.	  Kaulassa	  saisi	  olla	  ryhtiä	  enemmän.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  
luusto.	  Litteät	  käpälät.	  Kyynärpäät	  liikkeessä	  ulkokierteiset.	  
	  
	  
Ancer’s	  Jasmine	  Flower	   	   FIN43670/07	  	   s.	  15.07.2007	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  e.	  Ancer’s	  Beauty	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
3	  year.	  Good	  type,	  nice	  size,	  needs	  to	  fill	  out	  in	  her	  muscel	  but	  is	  clean	  cut	  on	  her	  scull.	  Good	  bite,	  and	  well	  set	  ears.	  
Very	  short	  in	  neck,	  straight	  ang.	  both	  fron	  an	  back,	  Lacks	  forchest.	  Heavy	  in	  weight,	  Moves	  wit	  a	  short	  steo	  on	  the	  
side	  without	  extasion.	  Good	  temperament.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Hyväntyyppinen,	  mutta	  tuhdissa	  kunnossa	  esitetty	  narttu.	  Kaunisilmeinen	  pää.	  Loiva	  otsapenger.	  Niukka	  huulilinja.	  
Kevyt	  alaleuka	  ja	  väljä	  purenta.	  Raajoissa	  hyvät	  kulmaukset.	  Kevyt	  luusto,	  litteät	  käpälät.	  Kihartuva	  karva.	  Liikkeet	  
säännölliset,	  mutta	  draivi	  puuttuu	  takaa.	  
	  
	  
Ancer’s	  One	  More	  Time	  	   	   FI19296/09	   	   s.	  21.02.2009	  
i.Quadmir’s	  Divine	  Nefertum	  	  	  	  	  e.	  With	  Touch	  Juicy	  Lucy	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  	  
Hyvin	  narttumainen,	  vielä	  vähä	  pentumainen.	  Hyvä	  kallo,	  koira	  on	  vähä	  hämillään	  ja	  siksi	  korvat	  vaikuttaa	  vähä	  
ylöskiinnittyneiltä.	  Hyvä	  runko	  ja	  taka	  osa.	  Erinomainen	  ulttuva	  kaula.	  Askellus	  on	  pentumaista	  ja	  edessä	  vielä	  
korkea.	  Hyvä	  taka-‐askel,	  laadukas	  karvapeite.	  	  
	  
	  
Ancer’s	  Perfect	  Peppi	   	   FI17828/10	   	   s.	  16.01.2010	  	  
i.	  Quadmir’s	  Noble	  Idja	  	   e.	  Ancer’s	  Carina	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  JUN	  EH3	  	  
Sop.	  kokoinen,	  Täyteläinen	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Riit.	  luusto.	  matalat	  käpälät.	  Hyvä	  turkki.	  Tasap.	  liikkeet.	  käpälät	  saisi	  olla	  
korkeammat.	  Tulisi	  käytt.	  iloisemmin.	  	  
	  
	  
Arrant	  Dancing	  Dear	   	   FIN10683/08	  	   s.	  8.11.2007	  
i.	  Kvistagrans	  Pride´n	  Joy	   e.	  Arrant	  Ramina	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  ERI-‐	  



Feminin	  head.	  Good	  clean,	  strong	  neck.	  True	  front	  with	  good	  depth	  of	  chest.	  Lovely	  ribbing.	  Strong	  loin.	  Moved	  very	  
soundly	  &	  free.	  
	  
	  
Astrospring´s	  Ismene	   	   	   FIN26134/04	  	   s.	  25.12.2003	  
i.	  Springmoon´s	  Magic	  Formula	   e.	  Astrospring´s	  Dione	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI4	  
Feminin	  head	  &	  expression.	  True	  front	  with	  good	  bone.	  Good	  depth	  of	  chest.	  Strong	  in	  loin.	  Good	  rear	  angulation.	  
Moved	  true.	  
	  
	  
Arrant	  Diffrent	  Doll	  	   	   FIN10684/08	  	   s.08.11.2007	  
i.	  Kvistagrans	  Pride’n	  Joy	  	   e.	  Arrant	  Ramina	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  H	  	  
Strong	  bitch.	  I	  prefer	  to	  see	  her	  a	  bite	  more	  elegant	  and	  feminine.	  Good	  head.	  Rather	  light	  eyes.	  Scissors	  bite.	  Good	  
ears.	  Correct	  neck.	  Rahter	  soft	  back.	  Should	  have	  better	  shape	  ofribcage.	  Correct	  tail.	  Enough	  front	  angulations.	  
Correct	  rear	  angulations.	  Not	  enough	  strong	  at	  quarters.	  Should	  be	  more	  stable	  at	  movements.	  Physical	  	  condition	  
could	  be	  better.	  	  
	  
	  
Barecho	  Amaze	  Me	   FI22089/10	   s.	  26.09.2009	  
i.	  Sieger’s	  Pool	  Position	  	  	  	  	  	  e.	  Barecho	  Beyond	  Belief	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Erinom.tyyppi.	  Sopiva	  luusto	  ja	  koko.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää,	  pehmeä	  ilme.	  Pitkä	  kaula.	  Vahva	  selkä.	  
Ikäiseksi	  hyvin	  kehitt.runko.	  Hyvät	  kulm.edestä	  ja	  takaa.	  Kaunis	  turkki.	  Erinom.liikkeet.	  
Lestijärvi	  RN	  15.5.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Hyvä	  täyteläinen	  pää.	  Kauniisti	  kaareutunut	  kallo	  ja	  kuono-‐osa.	  Hyvä	  luusto	  ja	  tasap.	  kulm.	  raajat.	  Hyvät	  liikkeet.	  
Käyttäytyy	  luottavaisesti.	  Siisti	  turkki.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Very	  pretty	  girl	  in	  lovely	  condition,	  lovely	  neck,	  good	  shoulders,	  straigh	  bone	  and	  good	  feet,	  plenty	  of	  body,	  good	  
angulation	  in	  rear,	  moved	  very	  well	  for	  her	  age.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
Rung.	  mitt.	  suh.	  selvästi	  korkeutta	  pidempi.	  Hyvä	  pää	  ja	  huulilinja.	  Tummat	  silmät,	  sopusuht.	  luusto	  ja	  tasapainoisesti	  
kulmautuneet	  raajat	  jättää	  jopa	  hieman	  matala	  raajaisen	  vaikutelman.	  Hyvin	  hoidettu	  turkki	  joka	  ositt.	  vaihtumassa.	  
Käytt.	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  



Pieni	  hieman	  matala	  narttu.	  Tarpeeksi	  vahva	  kokoonsa	  nähden.	  Erittäin	  hyvä	  pää.	  Rintakehässä	  jo	  hyvä	  syvyys	  ja	  
tilavuus.	  Hyvät	  raajojen	  kulmaukset.	  Kaunis	  turkki.	  Toivottavasti	  kasvaisi	  lisää	  korkeutta	  muuten	  vaikuttaa	  jo	  varsin	  
valmiina.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Runsaan	  vuoden	  ikäinen	  ,	  hyvin	  käyttäytvä	  juniori	  narttu.	  Antaa	  hiem.	  matalaraajaisen	  vaikutelman	  tällä	  hetkellä.	  
Kaunis	  pää	  &	  ilme.	  Lupava	  karvapeite.	  Voisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  molemmista	  päistä.	  Hyvä	  kaula.	  Tänään	  
tehoton	  potkija.	  Tarvisee	  aikaa.	  Esitetään	  hyvin.	  	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  JUN	  ERI4	  	  
15	  months.	  Excellent	  type	  and	  size.	  Very	  feminen	  bitch	  overall	  with	  beautiful	  balance	  and	  body	  proportions.	  Beautiful	  
head,	  needs	  more	  stop.	  Excellent	  neck	  a	  bit	  soft	  topline.	  Could	  be	  shoter	  in	  loin.	  Correct	  tailset.	  Balanced	  angulations.	  
Excellent	  bone	  and	  substance	  ful	  drive	  with	  typical	  carriage.	  	  
	  
	  
Barecho	  Blowin´In	  The	  Wind	   FI17672/10	   	   s.	  16.10.2009	  
i.	  Winton	  Man	  On	  The	  Moon	  	  	  	  e.	  Trollängens	  My	  Carnation	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  PEK	  4	  
Head	  need	  to	  develope,	  good	  neck,	  enough	  bone	  &	  ribs	  for	  age,	  moved	  well	  with	  good	  topline	  &	  tail	  carriage.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  	  
Miellyttävä	  kokonaisuus	  joka	  kuitenki	  kesken	  kehityksen	  ilmeikäs	  pää	  pitkä	  kaula	  vielä	  kapea	  eturinta.	  Hyvä	  
laatuinen	  turkki	  joka	  kuitenki	  nyt	  niukka.	  Liikkuu	  ja	  käytt.	  hyvin.	  Eistetään	  kauniisti.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  	  
Mittasuhteiltaan	  erinomainen	  narttu	  jolla	  kaunis	  ylälinja.	  Sopiva	  raajaluusto.	  Hiem.	  ”kuiva	  ilmenen”	  pää.	  HIem.	  
niukasti,	  mutta	  tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Liikkuu	  ikäisekseen	  hyvin.	  Estitetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  	  
14months.	  Very	  good	  type	  and	  size.	  Very	  feminen	  bitch.	  Typical	  head	  and	  expression.	  Neck	  placement	  could	  be	  	  
better.	  Bit	  soft	  in	  topline	  and	  long	  in	  loin.	  Too	  high	  tailset.	  Needs	  more	  angulation	  in	  front.	  Very	  well	  angulated	  in	  
rear.	  Could	  have	  more	  bone.	  Flat	  feet.	  Excellent	  coat.	  Excellent	  movement	  from	  alla	  side.	  Earset	  a	  bit	  too	  high.	  
	  
	  
Barecho	  Poetry	  In	  Motion	  	   S60469/2007	  	   s.	  28.08.2007	  
i.	  Mistily’s	  Sky	  News	  	   e.	  Wongan	  Romanza	  At	  Barecho	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN2	  SERT	  VARACA	  
Erinom.	  tyyppiä	  	  oleva.	  Hyvät	  mittasuhteet	  omaava.	  Kautaltaan	  hyvin	  fem.	  narttu,	  jolla	  kokoon	  sopiva	  luusto.	  Hyvä	  
kaula	  j	  aylälinja.	  Karvapeite	  ei	  ehkä	  parhaimmillaan.	  Sopiva	  runko.	  Sopivasti	  kulmautunut.	  Eturinta	  voisi	  olla	  
täyteläisempi.	  Liikkuu	  hyvin	  esintyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  PN4	  	  



Very	  feminen	  well	  balanced	  and	  build	  female.	  Excellent	  female	  head	  and	  expression.	  Could	  have	  more	  stop.	  
Outstanding	  neck	  and	  topline.	  Correct	  tailset	  and	  carriage.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Outstanding	  carriage.	  
Excellent	  bone	  and	  substance.	  Outstanding	  coat.	  A	  bit	  loose	  in	  elbows.	  She’s	  an	  eyecatching	  mover	  from	  side	  with	  
typical	  carriage,	  powerful	  step	  covering	  very	  well	  ground.	  	  
	  
	  
Baronessa	   FI21214/09	   s.	  24.02.2009	  
i.	  Hightide’s	  Trademark	   e.	  Ocean	  Pitfal	  Bryluen	  Rose	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Mynämäki	  KR	  16.5.2010;	  Manola	  Poggesi	  Arnetoli,	  Italia	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  PN3	  VASERT	  
Nice	  head	  &	  expression.	  Correct	  ears.	  Correct	  topline	  &	  underline.	  Could	  have	  more	  angulation	  in	  front.Good	  bone	  &	  
feet.	  Correct	  coat.	  Moves	  freely.	  
	  
	  
Baskethill´s	  Highlandblossom	   FIN29026/02	  	   s.	  30.05.2002	  
i.	  Streamside´s	  Kingfisher	   e.	  Baskethill´s	  Gemima	  Jones	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  VAL	  ERI4	  	  
Almost	  8yerars,	  still	  in	  good	  condition,	  good	  size	  and	  proportions.	  Typical	  head,	  elegant	  neck.	  Still	  strong	  structure	  of	  
body,	  good	  angulation.	  In	  movement	  could	  have	  more	  drive	  from	  behind.	  	  
Laihia	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN1	  ROP	  SERT	  	  
Kookas,	  erittäin	  laadukas,	  upeasti	  liikkuva	  ja	  kauttaltaan	  hyvin	  rakententut.	  Lanneosa	  voisi	  olla	  aavistuksen	  
lyhyempi.	  
Kuusamo	  R	  8.5.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN3	  
Erinomainen,	  lähes	  kahdeksanvuotias	  narttu,	  hyvät	  pää	  linjat,	  hieman	  kuivunut,	  kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja,	  
sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa,	  sopiva	  luusto,	  voimakas	  luusto	  ja	  hyvä	  karva.	  Selkälinja	  saisi	  olla	  
suorempi	  liikkeisempi,	  hyvät	  sivuliikkeet.	  
	  
	  
Baskethill´s	  Jersey	  Lily	   	   FIN21632/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Rindi´s	  Pablo	  Picasso	   e.	  Baskethill´s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  	  
22months,	  good	  proportions.	  Typical	  head,	  strong	  and	  deep	  muzzle.	  Correct	  bodystrukture,	  good	  angulation	  and	  
movement.	  	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN1	  ROP	  SERT	  	  
23kk.	  Hyvin	  kaunis	  nuori	  narttu,	  jossa	  yhdistyy	  rodun	  voima	  ja	  tyyli.	  Kaunis	  pää,	  hieman	  löysää	  kaula	  nahkaa,	  muuten	  
hienot	  huulet,	  korvat	  ja	  ilme.	  Vahvat	  käpälät,	  takaosa.	  Erinom.	  liikemalli.	  	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  VASERT	  



Edestä	  hieman	  niukasti	  kulmautunut,	  vahvapäinen	  hyvärunkoinen	  tyttö.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Erinomainen	  karva.	  
Liikkuu	  löysästi	  edestä,	  muuten	  hyvin.	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Erinom.tyyppi.	  Vahva	  luusto	  ja	  sopiva	  koko.	  Kaunis	  pää,	  pehmeä	  ilme.	  Kaunis	  ylälinja,	  hyvä	  runko,	  vahva	  takaosa.	  
Hyvät	  kulmaukset.	  Erinom.turkki.	  Hieman	  löysät	  liikkeet	  edestä,	  hyvät	  sivusta.	  
Haukipudas	  RN	  30.5.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN1	  ROP	  SERT	  FI	  MVA	  
Erinomainen	  kaunislinjainen,	  hyvässä	  lihaskunnossa	  oleva	  tasapainoinen	  narttu.	  Olkavarsi	  voisi	  olla	  viistompi,	  
muuten	  kaikin	  puolin	  erinomainen	  rakenne	  &	  rintakehä.	  Etuliikkeessä	  hieman	  löysyyttä,	  muuten	  erit.	  hyvä	  liikunta.	  
Erinomainen	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  RYP-‐4.	  
	  
	  
Baskethill´s	  Jet	  Set	  Beauty	  	   FIN21633/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Rindi´s	  Pablo	  Picasso	   e.	  Baskethill´s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  	  
1.5years,	  good	  proportions.	  Typical	  head,	  correct	  eyeshape.	  Elegant	  neck.	  Correct	  topline.	  Very	  good	  angulation	  in	  
fron.	  Should	  move	  with	  more	  drive	  behind.	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  PN3	  
Oikea	  tyyppi.	  Hyvä	  sukupuolileima	  ja	  luusto.	  Reilu	  kaulan	  alusnahka	  häiritsee.	  Ohimot	  saavat	  vielä	  täyttyä	  muuten	  
hyvä	  päänmalli.	  Hyvä	  runko.	  Täyttämätön	  eturinta.	  Hyvä	  takaosa.	  Liikkuu	  erinomaisella	  sivuaskelella.	  Kaunis	  
ulottuvuus.	  Hyvä	  ylälinja.	  Esitetään	  edukseen.	  	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  
Very	  nice	  head,	  correct	  neck,	  good	  angulations	  in	  front,	  correct	  forechest,	  stand	  very	  good	  in	  front	  feet,	  little	  low	  
croup,	  correct	  tail,	  moves	  well	  in	  front,	  little	  soft	  in	  the	  hock,	  and	  should	  take	  out	  the	  step	  better.	  
Kuusamo	  R	  8.5.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus,	  aavistuksen	  matala	  raajainen,	  hyvät	  päänlinjat,	  kaula	  tulisi	  olla	  kuivempi,	  sopivat	  
etukulmaukset,	  hyvin	  voimakkaat	  takana,	  sopiva	  luusto	  ja	  runko,	  hyvä	  karva,	  hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Rovaniemi	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
2v.	  hyvä	  sukupuolileima	  ja	  mittasuhteet,	  oik.linjainen	  hyvä	  pää,	  silmät	  voisivat	  olla	  tummemmat,	  hyvä	  kaula,	  hieman	  
kapea	  eturinta,	  hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä,	  tilava	  runko,	  hieman	  jyrkkä	  ja	  kapea	  lantio,	  suorat	  
edestakaisliikkeet,	  sivuliikkeessä	  hyvä	  askelpituus,	  kaunis	  turkki.	  
Haukipudas	  RN	  30.5.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  PN3	  VASERT	  
Erinom.	  kokonaisuus.	  Vaaleat	  silmät	  &	  hieman	  roikkuvat	  alaluomet	  häiritsevät	  ilmettä.	  Myös	  hieman	  löysää	  
kaulanahkaa.	  Aavistuksen	  voimakas	  kallo.	  Hyvä	  kaula	  &	  ylälinja.	  Melko	  hyvä	  etuosan	  rakenne.	  Hyvä	  takaosa	  &	  
luusto.	  Riittävä	  eturinta.	  Kyynärpäissä	  löysyyttä.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  
Vahva	  rakenteinen.	  Vähvä	  täyteläinen	  pää.	  Vahva	  kaula.	  Erinom.	  kulmautuneet	  olkavarret.	  Mutta	  lavat	  tulisi	  olla	  
viistommat.	  Vahva	  runko.	  kohtailsen	  hyvin	  kulm.	  takaraajat	  mutta	  hieman	  luisu	  lantio-‐osa.	  Hvyä	  turkki.	  Käyttäytyy	  
erinomaisesti.	  Liikkuu	  hyvin.	  	  



	  
	  
Baskethill´s	  Jolly	  Jumper	  	   	   FIN21636/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Rindi´s	  Pablo	  Picasso	   e.	  Baskethill´s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  
22months,	  good	  proportions.	  Enough	  strong	  and	  deep	  muzzle.	  Correct	  topline	  &	  tailset.	  Very	  good	  angulation	  but	  
little	  narrow	  in	  front	  and	  behind.	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN2	  SERT	  FI	  MVA	  
Nice	  feminine	  head,	  correct	  bite,	  correct	  angulations,	  correct	  forechest,	  good	  chest,	  strong	  topline,	  moves	  very	  well,	  
correct	  tail,	  nice	  temperament.	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
Feminiininen.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Lempeä	  ilme.	  Hyvä	  otsapenger.	  Hieman	  lyhyt	  kuono.	  Sileät	  posket.	  Kaula	  saisi	  olla	  
hieman	  kuivempi.	  Oikein	  hyvä	  ylälinja.	  Runko	  voisi	  olla	  hieman	  tilavampi.	  Hyvä	  luusto	  ja	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  
hyvällä	  askeleella,	  hieman	  kapeasti	  varsinkin	  takaa.	  Hyvä	  käytös.	  
Kuusamo	  R	  8.5.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Erinomainen	  erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus,	  hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Riittävä	  kaula	  ja	  etukulmaukset,	  sopiva	  luusto,	  
hyvä	  runko	  ja	  takakulmaukset,	  hyvä	  karva,	  hyvät	  sivuliikkeet,	  hieman	  ahdas	  takaa.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  	  
Mitt.suht.	  korkeutta	  pidempi	  kauttaltaan	  hyvin	  rakentunut.	  Vahva	  pää,	  kaula	  voisi	  olla	  pidempi.	  Hyvä	  luusto	  ja	  runko.	  
Liikkuu	  ja	  käyttäytyy	  hyvin.	  Hyvä	  turkki.	  Toki	  eturinta	  voisi	  olla	  voimakkaampi.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI4	  	  
Tyylikäs,	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Erittäin	  kaunis,	  pitkä,	  jalo	  pää.	  Köysää	  kaulanahkaa.	  Pitkä	  kaula.	  Täyteläinen	  
eturinta.	  Hyvä	  rintakehän	  syvyys	  mutta	  se	  voisi	  olla	  hieman	  tilvampi.	  Erinomaisest	  takakulmaukset.	  Hieman	  kapeat	  
takaliikkeet.	  Kaunis	  turkki.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Hyvin	  käyttäytvä	  narttu,	  jolla	  sopiva	  raajaluusto	  ja	  turkki.	  Eturinta	  saisi	  olla	  täyteläisempi	  ja	  
hiem.	  leveämpi	  .	  Mielyttävä	  pää	  ja	  ilme.	  Pyöristää	  hieman	  lanneosansa	  liikkeessä.	  Sopivasti	  kulmautunut.	  Kapea	  
takaosa.	  Esitetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  	  
Excellent	  type	  and	  size.	  Excellent	  proporitons	  and	  balance.	  Beautiful	  head	  and	  expression.	  Very	  nice	  neck	  and	  topline.	  
Correct	  tailset.	  Balanced	  angulations	  .	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Excellent	  coat.	  Moves	  very	  close	  behind.	  Moves	  
very	  well	  from	  the	  side	  covering	  enough	  ground.	  	  
	  
	  
Baskethill´s	  Jubilee	  Blossom	   FIN21631/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Rindi´s	  Pablo	  Picasso	   e.	  Baskethill´s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  



Tulos:	  KÄY	  ERI1	  	  
Almost	  2years	  old,	  good	  proportions.	  Feminen	  head,	  typical	  head,	  correct	  bodystructure.	  Very	  good	  movement.	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN2	  SERT	  FI	  MVA	  
Kookas,	  silti	  feminiinen,	  mittasuhteiltaa	  oikea.	  Tasapainoinen	  kaunisilmeinen	  nartun	  pää.	  Korvat	  hyvin	  alas	  
kiinnityneet.	  Kaunis	  niskakaari.	  Etuasentoiset	  lavat.	  Hyvät	  raajokjen	  kulmaukset	  ja	  käpälät.	  Oikea	  ylä	  linja	  ja	  hännän	  
kiinnitys.	  Hyvä	  rungon	  tiavuus	  &	  syvyys.	  Erinomainen	  eturinta.	  Erinoimaiset	  liikkeet.	  Suora	  kiiltävä	  sopivasti	  hapsukas	  
karvapeite.	  	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN	  ROP	  
Linjakas,	  kaunis	  narttu.	  Kaunislinjainen	  pää.	  Lempeä	  ilme.	  Erinom.huulen	  kaari.	  Käunis	  ylälinja,	  sopiva	  runko.	  
Erinomaiset	  raajat.	  Vauhdikas,	  oikeinliikkuva	  narttu.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN4	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  hieman	  edestä	  niukasti	  kulmautunut	  hyväpäinen	  tyttö.	  Kaunis	  pehmeä	  ylälinja.	  Hyvä	  häntä.	  
Riittävät	  etu-‐	  hyvät	  	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  sivulta	  katsoen	  erinomaisesti,	  hieman	  löysästi	  edestä.	  
Hieman	  löysät	  ranteet.	  
Pyhäjärvi	  R	  24.4.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN	  ROP	  
Fem.tyypikäs	  narttu	  jolla	  lempeä	  ilme	  hyvä	  pään	  pituus.	  Hieman	  takaluisu	  kallo.	  Hyvät	  korvat	  kaunis	  niskakaari.	  
Sopiva	  runko	  hyvät	  etu-‐	  takakulmaukset.	  Halutessaan	  liikkuu	  oikealla	  askeleella.	  Hyvä	  karva.	  Riemukas	  käytös.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Vacker	  feminin	  tik	  med	  välskuret	  huvud,	  bra	  längd	  på	  halsen	  som	  kunde	  vara	  mjukare	  ansatt,	  normalt	  vinklad	  fram,	  
välvinklad	  bak,	  utm.	  Förbröst,	  välformat	  bröstkorg,	  passande	  benstomme,	  rör	  sig	  med	  bra	  steg,	  lite	  slarvigt	  i	  fronten,	  
härlig	  energi,	  utm.päls,	  utm.temperament.	  
Kuusamo	  R	  8.5.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  PN4	  
Erinomainen	  tyyppi,	  hyvä	  pää	  ja	  ilme,	  kaunis	  kaulalinja,	  hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  voimakkaasti	  takaa,	  sopiva	  
luusto	  ja	  runko,	  hyvä	  karva,	  liikkuu	  hyvin.	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN4	  
2	  years,	  excellent	  type,	  good	  size,	  a	  bit	  skinny	  in	  head.	  I	  would	  prefer	  dark	  eyes	  and	  tighter	  eyerings.	  Good	  bite	  well	  
set	  ears.	  Good	  neck,	  a	  little	  straight	  in	  shoulder.	  Exell.	  forchest	  and	  body.	  Nice	  agules	  un	  the	  back.	  A	  bit	  steep	  in	  her	  
croup	  on	  the	  move.	  Moves	  with	  a	  good	  strik	  on	  the	  side.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  
Tasapainoinen	  voimakasrakenteinen	  narttu.	  Tilava	  rintakehä.	  Kaunisilmeinen	  narttumainen	  pää.	  Hyvin	  kulmautuneet	  
raajat.	  Litteät	  etukäpälät.	  Takaa	  lähtee	  hyvä	  työntö	  liikkeeseen,	  etuliikkeet	  hieman	  epävakaat,	  mutta	  ulottuvuus	  
hyvä.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Lovely	  feminin	  head.	  Good	  earset.	  True	  front	  with	  good	  depth.	  Compact	  body	  with	  good	  ribbing.	  Nice	  rear	  
angulation.	  Moves	  soundly	  when	  settled.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  PN4	  	  
Vahva	  rakenteinen	  kuitenki	  hyvin	  narttumainen.	  Täyteläinen	  hyvä	  pää.	  Kaula	  voisi	  olla	  pidempi.	  Vahva	  luusto	  hyvät	  
raajat.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  rintakehän	  muoto.	  Käytt.	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  Kiiltävä	  turkki.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  



Tulos:	  VAL	  ERI2	  	  
Erittäin	  kaunis	  vahva	  narttu.	  Pitkä	  jalo	  pää.	  Suoralinjanen	  profiili	  ja	  täyteläinen	  kuono.	  Pitkä	  kaula.	  Kaunis	  ylälinja.	  
Erinomaiset	  raajojen	  kulmaukset.	  Kaunis	  turkki.	  Erinomaisessa	  kunnossa.	  Kiinteä	  ja	  lihaksikas.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Keskikoka	  hiema.	  kookkaampi	  narttu,	  joka	  erinom.	  tyyppiä.	  Hyvä	  luusto,	  runko,	  pää	  ja	  ilme.	  Sopivasti	  kulm.	  	  Etuosa	  
saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Karvapeite	  ei	  parhaimmillaan.	  Esintyy	  ja	  estetään	  hyvin.	  	  
	  
	  
Bigpine	  	  Cedar	  Peak	  	   	   FI32311/10	   	   s.	  08.04.2010	  
i.	  Centennial’s	  Larkspur	  	   e.	  Moundhill’s	  Cosmic	  Touch	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  PEK2	  	  
Snäll	  och	  trevligt	  men	  lite	  blyg.	  Vackert	  huvud	  med	  bra	  hals.	  Litet	  knappt	  vinklad	  fram	  och	  bak.	  Bra	  bröstkorg.	  Rör	  sig	  
med	  lite	  kort	  steg	  och	  vavar	  lite	  med	  frambenar.	  Korrekt	  svans.	  	  
	  
	  
Bigpine	  Saratoga	  Seek	   	   FI32310/10	  	   	   s.	  08.04.2010	  
i.	  Centennial’s	  Larkspur	  	   e.	  Moundhill’s	  Cosmic	  Touch	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  PEK1	  KP	  ROP	  
Trevlig	  tik	  med	  bra	  temperament.	  	  Korrekt	  huvud	  med	  bra	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Korrekta	  vinklar	  fram	  och	  bak.	  En	  stark	  
rygg.	  L;ite	  losa	  armbågar.	  Rör	  sig	  bra.	  Välburen	  svans.	  	  
	  
	  
Bimbik´s	  Estella	   	   FI13022/10	   	   s.	  18.04.2009	  
i.	  Linmoor	  Zimply	  Zalient	   e.	  Bogaloo´s	  True	  Temptation	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  hyvä,	  hyvä	  pää,	  pitkä	  jalo	  kaula,	  hyvä	  ylälinja,	  erinomainen	  liiottelematon	  luusto.	  Hyvät	  
raajojen	  kulmaukset,	  reippaat	  liikkeet,	  turkki	  ei	  vielä	  valmis.	  
Pertunmaa	  R	  10.4.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Kaunis	  sopusuhtainen	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet	  kaunis	  pää,	  ilme,	  kaula.	  Erinom.runko	  ja	  luusto,	  sopivasti	  
kulmautunut,	  erittäin	  hyvä	  ylälinja,	  hyvän	  laatuinen	  karva,	  liikkuu	  hyvin,	  miellyttävä	  käytös.	  Hampaasta	  
asianmukainen	  todistus.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Very	  pretty	  and	  feminine	  with	  lovely	  head.	  Sweet	  expression.	  Nice	  chissiling	  &	  eye	  expression.	  Good	  neck	  &	  shoulders.	  
Firm	  level	  topline.	  Enough	  front	  &	  rear	  angulation.	  Good	  substantile	  body	  for	  her	  age.	  Nice	  bone	  &	  feet.	  Free	  &	  sound	  
mover.	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  	  



Your	  bitch	  is	  not	  yet	  in	  full	  maturity.	  She	  needs	  to	  get	  used	  to	  the	  show	  sceen.	  Correct	  in	  proportion	  suff.	  bones	  and	  
substance.	  Correct	  in	  head	  profile.	  Typical	  ear.	  Needs	  to	  mature	  and	  develop	  in	  body.	  Needs	  to	  get	  more	  stability	  in	  
front	  standing	  and	  on	  the	  move.	  Correct	  front	  and	  rear	  angulation.	  Nice	  coat	  quality.	  Very	  well	  presented.	  	  
	  
	  
Birchstep´s	  Cecilia	   	   FIN31886/07	  	   s.	  14.05.2007	  
i.	  Citius	  Steady	  	  	  	  	  	  	  	  e.	  Via-‐Edsbergs	  Bess	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tuolos:	  KÄY	  H	  
Sopivan	  kokoinen,	  rungon	  mittasuhteiltaan	  korkeuttaan	  hieman	  pidempi,	  kevyt	  pää,	  etenkin	  kuono-‐osa,	  keskipitkä	  
kaula,	  riittävä	  luusto,	  lavat	  tulisivat	  olla	  pidemmät	  ja	  viistommat.	  Hyvät	  olkavarsien	  pituudet,	  hyvä	  rinnan	  syvyys,	  
hyvin	  kulmautuneet	  takaraajat,	  lantio-‐osa	  saisi	  olla	  suorempi,	  käyttäytyy	  luottavaisesti	  tasapainoiset	  liikkeet,	  turkki	  
saisi	  olla	  vahvempi	  ja	  suojaavampi,	  käpälät	  korkeammin.	  
	  
	  
Birchstep’s	  Delia	   	   FI21567/09	   	   s.	  27.02.2009	  
i.	  Flying	  Mind’s	  Darwalla	  	  	  	  	  	  e.	  Via-‐Edsbergs	  Bess	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kangasniemi	  KR	  13.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  HYL	  
Koko:	  41	  cm.	  Feminiininen	  kovin	  pitkärunkoinen	  ja	  pieni	  narttu.	  Hieman	  leveäkalloinen	  pää.	  Lempeä	  ilme.	  Korkealla	  
kannetut	  korvat.	  Jäntevä	  ylälinja.	  Kokoon	  sopiva	  rintakehä.	  Luisu	  lantio.	  Sopusuhtainen	  luusto.	  Oikeat	  etuliikkeet.	  
Leveä	  edestä.	  Hyvälaatuinen	  mutta	  niukka	  karvapeite.	  Koko	  ja	  tyypin	  puute	  määräävät	  palkintosijan.	  
	  
	  
Birchstep’s	  Delilah	   	   FI21568/09	   	   s.	  27.02.2009	  
i.	  Flying	  Mindi’s	  Darwalla	   e.	  Via	  Edsbergs	  Bess	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  T	  	  
1v.	  Jäntevä	  junior	  jolla	  kokoa	  riittävästi,.	  Raajaluusto	  kokoon	  sopiva.	  Turhan	  lyhyt,	  suippoluonoilinen	  pää.	  Huulet	  olla	  
runsaammat.	  Hieman	  ylös	  asettuneet	  korvat.	  Hyvä	  purenta.	  Jäntevä	  ylälinja.	  Käpälät	  hyvät.	  Liikkuu	  vielä	  löysästi.	  
Oikean	  karvan	  laatu.	  Hyvin	  kannettu	  häntä.	  Mukava	  luonne.	  Taitavasti	  esitetty.	  Tarvitsee	  aikaa	  kehittyäkseen.	  	  
	  
	  
Birchstep’s	  Donna	  	   	   FI21571/09	   	   s.27.02.2009	  
i.	  Flying	  Mindi’s	  Darwalla	   e.	  Via	  Edsbergs	  Bess	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  T	  	  
1v.	  Jäntevä,	  junior	  narttu.	  Jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Riittävästi	  runkoa	  ja	  luustoa.	  Kaipaa	  rodunomaista	  ryhtiä,	  
voimaa	  ja	  karvanpeitettä.	  Turhan	  lyhyt	  ja	  raskas	  pää.	  Kauniit	  silmät.	  Hyvä	  purenta,	  ihana	  pitkät	  korvat.	  Jänvetä	  
kaula.	  Hyvät	  käpälät.	  Etuosa	  saa	  tiivistyä.	  Kauniisti	  esitetty.	  Hyvä	  luonne.	  Tarvisee	  paljon	  aikaa	  valmistakseen.	  	  
	  



	  
Bivråkens	  Let	  It	  Be	   	   FIN43661/04	  	   s.	  05.06.2004	  
i.	  Birdrowe	  Shane	  	  	  	  	  	  e.	  Cragton	  Crest	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lestijärvi	  RN	  15.5.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  T	  
Pieni	  kokoinen	  mittasuhteiltaan	  korkeuttaan	  pidempi	  ilmeikäs	  pää.	  Sivukuvaltaan	  kyvät	  pään	  mittasuhteet	  näyttävä	  
kaula.	  Luusto	  voisi	  olla	  vankempi.	  Riittävä	  rintakehä.	  Hyvät	  raajojen	  kulmaukset.	  Lantio-‐osan	  tulis	  olla	  suorempi.	  
Hyvälaatuinen	  turkki	  joka	  ei	  nyt	  parhaassa	  näyttelykunnossaan.	  
	  
	  
Black	  Crome´s	  Alexis	   	   FIN53837/08	  	   s.	  27.09.2008	  
i.	  Sisustars	  Just	  A	  Jewel	   e.	  Moundhill´s	  Cayenne	  Fiery	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ähtäri	  7.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  
Eritt.narttum.kokon.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Toivoisin	  selvemmät	  etukulm.	  Samoin	  eturinnan.	  
Keskivahva	  luusto.	  Hyvä	  runko	  ja	  takakulm.	  Hyvä	  karva.	  Reipas	  luonne.	  Hyvät	  takaliikkeet,	  avoimet	  kyynärpäät	  
liikkeessä.	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Erinom.	  Tyyppi,	  sopiva	  luusto	  ja	  koko.	  Kaunis	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta.	  Riittävä	  rintakehä.	  Hyvät	  etu-‐	  ja	  
takakulm.	  Turkki	  ei	  tänään	  parhaassa	  kunnossa.	  Tehokkaat	  liikkeet.	  
Lestijärvi	  RN	  15.5.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  
Sopivan	  kokoinen	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvät	  raajojen	  kulm.	  Riittävä	  runko,	  reipas	  liikkuja	  iloinen	  
hännänheiluttaja.	  Riittävä	  karvapeite.	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  	  
Kaunis	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Hyvä	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Pitkä	  jalo	  pää	  jossa	  suoralinjainen	  profiili.	  Pitkä	  kaula.	  
Kaunis	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta.	  Erinomaiset	  raajojen	  kulmaukset.	  Erittäin	  kaunis	  turkki.	  Iloinen	  ja	  vilkas.	  	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Baby	  Basilisk	   FI15841/09	   	   s.	  22.01.2009	  
i.	  Blacktan	  Sirius	  A	  Tiny	  Man	  	  e.	  	  Sweetie-‐Pie	  Like	  A	  Dream	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  H	  	  
Ujo	  narttu.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Pienehkö	  pä,	  kuono	  osa	  turhan	  lyhyt,	  otsapenger	  liian	  korostunut.	  Hyvä	  
kaula.	  Hyvä	  tilavuus	  rungossa.	  Liian	  taakse	  laskeava	  lantio.	  Lyhyt	  karvapeite.	  Ujous	  heastuu	  liikkeisiin.	  	  
	  
	  
Blacktan	  Sirus	  Because	  I	  Can	   FI15842/09	   	   s.	  22.01.2009	  
i.	  Blacktan	  Sirius	  A	  Tiny	  Man	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Like	  A	  dream	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  



Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  NUO	  EH3	  
Good	  size,	  plain	  bitch.	  Good	  spring	  of	  rib.	  Nice	  head.	  Not	  handled	  too	  best	  of	  advantage.	  Tailset	  low,	  some	  what	  
upright	  in	  upper	  arm.	  	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Come	  Tome	  Chill	   FI42315/09	   	   s.	  06.07.2009	  
i.	  Wildomar´s	  Atomic	  Bomb	   e.	  Qvarnhill	  Gun	  Från	  Dragarbrunn	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Nicely	  presented,	  I´d	  prefer	  a	  little	  more	  bone,	  good	  feet,	  enough	  ribs,	  a	  little	  unsettled	  moving,	  needs	  time	  to	  
mature.	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  	  
Hyvä	  koko	  ja	  mittasuhteet	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Hieman	  pulleassa	  kunnossa.	  Selkä	  saisi	  olla	  kiinteämpi.	  Kaunis	  
pää.	  Hieman	  pysty	  lapa	  ja	  olkvarsi.	  Lyhyt	  tiivis	  runko.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Luusto	  voisi	  olla	  atetta	  järempi.	  Hyvä	  
laatuinen	  karva.	  	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Could	  Pop	  Up	   FI42316/09	   	   s.	  06.07.2009	  
i.	  Wildomar´s	  Atomic	  Bomb	   e.	  Qvarnhill	  Gun	  Från	  Dragarbrunn	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Laitila	  R	  	  17.4.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
Melko	  lyhytrunkoinen	  narttu	  jolla	  erinom.eturinta	  ja	  rintakehä.	  Sopiva	  kallon	  vahvuus,	  mutta	  lyhyt	  kuono.	  Hyvä	  
kaula.	  Niukasti	  kulmautunut	  edestä,	  hyvin	  takaa.	  Seistessä	  jännittää	  tilannetta	  ja	  niiailee.	  Liikkeessä	  asettuu	  
paremmin.	  Liikkuu	  melko	  hyvällä	  askeleella.	  Hyvä	  karva.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  ERI-‐	  
Very	  happy	  young	  girl,	  good	  bone	  &	  feet,	  compact	  body,	  strong	  loin,	  moved	  very	  well	  with	  good	  tail	  carriage.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Dream	  Disappearance	   FI55929/09	   	   s.	  26.09.2009	  
i.	  Quadmir’s	  Boogeyman	  	   e.	  Blacktan	  Sirius	  After	  All	  	   	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  H	  	  
Sop.	  kokoinen	  mitt.	  suh.	  nelioömäinen	  vahva	  täyteläinen	  	  kaula	  ja	  niskalinja.	  Hyvä	  runko.	  Riit.	  luusto.	  Kohtalaisesti	  
kulmautuneet	  raajat.,	  polvikulma	  voisi	  olla	  voimakkaampi.	  EI	  täydellista	  leikkaava	  purentaa.	  Hyvin	  hoidettu	  turkki.	  	  
	  
	  
Bloomhill’s	  Love	  Call	  	   	   FIN38906/06	  	   s.	  24.06.2006	  
i.	  Momepsseon	  Blinkin	  Hell	  	  	  	  e.	  Mistly’s	  Happy	  Birthday	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  



Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
3.5years,	  good	  size,	  small	  feminen	  head,	  has	  too	  strong	  stop.	  Should	  have	  stonger	  muzzle	  and	  better	  eye	  placement.	  
Good	  topline	  and	  angulation	  &	  movement	  	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Drezzed	  Up	   	   FIN61418/08	  	   s.	  09.08.2008	  
i.	  Bogaloo’s	  Vampire’s	  Kiss	  	  	  	  	  e.	  Stardom	  Show	  Stopper	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN3	  	  
Very	  nice	  feminin	  bitch.	  Correct	  in	  size	  type	  and	  proportion.	  Very	  nice	  in	  head	  profile	  and	  expression.	  Could	  be	  a	  bit	  
firmer	  in	  topline	  on	  the	  move.	  Correct	  in	  front	  and	  rear	  angulation.	  Well	  dev.	  feet.	  Corret	  in	  body.	  Nice	  color	  and	  
condition.	  Movements	  from	  the	  side	  are	  with	  suff.	  reach	  and	  drive.	  Nice	  temperament	  and	  presentation.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  joka	  saisi	  olla	  tiimiässä	  kunnossa.	  Hyvä	  luusto.	  Tasapainoisesti	  kulmautnut.	  Tänään	  
turhan	  laiskalla	  päällä.	  Voisi	  esiintyä	  enemmän	  edukseen	  seisoessaan.	  Mielyttävä	  sivukuva.	  Esitetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  AVO	  ERI4	  	  
Excellent	  type	  and	  size.	  Strong	  and	  feminen.	  Typical	  head	  and	  expression.	  Well	  placed	  ears.	  Excellent	  neck	  and	  
topline.	  Correct	  tailset.	  Balanced	  angulations.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Excellent	  coat.	  Moves	  very	  well	  from	  alla	  
sides.	  Topline	  is	  bit	  soft	  when	  moving.	  	  
	  
	  
Bogaloo’s	  National	  Anthem	   FIN27489/02	  	   s.	  05.05.2002	  
i.	  Melverly	  Mystery	  Maker	   e.	  Bogaloo’s	  Catch	  The	  Wind	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  	  VET	  VSP	  
Bitch	  of	  correct	  size	  and	  proportions.	  Exc.	  bones	  and	  substance.	  Correct	  in	  head	  profile.	  Correct	  scull	  and	  muzzle.	  
Could	  do	  with	  a	  bit	  more	  stability	  in	  front.	  Just	  a	  little	  long	  in	  loins.	  	  Could	  be	  a	  bit	  firmer	  in	  topline.	  Correct	  rear	  
angulation	  croup	  and	  tailset.	  Nice	  coat	  quality.	  Movements	  OK.	  Nice	  temperament	  and	  presentation.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  You	  Can’t	  Catch	  	   FIN26291/06	  	   s.	  28.03.2006	  
i.	  Beautelle	  Katch	  Thbreeze	   e.	  Bogaloo’s	  National	  Anthem	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Bitch	  on	  a	  bigger	  side,	  but	  is	  in	  balance.	  Beautiful	  head.	  Nice	  expression.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Lovely	  angulation	  front	  
&	  rear.	  Nice	  body	  &	  depth.	  She	  could	  have	  a	  little	  more	  muscletone	  behind.	  Alltaugh	  sound	  front	  &	  rear,	  but	  for	  her	  
consturction	  I’d	  expected	  to	  see	  a	  greater	  ground	  coverage.	  Excellent	  presentation,	  nice	  coat.	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  	  ERI3	  	  



Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  kaunislinjainen	  narttu.	  Hyvä	  pään	  pituus,	  riittävän	  yhtenäiset	  linjat.	  Oikea	  purenta.	  Hvyä	  
kaulalinja.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät.	  Hyvät	  kulmaukset	  edessä.	  Hyvä	  eturinta	  &	  runko.	  Hieman	  pitkä	  lanneosa.	  Liikkuu	  
hyvin.	  Hyvä	  käytös.	  Ylikulmautunut	  takaa.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  	  
Vackert	  feminint	  huvud	  med	  bra	  uttryck.	  Bra	  rygg	  med	  koreta	  proportioner.	  Vrider	  ut	  framtassar	  lite.	  En	  lite	  
överviklad	  bak	  och	  ställer	  sig	  lite	  underställd.	  Rör	  sig	  bra	  fram	  men	  kunde	  lite	  mer	  efektiva	  steg	  bak.	  	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Zmile	  A	  While	   	   FIN10611/07	  	   s.	  19.11.2006	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  	  	  e.	  Lelica’s	  Esthetique	  At	  Bogaloo	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  	  
Strong	  bitch	  with	  a	  lot	  of	  bone	  and	  substance.	  Could	  be	  a	  little	  bit	  more	  compact	  In	  silhoudtte.	  Good	  bone.	  Correct	  
spring	  of	  ribs.	  Correct	  in	  head	  profile.	  Would	  like	  more	  filling	  under	  the	  eyes.	  Could	  doo	  with	  a	  bit	  more	  stability	  in	  
front.	  Nice	  coat	  quality.	  Movements	  OK	  but	  on	  the	  move	  she	  could	  be	  a	  bit	  firmer	  in	  topline.	  I’d	  prefer	  to	  see	  less	  
develop.	  Nice	  temperament	  and	  presentation.	  	  
	  
	  
Bulrush’s	  Agassa	   	   FIN14831/07	  	   s.	  03.02.2007	  
i.	  Journeyman	  	  	  	  	  	  e.	  	  Ancer’s	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
3	  years,	  good	  type	  and	  size.	  Broad	  in	  scull	  needs	  to	  fill	  out	  on	  the	  eyes.	  Good	  bite.	  Well	  set	  ears,	  short	  neck	  straigt	  
angulation	  both	  front	  and	  back.	  Lacks	  in	  forchest.	  Moves	  with	  short	  step	  on	  the	  side	  that	  is	  not	  long	  enough	  for	  a	  
springer.	  Excell.	  coat	  an	  colour.	  
	  
	  
Chara	  Me	  Sweetly	  Tamaan	  Pl	  	   PKR	  VIII-‐21869	   s.	  24.05.2007	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Mäntsälä	  KR	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI3	  
Kookas,	  erinomainen	  tyyppiä	  oleva	  narttu.	  Voimakas	  mutta	  silti	  feminiinen	  pää.	  Syvä	  rintakehä	  ja	  hyvä	  runko.	  
Hieman	  pitkä	  lanne.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  kapeasti	  takaa,	  muuten	  hyvin.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Coco	  Hit´s	  Cici	  D´Amour	   	   FIN31204/03	  	   s.	  24.5.2003	  
i.	  Streamside´s	  Quest	  For	  Challange	   e.	  Livingdale´s	  Cream	  Caramel	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  EH2	  	  



eritt.	  hyvän	  tyyppinen,	  voimakas	  runkioinen	  narttu,	  hyvä	  pään	  pituus,	  kuono-‐osassa	  voisi	  olla	  hieman	  enemmän	  
voimaa,	  oikea	  purenta,	  tummat	  silmät,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  hyvä	  luusto	  ja	  käpät,	  voimakas	  eturinta	  ja	  runk,	  sopivat	  
kulmaukset,	  hieman	  leveät	  etuliikkeet,	  hyvä	  sivuaskel,	  olisi	  edukseen	  hieman	  hoikempana,	  mukava	  käytös.	  	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KÄY	  ERI-‐	  
Feminin	  head.	  Strong	  neck.	  Good	  depth	  of	  chest.	  Lovely	  ribbing.	  Strong	  loin.	  Good	  rear	  angulation.	  Does	  need	  to	  
settle	  on	  the	  move,	  but	  once	  is,	  does	  move	  true.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  	  
Large	  bich.	  7.5years	  old,	  holding	  her	  age	  very	  well.	  good	  angules.	  Rather	  fine	  in	  head,	  but	  overall	  a	  very	  typical	  bitch.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  	  
Feminint	  huvud.	  Kunde	  ha	  ett	  lite	  kraftigare	  nosparti.	  Bra	  hals.	  Välkroppad.	  Lite	  slutande	  kors.	  Kunde	  ha	  lite	  mer	  
upbrytna	  färger.	  Välvinklad.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steg,	  lite	  slarvigt	  fram.	  Lite	  lösa	  armbågar.	  	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Future	  Vision	   	   FIN20307/06	  	   s.	  02.03.2006	  
i.Strathnaver	  Hells	  Angel	  	   e.Astrosping’s	  Ismene	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  AVO	  ERI4	  	  
3.5years,	  good	  size,	  good	  proportions,	  correct	  head.	  	  Could	  have	  stronger	  back,	  correct	  tailset	  &	  angulation,	  good	  
movement.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  
Lyhytrunkoinen,	  tiivis	  narttu.	  Pitkä	  suoralinainen	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Korkea	  säkä.	  Kaunis	  	  ylälinja.	  Hyvä	  lapakulmaus.	  
Täyteläinen	  eturinta.	  Hyvä	  rintakehän	  syvyys	  ja	  tilavuus.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Karva	  on	  melko	  lyhyt	  tänään.	  	  
	  
	  
Coco	  Hit´s	  Go	  For	  It	   	   FI40058/09	   	   s.	  05.06.2009	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  	  e.	  Astrospring´s	  Ismene	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Feminin	  välbalanserad	  tik,	  med	  mkt	  fin	  huvud	  och	  uttryck.	  Ganska	  bra	  hals,	  bra	  skuldra	  och	  förbröst,	  normalt	  vinklad	  
bakställ,	  fina	  ben	  och	  tassar,	  bra	  kropp	  för	  ålder,	  rör	  sig	  med	  bra	  steg	  och	  balans,	  mkt	  bra	  päls,	  mkt	  trevlig	  
temperament.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN4	  SERT	  
Very	  smart	  girl,	  lovely	  head	  and	  expression,	  very	  good	  neck	  &	  shoulders,	  good	  ribs,	  moves	  very	  well,	  good	  tail	  
carriage.	  
Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Correct	  breed	  type.	  Promosing	  young	  bitch.	  Unfortunately	  not	  enough	  stable	  in	  movement.	  Good	  head.	  Expression	  
could	  be	  better.	  Good	  neck	  and	  topline.	  Needs	  better	  front	  angulations.	  Correctly	  angulated	  behind.	  Lovely	  
temperament.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  



Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN1	  ROP	  	  SERT	  CACIB	  	  
Good	  sized	  bitch.	  Lovely	  head,	  neck.,	  fore	  quarters,	  behind	  	  quarters,	  tailset,	  angulations.	  Exc.	  quality	  of	  coat.	  Could	  
do	  with	  better	  spring	  of	  rib.	  Lovely	  temperament.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  VASERT	  	  
Excellent	  type	  and	  size.	  Excellent	  body	  proportions	  and	  balance.	  Beautiful	  head	  a	  bit	  light	  eye.	  Excellent	  neck	  and	  
topline.	  Correct	  tailset.	  Balanced	  angulations.	  Excellent	  bone	  and	  feet	  and	  substance.	  Excellent	  coat.	  She’s	  an	  
outstanding	  mover	  from	  all	  sides	  and	  powerful	  reach	  and	  drive.	  Excellent	  temperament.	  	  
	  
	  
Coco	  Hit´s	  Go	  Go	  Girl	   	   FI40060/09	   	   s.	  05.06.2009	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  e.	  Astrospring´s	  Ismene	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  ERI-‐	  
Nice	  young	  bitch.	  Pretty	  head,	  good	  neck,	  enough	  bone,	  just	  need	  time	  to	  mature,	  very	  promising.	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Hieman	  kevytluinen	  ja	  korkeajalkainen	  nuori	  narttu.	  Hyvä	  pään	  pituus	  ja	  profiili,	  mutta	  pää	  on	  kokoaisuudessaan	  
kapea.	  Pitkä	  kaula.	  Hieman	  pysty	  lapa	  ja	  olkvarsi.	  Eturinta	  kaipaa	  vielä	  lisää	  täytettä.	  Luusto	  voisi	  olla	  astetta	  
järeämpi.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hyvä	  laatuinen	  karva.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  ERI3	  
Vackert	  feminint	  huvud	  med	  bra	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Ngt	  framskjuten	  skuldra.	  Lite	  knapp	  vinkald	  fram,	  korrekt	  bak.	  
Korkta	  proportioner.	  Rör	  sig	  med	  lite	  kort	  steg	  fram	  men	  bra	  bak.	  Trvlig	  temperament.	  Passande	  benståmme.	  	  
	  
	  
Coco	  Hit´s	  Golden	  Sunshine	   FI40059/09	   	   s.	  05.06.2009	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  e.	  Astrospring´s	  Ismene	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK1	  KP	  ROP	  
8kk.	  Hyvärunkoinen	  ja	  luustoinen,	  oikealinjainen	  pentu.	  Joka	  vielä	  saa	  vielä	  tiivistyä.	  Narttumainen	  pää,	  silmät	  saa	  
tummua.	  Hyvä	  purenta.	  Sopivasti	  huulia.	  Kainis	  kaulan	  kiinnitys,	  hyvin	  kannettu	  häntä.	  Lupaava	  rodunomianen	  
liikemalli.	  Kaunis	  karva.	  	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  	  
Sopivan	  kokoinen	  feminiinen,	  mittasuhteiltaan	  oikea.	  Kaunisilmeinen	  kuiva	  oikalinjainen	  pää.	  Etuasentoiset	  lavat,	  
muuten	  oikea	  ylälinja.	  Ikäisekseen	  hyvä	  runko	  &	  alalinja.	  Suorat	  olkavarret.	  Hvyin	  kulmautunut	  takaa.	  Hyvät	  käpälät.	  
Hyvin	  hännän	  kiinnitys.	  Normaalit	  liikeet.	  Oikealaatuinen	  sileä	  sopivasti	  hapsukas	  karvapeite.	  	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Very	  nice	  bitch,	  who	  don´t	  need	  to	  eat	  so	  much,	  feminine	  head,	  correct	  angulations,	  little	  round	  in	  chest,	  little	  low	  in	  
croup,	  very	  nice	  movement,	  correct	  angulations	  in	  front	  and	  back,	  correct	  temperament,	  stand	  very	  good	  on	  feet.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  



Lovely	  young	  bitch,	  very	  feminine,	  good	  bone	  &	  feet,	  good	  ribs	  &	  body.	  Enough	  angulation	  behind,	  moves	  well,	  good	  
tail	  carriage.	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  	  
Hieman	  kevyt	  kokonaisuus.	  Lyhyt	  runko.	  PItkä	  mutta	  kevyt	  piirteinen	  pää.	  Hyvä	  pään	  profiili.	  Pysty	  lapa	  ja	  olkvarsi.	  
Eturinta	  kaipaa	  lisää	  täytettä.	  Rintakehässä	  tarpeksi	  syvyyttä	  hyvät	  takakulmaukset.	  Luusto	  voisi	  olla	  astetta	  järeäpi.	  
Kaunis	  turkki.	  	  
	  
	  
Cranelake´s	  Assistant	   	   FI24789/09	   	   s.	  30.03.2009	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	   e.	  Hightide´s	  Time	  To	  Wish	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ähtäri	  R	  7.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Erinom.tyyppi.	  Päässä	  hyvät	  linjat,	  mutta	  vielä	  hieman	  kapea.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkäli.	  Sopusuht.kulm.edestä	  ja	  takaa.	  
Ikäisekseen	  hyvä	  eturinta.	  Keskivahva	  luusto.	  Hyvä	  runko.	  Reipas	  luonne.	  Hyvä	  karvan	  laatu.	  Takaliikkeet	  saa	  
vankistua	  ja	  täyttyä	  iän	  myötä.	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Tanakkarunkoinen	  juniori,	  jolla	  riittävä	  pään	  pituus,	  hieman	  turhan	  pyöreä	  kallo,	  pyöreät	  vaaleat	  silmät	  häiritsevät	  
ilmettä,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Sopiva	  luusto.	  Kovin	  löysä	  vielä	  liikkeessä.	  Hieman	  luisu	  
lantio.	  Riittävä	  askelmitta.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  
Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN4	  
Correct	  breed	  type.	  Elegant,	  compact.	  Under	  jaw	  could	  be	  a	  bit	  stronger.	  Scissors	  bite.	  Light	  eyes.	  Excellent	  neck	  and	  
topline.	  Correct	  tail.	  Very	  well	  developed	  forechest.	  Angulations	  and	  movement	  ok.	  Excellent	  coat	  texture.	  	  
	  
	  
Crownmaple	  Moulin	  Rouge	   FI10656/09	   	   s.	  06.07.2008	  
i.	  Livingdale´s	  Frank	  Capra	   e.	  Sweetie-‐Pie	  Eloise	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  H	  
Vielä	  kovasti	  aikaa	  kaipaava	  nuori	  narttu.	  Hyvä	  kallo-‐osa	  mutta	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  pidempi	  ja	  täyteläisempi.	  Hyvä	  
kaula.	  Toivoisin	  paremmin	  kulmautuneen	  olkavarren	  ja	  täyteläisemmän	  eturinnan.	  Riittävä	  kaula,	  luusto	  ja	  runko.	  
Hieman	  luisu	  lantio.	  Liikkuu	  halutessaan	  riittävällä	  askelpituudella	  mutta	  vielä	  kapeasti.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  
	  
	  
Desperados	  Uma	   	   FIN37793/06	  	   s.	  01.09.2005	  
i.	  Brigadoon	  Ebony	  &	  Ivory	   e.	  Desperados	  Qandis	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  
Nice	  balanced	  outline,	  good	  breed	  type	  head.	  Lovely	  dark	  eyes.	  Nice	  overall,	  good	  points.	  Body	  substance,	  well	  
ribbed,	  good	  depth.	  Nice	  front	  &	  rear	  angulations.	  Nice	  coat	  &	  presentation.	  Moved	  well.	  Good	  temperament.	  Sound.	  
	  



	  
Desperados	  Zafira	   	   FI36487/09	   	   s.	  27.02.2009	  
i.	  Bobwhite’s	  Acid	  Jazz	  	  	  	  e.	  Desperados	  Vezla	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  	  
Melko	  neliömäinen	  narttu	  jolla	  kaunispiirteinen	  pää.	  Ystävällinen	  ilme.	  Hyvät	  huulet.	  Kaula	  yhtyy	  hienosti	  säkään.	  
Hyvä	  ylälinja.	  Riit.	  polvikulmaukset.	  Turkki	  on	  vaiheessa.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Mynämäki	  KR	  16.5.2010;	  Manola	  Poggesi	  Arnetoli,	  Italia	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Feminine	  head.	  Correct	  scissorsbite.	  Elegant	  neck.	  Compact	  body.	  Could	  have	  more	  angulation	  behind.	  Good	  bone	  &	  
feet.	  Coat	  in	  good	  condition.	  Moves	  freely.	  
	  
	  
Dingolina’s	  Boogeymans	  Daughter	   FI35706/10	   	   s.	  18.05.2010	  
i.	  Quadmir’s	  Boogeyman	   e.	  Wildomar’s	  Graceful	  Bijou	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
BEST	  IN	  PENTUNÄYTTELY	  27-‐28.11.2010;	  Vesa	  Lehtonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  BABY	  PEN2	  KP	  	  
Iloinen	  ja	  reipas	  neitokainen.	  Hieman	  syvä	  kallo.	  Riittävä	  kaula	  ja	  hyvä	  ylälinja.	  Melko	  pysty	  olkavarsi.	  Hyvin	  
kehittinyt	  runko.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisesti,	  mutta	  pyrkii	  nostelemaan	  eturaajojaan.	  	  
	  
	  
DIngolina’s	  Phantom	  Of	  The	  Opera	  	   FI35707/10	   	   s.	  18.05.2010	  
i.	  Quadmir’s	  Boogeyman	   e.	  Wildomar’s	  Graceful	  Bijou	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Lohja	  M&M	  Puppycup	  07.11.2010;	  Kati	  Heiskanen,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  1	  KP	  ROP	  	  
Linjakas	  femininen	  koknaisuus	  erinom.	  mittasuhteet	  ja	  raaja	  korkeus.	  Kaunis	  narttumainen	  pää,	  täyteläiset	  huulet,	  
lempeä	  ilme.	  Tyylikäs	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  runko	  ja	  raajaluusto.	  erinomainen	  karvapeite.	  Eriom.	  edestaikaiset	  
liikkeet,	  leikkisät	  sivuliikkeet	  jossa	  kypsä	  askelmitta.	  Hyvä	  luonne.	  	  
BEST	  IN	  PENTUNÄYTTELY	  27-‐28.11.2010;	  Vesa	  Lehtonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  BABY	  PEN1	  KP	  PN1	  VSP	  	  
Tasapainoinen	  neitokainen,	  vielä	  hieman	  pyöreä	  kallo.	  Riittävä	  kaula	  ja	  hyvä	  ylälinja.	  Melko	  pysty	  olkvarsi.	  Hyvin	  
kulmautunut	  takaa.	  Hyvä	  runko.	  Lusto	  voisi	  olla	  hieman	  voimakkaampi.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisesti	  ja	  tasapainoisesti.	  	  
	  
	  
Dreemteems	  Evita	  Peron	   	   FIN41918/00	  	   s.	  30.10.2000	  
i.	  Hightide´s	  Best	  Vision	   e.	  Hightise´s	  Ocean	  Mist	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  PN3	  VET	  ROP	  
Erinoimainen	  rotutyyppi	  nartussa	  jolla	  upeat	  vapaat	  liikkeet	  sivusta	  katsottuna.	  Kaunislinjainen	  pää.	  Hyvä	  lanne	  osa.	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  



Tulos:	  VET	  ERI2	  
Erinomaisessa	  kunnossa	  esitetty	  veteraani	  jolla	  miellyttävä	  pää,	  oikeat	  linjat,	  tasapainoinen	  rakenne.	  Liikkuu	  
erinomaisesti	  ikäisekseen.	  
Koski	  Tl	  R	  2.5.2010;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  PN2	  ROP-‐Veteraani	  
Erinomaisessa	  kunnossa	  esitetty	  9,5-‐vuotias	  narttu.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  runko.	  
Hieman	  suora	  olkavarsi.	  Sopiva	  luusto.	  Liikkuu	  erinomaisella	  ja	  rodunomaisella	  askeleella.	  
Mynämäki	  KR	  16.5.2010;	  Manola	  Poggesi	  Arnetoli,	  Italia	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  PN1	  ROP	  ROP-‐veteraani	  
Excellent	  bitch.Very	  feminine.	  Strongly	  built.	  Balanced.	  Shows	  herself	  very	  well.	  Very	  beautiful.	  Moves	  very	  well.	  
	  
	  
Elestren	  Ain´t	  She	  Sweet	   	   FI42635/09	   	   s.	  07.06.2009	  
i.	  Barecho	  Just	  A	  Sriking	  Image	  	  e.	  Alfalex	  Flash	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Feminin	  tik,	  välformat	  huvud	  men	  behöver	  stramare	  ögonlockskanter.	  Bra	  hals	  front	  och	  förbröst,	  välformat	  
bröstkorg,	  tillräckligt	  vinklar	  bakställ,	  svag	  överlinje	  som	  sjunker	  i	  stående,	  rör	  sig	  glatt	  med	  bra	  stegkängd	  men	  
alltför	  hög	  svans,	  utm.päls,	  mkt	  trevlig	  temperament.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
For	  her	  age	  she	  is	  a	  little	  on	  the	  big	  side.	  A	  little	  strong	  in	  skull.	  Eyes	  a	  little	  round.	  Good	  neck	  &	  shoulders.	  Enough	  
upper	  arm.	  Dips	  behind	  withers	  making	  her	  topline	  loose	  on	  the	  move	  and	  stand.	  Well	  bodied.	  A	  little	  unbalanced	  on	  
outline.	  Lacking	  a	  bend	  of	  stifle.	  Little	  down	  on	  pasterns.	  She	  lacks	  drive	  and	  is	  very	  close	  on	  rear	  feet.	  Excellent	  coat	  
presentation.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Nice	  head,	  carring	  too	  much	  weight	  today,	  nicely	  made	  trough	  out,	  just	  need	  more	  confidence,	  moved	  ok.	  
	  
	  
Engwell´s	  Xaraco	   	   FIN21027/05	  	   s.	  17.03.2005	  
i.	  Desperados	  Romeo	   e.	  Engwell´s	  Stormy	  Weather	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH-‐	  
Very	  good	  type.	  Correct	  bones.	  Good	  head.	  Correct	  expression.	  Dark	  eyes.	  Enough	  neck.	  Good	  topline	  and	  tail	  
carriage.	  Enough	  forechest.	  Deep	  ribcage.	  Very	  well	  angulated	  should	  have	  better	  movement,	  especially	  in	  knee.	  
Correct	  coat	  texture.	  
	  
	  
Estrellest	  Riinu-‐Ly-‐Panda	   	   EST01862/02AO	   s.	  15.07.2002	  
i.	  Marmade	  Classic	  Man	   e.	  Springrain	  Sunny	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  VET	  ROP	  	  



Keskikokoa	  kookkaampi	  vahva	  erinom.	  mittasuht.	  omaava	  narttu.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  runko	  ja	  eturinta.	  
Hyvä	  luusto.	  Tänään	  hiem.	  pehmeä	  turkin	  laatu.	  Liikkuu	  hyvin	  ja	  esintyy	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  ROP	  	  
8,5	  years.	  Excellent	  type	  up	  to	  size,	  presented	  in	  top	  condition.	  Excellent	  head	  and	  expression.	  Excellent	  neck	  and	  
topline.	  Correct	  tailset.	  Very	  well	  angulated	  front	  andrear.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Excellent	  coat.	  Excellent	  
temperament.	  Moves	  a	  bit	  close	  behind.	  Outstanding	  movement	  from	  side,	  typical	  carriage	  covering	  enough	  ground.	  	  
	  
	  
Fantasize’s	  Adele	  	   	   FI55361/09	   	   s.	  10.10.2009	  
i.	  Jefferson	  De	  Los	  Tres	  Robles	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Wonder	  of	  You	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  	  
Mkt	  vacker	  tik,	  vackert	  huvud	  med	  vackert	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Korrekt	  överlinje.	  Står	  mkt	  bra	  på	  sina	  ben.	  Välvinkald	  
fram	  och	  bak.	  Rör	  sig	  bra,	  men	  kunde	  ha	  ett	  litet	  längre	  steg.	  Trevlig	  temperament.	  	  
	  
	  
Fantisize’s	  Arieta	  	   	   FI55364/09	   	   s.	  10.10.2009	  
i.	  Jefferson	  De	  Los	  Tres	  Robles	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Wonder	  of	  You	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  	  
Sop.	  kokoinen.	  Ilmeikäs	  pää.	  Hyvin	  kulm.	  eturaaja.	  Riittävä	  rinnan	  syvyys.	  Ylälinja	  ei	  aivan	  korrekti.	  Hieman	  korkea	  
kinner.	  Käytt.	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI4	  	  
Feminint	  huvud	  men	  lite	  tunnt	  norpartiet,	  men	  bra	  längd.	  Vacker	  hals.	  Välkroppad	  med	  vackra	  linjer.	  Korrekt	  vinklad	  
fram	  och	  bak.	  Rör	  sig	  bra	  bak,	  lite	  slarvigt	  fram.	  Trevlig	  temperament.	  	  
	  
	  
Fariinin	  Madonna	   	   FIN25278/06	  	   s.	  02.04.2006	  
i.	  High	  Score	  Original-‐Design	   	  	  	  e.	  Hightide´s	  Geraldine	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Laihia	  R	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  	  
Vahvarakenteinen,	  sopivan	  kokoinen	  täyteläinen	  hyvä	  pää.	  Vahva	  kaula	  ja	  niska.	  vahva	  luusto.	  Hyvät	  raajojen	  
kulmaukset.	  Voisi	  olla	  jäntevässä	  kunossa,	  käytäytyy	  luottavasti.	  	  
Kauhajoki	  RN	  10.4.2010;	  Reia	  Leikola-‐Waldén,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN3	  
Hieman	  tanakassa	  kunnossa	  esitt.	  narttu,	  jolla	  oik.	  mittasuht.	  Kaunisilmeinen	  pää.	  Riit.	  kaula.	  Hyvä	  luusto	  ja	  runko.	  
Voisi	  olla	  hieman	  lyhyempi	  lanneosa.	  Liikkuu	  hieman	  kapeasti	  takaa,	  hyvin	  sivulta.	  Turkki	  ei	  tän.	  parhaassa	  kunnossa.	  
Hyvä	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  



Hieman	  tuhdissa	  kunnossa	  oleva,	  vahvakalloinen	  edestä	  niukasti	  kulmautunut	  löysä	  tyttö.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  
Hieman	  pehmyt	  karva.	  Liikkuu	  löysästi	  edestä,	  saisi	  liikkua	  paremmalla	  potkulla.	  
Närpiö	  R	  29.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Feminin.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvät	  pään	  linjat.	  Kuono	  voisi	  olla	  hiem.täyteläisempi.	  Hieman	  runsaat	  huulet.	  Hyvä	  
ylälinja.	  Sopiva	  runko.	  Hyvät	  raajat.	  Erinom.rotutyyp.sivuliikkeet.	  Kinnerahdas	  takaa.	  Hyvä	  karva.	  Saisi	  olla	  hieman	  
jäntevämpi.	  
	  
	  
Foogel	  Temptress	   	   FIN44341/01	  	   s.	  19.10.2001	  
i.	  Whisborne	  Inferno	   e.	  Adamant´s	  Estee	  Lauder	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  ROP-‐veteraani	  
Vahva	  	  erinomaisesti	  liikkuva	  ja	  erinomaista	  tyyppiä	  oleva.	  Vahva	  hyväpäinen	  tyttö.	  Hyvä	  kaula,	  ylälinja	  ja	  häntä.	  
Riittävät	  etu-‐	  hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  karvanlaatu,	  ei	  ihan	  parhaassa	  kunnossa.	  
	  
	  
Foxberryhills	  Air	  Of	  Spring	  	   RKF2687782	   	   s.	  24.02.2010	  
i.	  Sieger’s	  Pool	  Position	   e.	  Baskethill’s	  Jolly	  Jumper	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  	  
9months.	  Strong	  and	  still	  feminen	  bitch	  .	  A	  bit	  heavy	  in	  head.	  Could	  have	  more	  stop.	  Very	  nice	  neck.	  Topline	  could	  be	  
be	  better.	  Correct	  tailset.	  Needs	  more	  angulations	  front	  and	  rear.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Flat	  feet.	  Very	  
promising	  coat.	  She’s	  a	  bit	  long	  in	  loin.	  Moves	  extreamly	  well	  from	  all	  sides.	  	  
	  
	  
Foxberryhills	  Artic	  Jewel	  	   	   RKF2687781	   	   s.	  24.02.2010	  
i.	  Sieger’s	  Pool	  Position	   e.	  Baskethill’s	  Jolly	  Jumper	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
9months.	  Over	  middle	  size,	  strong	  but	  still	  feminen	  young	  bitch.	  Beautiful	  head	  and	  expression.	  Very	  nice	  neck	  and	  
topline.	  Correct	  tailset.	  Too	  straight	  and	  short	  in	  upperarm.	  Could	  be	  more	  angulated	  in	  rer.	  Excellent	  bone	  and	  
substance.	  Beautiful	  coat.	  Too	  narrow	  in	  front.	  She’s	  too	  weak	  in	  movement.	  Needs	  more	  power	  in	  her	  reach	  and	  
drive.	  	  
	  
	  
Full	  Flavor	  Caramba	   	   FIN18959/05	  	   s.	  26.02.2005	  
i.	  Journeyman	  	  	  	  	  e.	  Livingdale´s	  Lady	  Marmalade	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  



Hyvä	  luusto,	  mittasuhteet	  ja	  sukupuolileima.	  Vähän	  lyhyt	  kaula.	  Toivoisin	  kuonoon	  enemmän	  voimaa.	  Tarpeeksi	  
voimakkaat	  kulmaukset	  takana,	  niukemmat	  edessä.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa.	  Edessä	  saisi	  olla	  enemmän	  ulottuvuutta.	  	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Mittasuhteiltaan	  hyvä	  narttu.	  Hyvän	  mallinen	  pää,	  kaunis	  ilme	  ja	  kaula.	  Hieman	  niukasti	  kulmautunut	  edestä.	  
Erittäin	  hyvä	  runko.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Hyvä	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Full	  Flavor	  East	  Wind	   	   FIN28957/08	  	   s.	  25.03.2008	  
i.	  Arrant	  Backstreet	  Boy	   e.	  Qvarnhill	  Betty	  Fagerlund	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Feminin	  tik	  med	  ganska	  bra	  proportioner,	  ganska	  bra	  huvud	  med	  mkt	  bra	  ögon,	  mkt	  bra	  hals	  och	  skuldra,	  rak	  
överarm,	  avfallande	  kors	  och	  knappt	  vinklad	  bak,	  passande	  benstomme,	  mkt	  bra	  tassar,	  välformat	  bröstkorg,	  rör	  sig	  
trångt	  bak	  och	  tåar	  in	  i	  fronten,	  bra	  steglängd	  fram,	  kort	  steg	  bak,	  päls	  i	  kraftigt	  fällning	  men	  bra	  kvalitet	  i	  behängen,	  
mkt	  trevlig	  temperament.	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  
Hyvä	  narttu.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi.	  Kaunis	  kaula.	  Sopusuhtainen	  runko.	  Luusto	  voisi	  olla	  	  hieman	  
vankempaa	  ja	  etuosa	  hieman	  enemmän	  kulmautunut.	  Hyvä	  ylälinja,	  karva	  ei	  aivan	  parhaimmillaan.	  Liikkuu	  ja	  
esiintyy	  hyvin.	  
	  
	  
	  
Full	  Flavour	  Feeling	  Lucky	   	   FI22167/09	   	   s.	  18.03.2009	  
i.	  Journeyman	  	  	  	  	  	  e.	  Qvarnhill	  Betty	  Fagerlund	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  	  
11kk.	  Tyylikäs	  junior,	  jolla	  sopivasti	  luustoa.	  Saisi	  olla	  tiimässä	  kunnossa.	  Narttumainen	  kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Hyvä	  
purenta,	  huulet,	  korvat.	  Niskan	  kaari	  saisi	  olla	  kauniimpi.	  Kaunis	  karva	  peite.	  Vielä	  kovin	  leikkisät	  liikkeet.	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Vähän	  pyöreässä	  kunnossa	  esitetty,	  reipas	  narttu.	  Keskivahva	  luusto.	  Kuono	  saa	  vielä	  täyttyä.	  Hiheamn	  pyöreät	  
silmät.	  Kaunis	  kallo,	  sopivasti	  kaulaa.	  Raajojen	  kulmaukset	  saisivat	  olla	  voimakkaamat.	  Hyvä	  asentoinen	  häntä.	  Vielä	  
vähä	  malttamaton	  liikkuja.	  Oikea	  askelpituus.	  Hyvin	  alkanutta	  harjoitteleua	  kannattaa	  jatkaa.	  	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN4	  VASERT	  	  
Feminiininen	  mittasuht	  oikea.	  Sopivan	  kokoinen.	  Kuinva	  oikea	  linjainen	  kaunisilmeinen	  pää.	  Hyvä	  kaula,	  mutta	  
etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  ylälinja.	  Riittävät	  raajojen	  kulmaukset.	  Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Vielä	  hieman	  
epävakaat	  mutta	  hyvä	  potkuiset	  liikkeet.	  Oikea	  laatuinen	  sopivasti	  hasukas	  kiiltävä	  karvapeite.	  	  
	  
	  
Full	  Flavor	  Field	  Flower	   	   FI22169/09	   	   s.	  18.03.2009	  
i.	  Journeyman	  	  	  	  	  	  e.	  Qvarnhill	  Betty	  Fagerlund	  
	  



Näyttelytulokset:	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Reipas	  ja	  ryhdikäs,	  hyvän	  mallinen	  narttu.	  Tilava	  rintakehä.	  Sopiva	  luusto.	  Kuono	  saa	  vielä	  täyttyä.	  Toivoisin	  
sevemmän	  otsapenkereen	  ja	  vähä	  pitemmän	  kaulan.	  Vielä	  vähä	  niukka	  eturinta,	  hyvä	  takaosa.	  Keveä	  askellus,	  
etuaske	  saisi	  olla	  ulottavampi.	  	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Feminin	  tik	  som	  ännu	  ger	  ett	  luftig	  och	  kvadratiskt	  intryck,	  välformat	  huvud	  med	  bra	  utryck,	  framskjuter	  skuldra	  och	  
rak	  i	  överarm.	  Ännu	  ngt	  grund	  bröstkorg,	  ngt	  avfallande	  kors	  och	  ngt	  knappt	  vinklad	  bak,	  mkt	  länplig	  bensforme	  och	  
bra	  tassar,	  rör	  sig	  glatt	  med	  tillräcklig	  steg	  men	  hår	  ännu	  inte	  hittat	  balans	  riktigt,	  mkt	  bra	  päls,	  mkt	  trevlig	  
temperament.	  
	  
	  
Fuzzyball´s	  Bossy	  Boots	   	   FIN40421/08	  	   s.	  09.06.2008	  
i.	  Livingdale´s	  Harlequin	  Man	  	  	  	  e.	  Nimplewhit	  Miss	  Charming	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ähtäri	  R	  7.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  H	  
Sopivan	  kokoinen,	  erittäin	  narttumainen	  kokon.	  Turhan	  selkeä	  otsapenger	  ja	  voimakkaasti	  pyöristyvä	  kallo.	  Pyöreät	  
silmät	  häiritsevät	  ilmettä.	  Hyvä	  kaula.	  Etukulm.saisivat	  olla	  selvemmät.	  Hyvä	  luusto.	  Vielä	  hieman	  litteä	  runko.	  Hyvät	  
polvikulm.mutta	  hieman	  korkea	  kinner.	  Ei	  parhaassa	  karvassa	  tänään.	  Liikkuu	  löysästi	  sekä	  edestä	  ja	  takaa.	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen,	  rungon	  mittasuhteiltaan	  korkeutta	  pidempi,	  hyvä	  pää	  ja	  kaula,	  hyvä	  etukulmaukset,	  riittävä	  
rinnan	  syvyys,	  lantio-‐osa	  saisi	  olla	  suorempi,	  voisi	  liikkua	  vapautuneemmin	  ja	  rennommin,	  muuten	  hyvät	  liikkeet,	  
käyttäytyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Fuzzyball´s	  Smart	  Pants	   	   FIN40422/08	  	   s.	  09.06.2008	  
i.	  Livingdale´s	  Harlequin	  Man	  	  	  	  	  e.	  Nimplewhit	  Miss	  Charming	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ähtäri	  R	  7.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  H	  
Sopivan	  kokoinen	  narttum.kokonaisuus.	  Pieni	  pää	  suhtees.runkoon.	  Kuono-‐osa	  tulisi	  olla	  täyteläisempi.	  Pyöreät	  
silmät	  häiritsevät	  ilmettä.	  Riittävä	  kaula	  ja	  etukulm.	  Riit.luusto.	  Voimakas	  lyhyt	  runko.	  Ei	  parhaassa	  karvassa	  tänään.	  
Selkälinja	  köyristyy	  liikkeessä,	  tulisi	  liikkua	  pidemmällä	  askeleella.	  Häntä	  lyhyeksi	  trimmattu.	  
	  
	  
Glamorly	  Gasablanca	   	   FI21772/09	   	   s.	  22.02.2009	  
i.	  Trollängens	  Maximum	  Effect	  	  	  	  e.	  Adamant´s	  Let´Em	  Talk	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
10months	  old,	  good	  proportions,	  Feminen	  head	  &	  expression,	  correct	  bite,	  correct	  topline.	  Good	  angulation,	  good	  
movement	  for	  her	  age.	  



Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Mittasuhteiltaan	  erinomainen.	  Oikealinjainen	  narttu	  jolla	  miellyttävä	  pää,	  otsapenger	  voi	  vielä	  kehittyä.	  Kaunis	  kaula	  
ja	  ylälinja.	  Toivoisin	  hieman	  paremmin	  kulmautuneen	  etuosan.	  Erinomainen	  luusto,	  runko	  ja	  takaosa.	  
Yhdensuuntaiset	  liikkeet.	  Liikkuu	  riittävällä	  askelmitalla.	  Vielä	  niukka	  hyvänlaatuinen	  turkki.	  Hyvä	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Hieman	  liikaa	  löysää	  kaulanahkaa.	  Erinomainen	  kaula,ylälinja.	  Pysty	  
olkavarsi.	  Hyvä	  häntä	  ja	  takaosa.	  Saisi	  liikkua	  pidemmällä	  askeleella	  ja	  vielä	  löysästi	  edestä.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  
käytös.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  
Elegant	  feminin	  tik	  med	  fina	  proportioner,	  mkt	  tilltalande	  huvud	  och	  uttryck.	  Bra	  hals	  och	  front,	  normalt	  vinkla	  
bakställ.	  Passande	  benstomme,	  mkt	  bra	  tassar,	  rör	  sig	  med	  utmärkt	  steg,	  kan	  bli	  lite	  fastare	  i	  ryggen,	  utm.päls,	  mkt	  
trevlig	  temperament.	  
Haukipudas	  RN	  30.5.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH1	  
Vielä	  hieman	  pentumaisen	  vaikutelman	  antava	  iloinen	  &	  reipas	  narttu.	  Hyvin	  feminiininen	  pää.	  Silmät	  saavat	  vielä	  
tummua.	  Hyvät	  päänlinjat	  &	  muoto.	  Lavat	  saisi	  olla	  viistommat.	  Hyvä	  olkavarsi.	  Rintakehän	  &	  eturinta	  kehitys	  vielä	  
kesken.	  Hyvä	  luusto	  &	  takaosa.	  Hyvät	  yhdensuuntaiset	  etu-‐	  ja	  takaliikkeet.	  Melko	  hyvä	  sivuliike.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  
Aavistuksen	  lyhytrunkoinen	  kokonaisuus.	  Iloinen	  luonne.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  ERI4	  
Very	  pretty	  girl,	  lovely	  neck	  &	  shoulders,	  good	  front,	  enough	  ribs,	  strong	  loin	  and	  rear,	  moved	  very	  well,	  I´d	  prefer	  
lower	  tail	  carriage	  but	  still	  very	  nice	  trouht	  out.	  
	  
	  
Goldmoore´s	  Destiny	  Of	  Love	   FI54235/09	   	   s.	  09.07.2009	  
i.	  Goldmoore´s	  Gold	  Dreamer	  	  	  	  e.	  Goldmoore´s	  No	  Mistress	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kauhajoki	  RN	  10.4.2010;	  Reia	  Leikola-‐Waldén,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
Hyvin	  kehitt.	  juniori,	  jolla	  miellyttävä	  profiili.	  Toivoisin	  hieman	  pidemmän	  ja	  täytel.	  kuono-‐osan.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  
ylälinja.	  Riit.	  kulm.	  raajat.	  Tilava	  runko,	  joka	  saisi	  olla	  lanneosastaan	  lyhyempi.	  Liikkuu	  vielä	  kovin	  löysästi	  riit.	  
askelmitalla.	  Antaa	  itsestään	  tässä	  kehit.vaiheessa	  hieman	  matalaraaj.	  vaikutelman.	  Ihana	  turkinlaatu.	  Hyvä	  luonne.	  
Koski	  Tl	  R	  2.5.2010;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  PN3	  VASERT	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Riittävä	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  eturinta.	  Sopiva	  
luusto.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Liikkuu	  riittävällä	  askelpituudella,	  mutta	  olisi	  edukseen	  
aavistuksen	  tiiviimmässä	  kunnossa,	  mikä	  näkyy	  liikkeessä.	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN4	  
10	  months	  old	  very	  pleasing	  bich.	  Beautiful	  feminine	  head.	  Typical	  expression,	  correct	  bite.	  Good	  neck	  and	  shoulder.	  
Good	  topline	  and	  hind	  quarters.	  Good	  body	  for	  her	  age.	  Moves	  already	  with	  a	  good	  long	  step.	  Beautiful	  coat.	  Nice	  
temper.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Pretty	  bitch,	  lovely	  outline	  standing,	  straight	  front,	  good	  ribs,	  strong	  loin,	  when	  moves	  too	  close	  at	  front	  and	  behind.	  



	  
	  
Goldmoore´s	  Make	  It	  Happen	   	   FI33428/09	   	   s.	  20.12.2008	  
i.	  Goldmoore´s	  Gold	  Dreamer	  	  	  	  e.	  Goldmoore´s	  Delicious	  Angel	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN3	  SERT	  ROP-‐JUNIORI	  
1year	  old,	  very	  nice	  in	  type.	  Exc.	  proportions,	  good	  head	  but	  could	  have	  better	  lines.	  Elegant	  neck.	  Exc.	  bodystructure.	  
Typical	  movement,	  tail	  too	  happy	  in	  movement.	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN3	  SERT	  
Mittasuhteiltaan	  erinomainen	  kaunislinjainen	  ja	  hyvin	  kehittynyt	  narttu	  jolla	  viehättävä	  pää.	  Upea	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Erinomainen	  runko.	  Liikkuu	  tehokkaasti	  takaa	  hyvällä	  askelmitalla	  kantaen	  itsensä.	  
Erinomainen	  turkinlaatu	  ja	  luonne.	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Kaunis	  linjainen	  narttu,	  jolle	  toivoisin	  hieman	  yhdensuuntaisemman	  päänlinjat.	  Lempeä	  ilme.	  Kaunis	  ylälinja.	  
Erinomainen	  runko	  ja	  raajat.	  Liikkuu	  oikealla	  askelpituudella	  niin	  halutessaan.	  Hyvä	  karva,	  miellyttävä	  käytös.	  
Lappeenranta	  KR	  5.4.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Upeasti	  esiintyvä	  hyvin	  kaunis	  ja	  tasapainoinen.	  Feminiininen	  kokonaisuus.	  Tähän	  ikään	  hyvä	  pää,	  selvä	  sukup.leima.	  
Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Todella	  tyypikkäät,	  lupaavat	  ylväät	  liikkeet.	  Hieno	  ylälinja.	  Oikea	  tapa	  käyttää	  häntäänsä.	  
Esiintyy	  upeella	  asenteella.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN	  SERT	  CACIB	  ROP	  
Sivultakatsoen	  todella	  rodunomaisesti	  liikkuva.	  Hyvä	  ilme.	  Erinomainen	  niskalinja.	  Korvat	  eivät	  saisi	  olla	  yhtään	  
alempana	  kiinni.	  Kaunis,	  pehmeä	  ylälinja.	  Erinomainen	  häntä	  ja	  takaosa.	  Hyvä	  runko	  a	  oikea	  karvan	  laatu.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN3	  SERT	  
Classical	  och	  classy,	  välbalanserad,	  feminin,	  mkt	  tilltalande	  huvud	  och	  uttryck,	  mkt	  bra	  hals	  front	  och	  förbröst,	  
välvinklad	  bakställ,	  mkt	  bra	  ben	  och	  tassar,	  välformat	  bröstkorg,	  rör	  sig	  med	  bra	  steg	  och	  energi	  men	  behöver	  bli	  lite	  
fastare	  i	  sitt	  överlinje	  och	  bakställ,	  utm.päls,	  härlig	  temperament.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  
Nice	  outline.	  Feminine	  head,	  would	  like	  a	  little	  more	  stop	  and	  little	  less	  flew	  and	  throath.	  Well	  bodied.	  Nice	  breed	  
type.	  Would	  like	  little	  more	  upper	  arm.	  Enough	  depth	  and	  correct	  hind	  angles.	  Moves	  soundly,	  has	  a	  little	  body	  roll	  
but	  has	  drive.	  Free	  mover.	  
Joensuu	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  VASERT	  
1,5	  year,	  excellent	  type	  good	  size	  and	  propotions,	  feminine	  clean	  cut,	  springer	  head	  with	  nice	  expression.	  Good	  bite	  
and	  well	  set	  ears,	  excel.	  long	  neck.	  Would	  prefer	  a	  slightly	  better	  angulation	  on	  her	  upper	  arm	  an	  on	  development	  of	  
forchest.	  Needs	  to	  fill	  out	  by	  the	  elboves,	  excel.	  angulation	  on	  back,	  goop	  crop	  an	  tailset.	  Moves	  with	  a	  racy	  stail	  from	  
the	  side,	  excellent	  temperament.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN3	  SERT	  
Hyvin	  laadukas,	  nuori	  narttu.	  Tasapainoiset	  tyylikkäät	  linjat	  ja	  oikeat	  mittasuhteet	  rungossa.	  Jalo,	  narttumainen	  pää.	  
Hyväasentoiset	  pitkät	  lavat	  ja	  olkavarret	  ja	  voimakas	  takaosa.	  Esittää	  kehässä	  vapaata,	  pidennettyä	  ravia.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  



Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN2	  SERT	  CACIB	  
Tyylikäs.	  Pystypäisesti	  esiintyvä	  ja	  liikkuva	  narttumainen	  pää.	  Eritt.	  hyvin	  kulmautuneen	  olkavarret	  ja	  hyvä	  
lapakulmaus.	  Hyvä	  rinnan	  syvyys.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  takaraajojen	  kulmaukset.	  Käytt.	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  Hyvät	  käpälät.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN2	  SERT	  VARACA	  
Erittäin	  	  kaunis	  tasapainoinen	  ja	  hyvän	  rakenteinen	  narttu.	  Erinomasiet	  raajojen	  kulmaukset.	  Pitkä	  täyteläinen	  pää.	  
Pitkä	  kaula.	  Korkea	  säkä	  ja	  kaunis	  ylälinja.	  Täyteläinen	  eturinta.	  Hyvä	  rintakehän	  syvyys	  ja	  tilavuus.	  Kaunis	  turkki.	  
Korkea	  luokkainen	  kokonaisuus.	  	  
	  
	  
Grouseseeker´s	  Snow	  Angel	   FIN17112/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	   e.	  New	  Design´s	  How	  About	  Me	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kuusamo	  R	  8.5.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  
Erinomainen	  tyyppi,	  hyvä	  pää	  ja	  ilme,	  erinomainen	  kaula	  ja	  selkälinja,	  sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa,	  
hyvä	  luusto,	  voimakas	  runko,	  karvapeite	  ei	  tänään	  parhaassa	  kunnossa,	  liikkuu	  hyvin.	  
Kuusamo	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN	  ROP	  
4v.	  tyypiltään	  erinom.	  Kaunislinjainen	  narttu,	  kaunis	  pää,	  tummat	  silmät,	  erinom.kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä,	  tilava	  runko,	  
hyvä	  eturinta,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  olkavarret	  voisivat	  olla	  viistommat.	  Hyvä	  raajaluusto	  ja	  käpälät.	  Suorat	  
edestakaisliikkeet,	  sivuliik.hyvä	  pitkä	  askel,	  hyvä	  karvanlaatu.	  
	  
	  
Grouseseeker´s	  Snowberry	   FIN17111/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	   e.	  New	  Design´s	  How	  About	  Me	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kuusamo	  R	  8.5.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Erinomainen	  erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus,	  oikea	  mallinen	  aavistuksen	  lyhyt	  pää,	  kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja,	  
hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa,	  hyvä	  luusto	  ja	  runko,	  ei	  aivan	  parhaassa	  karvassa	  tänään,	  erinomainen	  esiintyjä,	  
liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Grouseseeker´s	  Summer	  Sunny	   FIN50583/08	  	   s.	  01.06.2008	  
i.	  New	  Design´s	  Wings	  To	  Fly	  	  	  	  e.	  Grouseseeker´s	  Snow	  Angel	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kuusamo	  R	  8.5.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Erinomainen	  tyyppi,	  oikean	  mallinen	  pää,	  joka	  saisi	  olla	  kuivempi,	  kaunis	  selkälinja,	  sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  
edestä	  ja	  takaa,	  vahva	  luusto,	  hyvä	  runko	  ja	  karva,	  erinomaiset	  sivuliikkeet,	  taka-‐askel	  voisi	  olla	  hieman	  vakaampi.	  
Rovaniemi	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN2	  SERT	  
2v.	  hyväryhtinen,	  hyvät	  mittasuhteet	  omaava	  nuori	  narttu.	  Oik.linjainen	  pää,	  tummat	  silmät,	  kuono	  voisi	  olla	  
aavistuksen	  pidempi,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvänsyvyinen,	  hieman	  lyhyt	  rintakehä,	  hyvä	  pitkä	  viisto	  olkavarsi,	  hyvin	  



kulmautunut	  takaosa,	  hyvä	  raajaluusto,	  etuliikkeissä	  löysyyttä,	  kauniisti	  kannettu	  häntä,	  sivuliikk.askel	  pitkä	  ja	  
tehokas,	  hyvä	  karvanlaatu.	  
	  
	  
Grouseseeker´s	  Summer	  Sunrise	   FIN50579/08	  	   s.	  01.06.2008	  
i.	  New	  Design´s	  Wings	  To	  Fly	  e.	  Grouseseeker´s	  Snow	  Angel	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Rovaniemi	  	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
n.	  2v.nuori	  narttu,	  tyypiltään	  erinom.	  Hyvä	  ryhti,	  oikealinjainen	  pää,	  tummat	  silmät,	  himan	  löysät	  huulet,	  hyvä	  kaula	  
ja	  ylälinja,	  hyvä,	  tilava	  runko,	  hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Suorahkot	  olkavarret,	  hyvä	  raajaluusto,	  hyvät,	  suorat,	  
edestakaisliikk.	  Sivuliikkeissä	  hyvä	  askelpituus,	  kauniisti	  kannettu	  häntä,	  hyvä	  turkki	  ja	  hapsut.	  
	  
	  
Grouseseeker´s	  Summer	  Sunspot	   FIN50582/08	  	   s.	  01.06.2008	  
i.	  New	  Design´s	  Wings	  To	  Fly	  e.	  Grouseseeker´s	  Snow	  Angel	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Rovaniemi	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  
N.	  2v.	  Nuori	  narttu,	  hyvä	  ryhti.	  Voisi	  olla	  rungoltaan	  hivenen	  pidempi,	  oik.linjainen	  pää,	  hyvä	  ilme,	  hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja,	  hieman	  lyhyt,	  jyrkkä	  lantio,	  hyvän	  syvyinen,	  hieman	  lyhyt	  rintakehä,	  hyvä	  takaosa.	  Suorat	  olkavarret,	  
etuliikkeessä	  hieman	  löysyyttä,	  sivuliikk.etuaskel	  voisi	  olla	  pidempi,	  kauniisti	  kannettu	  häntä,	  hyvä	  karva	  ja	  hapsut.	  
	  
	  
Grouseseeker’s	  Summer	  Sunstar	   FIN50578/08	  	   s.	  01.06.2008	  
i.	  New	  Desing’s	  Wings	  To	  Fly	  	  	  	  	  	  e.	  Grouseseeker’s	  Snow	  Angel	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  PN2	  VASERT	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Viehettävä	  pää.	  Tasapainoiset	  raajat.	  Hyvä	  kaula.	  Hyvä	  rungon	  malli.	  Ikäisekseen	  hyvä	  eturinta.	  
Etuaskel	  vähä	  huolimaton.	  Liikkuu	  erittäin	  tyylikkäästi.	  Hyvä	  askelpituus	  ja	  esintyminen.	  	  
	  
	  
Hayzehill´s	  Endearig	  Lady	   	   FIN29315/06	  	   s.	  26.05.2006	  
i.	  Marmade	  Classic	  Man	   e.	  Hayzehill´s	  Bitter	  Sweet	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  	  
3.5v.	  Hyvin	  kaunis,	  hyväluustoinen	  narttu.	  Hieno	  pää	  ja	  ilme,	  korvat	  ja	  huulet.	  Ylälinja	  voisi	  olla	  liikkeessä	  jäntevämpi.	  
Muuten	  erin.om.	  liikemalli.	  Hyvä	  karvan	  laatu.	  Oikea	  spanieli	  luonne.	  	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN3	  	  
Feminiinen	  erittäin	  sopusuhtainen.	  Pään	  linjat	  oikeat.	  Ilme	  hyvä.	  Korvat	  oikein.	  Hyvä	  ylälinja	  &	  hännän	  kiinnitys.	  Hyvä	  
runko	  &	  raajat.	  Erinomaiset	  liikkeet.	  Oikean	  laatuinen	  hieman	  lainekas	  sopivasti	  hapsukas	  karvapeite.	  	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  



Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN	  ROP	  
Lovely	  bitch	  with	  exellent	  head,	  good	  neck,	  very	  good	  angulations	  in	  front	  and	  back,	  exellent	  topline,	  correct	  tail,	  
moves	  very	  well	  in	  front	  and	  back,	  little	  bit	  weak	  on	  elbow,	  very	  nice	  breedtype.'	  
Pyhäjärvi	  R	  24.4.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN3	  
Fem.hyvät	  mittasuht.	  Sileälinjainen	  pää	  missä	  hieman	  voimakas	  otsa,	  lempeä	  ilme.	  Kaunis	  ylälinja.	  Tilava	  runko.	  
Sopiva	  luusto,	  hyvät	  etu-‐	  melko	  voimakkaat	  takakulmaukset.	  Oikein	  hyvät	  sivuliikkeet.	  Hieman	  kapea	  taka	  ja	  hieman	  
avoimet	  kyynärpäät.	  Karva	  ok.	  Lempeä	  kokonaisuus.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  EH4	  
Voimakasrakenteinen	  vankkarunkoinen	  narttu,	  jolla	  selkä	  alkaa	  jo	  levitä.	  Päässä	  hyvä	  profiili	  ja	  kaunis	  ilme.	  Niukka	  
huulilinja.	  Pitkä	  kaula.	  Voimakkaat	  kulmaukset.	  Pitkät,	  litteät	  etukäpälät.	  Laajat	  liikkeet,	  mutta	  takaa	  kapeat.	  Hyvä	  
eturaajojen	  ulottuvuus.	  
	  
	  
Hayzehill´s	  Future	  Hope	   	   FIN29322/06	  	   s.	  30.05.2006	  
i.	  Rindi´s	  Michelangelo	   e.	  Engwell´s	  Ruby	  Hayze	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  PN4	  
3.5v.	  Jäntevä,	  hyvän	  runkoinen	  luustoinen	  narttu.	  Kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Sopivasti	  huulia.	  Niskan	  kaari	  riittävä.	  Pitkät	  
korvat.	  Kaunis	  liikemalli.	  Erin.om.	  karvapeite.	  	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
Sopivan	  kokoinen	  feminiinen,	  mittasuhteiltaan	  oikea.	  Kuiva	  oikealinjainen	  hyvä	  ilmeinen	  pää.	  Korvat	  oikein.	  Hyvä	  
kaula.	  Etuasentoiset	  lavat.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Hyvät	  takakulmaukset	  &	  käpälät.	  Riittävä	  rungon	  laajus	  &	  syvyys,	  
tulisi	  ulottua	  eturaajojen	  väliin.	  Hieman	  laineikas	  oikean	  laatuinen	  sopivasti	  hapsukas	  karva	  peite.	  Liikkuu	  
vauhdikkaasti	  &	  rodunomaisesti.	  	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  PN4	  
Feminine	  bitch	  with	  correct	  head,	  good	  bite,	  nice	  neck,	  good	  angulationsn	  in	  front	  and	  back,	  stand	  good	  on	  a	  feet,	  
moves	  well,	  correct	  tail.	  
Pyhäjärvi	  R	  24.4.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Femin.hyvät	  mittasuht.oikea	  linjainen	  pää.	  Sileät	  posket,	  toivoisin	  pään	  aavistuksen	  voimakkaammaksi.	  Lempeä	  ilme.	  
Kaunis	  ylälinja.	  Sopiva	  runko.	  Sopiva	  luusto	  ja	  hyvin	  kulm.raajat.	  Erinom.rodunomaiset	  liikkeet.	  Hieman	  leveät	  
etuliikkeet.	  Reipas	  käytös.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppi.	  Tasapainoinen	  ylälinja	  ja	  oikeat	  mittasuhteet.	  Kaunisilmeinen	  pää.	  Loiva	  otsapenger.	  Niukka	  
huulilinja.	  Lyhyet	  olkavarret.	  Hyväasentoiset	  lavat.	  Voimakkaat	  takakulmat	  ja	  liikkuu	  hyvin	  takaa,	  etuliikkeet	  leveät.	  
	  
	  
Hayzehill´s	  Ideal	  At	  Last	   	   FIN52878/08	  	   s.	  02.10.2008	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  e.	  Hayzehill´s	  Future	  Hope	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  



Tulos:	  JUN	  EH1	  
16kk.	  Hyvä	  runkoienen	  jäntevä	  kaunislinjainen	  juniori.	  Miellyttävä	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvät	  korvat,	  huulet	  ja	  purenta.	  
Kaunis	  niskan	  kaari	  ja	  ylälinja.	  Vielä	  kovin	  löysä	  edestä,	  muuten	  hyvä	  liikemalli.	  Hyvä	  hasputus.	  	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  	  
Feminiinen	  mittasuteitaan	  oikea.	  Sopivan	  kokoinen	  oikealinjainen	  kaunisilmeinen	  nartun	  pää.	  Korvat	  alas	  
kiinnittyneet.	  Kaunis	  kaula.	  Etuasentoiset	  lavat,	  muuten	  hyvä	  ylälinja	  &	  hännän	  kiinnitys.	  Suorat	  olkavarret.	  Hyvin	  
kulmautunut	  takaa.	  Riittävä	  runko	  ikäisekseen.	  Hieman	  pehmeät	  ranteet.	  Kantaa	  häntää	  ylhäällä	  liikkeessä.	  Vapaat	  
vielä	  edestä	  &	  takaa	  ahtaat	  liikkeet.	  Oikeanlaatuinen	  sopivasti	  hapsukas	  karvapeite.	  	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Nice	  temperament,	  nice	  feminine	  head	  with	  good	  neck,	  correct	  angulations	  in	  front	  and	  back.	  Moves	  very	  well,	  little	  
weak	  in	  elbow,	  stand	  very	  good	  on	  feet.	  Correct	  movement,	  need	  little	  more	  deep	  in	  body,	  but	  still	  young.	  
Pyhäjärvi	  R	  24.4.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH1	  
Feminiininen	  pienehkö	  hyvät	  mittasuht.	  Sielä	  poskinen	  pää.	  Lempeä	  ilme.	  Hyvät	  korvat	  oikein	  hyvä	  ylälinja.	  
Kokoonsopiva	  runko.	  Hyvä	  luusto	  ja	  takakulmaukset.	  Hyvä	  taka-‐askel.	  Hieman	  lyhyt	  etuaskel.	  Liikkeessä	  melko	  
korkea	  häntä.	  Hyvä	  karva.	  Leidilait	  käytös.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppi.	  Rintakehä	  vielä	  kehittymätön	  ja	  kokonaisuus	  ilmava.	  Kaunislinjainen	  narttumainen	  pää.	  
Alaleuan	  tulee	  vielä	  vahvistua.	  Purenta	  nyt	  väljä.	  Jalo	  kaula.	  Raajoissa	  hyvät	  kulmaukset.	  Kevyt	  luusto.	  Liikkeet	  
säännölliset,	  etuliikkeiden	  ulottuvuus	  rajoittunut.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Ideal	  Girl	   	   FIN52876/08	  	   s.	  02.10.2008	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  e.	  Hayzehill’s	  Future	  Hope	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  H	  
1,5	  year,	  good	  type,	  good	  size,	  needs	  to	  fill	  out	  in	  her	  scull	  and	  muscle	  to	  get	  the	  correct	  springer	  expre.	  Good	  bite,	  
short	  in	  neck,	  straight	  in	  shoulder	  and	  upper	  arm,	  merked	  forchest,	  pearshaped	  ribs	  witch	  is	  not	  sound.	  Moves	  close	  
in	  front	  and	  with	  short	  step	  pn	  the	  side.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Ideal	  Jewel	   	   FIN52877/08	  	   s.	  02.10.2008	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  e.	  Hayzehill’s	  Future	  Hope	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  EH1	  	  
Sopusuhtainen,	  feminiinen	  kaunislinjainen.	  Kuiva	  oikealinjainen	  pää.	  Kauniisti	  kaareutua	  niska.	  Hyvä	  ylälinja.	  Lavat	  
oikein.	  Riittävästi	  kulmautuneet	  raajat.	  Hyvät	  käpälät.	  Ikäisekseen	  riittävä	  rintakehä	  joka	  saisi	  ulottua	  	  eturaajojen	  
väliin.	  Lantio	  saisi	  olla	  pitempi.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Hieman	  vaatimattomat	  liikkeet,	  potkua	  ja	  työntöä	  voisi	  olla	  
enemmän.	  Oikeanlaatuinen	  sopivasti	  hapsukas	  karvapeite.	  	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  



1,5	  years,	  very	  good,	  good	  size,	  feminine	  head	  but	  needs	  to	  fill	  out	  under	  her	  eyes.	  Light	  eyecolor,	  good	  bite,	  well	  set	  
ears,	  short	  neck,	  straight	  in	  shoulder	  and	  upper	  arm.	  Sufficient	  forchest	  and	  ribbs.	  Moves	  with	  good	  tailset	  and	  happy	  
temperament.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Just	  Like	  Star	  	   	   FI17804/09	   	   s.	  31.01.2009	  
i.Marmade	  Lucky	  Laddie	   e.	  Hayzehill’s	  Endearig	  Lady	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  H	  	  
Hieman	  pitkärunkoinen	  narttu	  jolla	  hyvä	  raajaluusto.	  Otsapenger	  liian	  korostunut,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Etuasentoiset	  
lavat,	  	  raskas	  etuosa.	  Leveä	  selkä.	  Liian	  taakse	  laseuva	  lantio,	  voimaton	  taka-‐askel.	  Raskas	  linjanen	  narttu.	  	  
	  
	  
Hightide´s	  Alecia	  Keys	   	   FI21450/09	   	   s.	  07.03.2009	  
i.	  Adamant´s	  Take	  It	  Easy	   e.	  Hightide´s	  Who´s	  That	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Rungon	  mittasuhteet	  korkeutta	  pidempi,	  hyvä	  pää,	  lavat	  saisivat	  olla	  viistommat	  a	  taka-‐asentoisemmat,	  rintakehä	  
vielä	  kesken,	  tasapainoisesti	  edestä	  ja	  takaa	  kulmautuneet	  raajat.	  Lantio-‐osa	  voisi	  olaa	  suorempi,	  käyttäytyy	  
kontaktin	  haluisesti	  ja	  reippaat	  liikkeet.	  
Häijää	  R	  2.5.2010;	  Merja	  Järnstedt,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Sopusuhtainen	  nuori	  narttu	  jolla	  hyvä	  ilmekäs	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  luusto,	  riittävät	  kulmaukset.	  Hyvä	  
turkin	  laatu.	  Voisi	  liikkua	  hieman	  pidemmin	  askelin.	  Esitetään	  hyvin.	  
Kangasniemi	  KR	  13.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Feminiininen,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunislinjainen	  pää,	  joka	  saa	  vielä	  täyttyä.	  Lempeä	  ilme.	  Kaunis	  niska.	  Oikea	  
ylälinja.	  Kokoon	  sopiva	  runko.	  Sopusuht.	  luusto.	  Hyvät	  etu-‐	  hieman	  voimakkaat	  takakulm.	  Oikein	  hyvät	  sivuliikkeet.	  
Vielä	  kapea	  edestä	  ja	  takaa.	  Kaunis	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Kangasniemi	  KR	  13.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Feminiininen,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunislinjainen	  pää,	  joka	  saa	  vielä	  täyttyä.	  Lempeä	  ilme.	  Kaunis	  niska.	  Oikea	  
ylälinja.	  Kokoon	  sopiva	  runko.	  Sopusuht.	  luusto.	  Hyvät	  etu-‐	  hieman	  voimakkaat	  takakulm.	  Oikein	  hyvät	  sivuliikkeet.	  
Vielä	  kapea	  edestä	  ja	  takaa.	  Kaunis	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Rauma	  KR	  15.5.2010;	  Beata	  Petkevica,	  Latvia	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN2	  SERT	  
14	  months,	  nice	  head,	  good	  expression,	  deep	  enough	  in	  chest,	  good	  spring	  of	  ribs,	  correct	  shoulders,	  paraller	  
movements.	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
14	  months	  old.	  Very	  promessing	  bitch.	  Beautiful	  feminine	  head.	  Good	  expression.	  Correct	  bite.	  Beautiful	  neck	  and	  
topline.	  Well	  angulated	  all	  over.	  Good	  body	  for	  her	  age.	  Moves	  very	  well.	  Beautiful	  coat.	  Nice	  temper.	  
Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  	  



Very	  good	  type.	  Strong	  bones.	  Could	  be	  bit	  more	  compact.	  Muzzle	  could	  be	  better	  chiseled	  under	  the	  eyes.	  Scissors	  
bite.	  Good	  neck,	  topline	  and	  tail.	  Correct	  angulations.	  Moves	  quite	  close	  behind.	  Correct	  coat	  texture.	  	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN4	  	  
Feminin	  bitch.	  Correct	  in	  size	  and	  proportions.	  Typical	  in	  bone	  and	  substance.	  Vecy	  nice	  head	  profile.	  Exc.	  ear	  set	  and	  
carriage.	  Nice	  expression.	  Typical	  in	  topline	  and	  tailset.	  Suff.	  forechest	  and	  well	  dev.	  body.	  Correct	  feet.	  Correct	  in	  
front	  and	  rear	  angulation.	  Very	  nice	  muscle	  tone.	  A	  bit	  narrows	  behind	  on	  the	  move.	  Happy	  tail	  carriage	  when	  
gaiting.	  Very	  nice	  coat	  condition	  and	  color.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  PN3	  SERT	  
Trevlig	  tik	  med	  mkt	  bra	  proportioner.Vackert	  	  feminint	  huvud	  med	  bra	  uttryck.	  Vacker	  hals.	  Bra	  vinklad	  fram	  och	  bak	  
med	  välburen	  svans.	  Rör	  sig	  mkt	  bra.	  Bra	  pals.	  Trevlig	  temperament.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  keskikokoa	  hiem.	  koookkaampi	  narttu,	  jolla	  sopiva	  raajaluusto.	  Kapea	  etuosa	  ja	  etuliikkeet.	  
Sopiva	  runko	  ylälinja	  voisi	  olla	  tyylikkäämpi.	  Karvapeite	  ei	  parhaimmillaan.	  Hieman	  niukat,	  mutta	  tasapainoiset	  kulm.	  
Esitetään	  hyvin.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  	  
Big,	  strong	  bitch	  still	  feminen.	  Beautiful	  head	  and	  expression.	  Excellent	  neck	  and	  topline.	  Correct	  	  tailset.	  Excelent	  
bone	  and	  substance.	  Flat	  feet.	  Balanced	  angulations.	  Excellent	  coat.	  Moves	  very	  close	  an	  hocks.	  excellent	  movement	  
from	  side.	  Typical	  carriage,	  powerful	  reach	  and	  drive	  covering	  very	  well	  	  ground.	  	  
	  
	  
Hightide´s	  Alecia	  Moore	   	   FI21449/09	   	   s.	  07.03.2009	  
i.	  Adamant´s	  Take	  It	  Easy	   e.	  Hightide´s	  Who´s	  That	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ähtäri	  R	  7.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Erinom.tyyppi.	  Hyvä	  pään	  malli.	  Kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Sopusuht.kulm.edestä	  ja	  takaa.	  Lupaava	  eturinta.	  
Oik.mallinen,	  mutta	  ikään	  sopivasti	  vielä	  kapea	  runko.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Hyvä	  luonne.	  Lupaavat	  sivuliikkeet,	  edestä	  
ja	  takaa	  tulee	  tiivistyä.	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Mittasuhteiltaan	  oikea	  kaunislinjainen	  narttu	  jolla	  erinomainen	  pään	  profiili.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Sopiva	  luusto.	  
Riittävästi	  kulmautunut	  etuosa.	  Liikkuu	  vielä	  hieman	  kapeasti	  riittävällä	  askelmitalla.	  Upea	  turkin	  laatu.	  Hyvä	  luonne.	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN3	  VASERT	  
Tyylikäs,	  feminiininen	  narttu.	  Kaunis	  linjainen,	  vielä	  hieman	  kevyt	  pää.	  Lempeä	  ilme.	  Kaunis	  ylälinja.	  Ikään	  sopiva	  
runko.	  Hyvä	  luusto	  ja	  kulmaukset.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  Hyvä	  karva	  ja	  käytös	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  
Tyylikäs,	  erinomainen	  ylälinja,	  sopusuhtainen	  luusto,	  hyvin	  kulmautuneet	  raajat,	  näyttävät	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  
iloisesti.	  
Kangasniemi	  KR	  13.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  



Feminiininen,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunislinjainen	  pää,	  joka	  saa	  vielä	  täyttyä.	  Lempeä	  ilme.	  Kaunis	  niska.	  Oikea	  
ylälinja.	  Kokoon	  sopiva	  runko.	  Sopusuht.	  luusto.	  Hyvät	  etu-‐	  hieman	  voimakkaat	  takakulm.	  Oikein	  hyvät	  sivuliikkeet.	  
Vielä	  kapea	  edestä	  ja	  takaa.	  Kaunis	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Hightide´s	  Beatrix	  Potter	   	   FI10785/10	   	   s.	  22.11.2009	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	   e.	  Hightide´s	  Viva	  La	  Vida	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  
Pretty	  girl	  with	  lovely	  outline,	  good	  bone	  and	  ribs,	  good	  rear	  and	  moved	  very	  well	  for	  her	  age.	  
	  
	  
Hightide’s	  Birgitta	  Lifair	   	   FI10787/10	   	   s.	  22.11.2009	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	   e.	  Hightide’s	  Viva	  La	  Vida	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  JUN	  EH	  	  
Good	  size.	  Light,	  staning	  (?)	  eyes.	  Good	  front,	  good	  spring	  of	  rib.	  Tailset	  a	  little	  low.	  	  
	  
	  
Hightide´s	  Ipanema	  Girl	   	   FIN29816/00	  	   s.	  05.07.2000	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	   e.	  Hightide´s	  Baycity	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  ROP-‐veteraani	  
Nästan	  10	  år	  gammal	  lady,	  feminin	  med	  fina	  linjer	  och	  proportioner,	  fint	  huvud	  med	  klokt	  uttryck,	  tillräcklig	  hals,	  ngt	  
framskjuten	  skuldra,	  utm.förbröst	  och	  bröstkorg,	  välvinklad	  bakställ,	  med	  åldensrätt	  i	  ngt	  höht	  hull	  men	  rör	  sig	  med	  
mkt	  bra	  steg,	  fortfarande	  mkt	  bra	  pälskvalitet,	  härlig	  temperament.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VET	  ERI2	  
In	  very	  good	  condition	  for	  her	  age,	  beatiful	  head,	  good	  neck	  &	  shoulders,	  excellent	  bone	  &	  feet,	  very	  good	  mover.	  
Mäntsälä	  KR	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI2	  	  
10-‐v.	  Erinomainessa	  kunnossa	  oleva	  veteraani.	  Kaunis	  pää	  ja	  viehättävä	  ilme.	  Hieman	  lyhyt	  kaula	  ja	  hieman	  pystyt	  
lavat.	  Erinom.	  runko,	  hyvä	  raajaluusto.	  Erinom.	  takakulm,	  hyvät	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  ikäisekseen	  erinomaisesti.	  
Esitetään	  erinomaisesti.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VET	  EH1	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  &	  kokoine	  veteraaninarttu,	  joka	  hyvässä	  kunnossa.	  Hyvä	  pään	  malli	  &	  pituus.	  Oikea	  
purenta.	  Hyvät	  silmät.	  Hyvä	  kaulalinja.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät.	  Hyvä	  runko	  &	  takakulmaukset.	  Etukulmaus	  liian	  suora,	  
mikä	  näkyy	  etuliikkeeissä.	  Hyvä	  käytös.	  	  
	  
	  
Hightide´s	  Jodie	  Foster	   	   FIN13171/01	  	   s.	  02.02.2001	  
i.	  Streamside´s	  Kingfisher	   e.	  Hightide´s	  Autumn	  Girl	  



	  
Näyttelytulokset:	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  PN4	  ROP-‐veteraani	  	  
Reipas,	  vähä	  tuhdissa	  kunnossa	  esitetty,	  hyvän	  mallinen	  veteraani.	  Tasapainoinen	  raajarakenne.	  Hyvä	  päänmalli.	  Ikä	  
näkyy	  ilmeessä.	  Liikkuu	  edelleen	  hyvällä	  akselpituudella.	  Hyvä	  askel.	  Esintyy	  erinomaisesti.	  	  
Pertunmaa	  R	  10.4.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  PN3	  ROP-‐veteraani	  
Kaunis	  hyvin	  rakentunut	  narttu.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erinomainen	  kaula,	  aavistuksen	  suora	  edestä,	  hyvä	  runko	  ja	  
takaosa,	  hyvä	  karvapeite	  ja	  liikkeet,	  miellyttävä	  käytös.	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  PN3	  ROP-‐veteraani	  
Kaunis,	  hyväkuntoinen	  veteraani.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Otsapengertä	  voisi	  olla	  aavistus	  enemmän.	  Kaunis	  kaula.	  
Erinomainen	  runko	  ja	  takaosa.	  Erittäin	  hyvä	  ylälinja,	  karvapeite	  ja	  luonne.	  Liikkuu	  erinomaisesti.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  PN4	  ROP-‐veteraani	  
Very	  well	  balanced,	  nice	  size.	  Feminine	  head,	  well	  chiseled,	  good	  eye	  colour	  for	  her	  age.	  Lovely	  neck	  &	  shoulder.	  Good	  
upper	  arm.	  Well	  bodied	  &	  ribbed,	  good	  depth.	  9,5	  years,	  excellent	  coat	  &	  condition.	  Good	  body	  tone.	  Very	  sound,	  free	  
mover.	  Cover	  the	  ground	  well.	  
	  
	  
Hightide´s	  Time	  To	  Wish	   	   FIN13760/06	  	   s.	  10.01.2006	  
i.	  Streamside´s	  Kingfisher	   e.	  Hightide´s	  Make	  A	  Wish	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ähtäri	  R	  7.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  PN4	  
Eritt.narttum.kokonaisuus.	  Hyvät	  pään	  linjat.	  Hieman	  loiva	  otsapenger.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Riitt.kulm.edestä,	  
sopivasti	  takaa.	  Hyvä	  luusto.	  Voimakas	  runko.	  Hyvä	  karva.	  Reipas	  luonne.	  Hieman	  köyristyvä	  selkälinja	  liikkeessä.	  
Hyvät	  sivuliikkeet.	  Hieman	  kapea	  takaa.	  
	  
	  
Hightide´s	  Unique	  Style	   	   FIN35441/06	  	   s.	  09.06.2006	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	   e.	  Hightide´s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI4	  
Mittasuhteiltaan	  oikea	  narttu	  jolla	  kauttaaltaan	  turhan	  kapea	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Tasapainoiset	  kulmaukset	  
ja	  tilava	  runko.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisesti	  mutta	  hieman	  löysästi	  tänään.	  Hyvä	  turkinlaatu	  ja	  luonne.	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN4	  
Sopivan	  kokoinen	  mittasuhteiltaan	  ja	  linjoiltaan	  erittäinhyvä,	  hyvä	  pää,	  näyttävä	  kaula	  ja	  niskalinja,	  riittävä	  luusto,	  
hyvät	  raajojen	  kulmaukset,	  turkki	  ei	  nyt	  paras	  mahdollinen,	  liikkuu	  kevyesti	  ja	  vaivattomasti,	  käyttäytyy	  hyvin	  ja	  
esitetään	  kauniisti.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  EH-‐	  



Hieman	  lyhyellä	  askeleella	  liikkuva	  kookas	  tyttö.	  Raajaluusto	  saisi	  olla	  voimakkaampi	  kokoon	  nähden.	  Etuasentoinen	  
lapa,	  pysty	  olkavarsi.	  Oikeanlaatuinen	  karva,	  mutta	  ei	  parhaassa	  kunnossa.	  Seisoo	  ja	  liikkuu	  hieman	  takakorkeana.	  
Miellyttävä	  käytös.	  
Häijää	  R	  2.5.2010;	  Merja	  Järnstedt,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN2	  
Sopusuhtainen	  tiivis	  narttu,	  jolla	  muuten	  hyvä	  pää,	  mutta	  silmäluomet	  voisivat	  olla	  tiiviimmät.	  Hyvä	  kaula,	  riittävä	  
luusto	  ja	  kulmaukset.	  Selkä	  painun	  hieman	  ja	  lanneosa	  kaareutuu	  liikkeessä.	  Muuten	  liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
Rauma	  KR	  15.5.2010;	  Beata	  Petkevica,	  Latvia	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN	  ROP	  
4	  years	  old,	  attractive	  female,	  nice	  head,	  nice	  expression,	  enough	  deep	  of	  chest,	  good	  neck,	  nice	  topline,	  excellent	  
spring	  of	  ribs,	  excellent	  shoulders,	  paraller	  movements.	  Correct	  coat	  and	  color.	  
Närpiö	  R	  29.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN	  ROP	  
Feminin.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvät	  päänlinjat	  mutta	  varsinkin	  kuono	  saisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi.	  Kaunis	  ylälinja.	  
Sopiva	  runko.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  karva	  ja	  käytös.	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN4	  
Vackert	  feminint	  huvud.	  Kunde	  ha	  lite	  mer	  stop.	  Vacker	  hals.	  Välvinklad	  farm	  och	  bak.	  Välkroppad	  med	  bra	  bröstkorf.	  
Utm.	  rörelser.	  Väl	  buren	  svans.	  Passande	  benståmme.	  	  
	  
	  
Hightide´s	  Until	  Dawn	   	   FIN35443/06	  	   s.	  09.06.2006	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	   e.	  Hightide´s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ähtäri	  R	  7.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN3	  
Erinom.tyyppi.	  Hyvä	  pää.	  Hieman	  suuret	  silmät.	  Kaunis	  kaula.	  Sopusuht.kulm.edestä	  ja	  takaa.	  Riittävä	  eturinta.	  Hyvä	  
luusto.	  Sopiva	  runko.	  Tänään	  lyhyessä	  karvassa.	  Hyvä	  luonne.	  Selkälinja	  hieman	  pyöristyy	  liikkeessä,	  liikkuu	  hyvin.	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  
Feminiininen.	  Jyrkästä	  lantiosta	  johtuen	  hieman	  lyhyt	  runkoinen	  narttu.	  Kauniit	  pään	  linjat.	  Lempeä	  ilme.	  Kaunis	  
huuli	  ja	  niskan	  kaari.	  Hyvä	  selkä	  ja	  runko.	  Sopiva	  luusto	  ja	  kulmaukset.	  Erinomainen	  etuaskel,	  takapotkua	  pitäsi	  olla	  
enemmän,	  liikkeessä	  liian	  pysty	  häntä.	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN2	  SERT	  FI	  MVA	  
Excellent	  type.	  Excellent	  head.	  A	  bit	  light	  eyes.	  Correct	  dentition,	  excellent	  neck	  and	  topline.	  Very	  well	  angulated	  and	  
moves.	  Typical	  coat	  texture.	  
	  
	  
Hightide´s	  Up-‐To-‐Date	   	   FIN35444/06	  	   s.	  09.06.2006	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	   e.	  Hightide´s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  EH-‐	  
Feminin	  tik	  med	  bra	  proportioner,	  trevlig	  huvud	  och	  uttryck,	  ganska	  bra	  hals	  och	  skuldra,	  rak	  i	  överarm,	  normalt	  
vinklad	  bakställ,	  bra	  förbröst	  och	  bröstkorg,	  rör	  sig	  mkt	  lämplight	  steg	  fram.	  Bra	  bak	  och	  med	  härlig	  energi,	  päls	  av	  
ganska	  bra	  kvalitet	  som	  skall	  ordnas	  bättre	  för	  utställning	  (tovor	  mellan	  bakben),	  mkt	  bra	  temperament.	  



Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Very	  attractive	  outline,	  good	  balance.	  Feminine	  head,	  well	  constructed.	  Nice	  work,	  good	  eye.	  Good	  overall	  
angulation,	  bone	  &	  substance.	  Well	  ribbed.	  Good	  coat.	  Lacks	  little	  in	  feet,	  which	  are	  little	  wide	  and	  down	  the	  
pasterns.	  She	  moves	  slightly	  close	  behind	  but	  is	  sound	  and	  has	  good	  side	  drive.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  ERI-‐	  
Lovely	  head	  &	  ecpression.	  Good	  lenght	  of	  neck.	  Deep	  chest.	  Lovely	  ribbing.	  Strong	  loin.	  Good	  rear	  angulation.	  Moved	  
very	  sound.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  KÄY	  H	  	  
NIce	  type	  of	  bitch.	  Eyes	  slightly	  light.	  Good	  movement.	  Good	  spring	  of	  rib.	  Very	  poor	  front	  feet.	  	  
	  
	  
Hightide´s	  Venus	  Williams	  	   FIN31643/07	  	   s.	  16.05.2007	  
i.	  Hightide´s	  Trademark	   e.	  Hightide´s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Sopivan	  kokoinen,	  hyvä	  pää,	  erinomainen	  kaula,	  viistot	  lavat.	  Hyvä	  runko	  ja	  raajat,	  matalat	  käpälät,	  luusto	  voisi	  olla	  
vankempi,	  hyvät	  takaraajojen	  kulmaukset,	  käyttäytyy	  luottavaisesti.	  
Laitila	  R	  17.4.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Aavistuksen	  tuhdissa	  kunnossa	  oleva	  tasapainoinen	  narttu	  jolla	  kaunis	  ilmeinen	  hyvä	  pää.	  Ylälinja	  painuu	  hieman.	  
Seistessä	  kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Tasapainn.raajarakenne	  ja	  sopiva	  luusto.	  Karvapeite	  ei	  parhaimmillaan.	  Liikkuu	  
hyvällä	  askelpituudella	  yhdensuuntaisesti	  edestä	  ja	  takaa.	  Miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Hightide´s	  Viva	  La	  Vida	   	   FIN31642/07	  	   s.	  16.05.2007	  
i.	  Hightide´s	  Trademark	   e.	  Hightide´s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ähtäri	  R	  7.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Erinom.tyyppi.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Sopusuht.kulm.edestä	  ja	  takaa.	  Riittävä	  eturinta.	  Hyvä	  
runko.	  Kovin	  niukassa	  turkissa	  tänään.	  Erinom.luonne.	  Liikkuu	  ok.	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI4	  
Kookas,	  mittasuhteiltaan	  hyvä	  narttu,	  jolla	  viehättäväilmeinen	  riittävän	  mittainen	  pää.	  Kauniin	  muotoiset	  silmät.	  
Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Yhdensuuntaiset	  liikkeet	  joissa	  riittävä	  
mitta.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  
Very	  feminin	  all	  trough.	  Good	  strong	  neck.	  True	  front.	  Compact	  body	  with	  lovely	  ribbing	  &	  good	  loin.	  Nice	  rear	  
angulation.	  Moved	  very	  sound.	  
	  
	  
Hightide´s	  Wonder	  Of	  You	  	   FIN50147/07	  	   s.	  25.08.2007	  



i.	  Hightide´s	  Silver	  Stone	   e.	  Hightide´s	  Time	  To	  Wish	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Laihia	  R	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  AVO	  EH2	  	  
Tyylikäs,	  kaunismuotoinen	  pää,	  pitkä	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Riittävä	  luusto.	  Laaja	  rintakehä.	  Hyvät	  raajojen	  
kulmaukset.	  Saisi	  	  liikku	  suor	  aviivaisemmin	  	  edestä	  ja	  takaa,	  muuten	  näyttäyvät	  sivuliikkeet.	  Käyttäytyy	  luottavasti.	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  
Feminiininen.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Kauniit	  pään	  linjat.	  Lempeä	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Säkä	  alue	  olisi	  kauniinpi	  jos	  koira	  
hieman	  laihtuisi	  muuten	  hyvä	  ylälinja.	  Tilava	  runko.	  Hyvä	  luusto	  ja	  kulmaukset.	  Erinomaiset	  sivuliikkeet.	  Hieman	  
kapeat	  etu-‐	  ja	  takaliikkeet.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Sopivan	  kokoinen,	  vahva	  rakenteinen	  hyvä	  pää,	  erinomainen	  kaula	  ja	  ylälinja,	  hyvä	  liioittelematon	  luusto,	  hyvä	  
eturinta.	  Hyvät	  raajojen	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana,	  liikkuu	  hieman	  epävarmasti	  takaa.	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Correct	  breed	  type.	  Unfortunately	  shown	  not	  in	  best	  physical	  condition.	  Typical	  head	  and	  expression.	  Scissor	  bite.	  A	  
bit	  soft	  back.	  Correct	  tail	  carriage.	  Exellent	  forechest.	  Very	  well	  angulated.	  Needs	  a	  bit	  more	  drive	  in	  movement.	  
Typical	  coat	  texture.	  Exellent	  presentation.	  
Häijää	  R	  2.5.2010;	  Merja	  Järnstedt,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  
Hyvät	  mittasuhteet.	  Erittäin	  kaunis	  ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä,	  sekä	  luusto	  ja	  kulmaukset.	  Hyvä	  eturinta.	  
Aavistuksen	  liian	  pyöreähkö	  rintakehä.	  Hieman	  jyrkkä	  lantio.	  Erinomainen	  turkinlaatu.	  Selän	  tulisi	  olla	  tiiviimpi	  
liikkeessä.	  Esiintyy	  hyvin.	  
	  
	  
Hightide´s	  Yolanda	  Adams	   FIN22985/08	  	   s.	  02.03.2008	  
i.	  Adamant´s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  e.	  Hightide´s	  Up-‐To-‐Date	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Laihia	  R	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  EH3	  	  
Sopivan	  kokoinen,	  kaunismuotoinen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Riittävä	  luusto.	  Eturaajojen	  käpälät	  saisivat	  olla	  korkeimmat.	  
Tasapainoisesti	  	  ja	  kohtalaisen	  hyvin	  kulm.	  raajat.	  Reippaat	  liikkeet.	  Hyvä	  temperamentti,	  voisi	  liikkua	  
suoraviivaisemmin	  ja	  avoimemmin	  taka.	  Riittävä	  ,	  hyvin	  hoidettu	  karvapeite.	  	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH4	  
Correct	  breed	  type.	  Enough	  length	  of	  legs.	  Compact	  built.	  Good	  shape	  of	  head.	  Light	  eyes.	  Scissor	  bite.	  Good	  ears.	  
Level	  topline	  when	  she	  is	  standing.	  Correct	  tail.	  Good	  forechest.	  Well	  angulated.	  Looks	  better	  when	  she	  is	  moving,	  but	  
still	  needs	  more	  drive,	  especially	  in	  front.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
Feminin	  tik	  med	  snygga	  linjer,	  fint	  huvud	  och	  uttryck,	  bra	  hals	  skuldra	  och	  förbröst.	  Behöver	  fastare	  armbågar,	  
välformat	  bröstkorg,	  normalt	  vinklad	  bakställ,	  som	  kunde	  vara	  bättre	  musklad,	  lämping	  benstomme,	  rör	  sig	  med	  bra	  
steg	  från	  sidan,	  ng	  löst	  i	  fronten,	  bra	  pälskvalitet,	  mkt	  trevlig	  temperament.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  KÄY	  EH4	  



Nice	  size	  &	  outline.	  Head	  is	  a	  little	  strong	  in	  a	  flew	  and	  eyes	  could	  be	  less	  round.	  Enough	  neck.	  For	  age	  I’d	  like	  better	  
upper	  arm	  and	  depth	  of	  chest.	  Well	  ribbed.	  Could	  do	  more	  muscletone	  in	  hind	  quarters.	  I’d	  like	  slightly	  better	  bone	  &	  
feet.	  Well	  coated,	  although	  sound	  and	  moves	  well	  she	  lack	  free	  stride.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  VASERT	  
Feminiininen	  narttu.	  Erinomaista	  tyyppiä.	  Aavistus	  matalaraajainen.	  Kaunismuotoinen	  pää,	  jossa	  sopiva	  pituus	  ja	  
vahvuus.	  Miellyttävä	  ilme.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  eturinta	  ja	  runko.	  Hieman	  lyhyt,	  pysty	  olkavarsi	  
muuten	  hyvin	  kulmautunut.	  Hyvä	  luusto	  ja	  hännänkiinnitys.	  Kaunis	  turkki.	  Liikkuu	  ryhdikkäästi	  hyvällä	  vetävällä	  
askeleella.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Närpiö	  R	  29.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
Feminin.	  Hieman	  matalaraajainen	  narttu	  jolla	  oikea	  linjainen	  pää.	  Kaunis	  ylälinja.	  Sopiva	  runko	  ja	  hyvät	  raajat.	  
Oikein	  hyvät	  sivuliikkeet.	  Hyvä	  karva.	  Reipas	  käytös.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KÄY	  ERI-‐	  
Feminin	  head	  &	  expression.	  True	  front	  with	  good	  depth.	  Good	  clean	  neck.	  Compact	  body	  with	  lovely	  ribbing.	  Strong	  
rear.	  Moved	  very	  positively.	  
	  
	  
Hollivera’s	  	  Mayan	  Mystica	  	   S57404/2008	  	   s.	  27.07.2008	  
i.	  Westaway	  Into	  The	  Mystic	  	  .	  	  .	  e.	  Trollängens	  Symphonie	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN1	  SERT	  CACIB	  ROP	  
Very	  beautiful	  bitch.	  Lovely	  size	  type	  and	  temperament.	  Exc.	  in	  bone	  and	  substance.	  Very	  beautiful	  in	  head	  profile	  and	  
expression.	  Love	  neck	  and	  topline.	  Exc	  front	  and	  feet.	  Well	  dev.	  forechest.	  Correct	  rib	  cage.	  Correct	  rear	  angulation	  
croup	  and	  tailset.	  Lovely	  coat	  quality	  and	  general	  condition.	  Easy	  mover	  with	  a	  lot	  of	  reach	  and	  drive.	  Nice	  
presentation.	  	  
	  
	  
Hunting	  Habit´s	  Samantha	  Fox	   FIN41370/06	  	   s.	  16.02.2006	  
i.	  Calvdale	  Crimewave	   e.	  Hunting	  Habit´s	  Megan	  Of	  Norfolk	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Fin	  feminin	  tik	  med	  bra	  linjer	  och	  proportioner,	  klassiskt	  huvud	  och	  uttryck,	  mkt	  bra	  front	  och	  förbröst,	  normalt	  
vinklad	  bakställ.	  Passande	  benstomme,	  välformat	  bröstkorg,	  rör	  sig	  med	  mkt	  bra	  steg	  och	  balans,	  ngt	  vid	  i	  fronten,	  
bra	  päls,	  utm.temperament.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Nice	  outline,	  nice	  to	  go	  over.	  Feminine	  head,	  nice	  expression.	  Lovely	  substance	  &	  depth.	  In	  nice	  coat	  presentation.	  
Well	  angulated,	  good	  muscletone.	  Moves	  soundly	  of	  her	  good	  legs	  and	  feet.	  Nice	  drive.	  Correct	  driving	  action.	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  	  
Tiivis,	  vahva	  narttu.	  Kiinteä	  selkä.	  Vahvat	  liikkeet.	  Erittäin	  kaunis	  pää:	  pitkä	  suoralinjainen	  ja	  täyteläinen.	  Pitkä	  kaula.	  
Täyteläinen	  eturinta.	  Erinomaiset	  raajojen	  kulmaukset.	  Karva	  ruskeilla	  alueilla	  pehmeä.	  Erittäin	  miellyttävä	  
kokonaisuus.	  	  



	  
	  
	  Icicle’s	  Eagarly	  Sinful	   	   FIN14882/08	  	   s.	  11.10.2007	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  e.	  Fairsky	  Murder	  She	  Wrote	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  	  
Sturdy	  bitch.	  Correct	  in	  size	  and	  bone.	  Feminin	  in	  head.	  A	  bit	  round	  in	  eyes.	  Correct	  in	  muzzle	  and	  scull.	  Needs	  more	  
stability	  in	  front	  standing	  and	  on	  the	  move.	  Could	  have	  a	  bit	  firmer	  topline.	  Correct	  rear	  angulation.	  Well	  dev.	  body.	  
Movements	  from	  behind	  could	  develop	  more	  power	  and	  drive.	  Nice	  coat	  quality.	  Nice	  temperament	  and	  
presentation.	  	  
	  
	  
Icicle’s	  Just	  For	  The	  Record	  	   FI12836/10	   	   s.	  09.12.2009	  
i.	  Icicle’s	  Eager	  Above	  All	  	   e.	  Bogaloo’s	  You	  Can’t	  Catch	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  	  
Young	  bitch.	  Correct	  in	  type	  size	  and	  proportions	  for	  age.	  Very	  feminine	  in	  outline.	  Nice	  head	  profile	  with	  correct	  
expression.	  Suff.	  stability	  in	  front	  for	  age.	  Correct	  forechest	  and	  suff	  spring	  of	  ribs.	  Correct	  rear	  angulation	  and	  croup.	  
Nice	  coat	  quality	  correct	  movements	  for	  age.	  Nice	  temperament	  and	  presentation.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  	  
Good	  sized	  bitch.	  Too	  long	  in	  body.	  Good	  spring	  rib.	  Good	  head.	  Tailset	  correct.	  Peddling	  in	  front.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  juniorinarttu.	  Hyvä	  koko.	  Pää	  sa	  vielä	  kehittyä.	  Oikea	  purenta.	  Hyvä	  kaulalinja.	  Hyvä	  luusto	  
&	  käpälät.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Hyvä	  runko.	  Melko	  alhainen	  hännän	  ki9innitys.	  Vaikuttaa	  tällä	  hetkellä	  hieman	  matala	  
raajaiselta.	  Etuliikkeet	  vielä	  löysät.	  Riittävän	  pitkä	  	  taka-‐askel.	  Hyvä	  käytös.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  	  
Trevlig	  temperament.	  Vackert	  huvud	  med	  bra	  uttryck.	  Bra	  hals.	  VÄlvinklad	  fram	  och	  bak.	  Kunde	  vara	  aning	  högre	  på	  
sina	  ben.	  Behöver	  lite	  mer	  substans	  på	  kroppen.	  Står	  bra	  på	  sina	  tassar.	  Rör	  sig	  mkt	  bra.	  	  Välburen	  svans.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
1year	  very	  feminen	  bitch	  in	  excellent	  type	  and	  size.	  Beautiful	  female	  head	  and	  expression.	  Very	  nice	  neck	  and	  topline.	  
A	  bit	  high	  tailset	  .	  Very	  well	  angulated	  front	  and	  rear.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Excellent	  ribcage	  and	  body.	  She’s	  
a	  bit	  long	  in	  loin.	  Excellent	  coat.	  Moves	  very	  well	  from	  all	  sides	  with	  typical	  carriage	  and	  power	  and	  drive.	  	  
	  
	  
Indelible	  Catthleya	   	   FI12448/09	   	   s.	  28.12.2008	  
i.	  Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  e.	  Nimblewhit	  Indelible	  Touch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  
Tulos:	  NUO	  H	  



Young	  bitch	  who	  needs	  time	  to	  mature.	  Suff.	  in	  bones	  and	  substance.	  Needs	  more	  forechest	  and	  more	  staility	  in	  front.	  
Nice	  head	  profile	  with	  correct	  	  earset	  and	  carriage.	  Needs	  firmer	  topline.	  Kink	  (?)	  in	  tail.	  Movements	  can	  be	  more	  
parallel	  and	  with	  more	  drive.	  Nice	  general	  coat	  cond.	  color	  and	  marking.	  Nice	  temperament.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  	  
Bra	  huvud.	  Korrekta	  hals.	  Välvinklad	  fram	  och	  bak.	  Bra	  bröstkorg.	  Står	  bra	  sina	  tassar.	  Rör	  sig	  bra	  från	  sidan,	  lite	  
slarvigt	  fram.	  En	  liten	  krok	  I	  svansen.	  Trevlig	  temperament.	  Kunde	  vara	  lite	  högre	  på	  benen.	  	  
	  
	  
Jatzarin	  Camilla	   	   FIN43737/08	  	   s.12.05.2008	  
i.Kvistagrans	  Pride’n	  Joy	   e.	  New	  Design’s	  Name	  Of	  Success	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  NUO	  EH4	  
20month,	  good	  size,	  good	  head,	  could	  have	  stronger	  back.Good	  angulation,	  should	  move	  with	  more	  drive.	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  NUO	  EH2	  	  
21kk.	  Hyvärunkoinen	  luustoinen	  nuroi	  narttu.	  Jäntevässä	  kunnossa.	  Narttumainen	  pää	  ja	  ilme.	  	  Vahva	  purenta.	  
Kaunis	  niskaan	  kaari.	  Liikkuu	  riittävällä	  ryhdillä,	  hieman	  epävakaasti..	  Oieka	  askel	  pituus.	  Kaunis	  karvapeite.	  	  
Polvijärvi	  R	  13.03.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  NUO	  EH2	  	  
Sopivan	  kokoine,	  feminiinen,	  mittasuhteiltaan	  oikea.	  Pää	  saisi	  olla	  hieman	  pitempi,	  ilme	  hyvä.	  Alas	  kiinnittyneet	  
korvat.	  Etuasentoiset	  lavat,	  muuten	  hyvä	  ylälinja.	  Suorahkot	  olkavarret.	  Niukahdko	  polvikulma.	  Hyvät	  käpälät.	  Hyvä	  
hännän	  kiinnitys.	  Hieman	  sisään	  päin	  käänntyneet	  etu-‐	  ja	  takaliiikkeet.	  Voimakas	  potku.	  Oikealaatuinen,	  sopivasti	  
hapsukas,	  suora	  &	  kiiltävä	  karvapeite.	  Hieman	  syvä	  kallo.	  	  
	  
	  
Jatzarin	  Cheri	   	   FIN43726/08	  	   s.	  12.05.2008	  
i.	  Kvistagrans	  Pride’N	  Joy	  	  	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Name	  Of	  Success	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI4	  
eritt.	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  nuori	  narttu,	  riittävä	  pään	  pituus,	  melko	  vahva	  kallo-‐osa.	  Oikea	  purentam	  tummat	  
silmät,	  hyvä	  kaula,	  samoin	  luusto	  ja	  käpälät,	  hyvä	  eturinta	  ja	  runko,	  sopivat	  kulmaukset,	  liikkuu	  vielä	  hieman	  
ahtaasti	  niin	  edestä	  kun	  takaa,	  hyvä	  karvanlaatu,	  tarivtsee	  kehäkoulutusta	  mutta	  on	  tuomarin	  kasiteltävissä.	  	  
	  
	  
Jujucans	  Betty	  Poop	   	   FIN17192/06	  	   s.	  28.01.2006	  
i.	  High	  Score	  Original-‐Design	   e.	  Adamant´s	  Sweet	  Fantasy	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
4	  years,	  correct	  size,	  good	  head,	  correct	  topline	  &	  tailset.	  Slightly	  open	  angulation	  in	  front.	  In	  movement	  needs	  longer	  
step.	  	  
Kuusamo	  R	  8.5.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH4	  



Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus,	  hieman	  pieni	  pää	  suhteessa	  runkoon,	  turhan	  loiva	  otsapenger,	  hyvä	  kaula	  ja	  
selkälinja,	  riittävästi	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa,	  keskivahva	  luusto,	  voimakas	  lyhyt	  runko,	  tänään	  hieman	  niukka	  
karva,	  hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  hieman	  ahtaasti	  takaa.	  
	  
	  
Jujucans	  Coco	  Chanel	  	   	   FIN46581/07	  	   s.12.07.2007	  	  
i.	  Jefferson	  De	  Los	  Tres	  Robles	  	  	  e.	  Adamant’s	  Sweet	  Fantasy	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  
2years,	  good	  proportions	  &	  strong	  bones.	  Very	  nice	  feminine	  head.	  Correct	  bite,	  enough	  long	  neck,	  correct	  
angulation,	  good	  movement	  &	  temperament.	  	  
	  
	  
Kiviniityn	  Baroness	   	   FI55426/09	   	   s.	  28.09.2009	  
i.	  Rindi´s	  Pablo	  Picasso	   e.	  Kiviniityn	  Aurora	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Rauma	  KR	  15.5.2010;	  Beata	  Petkevica,	  Latvia	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
7	  months,	  good	  bones,	  medium	  dark	  eyes,	  correct	  pigmentation	  for	  a	  breed,	  correct	  placement	  for	  ears,	  correct	  
topline.	  Exellent	  free	  movements.	  Needs	  more	  ring	  training.	  
	  
	  
Korppalon	  Bella	  Coola	   	   FIN52149/08	  	   s.	  16.08.2008	  
i.	  Ancer´s	  Dynamite	  Charm	   e.	  Korppalon	  Navajo	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  
erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  nuori	  narttu,	  kaunis	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  silmien	  väri,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  
hyvä	  luusto	  ja	  käpälät.	  Eturinta	  saa	  vielä	  voimistua,	  hyvä	  runko,	  sopivat	  kulmaukset,	  liikkuu	  hyvin,	  hyvä	  karvanlaatu,	  
miellyttävä	  käytös.	  	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  
Correct	  breed	  type.	  Very	  well	  developed	  for	  the	  age.	  Very	  nice	  head	  and	  expression.	  Scissor	  bite.	  Exellent	  topline	  and	  
tail	  carriage.	  A	  bit	  straight	  in	  shoulders.	  Enough	  angulated	  behind.	  Typical	  movement.	  Exellent	  temperament.	  
	  
	  
Korppalon	  Walapi	   	   FIN29265/06	  	   s.	  05.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	   e.	  Korppalon	  Maricopa	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN3	  VASERT	  	  



Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  narttu	  jolla	  hyvän	  pään	  pituus	  ja	  linjat,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  silmien	  väri,	  hyvä	  
kaula	  ja	  ylälinja,	  hyvä	  luusto	  käpälät,	  hyvä	  eturinta	  ja	  runko,	  sopivat	  kulmaukset,	  liikkuu	  hyvin,	  hyvä	  karvanlaatu,	  
miellyttävä	  käytös.	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  
Very	  good	  type.	  Correct	  bones	  and	  body	  proportions.	  Feminine	  head.	  Typical	  expression.	  Scissor	  bite.	  Good	  neck.	  Soft	  
back.	  A	  bit	  long	  loin.	  A	  bit	  too	  wide	  in	  front	  especially	  when	  she	  is	  standing.	  Correct	  angulated.	  Good	  mover.	  Shown	  
not	  in	  good	  coat	  condition.	  
	  
	  
Last	  Flurry´s	  Bandon	  Banshee	   FIN19541/08	  	   s.	  22.02.2008	  
i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	   	  	  e.	  New	  Design´s	  Have	  A	  Dream	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lappeenranta	  KR	  5.4.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Vahva	  narttu	  joka	  ei	  parhaassa	  karvassa	  ja	  trimmissä.	  Lyhyt	  kaula.	  Tarpeeksi	  kiinteä	  ylälinja,	  niukat	  etukulmaukset,	  
kohtuulliset	  takana.	  Kivailmeinen	  hyvänmallinen	  pää.	  Vähän	  sidottu	  takaa.	  Askellus	  voisi	  olla	  tasapainoisempi	  ja	  
edestä	  ulottuvampi.	  Rauhallinen	  käytös.	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  	  
Hyvän	  tyyppinen,	  melko	  kookas	  narttu.	  Hyvä	  pään	  pitus	  ja	  yhtenäiset	  linjat.	  Oikea	  purenta.	  Kaula	  voisi	  olla	  pidempi.	  
Sopiva	  luusto.	  Melko	  hyvät	  läpälät.	  Hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  runko.	  Sopiva	  polvikulma.	  Saisi	  liikkua	  
paremmalla	  etuaskeleella.	  Hyvä	  käytös.	  	  
	  
	  
Last	  Flurry´s	  California	   	   FI39797/09	   	   s.	  19.05.2009	  
i.	  Desperados	  Romeo	   e.	  Ancer´s	  Dream	  Of	  Vision	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Rauma	  KR	  15.5.2010;	  Beata	  Petkevica,	  Latvia	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  PN3	  VASERT	  
11	  months,	  correct	  bones.	  Feminine	  head,	  medium	  neck,	  compact	  body,	  medium	  angulations.	  Correct	  color	  of	  coat.	  
	  
	  
Last	  Flurry’s	  Christalina	   	   FI39798/09	   	   s.19.05.2009	  
i.	  Desperado’s	  Romeo	   e.	  Ancer’s	  Dream	  Of	  Vision	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Tyypiltään	  eritt.	  hyvä	  junior	  narttu,	  hyvä	  pään	  pituus	  ja	  linjat,	  vahvuutta	  saa	  tulla	  lisää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  silmien	  
väri,	  	  hyvä	  kaula	  linja,	  kevyt	  luusto,	  hyvät	  käpälät,	  ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt,	  eturinta	  ja	  runko	  sopivat,	  sopivat	  
kulmaukset,	  liikkuu	  melko	  hyvin,	  mukava	  käytös.	  
	  
	  
Lelica’s	  Hold	  Me	  Tight	  	   	   S64641/2006	  	   s.28.09.2006	  	  
i.	  Beautelle	  Katch	  Thbreeze	   e.	  Lelica’s	  Love	  Me	  Do	  	  
	  



Näyttelytulokset:	  	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN2	  VASERT	  VACACIB	  
Elegant	  bitch.	  Correct	  size	  and	  proportions.	  Correct	  in	  bone	  and	  substance.	  Feminin	  head	  with	  nice	  soft	  expression.	  
Typical	  ear	  set	  and	  carriage.	  Lovely	  neck.	  Correct	  topline	  croup	  and	  tail.	  Suff.	  spring	  of	  ribs.	  Correct	  in	  front	  and	  rear	  
angulation.	  Nice	  coat	  quality.	  Suff.	  reach	  and	  drive	  on	  the	  move.	  Nice	  temperament	  and	  presentaition.	  	  
	  
	  
Livindale’s	  Candy	  Foam	   	   FIN11861/07	  	   s.	  17.11.2006	  
i.Art-‐Wave’s	  Take	  A	  Hike	  	   e.	  Livingdale’s	  Candy	  Lady	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Laihia	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  EH4	  	  
Sopivan	  kokoinen,	  muttasuht.	  hyvä.	  Täyteläinen,	  hyvä	  ilmeinen	  pää.	  Hyvä	  luusto,	  oikea	  rintakehän	  muoto.	  Käyttäytyy	  
luottavaisesti.	  Voisi	  liikkua	  suorviivaisemmin	  takaa.	  Aavistuksen	  kinner	  ahdas.	  Hieman	  ulkokierteiset	  polvet.	  
	  
	  
Livingdale’s	  Gold	  Crisp	   	   FI60686/09	   	   s.	  21.10.2009	  
i.	  Belimir’s	  Raffaello	   e.	  Livingdale’s	  Candy	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK2	  
Feminiininen	  erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  narttupentu.	  Hyvän	  mallinen	  pää,	  jossa	  kauniit	  tummat	  silmät.	  Otsapenger	  
saisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  luusto.	  Niukasti	  kulmautunut	  edestä,	  sopivasti	  takaa.	  Ikäisekseen	  hyvin	  
kulmautunut	  eturinta	  ja	  runko.	  Turhan	  lyhyt	  jyrkkä	  lantio.	  Erinomainen	  turkinlaatu.	  Liikkuu	  ok.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Mäntsälä	  KR	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN1	  KP	  ROP	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  tasapainoinen	  pentu,	  vielä	  hieman	  taakse	  laseva	  kallo-‐osa	  ja	  otsapenger	  voisi	  olla	  selvempi.	  
Hyvä	  kaula,	  syvä	  rintakehä	  ja	  erinomainen	  runko.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  	  
Hyvä	   koko	   ja	   mittasuhteet.	   Normaalisti	   kehittynyt.	   Pitkä	   jalo	   pää	   	   jossa	   kaunis	   profiili.	   Hyvä	   rintakehän	   syvyys.	  
Eturinnassa	   jo	  mukavasti	   täytettä.	   Erinomaiset	   takakulmaukset.	  myös	   lapakulmaus	   hyvä.	   Liikkuessa	   vielä	   höysä	   ja	  
pentumainen.	  	  
	  
	  
Livingdale’s	  Panda	  Duello	  	   FI60685/09	   	   s.	  21.10.2009	  
i.	  Belimir’s	  Raffaello	   e.	  Livingdale’s	  Candy	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Haukipudas	  RN	  30.5.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Iloinen,	  7-‐kk	  pentu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  luusto	  ja	  takaraajojen	  rakenne.	  Olkavarsi	  saisi	  olla	  viistompi.	  
Runko	  hyvässä	  kehitysvaiheessa.	  Kallo	  tällä	  hetkellä	  hieman	  leveä	  ja	  kuono	  lyhyt.	  Liikkuu	  pennun	  reippain	  askelin.	  
Hyvä	  karva	  ja	  väri.	  
	  
	  



Livingdale´s	  Take	  My	  Heart	   FI13140/09	   	   s.	  26.12.2008	  
i.	  Livingdale´s	  Frank	  Capra	   e.	  Fru	  Hansens	  Mathilda	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Eritt.	  Hyvä	  tyyppi,	  riittävä	  luusto	  ja	  koko.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Pää	  voisi	  olla	  tyylikkäämpi.	  Hyvä	  ylälinja.	  Ikäisekseen	  
hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  Hyvä	  turkinlaatu.	  Kauniit	  liikkeet.	  
Lestijärvi	  RN	  15.5.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH3	  
Sopivan	  kokoinen,	  mittasuht.	  hyvä.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Hyvä	  rintakehän	  muoto,	  hyvä	  luusto	  ja	  raajojen	  kulm.	  
Ryhdikäs	  liikkuja.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  
	  
	  
Livingdale´s	  Tan	  For	  Me	   	   FI13139/09	   	   s.	  26.12.2008	  
i.	  Livingdale´s	  Frank	  Capra	   e.	  Fru	  Hansens	  Mathilda	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Juniori	  jolla	  miellyttävä	  sivukuva.	  Hyvä	  pään	  profiili,	  mutta	  kuono-‐osa	  saa	  vielä	  voimistua.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Hyvin	  kehittynyt	  runko	  tasapainoiset	  kulmaukset.	  Liikkuu	  vielä	  löysästi	  edestä	  sujuvasti	  sivulta.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Turkki	  vielä	  kesken	  kehityksen.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  ROP-‐juniori	  
Lovely	  overall	  outline.	  Good	  balance.	  Sweet,	  well	  constructed	  head.	  Nice	  chissiling.	  Good	  overall	  body,	  substance.	  
Well	  ribbed.	  Good	  angles	  both	  ends.	  Good	  legs	  &	  feet	  with	  nice	  bone.	  Well	  presented	  tricolor	  coat.	  Once	  settled	  very	  
sound	  both	  coming	  and	  going,	  good	  side	  drive.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Kaunislinjainen	  femin.	  narttu.	  Erittäin	  hyvää	  tyyppiä.	  Päänlinjat	  saisivat	  olla	  yhdensuuntaisemmat	  ja	  otsapenger	  
selvempi.	  Riittävä	  kaula.	  Niukasti	  kulmautunut	  etuosa,	  sopivasti	  kulmautunut	  takaa.	  Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  
runko.	  Luusto	  voisi	  olla	  hieman	  järeämpi	  ja	  reisi	  leveämpi.	  Oikealaatuinen	  vielä	  niukka	  karvapeite.	  Voisi	  liikkua	  
vetävämmällä	  askeleella.	  Miellyttävä	  luonne	  ja	  hyvin	  esitetty.	  
	  
	  
Lo´cust	  Born	  Like	  Lilac	   	   FIN55035/08	  	   s.	  06.10.2008	  
i.	  Rindi´s	  Pablo	  Picasso	   e.	  Wildomar´s	  Ciss	  Mi	  Lilac	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  H	  	  
Hieman	  raskasruonkoinen	  narttu	  jolla	  hyvä	  otsapenger	  ja	  huulilinja.	  Kallo	  hieman	  raskas.	  Kaula	  yhtyy	  hienosti	  
säkään.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Matalalla	  kiinni	  häntä.	  Riitt.	  polvikulmaukset.	  Lyhyt	  runkoturkki.	  Narttu	  saisi	  olla	  hivenen	  
pidempi	  ja	  jalompi.	  	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN2	  SERT	  	  
erinom.	  tyyppi,	  hyvä	  koko,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  silmien	  väri,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  hyvä	  luusto	  ja	  käpälät,	  hyvä	  
eturinta	  ja	  runko,	  hyvä	  etukulmaus,	  sopiva	  polvikula,	  liikkuu	  hyvin,	  hyvä	  karvanlaatu,	  hyvä	  käytös.	  	  



Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  
Exellent	  type.	  Compact	  strong	  bones.	  Exellent	  head.	  A	  bit	  open	  eyes.	  Scissor	  bite.	  Exellent	  topline	  and	  tail	  carriage.	  
Very	  well	  developed	  ribcage.	  Correct	  angulated.	  I	  would	  like	  to	  see	  better	  movement	  especially	  in	  hind	  legs.	  Very	  nice	  
picture	  when	  she	  is	  standing.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  
Välbalanserad	  tik	  med	  bra	  proportioner,	  klassiskt	  huvud	  med	  fin	  uttryck.	  Tillräcklig	  hals	  och	  vinklar	  fram.	  
Välutvecklad	  förbröst	  och	  välformat	  bröstkorg.	  Ngt	  knappt	  vinklad	  bakstall,	  passande	  benstomme,	  rör	  sig	  med	  bra	  
balans	  och	  tillräcklig	  steg,	  bra	  päls,	  mkt	  trevlig	  temperament.	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  NUO	  EH1	  
Bich	  of	  good	  size.	  Excellent	  type.	  Feminine	  head.	  Typical	  expression	  correct	  bite.	  Good	  neck.	  Shoulders	  should	  be	  laid	  
more	  back.	  Not	  quite	  firm	  in	  topline.	  Good	  hindquarters.	  Well	  developed	  body.	  Moves	  a	  bit	  short	  in	  front,	  OK	  behind.	  
Good	  coat	  condition,	  nice	  temper.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  
Feminin	  head	  &	  expression.	  Clean	  strong	  neck.	  True	  front.	  Adequate	  depth	  of	  chest.	  Good	  ribs.	  Nice	  loin.	  Good	  rear	  
angulation.	  Moves	  soundly.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  	  
Large	  bitch.	  Good	  proportions.	  Good	  spring	  of	  rib.	  Nice	  head.	  Moves	  well.	  Good	  tailset.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN4	  VASERT	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pään	  pituus.	  Loiva	  otsapenger	  ja	  hieman	  takaluisu	  kallo.	  Oikea	  purenta.	  
Tummat	  silmät.	  Hyvä	  kaula,	  luusto	  &	  käpälät.	  Hyvä	  runko.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  käytös.	  	  
	  
	  
Lo´cust	  Born	  My	  Sound	   	   FIN55036/08	  	   s.	  06.10.2008	  
i.	  Rindi´s	  Pablo	  Picasso	   e.	  Wildomar´s	  Ciss	  Mi	  Lilac	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Laitila	  R	  17.4.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
Linjakas	  narttu,	  jolla	  hieman	  maskuliininen	  pää.	  Turhan	  paljon	  huulia	  ja	  löysää	  kaulanahkaa.	  Ikäisekseen	  hyvä	  
rintakehä	  ja	  eturinta.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Niukasti	  kulmautunut	  etuosa.	  Hyvä	  takaosa.	  Erinom.liikeet,	  kuitenkin	  
kauttaaltaan	  vielä	  kovin	  löysä.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Marmade	  Oh	  L’Amour	   	   FIN34634/08	  	   s.	  13.11.2008	  
i.	  Rindi’s	  Michelangelo	  	  	  	  	  e.	  Marmade	  Je	  T’Aime	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Mäntsälä	  KR	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  narttu.	  Oikeat	  päänlinjat.	  Hyvä	  kaula.	  Eturinta	  tulisi	  olla	  selvempi	  ja	  runko	  täyteläismpi.	  
Hyvä	  raajaluusto.	  Erinomainen	  takakulmaukset	  ja	  hvyä	  matala	  kinner.	  Olkavarret	  voisivat	  olla	  (?).	  Liikkuu	  yhden	  
suuntaisesti,	  mutta	  askel	  voisi	  olla	  pidempi.	  Esitetään	  hyvin.	  	  
	  



	  
Mayamore	  Baby	  Romance	   S40813/2009	  	   s.28.05.2009	  
i.	  Barecho	  Hold	  Your	  Horses	  At	  Peasblossom	  	  	  	  	  	  e.	  Goldflame's	  Rosewood	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  
Tulos:	  NUO	  EH3	  	  
Bitch	  of	  correct	  size	  and	  proportions.	  Needs	  a	  lot	  of	  time	  to	  mature.	  Feminin	  in	  outline.	  Correct	  bone	  and	  substance	  
for	  age.	  	  Correct	  head	  profile.	  I’d	  prefer	  a	  bit	  more	  filling	  under	  eyes.	  Could	  do	  with	  more	  stability	  in	  front.	  Needs	  to	  
improve	  in	  topline.	  Suff.	  in	  angulation.	  Nice	  coat	  quality.	  Needs	  to	  sellte	  in	  temperament.	  	  
	  
	  
Moundhill’s	  Cayenne	  Fiery	  	   FIN53209/05	  	   s.	  07.11.2005	  
i.	  Newmix	  Cosworth	   e.Fariinin	  Joy	  Caramelle	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI4	  	  
Sop.kokoinen.	  Feminiinen	  pää.	  Hyvät	  raajat	  ja	  kulmaukset.	  Eturinta	  voisi	  olla	  voikkaampi	  ja	  korkeampi.	  Liikkuu	  
reippaast.	  Käytt.	  iloisesti.	  Hyvä	  karva.	  
	  
	  
Moundhill’s	  Gaily	  Dancer	   	   FI17876/09	   	   s.	  30.01.2009	  
i.	  Jefferson	  De	  Los	  Tres	  Robles	  	  	  	  	  	  e.	  Moundhill’s	  Crystal	  Shine	  

	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  JUN	  EH	  	  
11months	  old,	  little	  bit	  high	  on	  legs.	  Feminen	  head,	  correct	  bite,	  correct	  topiline,	  very	  good	  angulation.	  Shy	  a	  bit,	  tail	  
always	  down	  in	  movement.	  	  
Lestijärvi	  RN	  15.5.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Kohtalaisen	  hyvä	  pää	  vaaleat	  silmät	  pitkä	  kaula.	  Hyvät	  raajat	  matalat	  käpälät	  hiemanpainuneet	  ranteet.	  Riittävä	  
rinnan	  syvyys,	  hyvä	  takaosa,	  liikkuu	  hyvin	  mutta	  voisi	  olla	  jäntevämpi	  ja	  lihaksikkaampi.	  
	  
	  
Moundhill´s	  Goodly	  Moon	   FI17877/09	   	   s.	  30.01.2009	  
i.	  Jefferson	  De	  Los	  Tres	  Robles	  	  	  	  e.	  Moundhill´s	  Chrystal	  Shine	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  	  
11months	  old,	  good	  proportions.	  Feminine	  head,	  could	  have	  deeper	  and	  stronger	  muzzle.	  A	  little	  soft	  back,	  correct	  
angulation.	  Could	  have	  more	  drive	  behind.	  	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  H	  



Hieman	  lanneosaltaan	  pitkä,	  kuono	  voisi	  olla	  voimakkaampi.	  Etuasentoinen	  lapa,	  pysty	  olkavarsi.	  Hieman	  pitkä	  selkä.	  
Polvikulma	  voisi	  olla	  parempi.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  Saisi	  liikkua	  pidemmällä	  askeleella	  ja	  tehokkaammalla	  
potkulla.	  
Lestijärvi	  RN	  15.5.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH4	  
Sopivan	  kokoinen.	  Feminiininen	  viehättävä	  pää	  kaula	  voisi	  olla	  vahvempi	  ja	  lavat	  viistommat.	  Riittävä	  luusto	  tasap.	  
kulm.	  raajat,	  hyvät	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  hyvin	  esiintyy	  hyvin.	  
	  
	  
New	  Design´s	  Virtual	  Dancer	   FIN51017/06	  	   s.	  07.09.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	   e.	  New	  Desingn´s	  I	  Need	  Kiss	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  PN3	  
3.5v.	  Tasapainoinen,	  kaunislinjainen	  narttu.	  Sopivasti	  luustoa.	  Mitä	  kaunein	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvät	  huulet	  ja	  korvat.	  Upea	  
niska.	  Liikkuu	  tiivin	  riittävällä	  ulottovuudella	  ja	  voimalla.	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI1	  	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Selvä	  sukupuolileima	  ja	  hyvä	  luusto.	  Kaunis	  kallo	  ja	  ilme.	  Kuono	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Päässä	  
kokonaisuudessa	  tarpeeksi	  pituutta.	  Hyvä	  runko	  ja	  takaosa.	  Sopiva	  ylälinja.	  Liikkuu	  hyvin	  ulottovasti	  sivusta	  
katsottuna,	  vähä	  kinnerahdas	  takaa.	  Hyvä	  esintyminen.	  	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Feminiininen.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  linjainen,	  mutta	  hieman	  siro	  pää.	  Lempeä	  ilme.	  Kaunis	  niskan	  kaari	  ja	  hyvä	  
ylälinja.	  Hieman	  lyhyt	  häntä.	  Kevyt	  raajaluusto,	  hyvät	  kulmaukset.	  Erinom.sivuliikkeet.	  Hieman	  ahdas	  edestä	  ja	  
takaa.	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen,	  erittäin	  kaunisilmeinen	  pää,	  pitkä	  kaula,	  riittävä	  luusto,	  hyvä	  rinnan	  syvyys,	  tasapainoisesti	  
kulmautuneet	  raajat,	  hyvät	  käpälät,	  turkki	  ei	  nyt	  paras	  mahdollinen,	  hyvät	  sivuliikkeet,	  saisi	  liikkua	  
suoraviivaisemmin	  takaa.	  
Pyhäjärvi	  R	  24.4.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
Fem.hyvät	  mittasuht.	  Oikea	  linjainen,	  mutta	  kokoon	  nähden	  pienehkö	  pää,	  missä	  lempeä	  ilme.	  Sileät	  posket	  kauniit	  
korvat.	  Kaunis	  ylälinja	  riittävän	  tilava	  rintakehä.	  Sopiva	  luusto	  ja	  hyvät	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hyväl	  mutta	  hieman	  
korkeal	  etuaskeleella	  ja	  hieman	  kapeasti	  takaa	  ja	  edestä.	  Ryhdikäs	  käytös.	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
2,5	  years.	  Excellent	  type,	  clean	  cut	  head	  with	  nice	  expression.	  Good	  bite	  an	  well	  set	  ear.	  Excel.	  neck,	  good	  ang.	  front	  
an	  back.	  Needs	  to	  develop	  on	  forchest.	  Good	  body,	  carries	  her	  self	  nicely	  on	  the	  ring.	  Happy	  temperament.	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH1	  
Kaunislinjainen	  ja	  hyvin	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Mittasuhteet	  oikeat	  rungossa,	  pitkä	  jalo	  kaula.	  Kaunisilmeinen	  
narttumainen	  pää.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Liikkuu	  tehokkaasti	  takaa,	  etuliikkeissä	  hyvä	  ulottuvuus,	  mutta	  
etuliikkeet	  huitovat.	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  KÄY	  H	  	  



Lite	  kort	  huvud.	  Kunde	  ha	  en	  lite	  elegantare	  hals.	  Välkroppad	  med	  bra	  bröstkorg	  &	  förbröst.	  Korrekta	  vinklar	  fram	  
och	  bak.	  rör	  sig	  kort	  fram,	  bra	  bak.	  Trevlig	  temperament.	  Bra	  pälskvalitet,	  star	  bra	  på	  sina	  tassar.	  	  
	  
	  
Nicoret’s	  Vieno	   	   FIN56876/08	  	   s.	  17.05.2008	  
i.	  Kvistagrans	  Pride’N	  Joy	  	  	  	  	  e.	  Nicoret’s	  Minneha	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Very	  good	  type.	  Could	  ve	  bit	  more	  compact.	  Good	  head	  shape.	  Light	  eyes	  spoil	  expression.Good	  	  topline	  and	  tail.	  
Rather	  too	  straight	  in	  front.	  Correct	  angulation	  behind.	  Moves	  with	  no	  drive.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  AVO	  H	  	  
Nice	  sized	  bitch.	  Too	  	  fine	  overall.	  Head	  too	  fine.	  Lacks	  bone.	  Slightly	  racked	  back	  when	  moving.	  	  
	  
	  
Nicoret’s	  Vimpula	  	   	   FIN56873/08	  	   s.	  17.05.2008	  
i.	  Kvistagrans	  Pride’N	  Joy	  	  	  	  	  e.	  Nicoret’s	  Minneha	  
	  
Näyttelytulokset	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  AVO	  H	  	  
A	  little	  large	  bitch.	  Foreface	  fine	  -‐>	  not	  typical,	  round	  eye.	  Lacks	  bone.	  Good	  spring	  of	  rib.	  Lovely	  temperament.	  	  
	  
	  
Nimblewhit	  Indelible	  Touch	   FIN15908/07	  	   s.	  17.06.2006	  
i.	  Nimblewhit	  Password	  To	  Heaven	  	  	  	  	  e.	  Nimblewhit	  Time	  After	  Time	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010	  
Tulos:	  VAL	  H	  	  
Keskikokoa	  kookkaampi.	  Hyvä	  pään	  sivukuva.	  Kaunis	  kaula.	  Puuttelinen	  rinnan	  syvyy	  -‐	  >	  löysä	  etuosa;	  lyhyt	  etuaskel.	  
Hyvä	  ylälinja.	  Kapea	  takaosa.	  Ahtaat	  takaliikkeet.	  Hyvä	  turkki.	  	  
	  
	  
Nobhill	  Pretty	  Piece	  of	  Adamant	   FIN37599/01	  	   s.	  27.05.2001	  
i.	  Barecho	  Face	  The	  Facts	   e.	  Melverly	  Mystery	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  VET	  ERI2	  	  
8,.5	  years,	  good	  proportions.	  Feminine	  head,	  elegant	  neck,	  good	  bodystructure,	  correct	  angulation.	  Moves	  very	  well.	  	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  ROP-‐veteraani	  
Erinomaisessa	  kunnossa	  oleva	  tyylikäs	  veteraani	  jolla	  kauns	  pää.	  Erinomaiset	  linjat.	  Tasapainoinen	  rakenne.	  Sujuvat	  
liikkeet.	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  PN	  ROP	  ROP-‐Veteraani	  



Excellent	  type	  and	  condition	  for	  the	  age.	  Typical	  head	  and	  expression.	  Scissor	  bite.	  A	  bit	  soft	  topline.	  Correct	  tail.	  
Excellent	  forechest.	  Very	  well	  angulated	  in	  front	  and	  behind.	  Still	  excellent	  mover.	  Typical	  coat	  texture.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  VET	  ERI2	  
Nice	  outline,	  good	  balance.	  Nice	  head,	  feminine	  expression.	  I’d	  like	  a	  little	  more	  stop.	  Good	  neck	  &	  shoulders.	  Good	  
upper	  arm.	  Lovely	  substance	  &	  depth.	  Well	  muscled	  hindquarters.	  Well	  coated	  &	  presented.	  Moves	  a	  little	  close	  foot	  
rear.	  Sound	  in	  front.	  For	  9	  years	  old	  she	  has	  retaned	  very	  good	  side	  stride.	  Covers	  the	  ground	  well.	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  ROP-‐Veteraani	  
Well	  preserved	  9	  year	  old	  veteran	  bitch.	  Feminine	  head.	  Correct	  bite.	  Good	  neck	  and	  topline.	  Good	  quarters.	  Well	  
developed	  body.	  Moves	  very	  well	  with	  drive.	  Good	  coat	  nice	  temper.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VET	  ERI1	  ROP-‐Veteraani	  
Very	  pretty	  girl,	  beautiful	  neck,	  good	  shoulders,	  straight	  front	  &	  good	  feet,	  good	  ribs,	  strong	  loin,	  moved	  well	  for	  her	  
age.	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  VET	  ERI2	  	  
9,5	  years	  strong	  bitch	  up	  to	  size.	  Typical	  head,	  needs	  more	  stop.	  Beautiful	  neck	  and	  topline.	  A	  bit	  long	  in	  loin.	  Correct	  
tailset.	  Balanced	  angulations.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Excellent	  coat.	  Moves	  a	  bit	  close	  behind	  and	  loose	  in	  
elbows.	  Moves	  extreamly	  well	  from	  side	  coverin	  enough	  ground.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Eilidh	  Light	   	   FIN29400/07	  	   s.	  15.05.2007	  
i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	  e.	  Alfalex	  Flash	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN3	  
Presents	  nice	  outline	  on	  stood	  and	  move.	  Lovely	  body	  substance	  &	  depth.	  Good	  spring	  of	  rib.	  She	  has	  feminine	  
expression	  but	  I	  find	  her	  head	  a	  little	  coarse.	  Good	  neck,	  enough	  front.	  Good	  rear	  angulation.	  She	  moves	  well,	  good	  
stride.	  Sound	  once	  settled.	  Nice	  coat	  condition.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN1	  CACIB	  VSP	  
Erittäin	  kaunislinjainen	  narttu.	  Erinomaista	  tyyppiä.	  Erittäin	  kaunismuotoinen	  ja	  sopivan	  pituinen	  pää,	  jossa	  oikea	  
vahvuus	  ja	  jalous.	  Otsapenger	  voisi	  kuitenkin	  olla	  aavistus	  selvempi.	  Erittäin	  kaunis	  kaula	  joka	  liittyy	  sulavasti	  
lapoihin.	  Sopusuhtaisesti	  kulmautunut.	  Erinomainen	  runko,	  raajat	  ja	  luusto.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  Oikealaatuinen	  
karva,	  joskin	  ei	  tänään	  parhaimmillaan.	  Rodunomaiset	  liikkeet.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Elestren	  Iris	   	   FIN29401/07	  	   s.	  15.05.2007	  
i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	  e.	  Alfalex	  Flash	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  AVO	  EH4	  
Little	  on	  the	  big	  side	  for	  me.	  Little	  masculine	  all	  over.	  Well	  developed	  head.	  Enough	  neck.	  Good	  topline.	  Lackin	  in	  front	  
angulation.	  Well	  bodied	  and	  ribbed.	  Would	  like	  better	  hind	  angulation.	  Little	  short	  in	  bone,	  flat	  of	  pasterns.	  Moves	  
close	  behind.	  Allthough	  covers	  the	  ground	  she	  lacks	  side	  drive.	  Well	  presented.	  
	  



	  
Ocean	  Pitfal	  Floraidh	  Flower	   FIN43718/07	  	   s.	  24.07.2007	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	   e.	  Ocean	  Pitfal	  Canaid	  Song	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Mynämäki	  KR	  16.5.2010;	  Manola	  Poggesi	  Arnetoli,	  Italia	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN4	  
Feminine	  head.	  Nice	  expression.	  A	  little	  short	  neck.	  Correct	  topline	  &	  underline.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Coat	  in	  good	  
condition.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Galena	  Calm	   	   FIN23170/08	  	   s.	  29.03.2008	  
i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	  e.	  Westaway	  Tea	  Time	  At	  Ocean	  Pitfal	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  	  
erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  sopivan	  kokoinen	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pään	  pituus,	  kallo-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Oikea	  
purenta,	  hyvä	  silmien	  väri,	  sopivan	  kaula	  pituus,	  hyvä	  luusto	  ja	  käpälät,	  hyvä	  eturinta,	  hieman	  lyhyt	  runko,	  etuosan	  
tulisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut,	  sopiva	  polvikulma,	  hieman	  alhainen	  hännän	  kiinnitys,	  hieman	  ahtaat	  etuliikkeet,	  
liikeessä	  selkä	  painuu,	  miellyttävä	  käytös.	  	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  NUO	  EH3	  
oikean	  mallinen	  narttu.	  Aika	  reilu	  kaulanalus	  nahkaa	  ja	  huulet.	  Hyvä	  voima	  kallossa.	  Sopiva	  kaula.	  Alalinja	  vielä	  vähä	  
nouseva.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  takaosa.	  Niukka	  eturinta.	  Hyvä	  luusto.	  Vähän	  huolimattomat	  etuliikkeet,	  hyvät	  takaliikkeet.	  	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  EH-‐	  
Bitch	  who	  stands	  a	  bit	  tall	  on	  her	  feet.	  Feminine	  head.	  Typical	  expression	  correct	  bite.	  Good	  neck	  and	  shoulder.	  Good	  
topline.	  A	  little	  too	  low	  tailset.	  Sufficient	  knee	  angulation.	  The	  body	  could	  be	  deeper	  and	  a	  bit	  filled	  out.	  Moves	  ok.	  
Nice	  coat	  and	  temper.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Glennette	   	   FIN23173/08	  	   s.	  29.03.2008	  
i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	  e.	  Westaway	  Tea	  Time	  At	  Ocean	  Pitfal	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Kaunispäinen	  narttu.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Kaunis	  kaula.	  Voimakas	  runko	  ja	  hieman	  luisu	  lantio.	  Hyvät	  raajat.	  
Hyvälaatuinen	  karva.	  Selkä	  saisi	  olla	  jäntevämpi.	  Hyvät	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Iarla	  Maggidh	   FI35485/09	   	   s.	  02.05.2009	  
i.	  New	  Desing’s	  Wings	  To	  Fly	  	  	  e.	  Ocean	  Pitfal	  Damhnait	  Fawn	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  EH1	  	  



Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  nuori	  narttu,	  joka	  vielä	  tällä	  hetkellä	  rungoltaan	  kovin	  kapea.	  Hyvä	  pään	  pituus.	  Takaluisu	  
kallo.	  Oikea	  purenta.	  Ohut	  kaula.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät.	  Vielä	  hyvin	  kevyt	  eturinta	  &	  runko.	  Etukulmaus	  saisi	  olla	  
parempi.	  Hyvä	  polvikulma.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Erittäin	  hyvä	  liikkuja.	  Hyvä	  käytös.	  Tarvitsee	  aikaa	  kehittymiseen.	  	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  I	  Fhéin	   	   FI35484/09	   	   s.	  02.05.2009	  
i.	  New	  Design´s	  Wings	  To	  Fly	  e.	  Ocean	  Pitfal	  Damhnait	  Fawn	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  juniori	  narttu,	  kaunis	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  silmien	  väri,	  hyvä	  kaula,	  samoin	  
luusto	  ja	  käpälät,	  ikäisekseen	  hyvä	  eturinta	  ja	  runko,	  turhan	  	  roikkuva	  vatsalinja	  häiritsee,	  hyvät	  kulmaukset,	  ylälinja	  
saa	  vielä	  kiinteytyä,	  liikkuu	  hyvin,	  miellyttävä	  käytös	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI1	  PN1	  VSP	  SERT	  
Erinomaista	  tyyppiä	  edustava,	  laadukas	  ja	  ryhdikäs	  narttu.	  Hyvin	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  
Täyteläinen	  runko.	  Hyvä	  ulottava	  sivuaskel.	  Yhdensuuntainen	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvin	  lupaava	  kokonaisuus.	  	  
Pertunmaa	  R	  10.4.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  PN4	  
Kaunis	  narttu,	  hyvänmallinen	  pää,	  kaunis	  ilme,	  erinom.kaula,	  hyvin	  kehittynyt	  runko,	  hyvä	  ylälinja	  ja	  raajat.	  Erittäin	  
hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin,	  rintakehä	  voisi	  olla	  kehittyneempi,	  miellyttävä	  käytös.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN4	  SERT	  
Feminiininen	  narttu.	  Erinomaista	  tyyppiä.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Erittäin	  kaunismuotoinen	  pää,	  jossa	  sopiva	  vahvuus.	  
Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Ikäisekseen	  erinomainen	  runko.	  Hyvä	  etuosa.	  Hieman	  pitkä	  sääri,	  joka	  voisi	  olla	  vahvempi.	  
Hyvä	  luusto.	  Ryhdikkäät,	  vetävät	  liikkeet.	  Selän	  tulee	  vielä	  kiinteytyä.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Jelly	  Belly	  	   	   FI21019/10	  	   	   s.	  10.02.2010	  
i.	  Trimere	  Thrill	  Seeker	   e.	  Tequila	  Sunrise	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Lohja	  M&M	  Puppycup	  07.11.2010;	  Kati	  Heiskanen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  PEK1	  KP	  
Vahva,	  mutta	  silti	  feminiinen	  kokonaisuus.	  Vahva	  pää,	  kuono	  saisi	  olla	  aavistuksen	  pidempi.	  Hyvä	  ilme,	  vahva	  kaula	  
ja	  kaunis	  ylälinja.	  Erinom.	  runko	  ja	  kulmaukset.	  Vankka	  raaja	  luusto.	  Oiekin	  kiinnittynyt	  häntä.	  erinomaset	  
kulmaukset.	  Hyvä	  karvapeite	  ja	  hyvä	  luonne.	  Hyvät	  taka	  ja	  etulikkeet.	  Vaivattomat	  sivuliikkeet.	  	  
Helsinki	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  narttu,	  joka	  ei	  tänään	  halua	  esitellä	  itseään.	  Hyvä	  luusto.	  Köyristää	  lanneosansa.	  Niska	  ja	  
ylälinja	  saisi	  olla	  tyylikkäämpi.	  Sopivasti	  kulmautnut.	  Hyvät	  pään	  mittasuhteet	  mutta	  kuono-‐osa	  saa	  täyteläistyä.	  
Tarvisee	  kehän	  tottumusta	  ja	  aikaa.	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  JUN	  EH	  -‐	  
10months.	  Very	  good	  type	  and	  size.	  Femininen,	  typical	  head	  but	  muzzle	  should	  be	  stronger.	  Too	  short	  in	  neck.	  Topline	  
could	  be	  better.	  Correct	  tailset.	  Balanced	  angulations.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Very	  promising	  coat.	  Needs	  
more	  carriage	  when	  moving	  could	  cover	  more	  ground.	  	  
	  



	  
Ocean	  Pitfal	  Juicirene	  	   	   FI21021/10	   	   s.	  10.02.2010	  
i.	  Trimere	  Thrill	  Seeker	  	   e.	  Tequila	  Sunrise	  Vom	  Springer-‐Clan	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
M&M	  Puppycup	  02.10.2010,	  Lohja;	  Riitta	  Niemelä,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK1	  KP	  ROP	  	  
7.5kk	  oikeat	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  täyteläinen	  kuono-‐osa.	  Ikäisekseen	  erittäin	  hyvä	  ylälinja.	  Erittäin	  hyvä	  
eturinta	  ja	  hyvän	  mallinen	  rintakehä.	  	  Vahva	  lanneosa.	  Sopivat	  rodunomaiset	  kulmaukset	  kyynerpäissä	  vielä	  
löysyyttä.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  askelpituus.	  Vaatii	  vielä	  kehätottumusta	  .	  Miellyttävä	  käytös,	  esitetään	  erittäin	  hyvin.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  &	  kokoinen	  narttu.	  Hyvä	  päänmalli,	  mutta	  kallo-‐osa	  saa	  vielä	  kehittyä.	  Oikea	  purenta.	  
Sopiva	  kaulan	  pituus.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät.	  Hieman	  painuneet	  ranteet.	  Hyvä	  rungon	  malli.	  Sopivat	  kulmaukset.	  
Melko	  alhainen	  hännän	  kiinnitys.	  LIkkkuu	  hyvin.	  Hyvä	  käytös.	  	  
	  
	  
Of	  Skyway	  Anastacia	   	   FIN12256/06	  	   s.	  29.12.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  	  	  e.	  Westaway	  That’s	  Charisma	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
eritt.	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  narttu,	  jon	  on	  hieman	  tukevassa	  kunnossa,	  kuono-‐osa	  saisi	  olla	  hieman	  
voimakkaampi	  ja	  koko	  pää	  vaikutta	  hieam	  pieneltä	  runkoon	  nähden,	  oikea	  purenta,	  pyöreät	  melko	  vaaleat	  silmät	  
pilaavat	  ilmeen,	  hyvä	  luusto	  ja	  käpälät,	  hyvä	  eturinta	  ja	  runko,	  suora	  olkavarsi,	  hyvä	  polvikulta,	  liikkuu	  hyvällä	  
askeleella,	  hyvä	  karvanlaatu,	  mukava	  käytös.	  	  
	  
	  
Quadmir´s	  Duplex	  Lady	   	   FIN30279/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Quadmir´s	  Divine	  Nefertum	  	  	  	  e.	  Desperados	  Uma	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kerimäki	  R	  07.03.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  KÄY	  EH3	  
Vahva	  luustoinen	  	  narttu,	  joka	  ei	  nyt	  parhaassa	  karvassa.	  Vähä	  järeä	  kallo.	  Hyvät	  silmät.	  Sopiva	  kaula	  ja	  takaosa.	  
Hyvä	  runko.	  Etu	  osa	  saisi	  olla	  täyttyneempi.	  Keskipitkä	  askellus.	  Voisi	  olla	  joustampi.	  Turhan	  korkea	  häntä.	  
Laitila	  R	  17.4.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN	  SERT	  VSP	  
Hieman	  lyhytlinjainen	  narttu	  jolla	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  kallo,	  hieman	  voimakas	  otsa	  ja	  kuono	  saisi	  olla	  
syvempi,	  silmät	  tummemmat.	  Hyvä	  eturinta,	  vankka	  runko	  jossa	  hieman	  ylimääräistä.	  Olkavarret	  saisivat	  olla	  
viistommat	  ja	  kyynärät	  tiiviimmin	  rungossa.	  Hyvä	  takaosa.	  Liikkeessä	  saisi	  olla	  enemmän	  ulottuvuutta.	  Hyvä	  karva	  ja	  
käytös.	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI4	  	  
Bra	  huvud	  men	  lite	  myket	  halsskin.	  Borde	  ha	  lite	  elegantare	  hals.	  Välkroppad	  med	  bra	  vinklar	  fram	  och	  bak.	  Passande	  
benståmme.	  Trevlig	  temperament.	  Rör	  sig	  bra.	  Välburen	  svans.	  	  
	  
	  



Quadmir’s	  Noble	  Minta	   	   FIN21294/06	  	   s.	  12.03.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	   e.	  Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  KÄY	  EH4	  
3.5year,	  good	  size,.	  Correct	  	  head	  &	  expression.	  Good	  bodystructure	  but	  little	  bit	  fat.	  Correct	  angulation	  and	  
movement.	  
	  
	  
Quadmir´s	  Saga	  Gold	   	   FIN16338/07	  	   s.	  27.01.2007	  
i.	  Belimir´s	  Raffaello	   e.	  Quadmir´s	  Tips	  Riina	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH2	  
Hieman	  matalaraajaisen	  vaikutelman	  antaja,	  esitetään	  jonkin	  verran	  tukevassa	  kunnossa,	  ilmeikäs	  pää,	  vahva	  laaja	  
runko,	  sopusuhtainen	  luusto,	  käyttäytyy	  luottavaisesti	  ja	  liikkuu	  tasapainoisesti.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Taranatha	   	   FI27502/09	   	   s.03.04.2009	  
i.	  Quadmir’s	  Boogeyman	   e.	  Quadmir’s	  Noble	  Nieida	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  JUN	  EH	  	  
9months,	  good	  head,	  could	  have	  little	  more	  neck.	  Deep	  croup,	  should	  move	  with	  more	  drive.	  	  
	  
	  
Quadmir´s	  Tarantan	   	   FI27504/09	   	   s.	  03.04.2009	  
i.	  Quadmir´s	  Boogeyman	   e.	  Quadmir´s	  Noble	  Nieida	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Laihia	  R	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  	  
Sopivan	  kokoinen.	  Erittäin	  kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Riittävä	  luusto,.	  Tasapainoisesti	  ja	  kohtalaisen	  hyvin	  kulmautunut	  
raajat.	  Lantio	  osa	  saisi	  olla	  suorempi.	  Hyvä	  temperamentti.	  Kiiltävä,	  hyvin	  hoideltu	  karvapeite.	  
Kauhajoki	  RN	  10.4.2010;	  Reia	  Leikola-‐Waldén,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Mittasuht.	  oikea	  hyvin	  kehitt.	  juniori,	  jolla	  oikeanmallinen	  miellyttäväilmeinen	  pää.	  Riit.	  kaula.	  Hieman	  suora	  
olkavarsi.	  Hyvä	  luusto	  ja	  runko.	  Turhan	  luisu	  lantio.	  Riit.	  kulm.	  takaosa.	  Liikkuu	  sujuvasti.	  Taka-‐askel	  saisi	  olla	  
pidempi.	  Miellytt.	  luonne	  ja	  hyvä	  turkki.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Kuono	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Hieman	  etuasentoinen	  lapa	  ja	  pysty	  olkavarsi.	  Niukka	  
polvikulma.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  hännän	  kiinnitys.	  Vielä	  kovin	  löysät	  kyynärpäät.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  Saisi	  
liikkua	  hieman	  tehokkaammalla	  potkulla.	  
Närpiö	  R	  29.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  



Tulos:	  JUN	  EH1	  
Femin.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvät	  pään	  linjat.	  Kuono	  voisi	  olla	  hieman	  pitempi.	  Lempeä	  ilme.	  Hyvä	  ylälinja.	  Ikään	  
sopiva	  runko.	  Hyvä	  luusto.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Niukat	  takakulmaukset.	  Hyvä	  taka-‐askel,	  hieman	  lyhyt	  etuaskel.	  
Vielä	  kapeat	  etu	  ja	  takaliikkeet.	  Hyvä	  karva.	  Reipas	  käytös.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  EH2	  	  
Hyvät	  mitt.suh.	  vahva	  narttumainen	  pää.	  Hyvä	  kaula,	  luusto	  ja	  runko.	  Lantio-‐osan	  tulisi	  olla	  suorempi.	  Saisi	  liikkua	  ja	  
esiintyä	  iloisemmin.	  Hyvä	  turkki.	  	  
	  
	  
Quadmir´s	  Tarantella	   	   FI27503/09	   	   s.	  03.04.2009	  
i.	  Quadmir´s	  Boogeyman	   e.	  Quadmir´s	  Noble	  Nieida	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Mittasuhteiltaan	  oikein	  rakentunut,	  hyvä	  täyteläinen	  pää,	  hyvät	  raajojen	  kulmaukset,	  sopusuhtainen	  luusto,	  käpälät	  
saisivat	  olla	  korkeammat,	  käyttäytyy,	  liikkuu	  ja	  esittää	  itsensä	  hyvin.	  
Laitila	  R	  17.4.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Hieman	  lyhyt	  runkoinen	  narttu,	  jolla	  melko	  hyvä	  pää.	  Kallo	  hieman	  leveä	  silmien	  kohdalta.	  Hyvä	  kaula	  seistessä	  hyvä	  
ylälinja,	  liikkeessä	  köyristelee.	  Riittävät	  etukulmat	  hyvä	  takaosa.	  Runko	  vielä	  kesken	  kehityksen.	  Liikkeessä	  vielä	  
epävakautta.	  Hyvä	  karvanlaatu	  ja	  luonne.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  JUN	  ERI4	  
Nice	  balanced	  outline.	  Feminine	  expression.	  Skull	  could	  be	  a	  little	  strong	  and	  eyes	  not	  so	  round.	  Good	  angulations	  
both	  ends.	  Well	  presented	  coat.	  Good	  substance	  &	  rib.	  Nice	  bone	  &	  feet.	  Difficult	  to	  acces	  her	  movement	  but	  once	  
settled	  was	  sound	  with	  good	  drive.	  
	  
	  
Rockatoller	  Weetriika	  Kesäkeiju	   FI36067/09	   	   s.	  11.05.2009	  
i.	  Wastage’s	  Always	  Action	   e.	  Ancer’s	  Dream	  Of	  Goal	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
1	  year,	  good	  type,	  very	  femin	  but	  on	  the	  smallest	  side.	  Very	  thin	  in	  bonestructure,	  needs	  to	  fill	  out	  in	  her	  head	  in	  all	  
parts,	  good	  eye	  color	  addecute	  neck	  ang	  angulation	  around,	  meeds	  to	  develop	  on	  her	  body,	  good	  coat	  and	  colour.	  
Needs	  to	  be	  more	  stady	  on	  her	  temperamen	  to	  be	  more	  shure	  on	  herself	  to	  be	  able	  to	  enjoy	  dogshows.	  
	  
	  
Saframin	  Dream	  On	   	   FIN12849/00	  	   s.	  01.12.1999	  
i.	  Adamant´s	  Express	  Pride	   e.	  Saframin	  Beautiful	  Dream	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lappeenranta	  KR	  5.4.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  H	  



10v.	  Päästään	  ja	  lihaksistaan	  vähän	  kuivunut	  narttu.	  Hyvä	  takaosa.	  Niukka	  eturinta	  ja	  etukulmaukset.	  Pehmeä	  
runko,	  pystyasentoinen	  kaula.	  Kovin	  kapea	  kuono	  ja	  alakuloinen	  ilme.	  Ja	  näkyy	  jo	  liikkeessä	  varovaisena	  etuaskeleena	  
ja	  ponnettomana	  takaaskeleena.	  Liikkeet	  ei	  toimi	  tänään.	  Esitetään	  kauniisti.	  
	  
	  
Sanfox´s	  Applette	   	   FIN45406/08	  	   s.	  09.08.2008	  
i.	  Whisborne	  Clansman	  	   e.	  Hunting	  Habit´s	  Samantha	  Fox	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Pertunmaa	  R	  10.4.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Erinom.narttu,	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erinomainen	  kaula,	  sopusuhtainen	  runko,	  erittäin	  hyvät	  raajat,	  hyvä	  ylälinja	  ja	  
karvapeite,	  liikkuu	  erittäin	  hyvin,	  miellyttävä	  käytös.	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  PN3	  
Erinom.tyyppi,	  vahva	  luusto,	  sopiva	  koko.	  Oikeanmuot.pää,	  kaunis	  kaula,	  hyvä	  säkä,	  vahva	  selkä.	  Erinom.eturinta,	  
hyvä	  rintakehä	  ja	  takaosa.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Hyvät	  liikkeet.	  Koira	  esitetään	  hieman	  lihavassa	  kunnossa.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  
Nice	  balanced	  outline.	  Good	  breed	  type.	  Feminine	  head,	  slightly	  stronger	  than	  I	  like	  but	  still	  feminine.	  Good	  neck	  &	  
shoulders.	  Nice	  angulations	  front	  &	  rear.	  Well	  ribbed.	  Good	  depth,	  well	  coated.	  Once	  settled	  good	  sound	  mover.	  
Good	  side	  drive	  inclinid	  to	  body	  roll.	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  
Vahva	  narttu.	  Lyhyt	  tiivi	  runko.	  Erinomainen	  luusto.	  Pitkä	  kaunis	  täyteläinen	  pää.	  Pitkä	  kaula,	  korkea	  säkä	  ja	  kaunis	  
ylälinja.	  Erinomainen	  lapakulmaus	  ja	  täyteläinen	  eturinta.	  Hyvä	  rintakehän	  syvyys	  ja	  tilavuus.	  Leveä	  reisi.	  Hyvät	  
takakulmaukset.	  Karva	  on	  juuri	  alkanut	  vaihtua.	  	  
	  
	  
Sanfox´s	  Aurora	   	   FIN45402/08	  	   s.	  09.08.2008	  
i.	  Whisborne	  Clansman	  	   e.	  Hunting	  Habit´s	  Samantha	  Fox	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  PN4	  
Feminiininen.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  huulilinja.	  Sileät	  posket,	  lempeä	  ilme.	  Erinom.ylälinja.	  Sopiva	  runko.	  
Hyvä	  luusto	  ja	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  karva,	  miellyttävä	  käytös.	  
Lestijärvi	  RN	  15.5.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Sopivan	  kokoinen	  mittasuht.	  ja	  linjoiltaan	  hyvä.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula,	  hyvät	  raajojen	  kulmaukset	  oikea	  vatsaviiva,	  
liikkuu	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Snowwhite	   	   	   FIN29634/07	  	   s.	  10.04.2007	  
i.	  Livingdale’s	  Harlequin	  Man	  e.	  Art-‐Wave’s	  Big	  Is	  Beautiful	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  H	  



3	  years,	  good	  type,	  low	  on	  leag,	  and	  far	  too	  heavy.	  Clean	  cut	  springer	  head	  that	  need	  more	  filling	  under	  the	  eyes.	  A	  
god	  bite,	  well	  set	  ears	  good	  neck,	  and	  angu	  both	  fron	  an	  back.	  Need	  to	  be	  more	  relaxed	  in	  the	  ring	  to	  be	  at	  her	  full	  
anvantaged.	  And	  she	  needs	  to	  lose	  weight.	  
	  
	  
Snow	  Wood	  Snow	  White	   	   FIN27525/07	  	   s.	  14.03.2007	  
i.	  Bivråkens	  Cracked	  Actor	  	  	  	  	  	  e.	  Snow	  wood	  Morass	  

	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lestijärvi	  RN	  15.5.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  H	  
Pieni	  kokoinen	  hyvä	  pää	  tummat	  silmät	  sopusuht.	  kaula.	  Eturinta	  tulisi	  olla	  voimak.	  Riittävä	  luusto,	  tasap.	  kulm.	  
raajat	  hapsukarvat	  voisivat	  olla	  runsaammat.	  Käyttäytyy	  kontaktinhakuisesti	  ja	  iloisesti.	  
	  
	  
Sarkos	  Alma	   	   	   FI33769/09	   	   s.	  12.02.2009	  
i.	  Zelini´s	  Jesus	  Christ	  Superstar	  	  	  	  e.	  Desperados	  Vilja	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
eritt.	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  narttu,	  pää	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi,	  oikea	  purenta,	  pyöreät	  ja	  vielä	  vaaleat	  
silmät	  pilaavat	  ilmeen,	  hyvä	  kaulalinja,	  hyvä	  luusto	  ja	  käpälät,	  eturinta	  saa	  vielä	  kehittyä,	  hyvä	  runko,	  suora	  
olkavarsi,	  hyvä	  polvikulmam	  liikkuu	  hyvin,	  hyvä	  käytös.	  	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Very	  good	  type	  and	  bones.	  Zygomatic	  arches	  a	  bit	  too	  developed.	  Quite	  round	  light	  eyes.	  Correct	  bite.	  Good	  ears.	  Bit	  
soft	  back.	  Correct	  tail.	  Forechest	  and	  ribcage	  well	  developed	  for	  the	  age.	  Correct	  angulated	  in	  front	  and	  behind.	  Need	  
more	  time	  in	  final	  development,	  also	  in	  coat.	  Lovely	  temperament,	  typical	  movement.	  
	  
	  
Speck	  Line	  Weden	  Waltiatar	   EJ19124/09	   	   s.	  14.01.2009	  
i.	  Speck	  Line	  Wild	  West	   	   e.	  Adamant´s	  Wild	  And	  Free	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Feminine	  head,	  neck	  ok,	  need´s	  more	  bone	  and	  body,	  bite	  not	  correct,	  moved	  ok,	  a	  little	  wide	  in	  front.	  
	  
	  
Speck	  Line	  Wild	  Child	   	   FIN12926/08	  	   s.	  27.11.2007	  
i.	  Belimir´s	  Raffaello	   e.	  Adamant´s	  Wild	  And	  Free	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  TURISTI	  2	  
Balanced	  head.	  Good	  depth	  of	  chest.	  Well	  sprung	  rib.	  Strong	  loin.	  Good	  rear	  angulation.	  Moved	  true	  when	  settled.	  
	  
	  



Spring	  Ace´s	  Amazing	  Tess	   FIN37818/08	  	   s.	  07.06.2008	  
i.	  Quadmir´s	  Divine	  Nefertum	  	  e.	  Fariinin	  Madonna	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Laihia	  R	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen,	  mittasuht.	  hyvä.	  Viehettävä	  ilme.	  Hyvä	  luusto.	  Eturaajojen	  käpälät	  saisivat	  olla	  korkeammat.	  Hyvä	  
rintakehän	  muoto.	  Tasapaineoisesti	  kulmautuneet	  raajat.	  Hyvät	  liikkeet.	  Käytäytyy	  luottevasti.	  Hännän	  pää	  hieman	  
kiertynyt	  ja	  hieman	  korealla	  liikkeessä.	  	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  H	  
Hieman	  tuhdissa	  kunnossa	  esitetty	  (valeraskaana),	  hyväntyyppinen	  tyttö.	  Hieman	  syvä	  ja	  pyöreä	  kallo.	  Pysty	  
olkavarsi	  ja	  hieman	  niukka	  polvikulma.	  Pehmeähkö	  karva.	  Hyvä	  häntä.	  Miellyttävä	  käytös.	  Olisi	  edukseen	  
hoikemmassa	  kunnossa.	  
Närpiö	  R	  29.5.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  PN2	  SERT	  
Feminin.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Oikea	  linjainen	  pää.	  Kuono	  voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Sopiva	  
runko	  ja	  hyvät	  raajat.	  Oikein	  hyvät	  sivuliikkeet.	  Hieman	  löysät	  kyynärpäät.	  Hyvä	  karva.	  Reipas	  käytös.	  
	  
	  
Stardom	  Starlight	  Serenade	   FIN47217/05	  	   s.	  07.06.2005	  
i.	  Mompesson	  Sky	  View	   e.	  Stardom	  Star	  Traveller	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  
Feminin	  ngt	  kvadratiskt	  tik	  med	  fint	  huvud	  och	  uttryck,	  ngt	  kort	  hals,	  framskjuten	  skuldra	  och	  rak	  overarm.	  Tillräckligt	  
vinklad	  bakställ,	  en	  aning	  avfallande	  kors,	  mkt	  lämping	  benstomme.	  Bra	  tassar,	  välformat	  bröstkorg,	  rör	  sig	  stablt	  
bakifrån	  och	  fram	  i	  från,	  ngt	  kort	  steg	  från	  sidan,	  mkt	  bra	  pälskvalitet,	  mkt	  trevlig	  temperament.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
Slightly	  taller	  bitch,	  but	  it’s	  well	  balanced.	  Presents	  an	  attractive	  picture	  stood.	  Lovely	  feminine	  head,	  well	  chissled.	  
Nice	  eye	  &	  expression.	  Little	  short	  in	  neck.	  Good	  angulation	  front	  &	  rear.	  Good	  ribs	  &	  depth	  of	  chest.	  I’d	  like	  better	  
muscletone	  in	  rear	  quarters.	  Enough	  bone,	  good	  feet.	  She’s	  sound	  both	  coming	  &	  going.	  Free	  mover.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
Lovely	  feminin	  head.	  Correct	  earset.	  True	  front	  with	  good	  depth.	  Good	  reach	  of	  neck.	  Lovely	  ribbing.	  Strong	  loin.	  
Moved	  very	  positively.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Find	  My	  Baby	  	   FIN26573/04	  	   s.	  12.04.2004	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  Funky	  Jam	   e.	  Sweetie-‐Pie	  Bella	  Ciao	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  EH-‐	  
Feminin	  head	  &	  expression.	  Strong	  in	  neck.	  Lovely	  bone.	  Well	  sprung	  ribs.	  Strong	  over	  loin.	  Not	  moving	  100%	  today,	  
would	  prefer	  more	  tail	  action.	  
	  



	  
Sweetie-‐Pie	  Gabrielle	   	   FIN12956/05	  	   s.	  24.12.2004	  
i.	  Gorse	  Billy	  Budd	   e.	  Sweetie-‐Pie	  I	  Have	  A	  Dream	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Häijää	  R	  2.5.2010;	  Merja	  Järnstedt,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN	  VSP	  
Erinomaiset	  mittasuhteet.	  Vankka	  hyvärakenteinen	  narttu.	  Hyvä	  pää,	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Melko	  hyvä	  turkki.	  Liikkuu	  
hyvin.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI-‐	  
Feminin	  head	  &	  expression.	  Lovely	  depth	  of	  chest.	  True	  front.	  Compact,	  well	  ribbed	  body.	  Strong	  in	  loin.	  Moved	  true.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Lady	  Of	  Dreams	   FIN39742/06	  	   s.	  10.07.2006	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	   e.	  Sweetie-‐Pie	  Feels	  Of	  Gold	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Häijää	  R	  2.5.2010;	  Merja	  Järnstedt,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Hyvän	  tyyppinen.	  Vankka	  narttu,	  jolla	  kaunis	  ilmeikäs	  pää.	  Riittävä	  luusto	  sekä	  etu-‐	  että	  takaraajat	  voisivat	  olla	  
enemmän	  kulmautuneet.	  Hyvä	  selkä,	  eturinta	  ja	  rinnan	  syvyys.	  Liikkuu	  lyhyin	  askelin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Like	  A	  Dream	  	   FIN39739/06	  	   s.	  10.07.2006	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	   e.	  Sweetie-‐Pie	  Feels	  Of	  Gold	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Laitila	  R	  17.4.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH3	  
Hieman	  lyhytrakenteinen	  narttu	  joka	  saisi	  olla	  jalompi.	  Aavistuksen	  lyhyt	  kuono	  ja	  silmät	  saisivat	  olla	  tummemmat	  
muuten	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  eturinta,	  hieman	  ylim.massaa	  rungossa.	  Hyvä	  takaosa.	  Pysty	  olkavarsi,	  sopiva	  luusto.	  Hyvä	  
kaula,	  ylälinja.	  Liikkeessä	  saisi	  olla	  enemmän	  ulottuvuutta,	  etuliike	  epävakaa.	  Hyvä	  korva.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Koski	  Tl	  R	  2.5.2010;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Hyvä	  pää,	  jossa	  riittävä	  kuonon	  vahvuus.	  Turhan	  etuasentoiset	  lavat.	  Riittävä	  kaula,	  samoin	  
luusto.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Aavistuksen	  luisu	  lantio.	  Kohtalaisesti	  kulmautunut.	  Liikkuu	  riittävällä	  askelpituudella.	  
Hyvälaatuinen	  turkki.	  
Rauma	  KR	  15.5.2010;	  Beata	  Petkevica,	  Latvia	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  
3	  and	  half	  years,	  medium	  bones,	  correct	  portions	  of	  head,	  medium	  dark	  eyes,	  a	  little	  bit	  short	  in	  neck,	  enough	  deep	  of	  
chest,	  compact	  body,	  movements	  should	  be	  more	  paraller	  behind,	  I´d	  like	  to	  see	  more	  powerfull	  movements	  from	  
behind.	  
Mynämäki	  KR	  16.5.2010;	  Manola	  Poggesi	  Arnetoli,	  Italia	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Feminine	  head.	  Nice	  expression.	  Ears	  low	  set.	  Compact	  body.	  Good	  bone	  &	  feet.	  Correct	  coat.	  In	  movement	  topline	  
could	  be	  more	  solid.	  Close	  behind.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KÄY	  ERI-‐	  



Feminin	  head.	  Good	  earset.	  True	  front	  eith	  adequate	  depth.	  Good	  neck.	  Well	  sprung	  ribs.	  Good	  loin.	  Moved	  free	  when	  
settled.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  She	  Loves	  You	   FIN19861/08	  	   s.	  04.02.2008	  	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  James	  Dean	  	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Emma	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  NUO	  H	  	  
Almost	  2years,	  good	  size.	  Small	  feminine	  head.	  Should	  have	  stronger	  bones.	  Should	  have	  stronger	  back,	  
correct	  angulation	  in	  front.	  Movement	  should	  be	  better	  in	  front	  and	  should	  be	  better	  also	  dive,	  should	  show	  
temperament.	  	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Tallahassee	  Lassie	   	   FI13222/09	   	   s.	  29.12.2008	  
i.	  Gorse	  Billy	  Budd	   e.	  Sweetie-‐Pie	  Find	  My	  Baby	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Häijää	  R	  2.5.2010;	  Merja	  Järnstedt,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH1	  
Erittäin	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvin	  kaunis	  ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  kaula,	  hyvä	  luusto	  ja	  kulmaukset.	  Hiukan	  turhan	  
tuhdissa	  kunnossa.	  Selkä	  voisi	  olla	  tiiviimpi	  liikkeessä.	  Voisi	  esiintyä	  reippaammin	  ja	  iloisemmin.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  VASERT	  
Lovely	  femin	  head	  with	  good	  earset.	  Good	  depth	  of	  chest.	  True	  front	  with	  ample	  bone.	  Lovely	  ribbing.	  Strong	  in	  loin.	  
Making	  lovely	  compact	  body.	  Good	  rear.	  Moved	  soundly.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Volare	   	   FI32105/09	   	   s.	  09.05.2009	  
i.	  Belimir´s	  Raffaello	   e.	  Sweetie-‐Pie	  Kalimba	  De	  Luna	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Häijää	  R	  2.5.2010;	  Merja	  Järnstedt,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Vankka	  nuori	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pää,	  kaula	  ja	  selkä	  sekä	  luusto	  ja	  kulmaukset.	  Hieman	  jyrkkä	  
lantio.	  Hyvä	  turkin	  laatu.	  Liikkuu	  melko	  hyvin,	  mutta	  voisi	  esiintyä	  iloisemmin.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Yesterday	  Once	  More	   FI54024/09	   	   s.	  16.09.2009	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	   e.	  Sweetie-‐Pie	  Joanna	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Häijää	  R	  2.5.2010;	  Merja	  Järnstedt,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  1	  
Erittäin	  kaunis	  ja	  sopusuhtainen	  sekä	  hyvärakenteinen	  nuori	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pää,	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  turkki.	  
Hyvät	  liikkeet,	  mutta	  ilo	  puuttuu.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  



Tulos:	  PEK-‐	  
A	  very	  nice	  bitch,	  lovely	  shape,	  good	  head	  &	  neck	  &	  shoulders,	  lovely	  ribs	  &	  good	  rear	  end,	  moved	  well	  but	  needs	  to	  
use	  her	  tail.	  
	  
	  
Taivaskallion	  Aida	   	   FIN31013/07	  	   s.	  23.02.2007	  
i.	  Springdale	  New	  Trick	   e.	  Daffodils	  Belinda	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH3	  
erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  narttu,	  kuono-‐osa	  tulisi	  olla	  voimakkaampi,	  samoin	  alaleuan,	  oikea	  purenta,	  
hyvän	  väriset	  mutta	  hieman	  pyöreät	  silmät,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  kevyt	  lusto,	  hyvät	  käpälät,	  eturinta	  voisi	  olla	  
täyteläismpi,	  hyvä	  runk,	  hieman	  kapea	  reisi,	  sopivat	  kulmaukset,	  liikkuu	  hieman	  ahtaasti	  taka	  muuten	  melko	  hyvin,	  
hyvä	  karvanlaatu,	  miellyttävä	  käytös.	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH-‐	  
Vankkarunkoinen	  3-‐vuotias	  narttu	  jolla	  hyvä	  kallo-‐osa,	  mutta	  kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hieman	  pyöreät	  
silmät.	  Riittävä	  kaula.	  Hieman	  niukasti	  kulmautunut	  edestä.	  Hyvä	  runko,	  mutta	  lanneosa	  saisi	  olla	  lyhyempi.	  Liikkuu	  
kapeasti	  takaa.	  Askel	  voisi	  olla	  tehokkaampi.	  Hieman	  villava	  turkki	  tänään.	  Hyvä	  luonne.	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  
Pleasing	  outline.	  Beautiful	  feminine	  head.	  Correct	  bite.	  Good	  neck,	  and	  topline.	  Well	  angulated	  all	  over.	  Well	  
developed	  body.	  Sound	  happy	  mover.	  Nice	  coat.	  Nice	  temper.	  
	  
	  
Taivaskallion	  Bella	   	   FI34033/09	   	   s.	  02.03.2009	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	   e.	  Daffodils	  Belinda	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
12kk	  vanha	  juniori	  jolla	  melko	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  kallo,	  toivoisin	  pidemmän	  ja	  täyteläisemmän	  kuono-‐osan.	  
Pyöreät	  vaaleat	  silmät	  häiritsevät	  ilmettä.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  suora	  olkavarsi.	  Riittävä	  luusto.	  Hyvin	  kehittynyt	  
runko.	  Vielä	  hyvin	  kapea	  liikkeessä	  edestä.	  Pyöreä	  lantio.	  Peitsaa.	  Liikkuu	  hieman	  jyrkästi	  takaa	  ja	  askelmitta	  saisi	  
olla	  pidempi.	  Erinomainen	  turkin	  laatu.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Taivaskallion	  Corazon	  	   	   FI42009/10	   	   s.12.06.2010	  
i.	  Belimir’s	  Rafaello	  	   e.	  Daffodils	  Belinda	  	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
BEST	  IN	  PENTUNÄYTTELY	  27-‐28.11.2010;	  Vesa	  Lehtonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  BABY	  PEN3	  	  
Reipas	  ja	  iloinen	  neitokainen	  jolla	  vielä	  melko	  pyöreä	  kallo	  osa	  ja	  kuonon	  tulee	  vielä	  voimistua.	  Riittävä	  kaula.	  Hyvä	  
selkä	  linja.	  Sopiva	  luusto.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Liikkuu	  yhden	  suuntaisesti.	  Esitetään	  tänään	  hieman	  tuhdissa	  ja	  
löysässä	  kunnossa.	  	  
	  
	  



Thunderstone	   	   FIN41373/08	  	   s.	  12.06.2008	  
i.	  Taikalammen	  Leopold	   e.	  New	  Design’s	  Rain	  Dancer	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kajaani	  Kv	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  NUO	  H	  	  
19months,	  good	  size.	  Could	  have	  stronger	  bones.	  Feminine	  head,	  could	  have	  better	  topline,	  deep	  croup.	  
Should	  have	  better	  angulation	  in	  front.	  Doesen’t	  have	  any	  drive	  at	  all	  behind.	  	  
	  
	  
Tika	  Roovälja	  Lonni	   	   EST-‐04128/07	   s.	  22.04.2007	  
i.	  Springlet	  Ayers	  Rock	  	  	  	  	  e.	  Ocean	  Pitfal	  Bluinse	  White	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  
Eritt.	  Hyvä	  tyyppi,	  riittävä	  luusto	  ja	  koko.	  Hyvä	  pää	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  Riittävät	  etu	  ja	  hyvät	  
takakulmaukset.	  Hieman	  pehmeä	  karva.	  Ahtaat	  takaliikkeet.	  Luonne	  pitäisi	  olla	  varmempi.	  
	  
	  
Tosca	   	   	   FIN42255/07	  	   s.	  04.04.2007	  
i.	  Fansett	  Be	  My	  Favourite	  	  	  	   e.	  Dreemteem’s	  Gloria	  Swanson	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Laihia	  R	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  	  EH1	  	  
Sopivan	  kokoien	  muttasuht.	  ja	  linjoittain	  oikea.	  Viehättävä	  ilmeinen	  pää.	  Hyvä	  luusto	  ja	  käpälät.	  Hyvä	  runko.	  Turkki	  
ei	  nyt	  parhaassa	  k	  unnossa,	  kuitenki	  hapsukarvoja	  löytyy.	  Käyttäytyy	  kauniisti.	  Hyvät	  tasapainoiset	  liikkeet.	  mutta	  
draivia	  saisi	  olla	  enemmän.	  	  
	  
	  
Triteals	  Astral	  Romance	   	   FI53201/09	   	   s.	  19.09.2009	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  Hey	  Joe	   e.	  Hayzehill’s	  Future	  Hope	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK1	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppi.	  Käsittelyssä	  epäluuloinen	  ja	  arka.	  Mittasuhteet	  oikeat	  päässä	  ja	  rungossa.	  Hyvä	  raajarakenne	  ja	  
luusto.	  Seistessä	  varuillaan	  ja	  liikkeessä	  enimmäkseen	  laukkaa.	  
	  
	  
Walnut	  Amazing	  Angel	   	   FIN21547/07	  	   s.	  18.02.2007	  
i.	  Rindi´s	  Michelangelo	   e.	  Walnut	  Wow	  Wow	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  



Feminiininen	  narttu.	  Erinomaista	  tyyppiä.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Feminiininen	  hyvänmallinen	  pää.	  Hieman	  
etuasentoinen	  lapa	  muuten	  sopusuhtaisesti	  kulmautunut.	  Erinomainen	  eturinta	  ja	  runko.	  Hyvä	  luusto	  ja	  käpälät.	  
Oikea	  hännänkiinnitys.	  Hyvälaatuinen	  karva	  joskin	  ei	  tänään	  parhaassa	  turkissa.	  Vetävät,	  ryhdikkäät	  liikkeet.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KÄY	  ERI4	  
Feminin	  head	  &	  expression.	  Strong	  neck.	  True	  front	  with	  good	  depth	  of	  chest.	  Lovely	  ribbing.	  Strong	  loin.	  Moved	  
soundly	  when	  settled.	  
Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  	  
Correct	  breed	  type.	  Strong	  bones.	  Correct	  body	  proportions.	  Excellent	  head.	  Correct	  bite.	  Excellent	  neck,	  topline	  and	  
tail.	  Correct	  angulations.	  Moves	  with	  good	  drive	  but	  front	  movement	  could	  be	  better.	  Typical	  coat	  texture.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI-‐	  
Excellent	  type	  and	  size.	  Strong	  and	  feminen	  bitch.	  Very	  nice	  head	  and	  expression.	  Very	  nice	  neck	  and	  topline.	  Correct	  
tailset.	  Needs	  more	  angulation	  in	  front,	  enough	  in	  rear.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Very	  good	  coat.	  Moves	  very	  
well	  from	  all	  sides,	  covering	  well	  ground	  	  
	  
	  
Walnut	  Final	  Key	   	   FIN43889/08	  	   s.	  13.07.2008	  
i.	  Linmoor	  Your	  Majesty	   e.	  Walnut	  Wow	  Wow	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  NUO	  ERI3	  
Feminin	  head	  &	  expression.	  Good	  earset.	  Clean	  neck.	  Adequate	  bone.	  Sufficiant	  ribbing	  for	  age.	  Good	  loin.	  Nice	  rear	  
angulation.	  Moved	  true.	  
	  
	  
Walnut	  Hermione	  Granger	   FI48570/09	   	   s.	  02.08.2009	  
i.	  Walnut	  Wolks	  Wagen	   e.	  Walnut	  Amazing	  Angel	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Pretty	  bitch,	  good	  neck	  &	  shoulders,	  straight	  front	  and	  good	  feet,	  nice	  deep	  chest,	  strong	  loin,	  I´d	  more	  strength	  in	  
rear,	  moved	  ok.	  
	  
	  
Walnut	  Hidden	  Star	   	   FI48571/09	   	   s.	  02.08.2009	  
i.	  Walnut	  Wolks	  Wagen	   e.	  Walnut	  Amazing	  Angel	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
Tyypiltään	  erinomainen	  ja	  hyvin	  kehitt.	  juniorinarttu.	  Feminii.	  hyvänmallinen	  pää.	  Silmät	  saavat	  vielä	  tummua.	  
Etuasentoinen	  lapa.	  Erinomainen	  eturinta	  ja	  luusto.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Hyvä	  kinnerkulmaus.	  Turhan	  luisu	  lantio.	  
Liikkeessä	  oikea	  tapa	  käyttää	  häntäänsä.	  Etuliikkeissä	  vielä	  löysyyttä	  muuten	  liikkuu	  hyvin.	  Erinomainen	  turkki.	  
Tänään	  aristelee	  käsittelyä,	  tarvitsee	  kehätottumusta.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  



Tulos:	  JUN	  ERI-‐	  
Lovely	  head,	  good	  neck	  &	  shoulders,	  good	  bone	  &	  feet,	  nice	  deep	  chest,	  strong	  loin	  &	  rear,	  moved	  well	  with	  good	  tail	  
carriage.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  	  
Very	  nice	  type.	  Good	  front.	  Lovley	  hidden	  eye.	  Good	  movement.	  Good	  spring	  of	  rib.	  Good	  angulation.	  Happy	  around	  
the	  ring,	  could	  not	  handled	  properly.	  	  
	  
	  
Walnut	  Hope´n	  Glory	   	   FI48568/09	   	   s.	  02.08.2009	  
i.	  Walnut	  Wolks	  Wagen	   e.	  Walnut	  Amazing	  Angel	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Rauma	  KR	  15.5.2010;	  Beata	  Petkevica,	  Latvia	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
11	  months,	  good	  bones,	  feminine	  head,	  medium	  length	  neck,	  I´d	  like	  to	  see	  her	  more	  high	  on	  the	  legs.	  Correct	  spring	  
of	  ribs.	  Correct	  color,	  parallel	  movements	  from	  side.	  
Mynämäki	  KR	  16.5.2010;	  Manola	  Poggesi	  Arnetoli,	  Italia	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Feminine	  head.	  Correct	  topline.	  Needs	  more	  upper	  	  arm.Good	  bone	  &	  feet.	  Correct	  coat.	  Moves	  correct	  in	  front,	  close	  
behind.	  
	  
	  
Walnut	  Wow	  Wow	   	   FIN22955/05	  	   s.	  22.03.2005	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  	  	  	  e.	  Saframin	  Hissun	  Kissun	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hyvinkää	  R	  19.09.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  EH3	  
Strong	  bitch,	  should	  be	  a	  bit	  more	  elegant	  and	  feminine.	  Lovely	  head.	  Light	  eyes.	  Scissors	  bite.	  Good	  neck.	  A	  bit	  soft	  
back.	  Correct	  tail.	  Excellent	  forechest.	  Very	  well	  angulated.	  Excellent	  side	  movement.	  A	  bit	  wavy	  coat.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  	  
Big	  and	  strong	  bitch	  still	  feminine.	  Nice	  feminen	  head	  and	  expression.	  Well	  placed	  neck	  soft	  topline.	  Correct	  tailset.	  
Well	  angulated	  front	  and	  rear.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Flat	  feet.	  Coat	  could	  be	  better.	  Loose	  in	  elbows.	  She’s	  a	  
bit	  long	  in	  loin.	  Moves	  well	  from	  side	  but	  carriage	  and	  topline	  should	  be	  better.	  	  
	  
	  
Watermark	  Ariel	   	   FIN49842/04	  	   s.	  18.11.2004	  
i.	  Eastriding	  Versace	   e.	  Rollicoaster	  Jinglebell	  
	  
Näyttelytulokset:	  	  
Laihia	  R	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  KÄY	  EH2	  	  
Erittäin	  hyvät	  rungon	  mittasuht.	  Sopusuht.	  kokoonaisuus.	  Kaunis	  muotoinen	  liitoitelematon	  pää.	  Kiittävä	  
luusto	  ja	  raajojen	  kulm.	  Runsas	  karvapeite.	  Miell.	  käytäytyminen	  ja	  hyvät	  liikket.	  	  
Kauhajoki	  RN	  10.4.2010;	  Reia	  Leikola-‐Waldén,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  PN4	  



Mittasuht.	  oikea	  sopivan	  kokoinen	  narttu,	  jolla	  miellytt.	  pään	  profiili.	  Turhan	  suuret	  ja	  pyöreät	  silmät.	  Kaunis	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Tasap.	  kulm.	  Hyvin	  kehitt.	  runko.	  Saisi	  liikkua	  hieman	  voimakkaammin	  takaa.	  Askelmitta	  riittävä.	  Hieman	  
turhan	  luisu	  lantio.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  H	  
Edestä	  kovin	  levottomasti	  liikkuva.	  Hieman	  laskevalantioinen	  tyttö.	  Kaula	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi	  ja	  pysty	  
olkavarsi.	  Hieman	  laskeva	  lantio.	  Pehmeähkö	  turkki.	  Miellyttävä	  käytös.	  Hyvät	  pään	  mittasuhteet.	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  PN4	  
Erinom.	  Tyyppi,	  hyvä	  luusto	  ja	  sopiva	  koko.	  Hyvä	  pää.	  Vahva	  selkä.	  Erinom.	  Eturinta,	  hyvä	  rintakehä.	  Hyvä	  takaosa.	  
Kauniit	  liikkeet.	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  	  
Trevlig	  temperament.	  Vackert	  huvud	  med	  bra	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Väl	  vinklad	  fram	  och	  bak.	  Står	  bra	  på	  sina	  tassar.	  Rör	  
sig	  mkt	  bra	  från	  sidan,	  lite	  slarvigt	  fram.	  Korrekta	  porportioner.	  	  
	  
	  
Watermark	  Waiting	   	   FI40955/09	   	   s.	  17.06.2009	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  James	  Dean	   e.	  Watermark	  Ariel	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Eritt.hyvä	  tyyppi.	  Hyvä	  luusto,	  sopiva	  koko.	  Hyvä	  pää,	  otsapenger	  voisi	  olla	  selvempi.	  Ikäisekseen	  hyvin	  kehitt.eturinta	  
ja	  rintakehä.	  Hyvät	  kulmaukset	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Löysät	  etuliikkeet	  ja	  hyvät	  sivulta.	  
	  
	  
Watermark	  Wolverine	   	   FI40954/09	   	   s.	  17.06.2009	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  James	  Dean	   e.	  Watermark	  Ariel	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Laihia	  R	  06.02.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  PEK1	  KP	  ROP	  	  
Erittäin	  hyvät	  mittasuht.	  ja	  linjat.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Sopusuhteinen	  luusto.	  Tasapainoisesti	  ja	  hyvin	  kulm.	  raajat.	  
Näyttävät	  liikkeet	  .	  Käyttäytyy	  luottavasisesti	  ja	  iloisesti.	  Hyvä	  turkin	  laatu.	  	  
Kauhajoki	  RN	  10.4.2010;	  Reia	  Leikola-‐Waldén,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN2	  VASERT	  
Kaunislinjainen	  hyvin	  kehitt.	  juniori,	  jolla	  erinom.	  mittasuht.	  Viehättävä	  pää,	  jossa	  kulmakaaret	  ja	  otsapenger	  saavat	  
vielä	  lehittyä.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hieman	  suora	  olkavarsi.	  Hyvä	  runko	  ja	  takaosa.	  Eritt.	  letkeät,	  sujuvat	  liikkeet,	  
joissa	  erinom.	  mitta.	  Hyvä	  turkki	  ja	  erinom.	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH4	  
Kookas,	  vielä	  kokonaisuudessaan	  löysä	  nuori	  neiti.	  Hyvä	  ilme.	  Himan	  pysty	  olkavarsi,	  kaula	  voisi	  olla	  pidempi.	  Hyvä	  
selkälinja.	  Polvikulma	  voisi	  olla	  voimakkaampi,	  hyvä	  häntä.	  Oikea	  karvan	  laatu.	  Liikkuu	  vielä	  löysästi	  edestä.	  
Miellyttävä	  käytös.	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH2	  
Eritt.hyvä	  tyyppi,	  sopiva	  luusto	  ja	  koko.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvä	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  
Etuasent.lavat	  ja	  vahva	  takaosa.	  Ahtaat	  takaliikkeet	  ja	  löysät	  edestä.	  Liikkeessä	  puuttuu	  voimaa.	  



Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Very	  nice	  young	  bitch,	  good	  neck	  &	  shoulders,	  straight	  front,	  body	  developing	  nicely,	  strong	  loin,	  well	  muscled	  rear,	  
moves	  very	  well	  with	  good	  tail	  carriage.	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
Vackert	  huvud	  och	  bra	  uttryck.	  Bra	  ögon.	  Ngt	  framsjuten	  skuldra.	  Bra	  bröstkorg.	  Korrekt	  vinklad	  bak.	  Rör	  si	  bra	  från	  
sidan,	  lite	  slarvigt	  fram.	  Står	  bra	  på	  sina	  tassar.	  Lite	  mycket	  svart.	  	  
	  
	  
Westaway	  That’s	  Charisma	   FIN37056/04	  	   s.	  17.08.2003	  
i.	  Westaway	  Funny	  Valentine	  e.	  Mollyway	  Promonition	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN1	  ROP	  SERT	  CACIB	  	  
Nartulla	  on	  klassinen	  pää.	  Hyvin	  meislattu	  silmien	  alta.	  Hyvä	  otsauurre.	  Tarkkaivainen	  ja	  ystävällinen	  ilme.	  Einom.	  
pitkä,	  lihaksikas	  kaula	  ilman	  löysää	  nahkaa	  joka	  kapenee	  kohti	  päätä.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Lanne	  on	  vahva	  ja	  loivasti	  
kaareva.	  Iloinen	  luonne.	  	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN4	  
tyypiltään	  erinom.	  narttu,	  hyvä	  koko,	  oikea	  mallinen	  pää,	  hyvä	  purenta,	  hieman	  pyöreät	  silmät,	  hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja,	  hyvä	  luusto	  ja	  käpälät,	  hyvät	  kulmaukset,	  hyvä	  eturinta	  ja	  runko,	  liikkuu	  erittäin	  hyvin,	  karvapeite	  ei	  näyttely	  
kunnossa,	  miellyttävä	  käytös.	  	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  
Very	  nice	  overall	  balance.	  Presents	  a	  nice	  outline.	  Head	  is	  well	  chissiled.	  Would	  like	  a	  little	  more	  stop.	  Very	  nice	  neck,	  
shoulders,	  topline	  to	  tail.	  Well	  angulated	  front	  &	  with	  deep	  chest.	  Nice	  angulations	  behind.	  Well	  muscled.	  Well	  
presented.	  Good	  legs	  and	  feet.	  Moved	  well.	  
	  
	  
Wildomar´s	  Addicted	  To	  You	   FIN10940/04	  	   s.	  28.11.2003	  
i.	  Bogaloo´s	  Nostradamus	   e.	  Windsongs	  Caterpillar	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  VAL	  EH2	  
Bitch	  abowe	  the	  upper	  limit	  of	  size.	  Feminine	  head.	  Correct	  bite.	  Good	  neck	  and	  shoulder.	  Good	  topline	  and	  rear	  
angulation.	  Well	  developed	  body.	  Moves	  very	  well.	  Good	  coat	  condition.	  Nice	  temper.	  
	  
	  
Wildomar´s	  Alpen	  Rose	   	   FIN10941/04	  	   s.	  28.11.2003	  
i.	  Bogaloo´s	  Nostradamus	   e.	  Windsongs	  Caterpillar	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  	  
Raskasoloinen,	  hivenen	  pitkärunkoinen	  narttu	  jolla	  on	  vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  pään	  mittasuhteet.	  Löysä	  kaula	  
nahka.	  Korostunut	  säkälinja.	  Tiivis	  selkä.	  Erinom.	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin	  sivusta.	  	  



Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  EH-‐	  
Linjakas	  erittäin	  voimakas	  narttu	  jolla	  miellyttävä	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Esitetään	  tuhdissa	  kunnossa.	  Vahva	  
luusto,	  runko.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Saisi	  olla	  lyhyempi	  lanneosa	  ja	  kauttaaltaan	  tiiviimpi.	  Tänään	  löysyys	  
näkyy	  liikkeessä.	  Runsas	  turkki,	  mutta	  selvärajainen	  saksen	  jälki	  häiritsee	  kokonaisuutta.	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN3	  
Mittasuhteiltaan	  hyvä,	  vahvarakenteinen,	  täyteläinen	  pää,	  hyvä	  runko	  ja	  raajat,	  runsas	  karvapeite,	  päässä	  hauska	  
väritys,	  liikkuu	  reippaasti	  ja	  käyttäytyy	  hyvin.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  
Well	  balanced	  feminin	  head.	  Good	  earset.	  True	  front	  with	  lovely	  depth.	  Well	  sprung	  ribs.	  Strong	  over	  loin.	  Nice	  rear.	  
Presented	  in	  exc.condition.	  Good	  free	  mover.	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  KÄY	  H	  	  
Strong	  bitch,	  too	  big,	  but	  overall	  balanced.	  Some	  what	  light	  in	  eye.	  Good	  movement.	  Nice	  neck,	  spring	  of	  rib	  and	  
tailset.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  	  
Big	  and	  strong	  bitch	  who	  could	  me	  more	  feminen.	  Excellent	  type	  and	  size.	  Very	  nice	  head	  	  and	  expression.	  Excellent	  
head	  	  topline	  .	  Correct	  tailset.	  Very	  well	  build	  and	  bodied.	  Strong	  bone.	  Excellent	  coat.	  A	  bit	  loose	  in	  elbows.	  Moves	  
extreamly	  well	  from	  side	  with	  powerful	  step	  covering	  very	  well	  ground.	  	  
	  
	  
Wildomar´s	  Bric-‐A-‐Brac	   	   FIN30119/04	  	   s.	  11.05.2004	  
i.	  Whisborne	  Esquire	   e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KÄY	  EH-‐	  
Feminin	  head	  &	  expression.	  True	  front	  with	  good	  depth.	  Would	  prefer	  a	  little	  more	  neck.	  Well	  sprung	  ribs.	  Atrong	  
over	  loin.	  Moves	  a	  little	  close	  behind.	  
	  
	  
Wildomar´s	  Dig	  Dub´n´Deny	   FIN26838/06	  	   s.	  14.04.2006	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	   e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Feminine	  bitch,	  on	  the	  bigger	  side.	  Well	  balanced	  for	  her	  size.	  Good,	  pretty	  head,	  well	  chissled.	  Good	  neck	  &	  
shoulders.	  A	  little	  steep	  in	  upper	  arm.	  Good	  depth,	  well	  ribbed.	  Nice	  turn	  of	  stifle,	  well	  muscled.	  Good	  legs	  &	  feet,	  well	  
boned.	  Well	  presented,	  lovely	  coat	  condition.	  Good	  side	  stride	  and	  sound.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  PN3	  
Kookas	  ja	  linjakas	  narttu.	  Erinomaista	  tyyppiä.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Feminiininen,	  jalo	  pää,	  jossa	  otsapenger	  voisi	  
olla	  hieman	  selvempi.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Oikeanmallinen	  runko.	  Hyvät	  raajat	  ja	  luusto.	  Oikea	  hännänkiinnitys.	  
Sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  takaosa.	  Oikealaatuinen	  karvapeite.	  Ryhdikkäät	  liikkeet	  ja	  hyvä	  askelpituus.	  Tänään	  
melko	  löysät	  etuliikkeet.	  Miellyttävä	  luonne	  ja	  kauniisti	  esitetty.	  



Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN3	  
Bitch	  of	  the	  right	  size.	  Excellent	  type.	  Feminine	  head.	  Typical	  expression.	  Correct	  bite.	  Beautiful	  neck	  and	  topline.	  Well	  
angulated	  all	  over.	  Well	  developed	  body.	  Could	  be	  a	  bit	  deeper.	  Moves	  very	  well.	  Nice	  coat.	  Nice	  temper.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN	  ROP	  
Very	  feminin	  alltrough.	  Good	  true	  front.	  Lovely	  depth.	  Well	  sprung	  body	  with	  good	  loin.	  Strong	  rear	  with	  good	  
angulation.	  Moved	  positively	  with	  reach	  &	  drive.	  
Mäntsälä	  KR	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN3	  
Kookas,	  erinmaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  on	  kauniit	  ääriviivat.	  Otsapenger	  voisi	  olla	  selvempi	  ja	  kuno-‐osa	  
täyteläisempi.	  Erinom.	  eturinta	  ja	  runko.	  Hyvä	  ylälinja.	  Erinom.	  eturinta	  ja	  runko.	  Hyvä	  ylälinja.	  Erinom.	  
takakulmaukset	  ja	  hyvät	  matalat	  kintereet.	  Hyvät	  sivuliikkeet,	  voisi	  olla	  tiimmät	  edestä.	  Esitetään	  hyvin.	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  	  
Kookas	  vahvarakenteinen,	  kauttaltaan	  hyvin	  rakentunut	  täyteläinen	  vahva	  pää.	  Näyttävä	  ylälinja,	  oik.	  vatsaviiva.	  
Hyvä	  luusto	  ja	  riit.	  kulm.	  raajat.	  Hyvä	  turkki,	  käytt.	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  Käpälät	  voisi	  olla	  tiivimmät.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  VAL	  H	  	  
Big	  bitch.	  Too	  long	  in	  body.	  Adequate	  head,	  adequate	  spring	  of	  rib.	  Upright	  in	  upper	  arm.	  	  
	  
	  
Wildomar´s	  Gewgaw	   	   FIN58280/07	  	   s.	  07.11.2007	  
i.	  Adamant´s	  Lucky	  Strike	   e.	  Wildomar´s	  Bric-‐A-‐Brac	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Linjakas	  tasapainoinen	  narttu	  jolla	  kaunis	  pää.	  Ilmeen	  viimeistelisin	  aavistuksen	  tummemmat	  silmät.	  Kaunis	  pään	  
profiili.	  Hieno	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  runko	  ja	  kulmaukset.	  Yhdensuuntaiset	  liikeet.	  Liikkuu	  riittävällä	  
askelmitalla	  sivusta.	  Kaunis	  turkki	  ja	  erinomainen	  luonne.	  
Koski	  Tl	  R	  2.5.2010;	  Marjo	  Jaakkola,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH1	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Silmä	  saavat	  vielä	  tummua.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Riittävä	  luusto,	  samoin	  
runko.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  Turkki	  ei	  parhaassa	  kunnossa	  tänään.	  Voisi	  olla	  
hieman	  reippaampi.	  Kauniit	  rungon	  ääriviivat.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN2	  VASERT	  VACACIB	  
Very	  pretty	  bitch.	  Slightly	  out	  of	  coat	  but	  presents	  a	  very	  nice	  outline.	  Feminine	  well	  chissled	  head.	  Eyes	  could	  be	  
slightly	  darker	  and	  less	  round.	  Super	  neck	  &	  shoulders.	  Good	  body	  substance.	  Well	  muscled.	  Good	  topline	  to	  tail.	  Nice	  
straight	  bone,	  good	  feet.	  Moves	  out	  well,	  very	  sound.	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  EH4	  
Bitch	  of	  good	  size.	  Excellent	  type.	  Beautiful	  feminine	  head.	  Correct	  bite.	  Beautiful	  neck.	  Well	  angulated	  in	  front.	  
Sufficient	  behind.	  The	  body	  could	  be	  deeper	  and	  better	  filled	  out.	  Moves	  very	  well	  in	  front	  a	  bit	  unstable	  behind.	  Nice	  
coat	  and	  temper.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  SERT	  



Lovely	  feminine	  head	  &	  expression.	  Good	  earset.	  Good	  clean	  neck.	  True	  front	  with	  good	  depth.	  Lovely	  ribbing.	  Good	  
strong	  loin.	  Nice	  rear	  angulation.	  Moved	  very	  soundly	  &	  free.	  
	  
	  
Wildomar´s	  Gilt	  Trinket	   	   FIN58282/07	  	   s.	  07.11.2007	  
i.	  Adamant´s	  Lucky	  Strike	   e.	  Wildomar´s	  Bric-‐A-‐Brac	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  
Feminine	  head,	  correct	  eyes,	  good	  bite,	  nice	  neck,	  correct	  topline,	  good	  angulations	  in	  front	  and	  back,	  moves	  very	  
well,	  correct	  tail,	  take	  out	  of	  a	  front	  feet	  little,	  correct	  chest.	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  EH-‐	  
Over	  medium	  sized	  bitch.	  Nice	  head	  witch	  must	  not	  be	  deeper	  in	  lip.	  Correct	  bite.	  Beautiful	  neck.	  Shoulder	  could	  be	  
laid	  a	  bit	  back.	  Good	  topline.	  Slightly	  falling	  in	  croup.	  A	  bit	  straight	  knee	  angulation.	  Well	  developed	  body.	  Moves	  ok	  
but	  could	  have	  	  more	  drive.	  Nice	  coat.	  Nice	  temper.	  
	  
	  
Wildomar´s	  Gimcrack	   	   FIN58281/07	  	   s.	  07.11.2007	  
i.	  Adamant´s	  Lucky	  Strike	   e.	  Wildomar´s	  Bric-‐A-‐Brac	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH-‐	  
Mittasuhteiltaan	  oikea	  hyvin	  kehittynyt	  narttu.	  Miellyttävä	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Etuasentoinen	  lapa	  ja	  niukasti	  
kulmautunut	  olkavarsi.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvä	  luusto	  ja	  takaosa.	  Liikkuu	  hieman	  kapeasti	  takaa	  kuitenkin	  kevyesti	  
riittävällä	  askelmitalla.	  Hyvä	  turkki	  ja	  luonne.	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN4	  VASERT	  
Correct	  breed	  type.	  Good	  bones.	  Exellent	  head	  and	  expression.	  Scissor	  bite.	  Excellent	  neck	  and	  topline.	  Correct	  tail	  
carriage.	  Very	  well	  angulated.	  Typical	  movement.	  Excellent	  coat,	  temperament	  and	  presentation.	  Still	  a	  bit	  light	  eyes.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  ERI-‐	  
Feminin	  head	  &	  expression.	  Good	  earset.	  Clean,	  strong	  neck.	  True	  front	  with	  adequate	  depth.	  Lovely	  ribbing.	  Strng	  
aver	  loin.	  Nice	  rear	  angulation.	  Moved	  soundly.	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  VASERT	  
Mkt	  vacker	  tik	  med	  bra	  huvud.	  Bra	  hals.	  Välvinklad	  fram	  och	  bak.	  Har	  mkt	  bra	  rörelser.	  Välmusklad.	  Kunde	  ha	  en	  lite	  
gladare	  I	  ring.	  	  
	  
	  
Wildomar’s	  Graceful	  Bijou	   FIN58278/07	  	   s.	  07.11.2007	  
i.	  Adamant’s	  Lucky	  Strike	  	  	  	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Bric-‐A-‐Brac	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN4	  VASERT	  	  
Correct	  size.	  Good	  type.	  Nice	  head.	  Good	  front.	  Good	  spring	  of	  rib.	  Good	  neck,	  tailset	  correct.	  Good	  free	  movement.	  	  



	  
	  
Wildomar´s	  Hit	  It	  Big	   	   FIN23507/08	  	   s.	  11.03.2008	  
i.	  Adamant´s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN4	  VASERT	  
Mittasuhteiltaan	  oikea	  tyylikäs	  narttu	  jolla	  mallikas	  pää.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  runko.	  
Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelmitalla,	  mutta	  kovin	  kapeasti	  takaa.	  Erinomainen	  turkki	  ja	  luonne.	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH3	  
Sopivan	  kokoinen,	  hyvä	  pää	  ja	  kaula,	  oikea	  ylälinja,	  riittävä	  luusto,	  rintakehä	  saisi	  olla	  syvempi,	  tosin	  hapsukarvat	  
vähäiset,	  hyvin	  kulmautuneet	  raajat,reippaat	  liikkeet,	  liikkuu	  takaa	  ahtaasti,	  käyttäytyy	  luottavaisesti.	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
Correct	  breed	  type.	  Very	  elegant,	  feminine	  young	  bitch.	  Excellent	  head.	  Typical	  expression.	  Very	  well	  constructed	  and	  
developed	  for	  the	  age.	  Correct	  topline,	  a	  bit	  long	  loin.	  Excellent	  tail.	  Very	  well	  angulated	  and	  moves.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Very	  attractive	  outline,	  nice	  balance.	  Sweet	  feminine	  head.Enough	  neck.	  Slightly	  diping	  in	  topline.	  She	  lacks	  in	  upper	  
arm	  &	  depth	  of	  chest.	  She’s	  got	  enough	  body	  for	  her	  age,	  but	  I’d	  like	  more	  depth.	  Lacking	  muscletone	  in	  rear	  
quarters.	  She	  moves	  very	  close	  behind.	  Out	  on	  elbow	  in	  front.	  Allthough	  covers	  the	  ground	  doesn’t	  have	  the	  correct	  
drive,	  short	  strides.	  Excellent	  presentation,	  excellent	  coat.	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN	  SERT	  ROP	  FI	  MVA	  
Attractive	  bitch	  with	  a	  beautiful	  silhouette.	  Excellent	  type.	  Beautiful	  feminine	  head.	  Typical	  expression.	  Correct	  bite.	  
Beautiful	  neck	  and	  topline.	  Excellent	  quarters.	  Well	  developed	  body	  with	  good	  forechest.	  Sound	  happy	  mover.	  Nice	  
coat.	  Nice	  temper.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  VAL	  ERI-‐	  
Well	  balanced	  feminin	  head.	  True	  front	  with	  good	  depth.	  Lovely	  sprung	  rib.	  Strong	  loin.	  Good	  rear	  angulation.	  Moved	  
very	  true.	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN2	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  &	  kokoinen	  narttu.	  Hyvä	  pään	  pituus.	  Hieman	  takaluisu	  kallo.	  Oikea	  purenta.	  Hyvät	  silmät.	  
Hyvä	  kaulalinja.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät.	  Hyvä	  eturinta	  &	  runk.	  Pitkä	  lanneosa.	  Sopivat	  kulmaukset.	  LIkkuu	  hyvällä	  
akeleella,	  taka	  hieman	  ahtaasti.	  Turkki	  ei	  parhaassa	  näyttely	  kunnossa.	  Hyvä	  käytös.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  PN1	  ROP	  	  
Härlig	  temperament.	  Mkt	  vackert	  feminint	  huvud	  med	  bra	  uttryck.	  Vacker	  hals.	  Bra	  överlinje.	  Välvinklad	  fram	  och	  
bak.	  Rör	  sig	  bra,	  lite	  hastrång	  bak.	  Bra	  pals.	  Välkroppad.	  	  
	  
	  
Wildomar´s	  I	  Lust	  After	  U	   	   FI44690/09	   	   s.	  19.07.2009	  
i.	  Adamant´s	  Take	  It	  Easy	   e.	  Wildomar´s	  Bric-‐ABrac	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  



Tulos:	  JUN	  ERI-‐	  
Very	  attractive,	  solid	  l/w	  youngster.	  Well	  balanced	  and	  chissiled	  head.	  Eyes	  could	  be	  darker.	  Good	  overall	  outline.	  
Enough	  angles	  both	  ends.	  Good	  neck	  &	  shoulders.	  Lovely	  substance,	  rib	  &	  depth.	  Well	  presented	  coat.	  Little	  unsteady	  
on	  movement	  but	  has	  great	  reach	  and	  drive	  on	  side	  gate.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JUN	  EH-‐	  
Pretty	  head,	  I´d	  prefer	  more	  neck,	  good	  front	  &	  feet,	  a	  little	  heavy	  in	  body	  for	  me,	  movement	  ok	  but	  a	  little	  close	  
behind.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Intense	  Desire	   FI44692/09	   	   s.	  19.07.2009	  
i.	  Adamant’s	  Take	  It	  Easy	   e.	  Wildomar’s	  Bric-‐A-‐Brac	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Pretty	  bitch,	  very	  feminine.	  Lovely	  head.	  Nice	  outline.	  Good	  hight	  &	  lenght.	  Well	  ribbed	  &	  bodier	  with	  good	  depth.	  
Good	  angles	  front	  &	  rear.	  Nice	  bone	  &	  feet.	  Lovely	  presentation.	  Sound,	  free	  mover	  with	  good	  side	  gate.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  juniorinarttu.	  Hieman	  matalaraajainen.	  Kaunismuotoinen	  
feminiininen	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Ikäisekseen	  sopiva	  runko	  ja	  luusto.	  Oikea	  hännänkiinnitys	  ja	  turkinlaatu.	  Etuasentoinen	  
lapa,	  muuten	  sopusuhtaisesti	  kulmautunut.	  Askel	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi	  ja	  joustavampi.	  Miellyttävä	  luonne	  ja	  
hyvin	  esitetty.	  
Mäntsälä	  KR	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  EH3	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  narttu.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  täyteläisempi	  ja	  hieman	  pidempi.	  Hieman	  pystyt	  lavat.	  Hyvä	  
runko	  ja	  hyvä	  raajaluusto.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Liikkuu	  kapeasti	  takaa	  ja	  etuaskel	  tulisi	  olla	  ulottuvampi.	  
Esitetään	  erinomaisesti.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Hyvän	  kokoinen	  juniori	  narttu	  jolla	  hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Ikäisekseen	  hyvin	  värittyneet	  
silmät.	  Hyvä	  kaulalinja.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät.	  Hyvä	  eturinta,	  runko	  &	  	  kulmaukset.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  Likkkuu	  
hyvin.	  Hyvä	  käytös.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Excellent	  type	  and	  size.	  beautiful	  feminine	  head	  and	  expression.	  Well	  placed	  	  ears.	  Excellent	  proportions	  and	  balance	  
on	  the	  body.	  Beautiful	  neck	  and	  topline.	  Correct	  tailset.	  Balanced	  angulations.	  Excellent	  bone	  and	  substance.	  Very	  
good	  coat.	  Moves	  close	  in	  hocks.	  Excellent	  movement	  on	  the	  side	  with	  powerful	  reach	  and	  drice.	  Good	  carriage.	  	  
	  
	  
Winton	  Brown	  Girl	  In	  The	  Ring	   FIN49723/08	  	   s.	  29.04.2008	  
i.	  Barecho	  Zimply	  Zuper	   e.	  Trollängens	  My	  Carnation	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kajaani	  KV	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  NUO	  EH3	  	  
20	  months	  old,	  good	  size	  &	  proportions,	  feminine	  head.	  Typical	  eyeshape,	  correct	  topline.	  Exc.	  angulation.	  Very	  nice	  
movement	  but	  without	  any	  active	  of	  tail	  today.	  	  



Tuusniemi	  R	  21.02.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  PN2	  VASERT	  
22kk.	  Viehettävä	  nuori	  narttu.	  Erinom.	  runko	  ja	  luusto.	  Kaunis	  nartun	  pää	  ja	  ilme.	  Hieno	  niska,	  korvat	  ja	  huulet.	  
Vahva	  takaosa	  ja	  käpälät.	  Kaunis	  karvapeite.	  Erin.om.	  liikemalli,	  hieman	  löysä	  kyynärpäistä.	  
Pyhäjärvi	  R	  24.4.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Feminiininen	  hieman	  pitkä	  runkoinen	  narttu,	  jolla	  kokoonnähden	  hieman	  pieni	  ja	  lyhyt	  pää,	  jossa	  kauniit	  linjat.	  
Lempeä	  ilme.	  Kaunis	  niskan	  kaari.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  rungontilavuus.	  Sopiva	  luusto	  ja	  hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  
oikein	  hyvin	  joskin	  edestä	  ulkonevin	  kyynärpäin.	  Kaunis	  käytös	  ja	  karva.	  
Lestijärvi	  RN	  15.5.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  PN1	  SERT	  ROP	  
Sopivan	  kokoinen	  ryhdikäs	  kauttaaltaan	  hyvin	  rakentunut	  liioittelematon.	  Hyvät	  raajojen	  kulmaukset,	  erinom.	  liikkeet	  
käyttäytyy	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Wishingspring´s	  Dewdrop	  	   FIN21280/07	  	   s.	  09.03.2007	  
i.	  Livingdale´s	  Harlequin	  Man	  	  	  	  e.	  Hightide´s	  Ipanema	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH3	  
Sopivan	  kokoinen,	  vankkarakenteinen,	  kohtalainen	  hyvä	  pää,	  luomet	  saisivat	  olla	  tiiviimmät,	  hyvä	  ylälinja,	  hyvät	  
raajat,	  jotka	  tasapainoisesti	  kulmautuneet,	  käyttäytyy	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI4	  
Feminin	  tik	  med	  ganska	  bra	  linjer	  och	  proportioner,	  välformat	  huvud	  med	  bra	  uttryck,	  ganska	  bra	  hals,	  bra	  skuldra	  
och	  förbröst,	  ngt	  rak	  i	  överarm,	  tillräckligt	  vinklad	  bak,	  passande	  benstomme.	  Tillräckligt	  lång	  bröstkorg	  som	  dock	  är	  
tung	  och	  grund	  på	  sitt	  främredel,	  rör	  sig	  med	  bra	  energi,	  bra	  steglängd	  bak,	  ngt	  kort	  fram.	  Bra	  pälskvalitet.	  Mkt	  
trevlig	  temperament.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  AVO	  ERI4	  
Lovely	  feminin	  head.	  Good	  reach	  of	  neck.	  True	  front	  with	  good	  depth.	  Lovely	  ribbing.	  Strong	  over	  loin.	  Nice	  rear	  
angulation.	  Moves	  soundly	  &	  free.	  
	  
	  
Wishingspring´s	  Drama	  Queen	   FIN21281/07	  	   s.	  09.03.2007	  
i.	  Livingdale´s	  Harlequin	  Man	  	  	  	  e.	  Hightide´s	  Ipanema	  Girl	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI-‐	  
Feminin	  tik	  med	  bra	  linjer	  och	  proportioner,	  fint	  huvud	  och	  uttryck,	  bra	  hals	  och	  front,	  utm.förebröst,	  välformat	  
bröstkorg,	  normal	  vinklad	  bakställ,	  rör	  sig	  trångt	  bak	  med	  bra	  steg	  från	  sidan,	  ngt	  vid	  i	  fronten,	  bra	  pälskvalitet,	  en	  
kraftfull	  tik	  som	  kunde	  visas	  i	  ngt	  stramare	  kondition,	  mkt	  trevlig	  temperament.	  
Mäntsälä	  KR	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  
Erinomasta	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  on	  voimakas	  oikean	  muotoinen	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Hyvä	  kaula,	  rintakehän	  syvyys	  
ja	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset	  ja	  hyvä	  matala	  kinner.	  Liikkuu	  sujuvasti,	  mutta	  askel	  voisi	  olla	  
pidempi.	  Olisi	  edukseen	  hieman	  hoikenmassa	  kunnossa.	  Esitetään	  hyvin.	  	  



	  
	  
Wishingspring´s	  Ever	  So	  Cute	   FIN35922/08	  	   s.	  08.06.2008	  
i.	  Hightide´s	  Knight	  Of	  York	   e.	  Wishingspring´s	  Cutest	  Devil	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  NUO	  EH3	  
eritt.	  hyvän	  tyyppinen,	  hyvän	  kokoinen	  nuori	  narttu,	  kuono-‐osa	  tulisi	  olla	  voimakkaampi,	  oikea	  purenta,	  silmät	  saavat	  
vielä	  tummua	  ja	  ne	  ovat	  maltiltaan	  turhan	  pyöreät,	  vielä	  ohut	  kaula,	  riittävä	  luusto,	  hyvät	  käpälät,	  eturinta	  ja	  runko	  
saavat	  vielä	  voimistua	  ja	  kulmaukset	  vahvistua,	  liikkuu	  hyvin,	  mukava	  käytös.	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  VASERT	  
Hyvin	  rakentunut	  sopusuhtainen	  narttu.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää	  jossa	  hieman	  voimakas	  otsa.	  Erittäin	  hyvä	  
kaula.	  Sopusuhtainen	  runko.	  Hyvät	  raajat.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  karvapeite	  ja	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Wishingspring´s	  Gingerbread	   FI55013/09	   	   s.	  24.09.2009	  
i.	  Wishingspring´s	  Bugbear	   e.	  Wishingspring´s	  Dewdrop	  
	  
Näyttelytulokset:	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐Pentu	  
Hyvin	  rakentunut	  pentu.	  Hyvän	  mallinen	  pää.	  Silmät	  saisivat	  olla	  hieman	  tummemmat.	  Erittäin	  hyvä	  kaula.	  
Sopusuhtainen	  runko.	  Hyvät	  raajat.	  Hyvänlaatuinen	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Feminiininen	  vankkarakenteinen	  narttupentu.	  Erinomaista	  tyyppiä.	  Kaunismuotoinen	  feminiininen	  pää.	  Silmät	  saavat	  
vielä	  tummua.	  Lyhyt,	  pysty	  olkavarsi.	  Hyvin	  kehittynyt	  eturinta	  ja	  erinomainen	  runko.	  Hyvät	  raajat	  ja	  luusto.	  Hyvin	  
kulmautunut	  takaosa	  ja	  hyvä,	  leveä	  reisi.	  Ryhdikkäät	  vapaat	  liikkeet.	  Toivottavasti	  vielä	  hieman	  kasvaa.	  Miellyttävä	  
luonne.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  PEK	  2	  KP	  
Very	  nice	  puppy	  with	  good	  head	  &	  strong	  neck,	  good	  shoulders,	  good	  ribs,	  moves	  well	  when	  settled,	  very	  promising.	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  PN3	  SERT	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  sopivan	  kokoinen	  juniorinarttu,	  jolla	  hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Hyvät	  silmät.	  Hyvä	  
kaulalinja.	  Hyvä	  luusto	  &	  käpälät,.	  Hyvä	  eturinta	  &	  runko.	  Suora	  olkavarsi.	  	  Hyvä	  polvikulma.	  Hyvä	  hännän	  kiinnitys.	  
Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  käytös.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  	  
15months	  strong	  still	  feminine	  bitch	  in	  excellent	  type	  and	  size.	  A	  bit	  heavy	  in	  head	  and	  light	  in	  eye.	  Excellent	  neck,	  
topline	  and	  tailset.	  Could	  be	  more	  angulated	  in	  front	  and	  very	  well	  in	  rear.	  Excellent	  bone	  and	  substace.	  Excellent	  
coat.	  A	  bit	  loose	  in	  elbows.	  Moves	  very	  well	  on	  sides.	  Covering	  enough	  ground.	  	  
	  
	  
Wishingspring’s	  	  Greta	  Garbo	  	   FI55012/09	   	   s.	  24.09.2009	  
i.	  Wishingspring’s	  Bugbear	   e.Wishingspring’s	  Dewdrop	  
	  



Näyttely	  tulokset:	  
Karkku	  Er	  6.6.2010;	  Jane	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  PEK	  3	  KP	  
Lovely	  head,	  good	  neck,	  straigh	  bone,	  I´d	  prefer	  tighten	  feet,	  good	  ribs,	  needs	  to	  settle	  in	  movement	  but	  still	  very	  nice	  
puppy.	  
Mäntsälä	  KR	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  juniori.	  Hyvä,	  feminiinen	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Syvä	  rintakehä	  ja	  erinom.	  eturinta.	  Täyteläinen	  
runko.	  Tänään	  hieman	  tuhdissa	  kunnossa.	  Erinom.	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella.	  Täynnä	  elämän	  
iloa.	  Esitetään	  hyvin.	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  	  
Good	  size.	  Good	  spring	  of	  rib.	  Good	  head	  and	  length	  of	  neck.	  Little	  light	  in	  bone	  	  &	  upper	  arm.	  Good	  tailset.	  good	  
movement.	  	  
	  
	  
Zelini’s	  Strawberry	  Fields	  Forever	   N06296/03	   	   s.	  28.03.2003	  
i.	  Rindi’s	  Triumph	  Trophy	   e.	  Zelini’s	  Deep	  Purple	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  VAL	  ERI1	  PN1	  VSP	  SERT	  CACIB	  FI	  MVA	  
Very	  attractive,	  feminine	  bitch.	  Lovely	  outline.	  Good	  hight	  &	  lenght.	  Sweet	  head.	  Well	  chissled,	  nice	  dark	  eyes.	  Good	  
neck	  &	  shoulders.	  Excellent	  upper	  arm	  &	  shoulder	  &	  depth	  of	  chest.	  Good	  sprinf	  of	  rib.	  Nice	  hindquarters.	  Would	  like	  
better	  muscletone.	  Nice	  topline.	  Moved	  out	  well,	  slight	  body	  roll.	  She’s	  little	  close	  behind,	  but	  sound.	  Well	  coated.	  
Hamina	  23.5.2010;	  Tarja	  Hovila,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  PN2	  VACACIB	  
Erittäin	  kaunis	  ja	  tasapainoinen	  narttu.	  Erinomaista	  tyyppiä.	  Kaunismuotoinen	  feminiininen	  pää,	  miellyttävä	  ilme.	  
Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomaiset	  mittasuhteet	  ja	  runko.	  Tasapainoisesti	  kulmautunut.	  Kaunis,	  leveä	  reisi.	  Oikea-‐
asentoinen	  häntä.	  Hyvä	  turkki.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella,	  mutta	  voisi	  olla	  kiinteämmässä	  kunnossa.	  Erittäin	  
kaunis	  kokonaisuus.	  
	  
	  
Zero	  One’s	  Werysweetfaye	   FI23880/09	   	   s.	  24.03.2009	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  

	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lestijärvi	  RN	  15.5.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH1	  
Sopivan	  kokoinen	  sievä	  pää	  hyvä	  kaula.	  Lavat	  ja	  olkavarret	  saisivat	  olla	  voim.	  kulm.	  Hyvä	  ylälinja	  oikea-‐asent.	  lantio	  
hyvät	  takakulm.	  Käyttäytyy	  ja	  liikkuu	  hyvin	  siisti	  turkki.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  ________________________________________________________________	  

	  



KASVATTAJALUOKAT	  

	  
	  
kennel	  Adamant´s	  
	  
Kajaani	  KV	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Very	  nice	  group,	  good	  proportions,	  super	  heads,	  super	  movers.	  	  
Turku	  Winter	  KV	  23-‐24.01.2010;	  Johan	  Juslin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  	  
Erittäin	  tasainen	  ryhmä	  joka	  koostu	  samantyypp.	  yksilöistä.	  Hyvät	  pään	  sivukuvat,	  raajaluustot	  ja	  rungot.	  
Määrätietoinen	  kasvattaja	  joka	  tietää	  mitä	  tekee.	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Ryhmä	  ensiluokkaisia	  tyypikkäitä	  ja	  tyylikkäitä	  springereitä.	  Onnittelut	  kasvattajalle.	  
Lappeenranta	  KR	  5.4.2010;	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Erinom.neljästä	  yhdistelmästä.	  Hyvin	  kauniit	  rakenteet	  tyypikkäät	  olemukset.	  Miellyttävät	  pään	  mallit.	  Oikeat	  
liikeradat.	  Onnea	  kasvattajalle.	  
Vaasa	  KV	  18.4.2010;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KASV	  1	  KP	  
Kolmesta	  eri	  yhistelmästä	  koostuva	  erinomaisesti	  liikkuvia	  kaunislinjaisia	  miellyttäväkäytöksisiä	  enkkuja.	  Erinomaiset	  
karvat	  ja	  miellyttävät	  käytökset.	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
En	  grupp	  från	  tre	  kombinationer	  med	  klassiska	  linjer,	  vackra	  huvuden	  och	  korrekta	  uttryck,	  samtliga	  hat	  mycket	  god	  
pälskvalitet	  och	  proportioner.	  Sunda	  vägvinnande	  rörelser	  och	  härliga	  temperament.	  Gratulerar	  till	  ett	  utmärkt	  
uppfödarhjärning.	  
Puumala	  R	  2.5.2010;	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Erinomainen	  ryhmä.	  Kaikilla	  kauniit	  päät	  ja	  ilmeet.	  Erittäin	  hyvin	  rakentuneita	  koiria.	  Hyvät	  karvapeitteet.	  Koirat	  
liikkuvat	  hyvin.	  Miellyttävät	  luonteet.	  Hyvin	  tasokas	  ryhmä.	  Onnittelut	  kasvattajalle.	  
Joensuu	  KR	  29.5.2010;	  Karin	  Linde-‐Klerholm,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KASV1	  KP	  
3	  combination	  all	  excell.	  type,	  nice	  classical	  springer	  head	  all	  with	  nice	  expression	  and	  good	  eyecolor,	  excell.	  movere	  
all	  of	  them	  with	  a	  true	  springer	  gait,	  concratulation!	  
Joensuu	  KV	  30.5.2010;	  Harry	  Tast,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV1	  KP	  
Tyypiltään	  hyvin	  tasainen	  ryhmä,	  yksi	  uros	  ja	  kolme	  narttua	  kolmesta	  eri	  yhdistelmästä.	  Selvät	  sukupuolileimat	  ja	  
mittasuhteet	  niiden	  mukaiset.	  Kauniit	  ilmeet	  ja	  erinomainen	  raajarakenne	  läpi	  ryhmän,	  jonka	  kaikki	  koirat	  esittävät	  
kehässä	  erinomaista	  pidennettyä	  ravia.	  Huipputason	  jalostusnäyttö!	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KASV	  2	  KP	  
All	  same	  type	  in	  head.	  Very	  good	  fronts.	  Compact	  bodies.	  All	  moved	  positively.	  
Mäntsälä	  R	  18.07.2010;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  	  



Ryhmä	  koostuu	  4	  eri	  yhdistelmästä.	  Kaikki	  ryhmässä	  esitetään	  koirat	  ovat	  erinomasta	  rotutyyppiä	  ja	  heillä	  on	  oikeat	  
runkon	  mittasuhteet.	  Kaunis	  päät	  ja	  ilmeet.	  Hieno	  ryhmä.	  Onnittelut	  kasvattjalle.	  	  
Hyvinkää	  R	  19.9.2010;	  Irina	  Poletaeva;	  Suomi	  	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  	  
Beautiful	  group	  from	  three	  different	  combinations.	  Excellent	  exemples	  of	  the	  breed.	  Excellent	  movers.	  My	  
compliment	  for	  the	  breeder.	  	  
Seinäjoki	  KV	  23-‐24.10.2010;	  Markku	  Santamäki,	  	  Suomi	  	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  	  
Erinomainen	  ryhmä.	  Korkealaatuisia	  yksilöitä.	  Kauniisti	  esitetty	  ja	  onnistuneesti	  kasvatettu.	  ONNE!	  	  
Lahti	  KV	  30.10.2010;	  Robert	  Lott,	  Australia	  	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  	  
A	  group	  of	  four	  typical	  	  English	  springerspaniels.	  All	  correct	  light	  and	  type.	  Heads	  very	  similar.	  Nice	  dark	  eyes.	  Very	  
good	  quality	  over	  all.	  	  
Jyväskylä	  KV	  13-‐14.11.2010;	  Paula	  Heikkinen-‐Lehkonen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  	  
Ryhmässä	  on	  neljä	  huippuluokan	  narttua	  jotka	  ovat	  kaikki	  erittäin	  hyvä	  rakenteisa	  ja	  joilla	  eri	  kauniit	  päät	  ja	  ne	  ovat	  
myös	  toistensa	  kaltaisia.	  Kasvattaja	  on	  onnistunut	  erinomasesti	  jalostustyöstään.	  	  
Helskini	  Winner	  11.12.2010;	  Matti	  Tuominen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KASV1	  KP	  	  
4:stä	  eri	  yhdistelmästä	  oleva	  ryhmä,	  jossa	  kasvattajan	  ”leima”	  näkyy	  uskomattoman	  hyvin.	  Meillä	  kaikilla	  voi	  olla	  
visio	  mitlä	  oman	  rodun	  pitää	  näyttää	  ja	  minkälaisia	  	  haluaa	  kasvattaa,	  mutta	  vain	  harva	  pystyy	  näyttämään	  sen.	  
Tässä	  sitä	  on	  4	  erinomasita	  esimerrkiä.	  Ei	  voi	  muuta	  kun	  onnitella	  kasvattaja	  upeasta	  työstä.	  	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Suomi	  	  
Tulos:	  	  KASV	  1	  KP	  	  
Four	  different	  combinitaions.	  Very	  even	  in	  type.	  All	  of	  them	  are	  outstanding	  breed	  representaives	  both	  standin	  and	  
moving.	  Typical	  heads,	  very	  well	  build	  and	  bodied.	  Excellent	  coats,	  outsanding	  movers.	  Congratulations	  to	  the	  clever	  
breeder	  for	  the	  breeding	  she	  has	  done.	  	  
	  
	  
kennel	  Baskethill´s	  
	  
Kajaani	  KV	  9-‐10.01.2010;	  Tino	  Pehar,	  Kroatia	  	  
Tulos:	  KASV	  2	  KP	  	  
NIce	  group,	  good	  bodies,	  good	  heads.	  Strong	  muscles,	  good	  movers.	  	  
Kuusamo	  R	  8.5.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Erinomainen	  ryhmä,	  tyypillisiä	  rotunsa	  edustajia.	  Kauniit	  päät,	  hyvät	  luustot	  ja	  rungot,	  hyvä	  kasvatusryhmä.	  
Haukipudas	  RN	  30.5.2010;	  Leila	  Kärkäs,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV1	  KP	  	  
Kahdesta	  yhdist.	  koostuva	  ryhmä	  vahvaluustoisia,	  miellyttävä	  käytöksisiä	  koiria.	  Kaikilla	  runsaasti	  löysää	  
kaulanahkaa	  &	  uroksilla	  melko	  vahvat	  päät.	  Muuten	  erit.	  hyvät	  takaosan	  rakenteet	  &	  rintakehät.	  Olkavarsissa	  
hieman	  huomautettavaa.	  Rodunom.	  liikkeet.	  Hyvät	  karvapeitteet.	  ROP-‐kasvattaja.	  
	  
	  
Kennel	  Bogaloo’s	  	  
	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  	  



Very	  nice	  group.	  Similiar	  in	  type	  and	  size.	  Typical	  head	  profile	  and	  expression.	  Nice	  in	  general	  balance	  and	  on	  the	  
move.	  Very	  well	  presented.	  	  
	  
	  
kennel	  Coco	  Hit´s	  
	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  	  KASV	  3	  KP	  
Lovely	  compact	  bodies.	  Good	  fronts.	  Lovely	  balanced	  heads.	  Moved	  true.	  
	  
	  
kennel	  Grouseseeker´s	  
	  
Rovaniemi	  R	  29.5.2010;	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Ryhmä	  koostuu	  1	  uroksesta,	  3	  nartusta,	  2	  eri	  yhdistelmästä,	  koirat	  tyypiltään	  erinom.	  Sukulaisuuden	  selvästi	  
nähtävissä,	  oik.linjaiset	  päät,	  tummat	  silmät,	  tilavat	  rungot	  ja	  hyvät	  raajaluustot	  kaikilla.	  ONNITTELUT	  
KASVATTAJALLE!	  
	  
	  
kennel	  Hayzehill´s	  
	  
Tuusniemi	  R	  21.2.2010;	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  	  
Miellyttävä	  ryhmä.	  Hyvä	  luustoisia	  ja	  runkoisia	  springereitä.	  Neljästä	  eri	  pentueesta.	  Erin.	  om.	  sukupuolileima.	  Kaunis	  
ilmeiset	  päät.	  Koirat	  liiikkuvat	  oikealla	  askelpituudella,	  säilyttäen	  ryhtinsä	  kauniisti.	  Onnittelut	  kasvatustyöstä!	  	  
Polvijärvi	  R	  13.3.2010;	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KASV	  1	  	  
Ryhmä	  ei	  ole	  kovin	  yhtenäinen.	  Johtuu	  ehkä	  osan	  koirien	  nuorudesta.	  	  
Pyhäselkä	  R	  27.3.2010;	  Bo	  Skalin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
A	  breeder	  clas	  who´s	  movement	  is	  very	  important	  and	  all	  four	  have	  very	  good	  movement,	  all	  four	  have	  very	  
good	  head,	  but	  one	  has	  little	  too	  much	  skin	  on	  head	  and	  neck,	  stand	  very	  good	  on	  feet,	  very	  nice	  breed	  type	  
and	  topline	  in	  level,	  congratilation.	  
Pyhäjärvi	  R	  24.4.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Kasvattaja	  esittää	  luokan	  reippaita	  rotunsa	  edustajia.	  Joilla	  on	  hyvät	  luustot	  ja	  ylälinjat.	  Päissä	  hieman	  vaihteluja.	  
Erinom.karvapeitteet.	  Onnea	  kasvattajalle!	  
	  
	  
kennel	  Hightide´s	  
	  
Ähtäri	  R	  7.3.2010;	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Erinom.ryhmä.	  Rotunsa	  tyypillisiä	  edustajia.	  Hyvät	  koot.	  Tyyp.rakenteet,	  sekä	  oik.malliset	  päät.	  Hyvää	  kasvatustyötä.	  
Tampere	  KV	  21.3.2010;	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  2	  KP	  
Tasainen	  ryhmä	  oikean	  tyyppisiä	  springereitä.	  Onnea	  kasvattajalle	  



Korpilahti	  R	  28.3.2010;	  Raija	  Tammelin,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Kasvattaja	  esittää	  luokan	  hieman	  epätasaisia	  koiria	  joilla	  kuitenkin	  kaunislinjaiset	  päät,	  ja	  lempeät	  ilmeet.	  Hyvät	  
ylälinjat.	  Huomiota	  kannattaa	  kiinnittää	  lantion	  asentoon	  ja	  säären	  pituuteen.	  Kaunis	  karva	  kaikilla,	  miellyttävät	  
luonteet.	  
Sysmä	  R	  17.4.2010;	  Irina	  Poletaeva,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Group	  from	  3	  different	  combinations.	  All	  dogs	  are	  very	  well	  balanced	  in	  good	  breed	  type,	  lovely	  heads.	  They	  are	  good	  
movers.	  
Häijää	  R	  2.5.2010;	  Merja	  Järnstedt,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Tasainen	  ryhmä,	  erinomaisia	  rotunsa	  edustajia.	  Erittäin	  kaunis	  päisiä	  ja	  hyvin	  liikkuvia.	  Onnittelut	  kasvattajalle.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KASV	  4	  KP	  
Good	  bone	  &	  substance.	  All	  well	  balanced	  bodies.	  Good	  angulations.	  Moved	  true.	  
	  
	  
Kennel	  Icicle’s	  	  
	  
Eckerö	  KV	  25-‐26.09.2010;	  Rony	  Doedijns,	  Hollanti	  
Tulos:	  KASV2	  	  
Nice	  group.	  Ver	  same	  thuctuation	  (??)	  in	  size.	  Correct	  in	  head	  profile.	  Correct	  in	  overall	  bone	  and	  substance.	  
Movements	  OK.	  Nice	  temperament	  and	  presentation.	  	  
Kouvola	  R	  13.11.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  	  
Tasainen	  ryhmä	  samantyyppisiä	  koiria.	  Saman	  malliset	  päät.	  Hieman	  pitkät	  rungot.	  Hyvät	  luustot.	  Hyvät	  käytökset.	  	  
Tampere	  R	  06.12.2010;	  Bo	  Skalin,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  	  
Jag	  gratuler	  uppfödaren	  at	  ha	  underbara	  temperamenter,	  glada	  och	  trevliga.	  Vackra	  huvuder	  och	  god	  könsprägel.	  
Mkt	  välbyggda	  hundar.	  Har	  bra	  rörelser	  och	  samtliga	  har	  en	  bra	  rastyp.	  
	  
	  
Kennel	  Korppalon	  	  
	  
Kouvola	  R	  06.03.2010;	  Matti	  Luoso,	  Suomi	  	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  	  
Ryhmä	  koostuu	  kahdesta	  eri	  yhdistelmästä,	  hyvin	  saman	  tyyppisisä.	  Kaikilla	  koirilla	  hyvät	  päät	  sekä	  luustot	  hyvät	  
rakenteet,	  miellyttävät	  käytöksiltään.	  	  
	  
	  
kennel	  Walnut	  
	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KASV-‐	  
Well	  balanced	  heads.	  True	  fronts.	  Compact	  bodies.	  Moved	  true	  together.	  
Helsinki	  Voittaja	  2010	  12.12.2010;	  Inga	  Siil,	  Viro	  	  
Tulos:	  KASV2	  KP	  	  
3	  different	  combinations.	  Quite	  even	  in	  type.	  Excellent	  type,	  all	  up	  to	  size.	  Could	  be	  shorter	  in	  loin	  and	  stronger	  in	  
topline.	  Very	  typical	  movement	  and	  temperament.	  	  



	  
	  
kennel	  Watermark	  
	  
Kruunupyy	  R	  8.5.2010;	  Vera	  Smirnova,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Erinomaista	  tyyppi,	  hyvät	  luustot,	  oikeat	  mittasuhteet,	  kauniit	  päät,	  hyvä	  turkinlaatu.	  
	  
	  
kennel	  	  Wildomar´s	  
	  
Ruovesi	  R	  5.4.2010;	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Ryhmä	  korkealaatuisia	  hyvin	  rakentuneita	  yksilöitä,	  jotka	  käyttäytyvät	  iloisesti	  ja	  luottavaisesti.	  Ryhmä	  on	  riittävän	  
tasalaatuinen.	  Onnea	  kasvattajalle.	  
Helsinki	  22.5.2010;	  Jenny	  Miller,	  Iso-‐Britannia	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Very	  nice	  typical	  in	  outline.	  Lovely	  heads	  &	  expressions.	  Good	  substances,	  ribs	  and	  well	  boned.	  Well	  presented	  and	  
moved	  well	  together.	  
Järvenpää	  KR	  30.5.2010;	  Jens	  Martin	  Hansen,	  Tanska	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
A	  breeders	  group	  consisting	  of	  one	  male	  and	  3	  biches.	  Excellent	  types.	  Very	  similar	  in	  heads.	  Excellent	  angulations.	  
Excellent	  movers.	  Nice	  coats	  and	  nice	  tempers.	  A	  group	  that	  deserves	  their	  price	  of	  honor.	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Lovely	  type,	  well	  balanced	  heads.	  Compact	  bodies	  with	  lovely	  substance.	  Strong	  in	  rear.	  Moved	  true	  &	  free.	  
	  
	  
kennel	  Wishingspring´s	  
	  
Lahti	  KV	  25.4.2010;	  Sara	  Nordin,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KASV	  2	  KP	  
En	  grupp	  av	  två	  kombinationer,	  samtliga	  av	  klassisk	  typ	  med	  välformande	  huvuden,	  bra	  pälsar,	  och	  ganska	  bra	  
proportioner,	  några	  individer	  kan	  använda	  sina	  framben	  bättre	  i	  rörelse	  men	  samtliga	  med	  korrekt	  temperament	  och	  
energi.	  
	  
	  
	  
	  
	   	  	  ________________________________________________________________	  

	  
JÄLKELÄISLUOKAT	  
	  
	  
Astrospring´s	  Ismene	  
	  



Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JÄLK	  2	  KP	  
Very	  similar	  in	  type.	  Compact	  bodies.	  Good	  bone.	  Nice	  rear	  angulations.	  Moved	  well.	  
	  
Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JÄLK	  1	  KP	  
Very	  typey	  heads.	  Lovely	  fronts.	  Compact	  bodies	  with	  good	  substance.	  Strong	  rears.	  Moved	  well.	  
	  
	  
Wildomar´s	  Bric-‐A-‐Brac	  
	  
Karkku	  ER	  6.6.2010;	  Tom	  Graham,	  UK	  
Tulos:	  JÄLK	  3	  KP	  
Very	  similar	  heads.	  True	  fronts	  with	  good	  bones.	  Compact	  bodies.	  Good	  rear	  angulation.	  Moved	  true.	  
	  
	  
	  
	  	  ________________________________________________________________	  

	  
JÄLJESTÄMISKOKEIDEN	  TULOKSET	  
UROKSET	  +	  NARTUT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  
	  
	  

ADAMANT'S BE MY DREAM   FIN35583/02 

VOI1	   45	   Laitila,	  26.9.2010	   KETOLA	  TAINA	  
Ohjattu	  lähtö.	  Alkaa	  itsenäinen	  pääosin	  ilmavainuinen,	  maastoon	  sopivavauhtinen	  jälkityö.	  Ensimmäinen	  ja	  toinen	  
osuus	  edetään	  jäljen	  päällä	  aaltoillen,	  kolmas	  ja	  neljäs	  osuus	  jäljen	  suuntaisesti	  tuulen	  alapuolella.	  Makauksista	  kaksi	  
merkataan,	  yksi	  ohitetaan	  ja	  yksi	  nuuhkaistaan	  yli	  mennessään.	  Ensimmäinen	  kulma	  suurella	  tarkastuslenkillä,	  
katkokulman	  tausta	  tutkitaan	  kahteen	  kertaan	  ja	  jäljen	  sisäkautta	  löytyy	  uusi	  alku,	  kolmas	  kulma	  pienellä	  lenkillä.	  
Kaadolle	  suoraan,	  jää	  sorkalle.	  Erinomainen	  itsenäinen	  suoritus	  jossa	  ohjaaja	  luottaa	  täysin	  koiraansa.	  	  

ADAMANT'S BONUS CARD   FIN50186/08 

AVO0	   0	   Nilsiä	  (Lastukoski),	  16.5.2010	   RYYNÄNEN	  HEIKKI	  

ADAMANT'S GRETA GARBO   FIN28761/08 

VOI3	   28	   Kihniö,	  25.4.2010	   RANTAMÄKI	  ERKKI	  

VOI0	   0	   Kihniö,	  13.6.2010	   SALOKANTO	  JARI	  
Helmi	  springeri	  nautiskeli	  metsässä	  liikkumisesta.	  Se	  vei	  omistajaansa	  vauhdikkaasti	  ympäri	  metsää	  ja	  hänen	  
mielikseen	  välillä	  kävi	  seuraamassa	  ajoittain	  ja	  jonkin	  matkaa	  myös	  verijälkeä.	  Tosin	  välillä	  se	  meidän	  takana	  
liikkuvien	  mieliksi	  löysi	  jäljen	  kaukaa	  edestäpäin	  ja	  saimme	  ottaa	  muutaman	  rivakan	  askeleen	  päästäksemme	  
mukaan.	  Joskus	  ohjaajakin	  ihmetteli,	  ollaanko	  jäljellä	  ollenkaan,	  kun	  ketään	  ihmisiä	  ei	  näy	  mailla	  halmeillä,	  mutta	  



merkkiä	  kyllä	  näkyi	  ympärillä.	  Ensimmäisen	  osuuden	  puolivälissä	  otin	  ensimmäistä	  kertaa	  riskin,	  ja	  kutsuin	  kilpailijan	  
takaisin	  jälkiuralle,	  kun	  koiran	  suunta	  oli	  aivan	  päinvastainen	  kuin	  verijäljen.	  Riskin	  siinä	  mielessä,	  että	  monissa	  
kohdin	  koira	  löysi	  jäljen	  uskomattomien	  matkojen	  takaa.	  Ja	  toisen	  kerran	  hieman	  myöhemmin	  vähän	  ennen	  
ensimmäistä	  kulmaa.	  Toinen	  osuus	  seurailtiin	  pyörien	  ja	  hyörien	  jälkimaastoa	  ja	  eteenpäin	  päästiin	  aina	  
katkokulmalle,	  joka	  kilpailevalle	  koiralle	  tuntui	  olevan	  aivan	  outo	  asia	  ja	  melko	  pian	  kadottiin	  etumaastoon	  lähes	  
näkymättömiin.	  Koe	  keskeytettiin	  ja	  todettiin,	  että	  vaikka	  koira	  tykkää	  ja	  nauttii	  metsässä	  liikkumisesta,	  niin	  
verijälkiosuus	  kaipaa	  vielä	  rutkasti	  harjoittelua.	  	  

ADAMANT'S SWEET DREAMS  FIN14547/04 

VOI3	   21	   Laitila,	  26.9.2010	   SÄLLYLÄ	  TUIJA	  
Siiri	  lähtee	  vauhdikkaasti	  jäljelle,	  tekee	  heti	  laajan	  kaarroksen	  selvittäen	  vielä	  jäljen,	  mutta	  kalliolle	  tullessa	  
kaarrokset	  laajenee,	  jälki	  ylitetään	  useita	  kertoja	  ja	  lopulta	  Siiri	  lähtee	  muille	  jäljille	  ja	  ensimmäinen	  hukka.	  Jäljestys	  
jatkuu;	  ensimmäiseltä	  makaukselta,	  jonka	  Siiri	  meni	  päältä,	  jatkettiin	  katkokulmalle	  jota	  ei	  selvittänyt.	  Toinen	  hukka.	  
Tämän	  jälkeen	  Siiri	  pyöritti	  ohjaajaa,	  palasi	  aina	  jäljelle,	  nosti	  kaksi	  metsäkanalintua	  matkan	  varrella.	  
Jäljestystarkkuus	  parani	  loppua	  kohden.	  Kaksi	  viimeistä	  makausta	  merkitsi,	  viimeinen	  kulma	  tarkasti.	  Tuloksen	  
saaminen	  oli	  työvoitto.	  	  

AITOC'S AVON CAJETANUS PIUS  FIN58633/07 

AVO0	   0	   Vesilahti,	  12.6.2010	   KETOLA	  TAINA	  
Koiralle	  osoitetaan	  lähtömakaus	  ja	  lähes	  itsenäisesti	  alkaa	  pääosin	  maavainuinen	  jälkityö.	  N.	  30	  metrin	  päässä	  laaja	  
tarkistuskierros	  takaisin	  jäljelle	  ja	  pieni	  tarkistuskierros	  riistan	  jäljille.	  Palaa	  itsenäisesti.	  Loppuosuus	  erinomaista	  
jälkityötä.	  Ennen	  kulmaa	  lähtee	  jäljen	  ulkopuolelle	  eikä	  palaa.	  1.	  hukka.	  2.	  osuutta	  hetken	  jäljestettyään	  lähtee	  
määrätietoisesti	  jäljeltä.	  2.	  hukka.	  Uuden	  alun	  jälkeen	  edetään	  taas	  hienosti	  kunnes	  törmätään	  leveään	  riistapolkuun	  
jota	  koira	  lähtee	  määrätietoisesti	  seuraamaan.	  3.	  hukka.	  Ja	  tuomari	  keskeyttää	  kokeen.	  Hienoa	  jälkityötä	  aika-‐ajoin,	  
mutta	  tänään	  riistarikas	  maasto	  vie	  voiton	  verijäljestä.	  	  

AVO0	   0	   Nokia	  (Tottijärvi),	  4.7.2010	   KULO	  HEIKKI	  
Opastetusti	  liikkeelle.	  Pisama	  aloittaa	  mukavavauhtisen	  jälkitarkan	  työskentelyn.	  1.osuus	  hienoa	  jälkitarkkaa	  työtä.	  
2.osuudella	  lintujen	  jäljet	  vievät	  kuitenkin	  mielenkiinnon	  ja	  jälki	  joudutaan	  osoittamaan.	  Mielenkiinto	  verijälkeä	  
kohtaan	  ei	  kuitenkaan	  enää	  palaudu	  vaan	  lintujen	  tuoksut	  vetävät	  puoleen	  uudestaan	  pariin	  kertaan	  ja	  koe	  
joudutaan	  keskeyttämään.	  Halutessaan	  Pisama	  esittää	  erittäin	  hienoa	  työskentelyä.	  	  

ALMOND TREE'S CAESAR   FIN36099/03 

VOI1	   46	   Rovaniemi	  (Olkkajärvi),	  30.5.2010	   PINOLA	  KARI	  

ANCER'S DYMANITE CHARM   FIN16632/05 

VOI1	   41	   Luumäki	  (Munne),	  2.5.2010	   NIEMI	  ILKKA	  
Määrätietoinen	  lähtö.	  Tuf-‐Tuf	  jäljestää	  maavainulla.	  Ajoittain	  edetään	  suoraviivaisesti	  jäljen	  päällä,	  mutta	  
enimmäkseen	  tehdään	  pientä	  siksakkia,	  joka	  ei	  juuri	  haittaa	  edes	  etenevyyttä.	  Ensimmäisen,	  toisen	  ja	  kolmannen	  
osuuden	  alkupuolella	  edetään	  jäljen	  sivussa	  muita	  hajuja	  tutkien.	  Tuf-‐Tuf	  selvästi	  kuitenkin	  tietää,	  missä	  jälki	  on.	  Ei	  
olla	  kaukana	  eikä	  pitkää	  aikaa	  pois	  jäljeltä.	  Tässäkin	  tilanteessa	  edetään	  aina	  välillä	  vähän	  matkaa	  jäljen	  päällä.	  Väin	  
jäljestäen	  kuitenkin	  1.	  ja	  2.	  makaus	  ohittuu,	  kolmas	  merkataan	  erittäin	  selkeästi	  ja	  neljäs	  ylitetään.	  Kulmat	  melko	  
tarkasti	  tyyliin	  nähden.	  Katkokulmalla	  pieni	  tarkastus	  takana,	  sitten	  edellisen	  osuuden	  takaa	  kiertäen	  sen	  yli	  
veretyksen	  alkuun,	  minkä	  jälkeen	  vielä	  yksi	  pieni	  ylimääräinen	  tarkistuslenkki.	  Ohjaaja	  jarruttaa	  vauhdin	  sopivaksi.	  
Kaatoa	  Tuf-‐Tuf	  nuuhkii	  ja	  alkaa	  sitten	  sovitella	  sitä	  suuhunsa.	  	  

VOI1	   45	   Heinola,	  9.5.2010	   HYNNINEN	  JARNO	  



VOI1	   42	   Lappeenranta	  (Ylämaa,	  Sirkjärvi),	  13.5.2010	   SAARNI	  MARKO	  
Tuf-‐Tufille	  osoitetaan	  jälki	  ja	  alkaa	  maavainuinen	  reipasvauhtinen	  jälkityö.	  1-‐osuus	  hienosti,	  kulma	  tarkasti	  ja	  toinen	  
osuus	  samaa	  jälkitarkkaa	  työtä.	  Katkokulma	  todella	  nopeasti	  rengastaen,	  kolmas	  osuus	  hyvin	  aina	  viimeiselle	  
kulmalle.	  Suunta	  löytyy	  nopeasti	  noin	  100	  m	  ennen	  kaatoa	  saa	  siitä	  ilmavainun	  ja	  yrittää	  löytää	  kaatoa	  kuono	  
pystyssä.	  Lopulta	  palauttaa	  nöyrästi	  kuonon	  maahan	  ja	  löytää	  kaadon,	  jota	  nuuhkii.	  Mallikkaan	  suorituksen	  ainoa	  
”kauneusvirhe”	  on	  tänään	  makaukset,	  joista	  Tuf-‐Tuf	  ei	  merkkaa	  kunnolla	  yhtäkään.	  Muuten	  hienoa	  laatutyötä.	  	  

VOI1	   42	   Rautjärvi	  (Simpele),	  6.6.2010	   VESIKKO	  HEIKKI	  
Lähtee	  määrätietoisesti,	  etenee	  maavainulla	  pääasiassa	  jäljen	  päällä,	  selvittää	  katkokulman	  rengastaen.	  Osoittaa	  
makuusta	  yhden,	  yhden	  ylittää	  ja	  2	  ohittaa.	  Selvittää	  muut	  kulmat	  jälkitarkasti.	  Määrätietoinen	  eteniä.	  Välttää	  turhia	  
poikkeamisia	  jäljeltä.	  Menee	  lopussa	  suoraan	  kaadolle,	  omistaa	  sen	  pysähtymällä	  nuuhkimaan	  ja	  jäämällä	  
paikoilleen.	  	  

VOI1	   42	   Savitaipale,	  13.6.2010	   PELKONEN	  PETRI	  
Alkumakaus	  tutkitaan	  ja	  koira	  aloittaa	  sopivavauhtisen	  maavainuisen	  jäljestyksen.	  Kaikki	  suorat	  osuudet	  edettiin	  
jäljen	  tuntumassa.	  Katkokulmalla	  laajat	  rengastukset	  ennen	  kuin	  veretyksen	  alku	  löytyi.	  Muilla	  kulmilla	  pienemmät	  
tarkistuslenkit.	  Makauksista	  ensimmäinen	  ohitettiin,	  muut	  käveltiin	  yli.	  Sorkalle	  suoraan,	  joka	  otettiin	  suuhun.	  Hyvä	  
yhteistyö	  ohjaajan	  ja	  koiran	  välillä.	  	  

VOI2	   34	   Kouvola	  (Elimäki),	  4.7.2010	   VUORI	  PAUL	  
Tuftuf	  nuuhkaisee	  makuun	  ja	  lähtee	  itsenäisesti	  jäljelle.	  Jäljestysvauhti	  on	  maastoon	  sopiva	  kävelyvauhti.	  Jäljestäessä	  
käytetään	  sekä	  ilma-‐	  että	  maavainua.	  Suorat	  osuudet	  lähes	  jäljen	  päällä.	  Makuut	  ei	  kauheasti	  kiinnosta.	  Yhdellä	  hyvä	  
merkintä,	  yhdellä	  nopea,	  yksi	  ylitetään	  ja	  yksi	  kierretään.	  Kulmista	  toinen	  tarkasti,	  toinen	  pienellä	  tarkistuksella.	  
Katkokulma	  ei	  tänään	  onnistunut.	  Veretyksen	  loputtua	  ilmaan	  lähti	  kanalintu,	  joka	  houkutteli	  koiraa,	  ja	  häiritsi	  sen	  
keskittymistä.	  Yrityksistä	  huolimatta	  jälkeä	  ei	  löydy	  ja	  tuomitaan	  hukka.	  Jäljen	  lopussa	  olevalle	  sorkalle	  reippaasti.	  
Kuumasta	  ilmasta	  johtuen	  sorkkaa	  ei	  kauheasti	  nuuhkita,	  mutta	  jäädään	  sorkalle	  seisomaan.	  Valitettavasti	  
katkokulma	  pilasi	  muuten	  hienon	  työskentelyn.	  	  

VOI1	   40	   Lieksa	  (Vuonislahti),	  10.7.2010	   HASSINEN	  MARKKU	  
Lähtömakaus	  tutkitaan	  huolella	  ja	  varman	  oloisesti	  edeten	  jäljelle.	  Koira	  jäljestää	  kaikki	  osuudet	  aivan	  jäljen	  
läheisyydessä	  ollen	  selvillä	  kokoajan	  jäljen	  sijainnista.	  Kaikki	  makaukset	  koira	  ylittää	  eikä	  ollut	  niistä	  kiinnostunut.	  1-‐
kulma	  jälkinarun	  verran	  tarkistaen.	  2-‐kulmalla	  olleen	  katkon	  selvittää	  helposti	  jäjentekijöiden	  jälkiä	  myöten.	  3-‐
kulmalla	  n.	  10m	  tarkistus	  sen	  takana	  ja	  siitä	  viimeiselle	  osuudelle.	  Kaadolle	  tullaan	  jälkeä	  myöden	  ja	  sorkan	  koira	  
viimein	  nappaa	  suuhunsa.	  Tänään	  vain	  makaukset	  tuottavat	  päänvaivaa	  muuten	  erinomaiselle	  jäljestäjälle,	  jota	  
ohjattiin	  hyvin.	  	  

VOI2	   34	   Ylämaa	  (Sirkjärvi),	  15.8.2010	   KEMPPAINEN	  PASI	  
Hyvin	  ohjattu	  lähtö,	  josta	  innokkaasti	  pääosin	  maavainuiseen	  sopivavauhtiseen	  jälkityöhön.	  1.	  osuutta	  edetään	  
jälkiuralla	  n.	  2/3,	  jolloin	  sorkanjälkien	  tutkinta	  johtaa	  lentoon	  lähtevään	  teeripoikueeseen,	  joka	  on	  niin	  
vastustamaton,	  että	  syntyy	  hukka.	  	  

ANCER'S INCREDIBLE IDA   FIN28863/07 

VOI1	   40	   Rautjärvi	  (Simpele),	  6.6.2010	   VESIKKO	  HEIKKI	  
Ohjattu	  lähtö,	  etenee	  maavainulla,	  osoittaa	  makuista	  1	  ja	  4	  makuut	  2	  ja	  3	  ohittaa.	  Selvittää	  katkokulman	  
kohtuuajassa	  (1	  kulma)	  hakee	  lähtöä	  3	  osuudelle.	  Toisella	  kulmalla	  lähes	  3	  min.	  Selvittää	  viimeisen	  kulman	  
ulkokautta	  kaartaen.	  Yleisvaikutelma	  oli	  lukuisat	  suoraviivaiset	  jäljeltä	  poistumiset	  joskin	  jäljelle	  paluu	  ja	  jäljestyksen	  
jatkaminen	  määrätietoisesti.	  Menee	  lopussa	  suoraan	  kaadolle,	  pysähtyy,	  nuuhkii,	  nuolee	  ja	  jää	  paikoilleen.	  	  

VOI3	   21	   Lieksa	  (Vuonislahti),	  10.7.2010	   HASSINEN	  MARKKU	  
Lähtömakausta	  nuuhkaisten	  suoraan	  jäljelle.	  Heti	  alusta	  alkaen	  koira	  hakee	  laajalta	  alueelta	  jälkeä	  ja	  se	  jatkuu	  
kaikilla	  osuuksilla.	  Välillä	  mennään	  jäljellä	  ja	  paljon	  myöskin	  sen	  sivussa.	  2-‐osuudella	  poistutaan	  määrätietoisesti	  



sivulle	  1.	  hukkaan,	  ja	  sen	  lopussa	  törmätään	  teeripoikueeseen.	  Koira	  käy	  kiellon	  jälkeen	  tarkastamassa	  hajut	  ja	  palaa	  
jäljelle.	  Heti	  3-‐osuuden	  alussa	  saa	  jälleen	  hajun	  linnuista.	  1-‐osuudella	  olleen	  katkon	  jäljestää	  veretetyn	  osuuden	  
loppuun	  ja	  kaartaa	  laajasti	  sieltä	  2-‐osuudelle	  selvittäen	  katkon.	  2-‐kulma	  laaja	  lenkki	  takana	  sieltä	  3-‐osuudelle.	  3-‐
kulma	  ohitse	  suoraan	  4-‐osuudelle.	  Makauksista	  ohittaa	  kaikki	  4	  sivusta.	  4-‐osuudella	  mennään	  paljon	  sivussa	  ja	  sielä	  
kaarretaan	  sitten	  suoraan	  sorkalle	  jota	  ylittäessään	  nuuhkaisee.	  Tänään	  koira	  vie	  ohjaajaa	  metsässä	  hellesäässä.	  	  

ANCER'S INNOCENT VILI   FIN28860/07 

AVO1	   45	   Rautjärvi	  (Simpele),	  6.6.2010	   VESIKKO	  HEIKKI	  
Lähtee	  rauhallisen	  määrätietoisena	  jäljelle.	  Etenee	  maavainulla.	  Tarkistaa	  katseellaan	  aika	  ajoin,	  onko	  ryhmä	  koossa.	  
Käypä	  vielä	  ottamassa	  kirsun	  päähän	  tuomarin	  käden	  tuoksun.	  Eteneminen	  on	  ajoittain	  tarkistuksia	  tehden	  sen	  
suuremmin	  haittaamatta.	  Kulmista	  1	  osoittaa	  kävelemällä	  sen	  yli	  edestakaisin	  tulosuunnasta	  katsottuna.	  Osoittaa	  
toisen	  kääntymällä	  potkitulla	  alueella	  nelijaloin	  3	  osuudelle.	  Ensimmäisen	  syvän	  ojan	  ylitys	  ei	  aluksi	  onnistunut	  mutta	  
hiljaisen	  kehoituksen	  jälkeen	  Vili	  rohkaisi	  mielensä,	  ylitti	  ojan.	  Toinen	  ylitys	  sujui	  ongelmitta.	  Menee	  lopussa	  suoraan	  
kaadolle.	  Pysähtyy,	  nuuhkii	  ja	  jää	  paikoilleen.	  	  

AVO2	   38	   Lieksa	  (Vuonislahti),	  10.7.2010	   HASSINEN	  MARKKU	  
Rauhallinen	  lähtö,	  jossa	  makaus	  tutkitaan.	  Koira	  jäljestää	  sik-‐sak	  tyylisesti	  1-‐	  ja	  2-‐osuuden	  erinomaista	  työtä	  tehden	  
vain	  pienillä	  tarkistuksilla.	  3-‐osuus	  yli	  ½-‐väliin	  samanlaista	  erinomaista	  vaivatonta	  jäljestystä	  aina	  ojalle	  saakka,	  jossa	  
koira	  vilvoittelee	  ja	  sen	  jälkeen	  alkaa	  hauin	  molemmin	  puolin	  jälkeä	  palaten	  ojan	  toiselle	  puolen,	  siellä	  edeten	  aina	  1-‐
hukkaan	  saakka.	  Osoitetaan	  puhdas	  jälki,	  jota	  sitten	  edetään	  helposti	  loppuun	  saakka.	  1-‐makaus	  osoitetaan	  ja	  2-‐
makaus	  ylitse.	  1-‐kulma	  pienellä	  kaaroksella	  ja	  2-‐kulma	  lenkeillä	  JN-‐verran.	  Kaadolle	  jää	  nuuhkimaan	  sorkkaa.	  Tänään	  
sopivaa	  vauhtia	  edennyt	  mukava	  jäljestäjä	  ohjataan	  hyvin.	  	  

ANCER'S KNOW HOW   FIN22606/08 

AVO1	   40	   Mikkeli,	  9.5.2010	   VENÄLÄINEN	  SEPPO	  

AVO3	   25	   Mikkeli,	  23.5.2010	   HASSINEN	  MARKKU	  

AVO2	   39	   Rautjärvi	  (Simpele),	  6.6.2010	   VESIKKO	  HEIKKI	  
Lähtee	  määrätietoisesti,	  etenee	  maavainulla	  alun	  200	  m	  tarkasti	  jäljen	  päällä,	  tekee	  siinä	  kaarroksen	  jäljen	  oikealle	  
puolelle	  (tarkistaa	  hirvieläimen	  sorkan	  jäljet).	  Palaa	  jäljelle	  oma-‐aloitteisesti,	  jatkaa	  tarkkaa	  jäljestystä	  1.	  kulmalle,	  
osoittaa	  sen	  nuuhkimalla	  ja	  kääntää	  rintamasuunnan	  ohjaajaan	  päin.	  Aloittaa	  jälkitarkan	  työskentelyn	  2.	  osuudelle,	  
joka	  loppupäässä	  kulkee	  jäljen	  tuulen	  alapuolella.	  Toistaa	  kulmalla	  1.	  kulman	  toiminnat.	  Etenee	  3.	  osuuden	  alun	  
jälkitarkasti,	  lähtee	  kuitenkin	  sen	  loppupäässä	  riistajäljelle	  jäljen	  oikealle	  puolelle	  sieltä	  palaamatta,	  saa	  hukan.	  
Palautuksen	  jälkeen	  menee	  suoraan	  kaadolle,	  osoittaa	  sen	  nuuhkimalla	  ja	  pysähtymällä.	  	  

ANCER'S ONE MORE TIME   FI19296/09  

AVO3	   28	   Rautjärvi	  (Simpele),	  6.6.2010	   VESIKKO	  HEIKKI	  
Rauhoitettu	  määrätietoinen	  lähtö,	  etenee	  maavainulla	  lähes	  tarkasti	  jäljen	  päällä	  1.	  kulmalle,	  jonka	  ylittää.	  Aloittaa	  
2.	  osuuden	  vasemmalta	  kaartaen	  jäljestää	  osuutta	  n.	  100	  m,	  poistuu	  tällöin	  jäljen	  vasemmalle	  puolelle,	  tarkistaa	  
siinä	  hirven	  jäljet,	  siirtyy	  siitä	  yli	  jäljen,	  poistuu	  kauemmas,	  saa	  käskyn	  eikä	  pysähdy,	  saa	  hukan.	  Palautuksen	  jälkeen	  
etenee	  n.	  20m,	  ottaa	  uudelleen	  riistavainun	  ja	  poistuu	  em.	  suuntaan,	  saa	  siitä	  toisen	  hukan,	  palautuksen	  jälkeen	  
jäljestää	  tarkasti	  kulmalle,	  ohittaa	  sen	  kuitenkin	  myötäpäiväisellä	  kaarroksella.	  Jäljestää	  3.	  osuuden	  lähes	  jälkitarkasti	  
aina	  kaadolle	  asti,	  osoittaa	  kaadon,	  nuuhkii	  ja	  pysähtyy.	  	  

AVO1	   42	   Lieksa	  (Vuonislahti),	  10.7.2010	   HASSINEN	  MARKKU	  
Lähtömakaus	  tutkitaan	  ja	  ohjattuna	  jäljelle.	  Koira	  aloittaa	  sik-‐sak	  tyyppisen	  jäljestämisen	  reippaalla	  vauhdilla,	  1-‐
osuus	  erinomaista	  työtä	  tehden	  1-‐kulmalle,	  jossa	  makaus	  ylitse.	  Koira	  tekee	  laajan	  lenkin	  tulosuunnassa	  ja	  palaa	  
viimein	  takaisin	  kulmalle	  ja	  selvittää	  sitten	  sen	  tarkasti.	  2-‐osuuden	  alussa	  n.	  25m	  vas.puolen	  hakua	  ja	  heti	  sen	  jälkeen	  



kauas	  oikealle,	  josta	  palaa	  takaisin	  jäljelle.	  Vielä	  kaksi	  laajempaa	  tarkistuslenkkiä	  ennen	  2-‐kulmaa.	  Makaus	  ohitse	  ja	  
kulma	  kaarretaan	  sivusta	  n.	  10m.	  Viimeinen	  osuus	  mennään	  hyvää	  jäljestystä	  tehden	  vain	  pienin	  tarkastuksin	  
kaadolle	  saakka,	  jota	  koira	  jää	  nuuhkimaan.	  Tänään	  mukavaa	  työtä	  tehnyt	  koira	  ei	  hämmästy	  edes	  edestä	  
lähteneestä	  kanalinnusta.	  	  

AVO1	   42	   Ylämaa	  (Sirkjärvi),	  15.8.2010	   KEMPPAINEN	  PASI	  
Tarkka	  alun	  nuuskinta	  ja	  itsenäisesti	  jäljelle.	  1.	  osuus	  erinomaista	  työtä,	  matkalla	  vain	  pari	  pientä	  tarkistusta.	  1.	  
kulma	  metrin	  sisäkautta	  oikaisten,	  makuu	  huomiotta.	  Myös	  2.	  osuus	  erinomaisesti,	  vain	  pari	  pientä	  tarkistusta.	  
Kulma	  sisäkautta	  taas	  metri	  oikaisten,	  makuu	  huomiotta.	  3.	  reilu	  puolet	  erinomaisesti,	  sitten	  poikkeava	  koneura,	  
jolla	  runsaasti	  hirven	  sorkan	  jälkiä,	  teettää	  töitä	  lähes	  hukan	  rajoille,	  mutta	  viimein	  oikea	  suunta	  löytyy	  ohjaajan	  
muistutettua	  tehtävästä.	  Osuuden	  lopulla	  pari	  sivulenkkiä,	  kaadolle	  suoraan	  sitä	  tutkimaan	  jääden.	  Erinomainen	  
suoritus	  kuumassa	  säässä	  maavainulla	  sopivavauhtiselta	  jäljestäjältä.	  	  

VOI0	   0	   Lappeenranta	  (Ylämaa),	  22.8.2010	   KUKKOLA	  ASKO	  

ANCER'S ONE WAY TICKET   FI19289/09 

AVO3	   27	   Rautjärvi	  (Simpele),	  6.6.2010	   VESIKKO	  HEIKKI	  
Lähtö	  on	  nopea	  ja	  määrätietoinen,	  etenee	  1.	  osuuden	  jälkitarkasti,	  oikaisee	  kulman,	  etenee	  2.	  osuutta	  noin	  100m,	  
pysähtyy	  ja	  poistuu	  sivulla	  olevalle	  metsätielle.	  Tutkii	  tien	  pintaa,	  tarkistaa	  tien	  edestakaisin,	  menee	  paluujäljen	  
suuntaan	  liian	  pitkälle,	  saa	  hukan.	  Palautuksen	  jälkeen	  edetään	  leveälle	  ojalle,	  tutkitaan	  siinä	  jäljistä	  päätellen	  
hirviemän	  ja	  vasan	  jälkiä.	  Palataan	  jäljelle	  kohtuuajassa,	  ylitetään	  makuu.	  Edetään	  3.	  osuutta	  alussa	  siksak-‐kuviolla	  
30m	  matka,	  sitten	  rengastetaan	  jälkeä,	  ehkä	  riistaa	  hakien,	  sekä	  poistutaan	  jäljeltä	  n.	  50m	  ennen	  kaatoa.	  Saa	  hukan,	  
palautuksen	  jälkeen	  menee	  suoraan	  kaadolle,	  pysähtyy,	  nuuhkii	  ja	  jää	  paikoilleen.	  	  

AVO1	   48	   Ylämaa	  (Sirkjärvi),	  15.8.2010	   KEMPPAINEN	  PASI	  
Tarkka	  alun	  tutkinta	  ja	  hyvin	  ohjaten	  jäljelle.	  Työskentely	  on	  itsenäistä,	  maavainuista	  ja	  ripeä	  vauhtista.	  1.	  osuuden	  
alkupuolella	  laaja	  tarkistuslenkki	  pellon	  laitaan,	  palaa	  itsenäisesti.	  Muuten	  erinomaisesti,	  vain	  pari	  pientä	  tarkistusta.	  
1.	  kulma	  narun	  mitan	  takalenkillä,	  makuun	  osoittaa	  hetkeksi	  nuuhkimaan	  pysähtyen.	  2.	  osuus	  jälkitarkasti,	  2.	  kulma	  
narun	  mitan	  takalenkillä	  ja	  makuun	  osoitus	  hetken	  pysähtymällä	  ja	  sitä	  nuuhkien.	  3.	  osuus	  erinomaisesti,	  kaadolle	  
suoraan	  ja	  sitä	  tutkimaan	  jääden.	  Erinomainen	  suoritus.	  

ASTROSPRING'S ISMENE   FIN26134/04 

AVO2	   35	   Petäjävesi,	  23.5.2010	   NURMIRANTA	  OLAVI	  

BASKETHILL'S JOLLY JUMPER  FIN21636/08 

AVO1	   46	   Pyhäntä,	  30.5.2010	   KARLSTRÖM	  JUHA	  

VOI0	   0	   Pyhäntä,	  20.6.2010	   FOUDILAINEN	  LEA	  

VOI1	   46	   Rovaniemi	  (Olkkajärvi),	  1.8.2010	   TUNKKARI	  TONI	  
Elli	  tarkastaa	  alkumakauksen	  ja	  lähtee	  ohjatusti	  jäljelle.	  Työskentely	  maa-‐	  sekä	  ilmavainuisesti	  koko	  jäljen	  jälkiuralla,	  
tehden	  vain	  muutaman	  riistajäljen	  tarkistuksen.	  Katkokulma	  rengastamalla	  laajentaen	  aluetta,	  kunnes	  jälkiura	  löytyy.	  
Toinen	  kulma	  suunnan	  tarkistuksella	  sekä	  kolmas	  kulma	  jälkiuraa	  pitkin.	  Makauksista	  merkkasi	  ensimmäisen,	  toisen	  
sekä	  neljännen.	  Kolmas	  makaus	  jäi	  merkkaamatta.	  Kaadolle	  ilmavainulla	  hieman	  jäljen	  sivusta,	  jonka	  osoitti	  
pysähtyen	  ja	  nuuhkien	  sorkkaa.	  Erinomainen	  ja	  varma	  suoritus	  koiralta	  ja	  ohjaajalta.	  	  

VOI2	   32	   Pyhäntä,	  15.8.2010	   JÄMSÄ	  EINO	  
Ellille	  osoitetaan	  lähtömakaus,	  jota	  haistelee	  ja	  aloittaa	  innokkaan	  jäljestyksen.	  Etenee	  suorat	  osuudet	  pyörien	  jäljen	  
molemmin	  puolin.	  Makauksista	  Elli	  merkkaa	  vain	  kolmannen.	  Ensimmäiset	  kaksi	  mentiin	  ohi	  ja	  neljäs	  käveltiin	  yli.	  
Ensimmäinen	  kulma	  ja	  katkos	  mentiin	  yli,	  tehtiin	  iso	  lenkki	  ja	  osuttiin	  toiselle	  osuudelle	  n.	  30m	  lähtöpaikasta.	  Toinen	  



kulma	  yli,	  lenkillä	  paluu	  kolmannen	  osuuden	  alkuun.	  Kolmas	  kulma	  oikaistiin.	  Neljännellä	  osuudella	  edettiin	  jäljen	  
vasemmalle	  puolelle,	  sieltä	  oikealle	  edelleen	  suoraviivaisesti	  pois	  jäljeltä,	  josta	  hukka.	  Loppuosuus	  jäljestettiin	  
jäljellä.	  Kaadolle	  pysähdyttiin	  haistelemaan.	  	  

VOI3	   29	   Rovaniemi	  (Mukkajärvi),	  12.9.2010	   MUJE	  KARI	  
Huolellisesti	  ohjattu	  lähtö.	  Ripeästi	  maavainulla	  matkaan	  ja	  alussa	  Elli	  tarkistaa	  tiheikön	  riistajäljet	  nopeasti.	  Kulma	  
tarkasti.	  Katkolle	  kasautuu	  haasteita:	  ensin	  teeren	  lymy	  kulman	  sisällä	  ja	  sen	  selvitettyään	  Elli	  törmää	  höyryävän	  
tuoreisiin	  porojen	  jälkiin,	  joita	  seuraa	  hukkaan.	  Palautus	  ja	  katko	  häiriöstä	  huolimatta	  nopeasti	  jatkoon.	  Kolmannella	  
osuudella	  makaus	  ohi.	  Kolmannella	  kulmalla	  poron	  jälkiä	  tutkitaan	  uudestaan	  ja	  niitä	  myöten	  paluujäljelle	  hukkaan.	  
Neljäs	  osuus	  tarkasti	  ja	  kaato	  haltuun	  pysähtyen	  ja	  nuuhkien.	  Hyvä	  jäljestys	  haastavalla	  jäljellä.	  	  

VOI2	   37	   Laitila,	  26.9.2010	   KETOLA	  TAINA	  
Ohjaaja	  tutkii	  Ellin	  kanssa	  alkumakauksen	  ja	  lähtee	  ohjaamaan	  koiraa	  nopeasti.	  Krepityksen	  jälkeen	  tehdään	  laaja	  
kierros,	  palataan	  alkumakuulle	  ja	  alkaa	  pääosin	  maavainuinen	  jäljen	  päällä	  aaltoillen	  etenevä	  jälkityö.	  Ennen	  
ensimmäistä	  kulmaa	  Elli	  lähtee	  määrätietoisesti	  jäljeltä,	  hukka.	  Toisen	  osuuden	  alusta	  uusi	  alku,	  edetään	  maastoon	  
sopivaa	  vauhtia.	  Makauksista	  kolme	  merkataan,	  viimeinen	  ylitetään.	  Katkokulma	  rengastaen,	  kolmas	  kulma	  
ulkokautta	  pienellä	  lenkillä.	  Kaadolle	  suoraan,	  jää	  tutkimaan	  sorkkaa.	  Hieno	  suoritus	  nuorelta	  koiralta	  tuulisessa	  
ilmassa.	  Ohjaajan	  tulee	  jarruttaa	  koiraa	  niin	  tulokset	  paranevat.	  	  
	  

BASKETHILL'S JUBILEE BLOSSOM  FIN21631/08 

AVO2	   39	   Rovaniemi	  (Mukkajärvi),	  12.9.2010	   SIMONEN	  JOUNI	  
Rauhoitettu	  hyvä	  lähtö.	  Auroran	  jäljestys	  alkaa	  rodulle	  tyypillisesti	  jäljen	  yli	  risteillen.	  1.	  osuudella	  Aurora	  etenee	  
jälkitarkasti	  maavainua	  hyväksikäyttäen.	  Kulmalle	  tullaan	  suoraan,	  makaus	  merkataan	  tarkasti	  ja	  toiselle	  osuudelle	  
lähdetään	  suoraviivaisesti.	  Toinen	  osuus	  alkaa	  suolla	  ja	  Aurora	  vaihtaa	  ilmavainuun	  tuloksena	  hirvipolun	  
seuraaminen	  ja	  hukka	  .	  Puhtaalta	  jäljeltä	  mennään	  suoraan	  toiselle	  kulmalle	  ja	  makauskin	  merkataan	  tarkasti.	  3.	  
osuus	  on	  jälkitarkkaa	  ja	  vauhdikasta	  jäljestystä.	  Sorkalle	  tullaan	  suoraan	  ja	  se	  kiinnostaa.	  Hyvä	  suoritus	  koirakolta,	  
jonka	  suoritusta	  himmensi	  hirvipolku.	  	  

BOGALOO'S WAIT UNTIL DARK  FIN33574/05 

VOI1	   46	   Rovaniemi	  (Mukkajärvi),	  12.9.2010	   MUJE	  KARI	  
Ohjatusti	  matkaan.	  Melly	  jäljestää	  lähinnä	  maavainulla	  välillä	  ylempää	  tarkistellen.	  1.	  osuus	  hieman	  suurpiirteisesti,	  
mutta	  hyvin	  jäljen	  tuntumassa,	  makuu	  ohi.	  Katkolla	  Melly	  merkkaa	  veren	  lopun	  ja	  rengastaa	  pari	  kertaa	  kulman	  
takana,	  josta	  ripeästi	  kaartaen	  2.	  osuudelle.	  Jäljestys	  tarkentuu	  ja	  2.	  kulman	  ja	  loput	  makaukset	  Melly	  merkkaa	  hyvin.	  
3.	  kulma	  hieman	  oikaisten.	  Loppuosuuksilla	  muutama	  ripeä	  riistatarkistus,	  jotka	  eivät	  juuri	  hidasta.	  Kaadolle	  hieman	  
sivusta	  ja	  siihen	  jäädään	  nuuhkimaan.	  Hieno	  jäljestys	  riistavassa	  maastossa.	  	  

BOGALOO'S ZYCLONE WARNING  FIN10609/07 

AVO0	   0	   Loppi	  (Keihäsjärvi),	  30.5.2010	   LINDBLOM	  ALF	  
Rauhallinen	  ohjattu	  lähtö.	  Zebbe	  käyttää	  pääsääntöisesti	  ilmavainua	  ja	  etenee	  vetävin	  askelin.	  Zebbelle	  ei	  ole	  vielä	  
tehtävän	  tarkoitus	  loksahtanut	  kohdalleen	  ja	  jäljestys	  unohtuu	  kolme	  kertaa	  peräjälkeen	  heti	  osuuden	  alussa.	  Zebbe	  
vaatii	  vielä	  harjoittelua	  niin	  jäljestystarkoitus	  varmasti	  selviää.	  	  

CANOUAN EVERMORE   FI34301/09 

AVO1	   44	   Nokia	  (Tottijärvi),	  8.5.2010	   HEVONKORPI	  JUKKA	  

VOI1	   46	   Ristijärvi,	  24.7.2010	   TAIPALEENMÄKI	  MIKKO	  



AVO1	   41	   Vesilahti,	  12.6.2010	   KETOLA	  TAINA	  
Koira	  ohjataan	  erinomaisesti	  jäljelle.	  Alkaa	  ilma-‐	  sekä	  maavainuinen	  itsenäinen	  jälkityö.	  1.osuudella	  kolme	  
tarkistuslenkkiä	  ja	  välillä	  pysähdytään	  ja	  tukitaan	  polkuja	  ja	  teiden	  uria.	  Makuun	  merkkaa	  hyvin,	  kulma	  pienellä	  
pistolla.	  2.	  ja	  3.	  osuus	  varmempaa	  jälkityötä	  aaltoillen	  jäljen	  päällä	  edeten.	  Toinen	  makaus	  ja	  kulma	  oikaistaan	  parilla	  
metrillä.	  Kaadosta	  saa	  ilmavainun	  kaukaa	  ja	  jäljen	  ulkokautta	  sorkalle	  jolle	  jää.	  Nuori	  koira	  joka	  jäljesti	  hienosti.	  
Varmuus	  kun	  iän	  myötä	  lisääntyy	  pisteet	  paranevat.	  	  

COCO HIT'S BROWN CHOCOLATE  FIN35850/01 

VOI1	   43	   Nokia	  (Tottijärvi),	  8.5.2010	   HEVONKORPI	  JUKKA	  

VOI1	   46	   Petäjävesi,	  23.5.2010	   NURMIRANTA	  OLAVI	  

VOI1	   44	   Nokia	  (Tottijärvi),	  4.7.2010	   KULO	  HEIKKI	  
Innokas	  ohjattu	  lähtö.	  Ripeää	  tarkkaa	  työskentelyä,	  kuitenkin	  kaikilla	  osuuksilla	  muutamia	  turhia	  varmistuslenkkejä,	  
osoittain	  tarkoitus	  veden	  etsintä.	  Makuista	  yksi	  ohi,	  muut	  merkataan	  pikaisesti.	  1.kulma	  hyvin,	  katkokulma	  hienosti,	  
3.kulmalla	  laajempi	  vedenhaku-‐lenkki.	  Kaadolle	  takakautta	  pienen	  emminnän	  jälkeen,	  jää	  luo.	  Donilta	  hieno	  suoritus.	  	  

VOI1	   48	   Nokia	  (Tottijärvi),	  1.8.2010	   KESKI-‐NISULA	  SANNA	  
Innokas	  lähtö.	  Doni	  jäljesti	  jälkitarkasti	  kaikki	  osuudet	  ja	  kulmat.	  2.	  kulmalla	  katko,	  jonka	  hakee	  nopeasti.	  3.	  
osuudella	  lintu	  häiritsee	  hieman	  keskittymistä,	  mutta	  jäljestys	  jatkuu	  hetken	  kuluttua.	  Makaukset	  merkkaa	  kaikki	  
nopeasti.	  Todella	  hieno	  ja	  reipas	  suoritus!	  Ikä	  ei	  vaivaa	  tätä	  vanhaa	  herraa.	  	  

VOI2	   38	   Heinola	  (Imjärvi),	  5.9.2010	   VIITANEN	  ANNE	  

COCO HIT'S CICI D'AMOUR   FIN31204/03 

VOI-‐	   	   Nokia	  (Tottijärvi),	  8.5.2010	   HEVONKORPI	  JUKKA	  

VOI1	   47	   Petäjävesi,	  23.5.2010	   NURMIRANTA	  OLAVI	  

VOI1	   49	   Nokia	  (Tottijärvi),	  4.7.2010	   KULO	  HEIKKI	  
Innokas	  opastettu	  lähtö.	  Cisi	  etenee	  pääasiassa	  maavainuisesti	  joutuisaa	  vauhtia	  jäljen	  päällä.	  Kaikilla	  osuuksilla	  
muutama	  varmistus.	  Makuut	  merkataan	  huolellisesti,	  kulmat	  hienosti,	  katkokulma	  loistavasti.	  Varmaa	  ja	  vakuuttavaa	  
työskentelyä.	  

VOI1	   44	   Nokia	  (Tottijärvi),	  1.8.2010	   KESKI-‐NISULA	  SANNA	  
Reipas	  lähtö.	  Cisi	  etenee	  1.	  ja	  2.	  osuuden	  reipasta	  kävelyvauhtia	  risteillen	  jäljen	  molemmin	  puolin.	  1.	  kulmalla	  katko	  
jolla	  ensin	  lenkki	  taakse	  ja	  pienen	  mietintätauon	  jälkeen	  Cisi	  löytää	  2.	  osuudelle.	  2.	  kulma	  pienellä	  tarkastuksella	  
taakse.	  3.	  ja	  4.	  osuudella	  jäljestys	  muuttuu	  tarkemmaksi.	  3.	  kulma	  kuten	  2.	  Kaadon	  nuuhkii	  ja	  ottaa	  suuhun.	  
Makauksista	  1.	  ja	  2.	  ohi,	  3.	  pysähtyen,	  4.	  yli	  nuuhkaisten.	  Itsenäinen	  reipas	  suoritus.	  Alun	  lukuisat	  peuranjäljet	  
hieman	  häiritsivät	  suoritusta,	  mutta	  Cisi	  löysi	  jäljen	  aina	  omatoimisesti.	  	  

VOI0	   0	   Heinola	  (Imjärvi),	  5.9.2010	   VIITANEN	  ANNE	  

COCO HIT'S GO FOR IT   FI40058/09  

AVO1	   42	   Espoo	  (Kalmari),	  3.10.2010	   KUPARINEN	  JUKKA	  
Nopea	  ohjattu	  lähtö.	  Koira	  jäljestää	  maavainulla	  reipasta	  kävelyvauhtia	  jäljen	  molemmin	  puolin	  tarkastellen.	  1.	  
kulman	  osoittaa	  hienosti,	  toisen	  kiertäen.	  Loppua	  kohden	  aaltoilu	  jäljen	  sivuilla	  lisääntyy,	  kaatokin	  ensin	  ohitetaan,	  
mutta	  palaa	  itsenäisesti	  nuuhkimaan	  sorkkaa.	  Harjoittelulla	  pyörimiset	  vähenevät	  ja	  pisteet	  paranevat.	  	  

AVO2	   35	   Espoo	  (Kalmari),	  14.11.2010	   KUPARINEN	  JUKKA	  
Koira	  lähti	  innokkaasti	  jäljelle	  ja	  alkoi	  heti	  kreppien	  jälkeen	  innokkaan	  pyörimisen	  jäljen	  molemmin	  puolin.	  Pariin	  



otteeseen	  pyöriminen	  oli	  jo	  hukan	  rajoilla,	  mutta	  koira	  aina	  löysi	  takaisin	  jäljelle.	  Molemmat	  kulmat	  koira	  oikaisi	  ja	  
aina	  kulmien	  jälkeen	  pyöriminen	  lisääntyi	  ja	  lopulta	  tuli	  kaadolle	  ja	  se	  kiinnosti.	  Lisää	  harjoitusta	  niin	  mielenkiinto	  
pysyy	  jäljessä	  eivätkä	  metsän	  muut	  hajut	  vie	  mennessään.	  	  

DESPERADOS ROMEO   FIN14906/04 

VOI1	   50	   Luumäki	  (Munne),	  2.5.2010	   KUKKOLA	  ASKO	  
Lähtömakaus	  otetaan	  yhdessä	  tarkasti	  ja	  ohjausmatkan	  ohjaaja	  käyttää	  hyvin	  hyödykseen.	  Jäljestää	  jälkeä	  
pääsääntöisesti	  maavainulla,	  käyttää	  tarvittaessa	  ilmavainua.	  Koiran	  ohjaaja	  jarruttaa	  koiran	  vauhtia	  ja	  näin	  ollen	  
jälki	  edetään	  ihanneajassa.	  Kaikki	  osuudet	  upeata	  jäljestystä	  kaadolle.	  Ensimmäinen	  kulma	  tarkistetaan	  hienosti.	  
Toinen	  kulma,	  missä	  katkos,	  minkä	  opas	  on	  sijoittanut	  esimerkilliseen	  paikkaan.	  Koira	  tutkii	  kulman	  taustan	  ja	  
kaartaa	  katkon	  päälle	  sitä	  edeten	  veretyksen	  alkuun.	  Kolmas	  kulma	  tarkistaen.	  Kaadon	  tutkii	  erittäin	  hyvin.	  
Ensimmäisen	  makauksen	  koira	  osoittaa	  hyvin	  tehden	  sillä	  kunniakierroksen.	  Toinen	  makaus	  erittäin	  hyvin.	  Samoin,	  
kolmas,	  missä	  varmuuden	  maksimoimiseksi	  koira	  merkkaa	  sen	  miehekkäästi.	  Neljäs	  makaus	  osoitetaan	  jälleen	  hyvin	  
tehden	  siellä	  kunniakierroksen.	  Kertakaikkisen	  upea	  parivaljakko,	  jonka	  yhteistyö	  osui	  tänään	  täydellisesti	  yhteen.	  	  

VOI2	   36	   Loimaa	  (Virttaa),	  23.5.2010	   MARKELIN	  RAULI	  	  

VOI1	   44	   Janakkala	  (Heinäjoki),	  16.5.2010	   MAMIA	  MARI	  
Alkumakaus	  syödään,	  sitten	  ohjatusti	  jäljelle.	  Kaikki	  osuuden	  jäljestetään	  aaltoillen	  jälkiuran	  molemmin	  puolin	  maa-‐	  
sekä	  ilmavainua	  käyttäen.	  Makuista	  1	  ja	  2	  merkataan	  nuuhkien	  ja	  urosmaisesti	  jalkaa	  nostaen.	  3.	  makaus	  nopeasti	  
nyökäten	  ja	  4	  ohitetaan	  uintireissulla.	  Kulmat	  pienellä	  tarkastuksella.	  Katko	  teettää	  töitä.	  Koira	  kulkee	  hyvin	  
veretetyn	  osuuden	  loppuun	  ja	  lähtee	  hienosti	  rengastamaan	  laajenevin	  lenkein.	  Pari	  kertaa	  kuljetaan	  uuden	  osuuden	  
ylikin,	  mutta	  se	  ei	  kelpaa.	  Lopulta	  ohjaajan	  kehotuksesta	  uusi	  suunta	  löytyy.	  Kaadolle	  tullaan	  suoraan,	  sorkka	  
napataan	  kitaan.	  Koiran	  motivaatio	  osoitettuna	  tehtävään	  laimeni	  loppua	  kohden.	  Kuitenkin	  hieno	  suoritus.	  	  

VOI1	   43	   Loppi	  (Keihäsjärvi),	  30.5.2010	   KOSKINEN	  RAUNO	  
Koira	  ohjatusti	  jälkityöhön	  joka	  kuitenkin	  takkuilee	  aluksi,	  koira	  syö	  antaumuksella	  ruohoa.	  Ohjaajan	  kehoituksia	  ja	  
sitten	  homma	  lähtee	  käyntiin.	  Edetään	  pääasiassa	  maavainulla.	  Makauksista	  1.,	  2.	  ja	  4.	  merkataan	  hyvin,	  3.	  
ohitetaan.	  1.	  kulma	  jolla	  katko	  selvitetään	  osin	  ihmisjälkiä	  tukeutuen.	  2.	  ja	  3.	  kulma	  rengastaen.	  Kaadolle	  ilmavainulla	  
sivusta,	  se	  kiinnosti.	  	  

VOI1	   48	   Ruovesi,	  4.7.2010	   KORSBERG	  JUKKA	  
Lähtö	  tutkitaan.	  Varma	  ohjaus	  jäljelle,	  jota	  edetään	  reippaasti	  melko	  maavainulla	  aivan	  jäljen	  päällä	  koko	  matkan.	  
Työskentely	  on	  täysin	  itsenäistä	  ilman	  mitään	  turhia	  liikkeitä.	  Makauksista	  merkataan	  kolme	  tosi	  hienosti	  pysähtyen	  
ja	  tutkien.	  Vain	  toisen	  ohittaa	  aivan	  vierestä	  sitä	  noteeraamatta.	  Ensimmäisellä	  kulmalla	  pieni	  pyörähdys	  kulman	  
takana.	  Katkokulmalla	  veren	  loppumisen	  jälkeen	  taas	  pieni	  pyörähdys	  ja	  sitten	  jalanjälkiä	  eteenpäin.	  Kolmas	  kulma	  
aivan	  tarkkaan.	  Kaadolle	  pysähtyy	  nuuhkimaan.	  Todella	  täysin	  varmaa	  jäljestystä,	  jossa	  ohjaajan	  ja	  koiran	  yhteistyö	  
oli	  täysin	  kiitettävää.	  	  

VOI2	   34	   Askola,	  5.9.2010	   VUORI	  PAUL	  
Nuuhkaistaan	  makuu	  ja	  vedetään	  ohjaaja	  opastusalueen	  loppuun.	  Jäljen	  alussa	  jäljen	  merkitseminen,	  jonka	  jälkeen	  
jäljelle.	  Jälestysvauhti	  Romeolla	  on	  reipas	  kävelyvauhti,	  ilmavainua	  käytetään	  runsaasti	  työskentelyn	  aikana.	  Makuut	  
löydetään	  ja	  merkataan	  kaikki.	  Toisen	  makuun	  löytäminen	  vaatii	  hieman	  enemmän	  töitä.	  Aluksi	  makuu	  sivuutellaan	  
ja	  tarkastuslenkiltä	  palatessa	  se	  huomataan.	  Kulmat	  tarkasti.	  Katkokulma	  vaatii	  erittäin	  paljon	  työtä.	  Lukuisten	  
yritysten	  ja	  tarkistuksien	  jälkeen	  päästään	  katkon	  loppuun.	  Suorilla	  osuuksilla	  pieniä	  pistoja,	  pieniä	  kaarroksia	  ja	  pari	  
isompaa	  tarkistusta.	  Hieman	  ennen	  kaatoa	  tarkistetaan	  maastoa	  jäljen	  sivussa,	  ei	  enää	  päästä	  takaisin	  jäljelle,	  josta	  
hukka.	  Kaadolle	  tullessa	  sorkkaa	  nuuhkitaan	  hieman,	  katsotaan	  ohjaajaa	  ja	  jatketaan	  matkaa.	  Tänään	  hieman	  
epävarman	  oloinen	  suoritus.	  	  

VOI1	   48	   Ruovesi	  (Pilkottu),	  12.9.2010	   LINDBLOM	  ALF	  
Rauhallinen	  ohjattu	  lähtö.	  Romeo	  jäljestää	  maavainullaan	  jälkitarkasti	  ja	  sopivalla	  nopeudella.	  Tosin	  silloin	  tällöin	  



tehdään	  pienehköjä	  tarkistuksia	  jäljen	  sivulle.	  Ensimmäinen	  kulma	  tarkasti,	  toinen	  tarkistuksen	  avulla.	  Katkos	  selviää	  
tarkistuslenkein	  jäljentekijöitten	  jälkiä	  hyväksi	  käyttäen.	  Kaikki	  makaukset	  merkataan	  pysähtymällä.	  Jää	  kaadolle,	  
jota	  tutkii	  innokkaasti.	  Erinomainen	  ohjaajan	  ja	  koiran	  yhteistyö.	  Tänään	  pisteitä	  verottavat	  muutamat	  turhat	  
tarkistukset.	  	  

VOI1	   47	   Espoo	  (Kalmari),	  3.10.2010	   KEMPPAINEN	  PASI	  
Tarkka	  alun	  tutkinta	  ja	  ohjattuna	  jäljelle.	  Sitten	  pääosin	  maavainuista	  reipasta	  kävelyvauhtia	  etenevää	  työskentelyä	  
kaadolle	  saakka.	  Matkan	  aikana	  vain	  pari	  n.	  15	  m	  sivulenkkiä,	  muutoin	  pysytään	  narun	  mitan	  sisällä	  jäljestä.	  1.	  kulma,	  
jolla	  katko	  oikaistaan	  ja	  veren	  loppu	  jää	  tutkimatta,	  muut	  kulmat	  jäljen	  mukaisesti.	  Kaadolle	  suoraan	  sitä	  tutkimaan	  
jääden.	  Makuut	  osoitettiin	  erinomaisesti.	  Hieno	  suoritus.	  	  

VOI1	   42	   Espoo	  (Kalmari),	  14.11.2010	   KUPARINEN	  JUKKA	  
Rauhoitettu,	  mutta	  nopea	  lähtö.	  Koira	  etenee	  maavainulla	  mukavaa	  vauhtia	  jäljen	  molemmin	  puolin	  pyörteillen.	  
Makuista	  yhden	  kiertää,	  kaksi	  vain	  nuuhkaisee,	  mutta	  viimeisen	  osoittaa	  hyvin.	  1.	  kulman	  hieman	  oikaisee,	  
viimeisellä	  iso	  tarkistuslenkki.	  Katkokulmalla	  runsaasti	  etsimistä,	  mutta	  lopulta	  löytää	  jatkon	  tekijöiden	  jälkiä	  pitkin.	  
Runsaat	  pyörimiset	  haittasivat	  tänään	  suoritusta.	  Lopulta	  kuitenkin	  kaato	  löytyi	  ja	  se	  kiinnosti.	  

DESPERADOS UMA   FIN37793/06 

VOI1	   40	   Vesilahti	  (Narva),	  2.5.2010	   VESTU	  JOUNI	  

DESPERADOS ZAFIRA   FI36487/09 

AVO0	   0	   Loimaa	  (Virttaa),	  23.5.2010	   KIELO	  KARI	  

ENGWELL'S XARACO   FIN21027/05 

VOI1	   46	   Luumäki	  (Munne),	  2.5.2010	   NIEMI	  ILKKA	  
Määrätietoisesti	  liikkeelle.	  Ohjaaja	  jarruttaa	  vauhdin	  sopivaksi.	  Edetään	  maavainulla	  jäljen	  päällä	  koko	  matka.	  
Katkokulmalla	  pieni	  tarkastuspisto	  taakse,	  sitten	  sujuvasti	  ja	  melko	  suoraviivaisesti	  seuraavalle	  osuudelle.	  Muut	  
kulmat	  tarkasti.	  Yksi	  makaus	  merkataan	  selkeästi	  pysähtyen,	  yksi	  nopeasti	  ja	  kaksi	  ylitetään	  merkkaamatta.	  Kaatoa	  
Kerttu	  jää	  nuolemaan.	  Täydellistä	  työtä	  makauksen	  merkkausta	  lukuun	  ottamatta.	  	  

VOI1	   45	   Kouvola	  (Elimäki),	  4.7.2010	   MARKELIN	  SEPPO	  
Hyvä	  lähtö.	  Koira	  jäljestää	  sopivaa	  vauhtia.	  Suorat	  osuudet	  melko	  hyvää	  jäljestystä.	  Kulmat	  hyvin.	  Katkon	  selvittää	  
lenkeillä.	  Ensimmäisen	  makauksen	  merkkaa,	  muut	  ylittää.	  Kaadon	  osoittaa	  nuuhkimalla.	  	  

VOI2	   35	   Espoo	  (Kalmari),	  14.11.2010	   SAVOLAINEN-‐PULLI	  SATU	  
Ohjattu	  lähtö.	  Kerttu	  jäljestää	  kaikki	  osuudet	  runsaasti	  tarkistellen.	  Makauksista	  merkkaa	  2	  ensimmäistä	  ja	  2	  
seuraavaa	  ylittää.	  1.	  kulmalla	  oleva	  katko	  ei	  tänään	  ratkea	  vaan	  Kerttu	  sortuu	  tutkimaan	  kiinnostavampia	  hajuja.	  
Hukka.	  Palautus	  veretyksen	  alkuun.	  2.	  kulma	  pienellä	  lenkillä	  ja	  3.	  tarkasti.	  Kaadolle	  tullaan	  suoraan	  ja	  se	  kiinnosti.	  	  

FANTIC POCAHONTAS   FIN29001/02 

VOI3	   24	   Ruovesi,	  4.7.2010	   VÄLITALO	  JUKKA	  
Nuuhkii	  alkumakuun	  ja	  menoksi.	  Jäljestää	  levottoman	  tuntuisesti	  sekä	  ilma-‐	  että	  maavainua	  käyttäen.	  
Tarkistuslenkkejä	  etenkin	  loppupuolella	  runsaasti.	  Makuista	  merkkaa	  kolmannen.	  Katkokulma	  vaivatta	  osin	  
saapasjälkeä.	  Heti	  katkon	  jälkeen	  harhautuu	  jäljeltä	  hukkaan	  asti.	  Toinen	  kulma	  laajalla	  lenkillä.	  Kolmas	  kulma	  
oikaisten	  ja	  yli	  jäljen,	  jossa	  pyöritään	  hukanarvoisesti.	  Kaato	  löydetään,	  mitä	  nuuhkitaan.	  Koiran	  ensimmäinen	  VOI-‐
luokan	  jälki	  sujui	  kohtalaisesti.	  	  

VOI0	   0	   Ruovesi	  (Ylä-‐Vääri),	  22.8.2010	   RASINPÄÄ	  JYRKI	  
Helkalle	  osoitetaan	  alkumakaus,	  josta	  mennään	  vauhdilla	  yli	  ja	  aloitetaan	  jäljestys	  maa-‐	  sekä	  ilmavainua	  käyttäen.	  



Heti	  ensimmäisen	  osuuden	  alkupuolella	  harhaudutaan	  lintujen	  jäljille,	  josta	  hukka.	  Palautuksen	  jälkeen	  makaus	  
merkataan	  ja	  jatketaan	  melkein	  kulmalle	  asti,	  jolloin	  poiketaan	  jäljen	  sivuun	  etsimään	  riistaa,	  toinen	  hukka.	  
Osoitetaan	  uusi	  jälki	  kulman	  jälkeen	  ja	  jatketaan	  toista	  osuutta	  tehden	  yhdet	  rengastukset	  jäljen	  molemmin	  puolin.	  
Toinen	  makaus	  ohitetaan	  ja	  toinen	  kulma	  tarkasti.	  Kolmannen	  osuuden	  alussa	  ajaudutaan	  jälleen	  riistan	  hajujen	  
perään	  ja	  tulee	  kolmas	  hukka,	  tuomari	  keskeyttää	  kokeen.	  Hyvä	  vauhtinen	  jäljestäjä,	  jolle	  riistantuoksut	  olivat	  
tänään	  verijälkeä	  kiinnostavampia.	  

FARIININ MADONNA   FIN25278/06 

AVO0	   0	   Närpiö	  (Bäckby),	  19.9.2010	   TUNKKARI	  TONI	  

FOOGEL GOING FOR GOLD   FIN33520/03 

VOI0	   0	   Vesilahti,	  12.6.2010	   KETOLA	  TAINA	  
Ohjattu	  lähtö.	  Pian	  alkukrepityksen	  jälkeen	  koira	  tekee	  laajoja	  tarkastuslenkkejä	  jäljen	  kummallakin	  puolella.	  Verijälki	  
ei	  kiinnosta.	  1.	  hukka.	  Koira	  jäljestää	  pienen	  matkan	  erinomaisesti	  maavainulla	  lähelle	  makausta,	  kiertää	  	  makauksen	  
ja	  löytää	  sen	  ilmavainulla.	  Merkkaa	  makauksen,	  mutta	  tämän	  jälkeen	  verijälki	  ei	  enää	  kiinnosta.	  2.	  hukkaa	  peräkkäin	  
ja	  tuomari	  keskeyttää	  kokeen.	  Edessä	  kulkenut	  hirvi	  vei	  tänään	  voiton	  verijäljestä.	  

FOOGEL LEAVING HOME   FIN36149/03 

VOI1	   40	   Pyhäntä,	  20.6.2010	   RYYNÄNEN	  HEIKKI	  

GLAMORLY GASABLANCA   FI21772/09 

AVO2	   34	   Kihniö,	  13.6.2010	   SÄLLYLÄ	  TUIJA	  
Lähtö	  osoitettiin	  hyvin	  ja	  koira	  lähti	  rauhallisesti	  etenemään.	  Koira	  etenee	  laajalla	  aaltoliikkeellä	  ympäristöäkin	  
tutkien	  toisen	  osuuden	  alkuun	  asti,	  jossa	  se	  jäi	  paikalleen	  puurtamaan	  ja	  vaikutti	  hieman	  epätietoiselta	  tehtävästään.	  
Koira	  jäljesti	  alussa	  pääsääntöisesti	  ilmavainua	  käyttäen.	  Koiralle	  osoitettiin	  puhdas	  jälki.	  Tämän	  jälkeen	  jäljestys	  
muuttui	  tarkemmaksi	  sekä	  koira	  käytti	  ajoittain	  myös	  maavainua.	  Koira	  teki	  vain	  suunnanvarmistuksia	  mm.	  ojan	  
ylityksissä.	  Kulmat	  selvitti,	  makaukset	  merkitsi.	  Kaadosta	  oli	  kiinnostunut.	  	  

GROUSESEEKER'S SUMMER SUNNY  FIN50583/08 

AVO2	   37	   Rovaniemi	  (Olkkajärvi),	  1.8.2010	   SIMONEN	  JOUNI	  
Ohjattu	  lähtö.	  Kiia	  arkailee	  jäljestyksen	  kanssa	  hieman.	  Saatuaan	  hieman	  rohkaisua	  koira	  jäljestää	  reipasta	  vauhtia	  
jäljen	  päällä.	  Juuri	  ennen	  1.	  makausta	  Kiia	  tekee	  tarkistuslenkin	  ja	  palaa	  jäljelle	  ja	  osoittaa	  makauksen	  tarkasti.	  2.	  
osuuden	  alku	  on	  mallikasta	  jäljestystä,	  mutta	  osuuden	  puolen	  välin	  jälkeen	  Kiia	  oikaisee	  tuulen	  yläpuolelle	  eikä	  löydä	  
enää	  jäljelle.	  Puhtaalta	  jäljeltä	  jäljestys	  alkaa	  puurtavasti	  itseään	  hoitaen.	  Kaadolle	  tullaan	  jäljen	  päällä	  kaato	  
kiertäen.	  Aikansa	  etsittyään	  Kiia	  löytää	  itsensä	  sorkalle	  ja	  osoittaa	  siihen	  kiinnostusta.	  Hyvä	  jäljestäjä	  jolle	  varmuus	  
kasvaa	  kokemuksen	  myötä.	  	  

AVO3	   25	   Rovaniemi	  (Välijoki),	  5.9.2010	   PINOLA	  KARI	  
Lähtee	  rauhallisesti	  jäljelle,	  syö	  alkumakausta	  ensin.	  Etenee	  erittäin	  rauhallisesti	  välillä	  tarkistuslenkkejä	  tehden.	  1.	  
osuudella	  tuore	  poron	  makaus	  ja	  hairahtuu	  poron	  jäljille,	  josta	  palautus.	  Jatkaa	  verkkaiseen	  tahtiin	  tarkastuksia	  koko	  
loppumatkan.	  Makaukset	  merkkaa	  syöden	  niin	  mielenkiinnolla	  että	  lähtee	  vasta	  kehoituksista	  etenemään.	  Kulmat	  
selvittää	  helposti.	  Kaadolle	  tulee	  hieman	  sivusta,	  mutta	  löytää	  sen	  ja	  se	  kiinnostaa	  kovasti.	  Koira	  osaa	  jäljestää	  
tarkasti,	  mutta	  ripeyttä	  tulee	  saada	  kovasti	  lisää.	  	  

GROUSESEEKER'S SUMMERSUNFLOWER FIN50584/08 

AVO1	   40	   Rovaniemi	  (Mukkajärvi),	  12.9.2010	   SIMONEN	  JOUNI	  
Ohjattu	  rauhallinen	  lähtö.	  Minni	  lähtee	  jäljestämään	  maavainua	  hyväksikäyttäen	  rauhallisesti	  jäljen	  yli	  risteillen.	  1.	  



osuus	  mennään	  rauhallisesti	  kulmalle	  asti	  makaus	  tarkasti	  merkaten,	  kulma	  suoraviivaisesti.	  Toisella	  osuudella	  
joutuu	  ohjaaja	  kehoittamaan	  koiraa	  useasti.	  Minni	  tekee	  osuuden	  puolivälissä	  laajan	  tarkistuslenkin,	  palaa	  
jäljestämään	  kehoituksin.	  2.	  kulma	  oikaistaan	  sisäkautta	  ja	  makuu	  jää	  merkkaamatta.	  3.	  osuus	  jäljestetään	  
rauhallisesti	  jäljen	  yli	  risteillen	  ja	  osuudella	  ohjaaja	  joutuu	  kehoittamaan	  koiraa	  useasti.	  Sorkalle	  tullaan	  jäljen	  päällä	  
ja	  se	  kiinnostaa.	  Tänään	  koiralta	  puuttui	  jäljestyshalukkuus,	  muuten	  erinomainen	  suoritus.	  	  

HAYZEHILL'S FAIR AND SQUARE  FIN29321/06 

AVO2	   39	   Rovaniemi	  (Välijoki),	  4.7.2010	   TUOMI	  PEKKA	  	  
Hyvä	  ohjattu	  lähtö.	  Edetään	  50m	  ja	  koira	  pyörähtää	  takaisin	  niin	  pitkälle,	  että	  palautetaan.	  Tästä	  alkaa	  mallikas	  
suoritus.	  Ensimmäinen	  makaus	  merkataan	  ja	  kulma	  oikein.	  Toinen	  makaus	  syödään	  ja	  käskyllä	  matkaan.	  Kaatoa	  
nuuhkii.	  	  

AVO1	   47	   Rovaniemi	  (Olkkajärvi),	  1.8.2010	   SIMONEN	  JOUNI	  
Hyvä	  ohjattu	  lähtö.	  Heppu	  lähtee	  jäljestämään	  rodulle	  tyypillisesti	  jäljen	  yli	  risteillen,	  mutta	  jälkitarkasti.	  1.	  
makauksen	  Heppu	  merkkaa	  tarkasti	  ja	  menee	  kulman	  suoraviivaisesti	  pienellä	  tarkistuslenkillä.	  2.	  osuus	  samanlaista	  
jäljen	  yli	  risteilevää	  jäljestystä.	  2.	  kulma	  suoraviivaisesti	  makaus	  kiertäen.	  Sorkalle	  tullaan	  jäljen	  päällä	  ja	  sorkkaan	  
osoitetaan	  kiinnostusta.	  Erinomainen	  suoritus	  sekä	  koiralta	  että	  ohjaajalta.	  	  

VOI1	   48	   Rovaniemi	  (Mukkajärvi),	  12.9.2010	   MUJE	  KARI	  
Heppu	  ohjataan	  huolellisesti	  matkaan.	  Se	  jäljestää	  rauhallista	  vauhtia	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  vaihdellen	  tarkasti	  jälkeä	  
seuraten	  koko	  matkan.	  Jopa	  rodunomainen	  aaltoilu	  jäljen	  päällä	  katkeaa	  Hepulla	  kun	  tullaan	  jäljelle	  ja	  sitä	  seurataan	  
taas	  tovi	  tarkasti.	  Katko	  vaivatta	  yhdellä	  rengastuksella,	  muut	  kulmat	  pienillä	  takalenkeillä.	  Koko	  matkalla	  pari	  
nopeaa	  tarkastusta.	  Heppu	  merkkaa	  kaikki	  makuut	  huolellisesti	  nuuhkien.	  Kaato	  haltuun	  pysähtyen	  ja	  nuuhkien.	  
Erinomainen	  1.	  VOI-‐luokan	  jäljestys,	  ohjaaja	  luottaa	  koiraansa.	  	  

HAYZEHILL'S GREAT WARRIOR  FIN38485/07 

AVO0	   0	   Nilsiä	  (Lastukoski),	  16.5.2010	   RYYNÄNEN	  HEIKKI	  

HIGHTIDE'S TRADEMARK   FIN13756/06 

VOI1	   44	   Laitila,	  26.9.2010	   RASINPÄÄ	  JYRKI	  
Waldo	  nuuhkaisee	  alkumakausta	  ja	  aloittaa	  rauhallisen	  jäljestyksen	  maavainulla.	  Ensimmäinen	  ja	  toinen	  osuus	  
edetään	  tarkasti	  jäljen	  päällä.	  Kolmannen	  osuuden	  alussa	  tarkastuspyörähdys	  ja	  loppupuolella	  pysähdytään	  
tutkimaan	  riistanhajuja	  jäljen	  läheisyyteen.	  Hajuja	  tutkitaan	  lähes	  hukkaan	  asti,	  mutta	  lähdetään	  jatkamaan	  ohjaajan	  
kehoittaessa.	  Neljäs	  osuus	  tarkasti	  jäljestäen.	  Ensimmäinen	  kulma	  pienellä	  tarkastuslenkillä.	  Toinen	  kulma	  joka	  on	  
katko	  rengastamalla	  ja	  kolmas	  kulma	  pienillä	  tarkistuksilla.	  Makauksista	  merkataan	  ensimmäinen,	  toinen	  ja	  kolmas,	  
neljäs	  mennään	  vierestä	  pysähtymättä.	  Kaadolle	  jää	  ja	  se	  kiinnostaa.	  Erinomainen	  rauhallinen	  jäljestys.	  	  

VOI2	   38	   Marttila,	  5.9.2010	   KETOLA	  TAINA	  
Erinomaisesti	  ohjattu	  lähtö.	  Alkaa	  itsenäinen,	  pääosin	  maavainuinen	  lähes	  jälkiuraa	  etenevä	  jälkityö.	  Osuuksilla	  vain	  
muutama	  pieni	  tarkistuslenkki.	  N.	  50m	  ennen	  kaatoa	  lähtee	  seuraamaan	  riistapolkua,	  eikä	  etsimisestä	  huolimatta	  
löydä	  takaisin	  jäljelle,	  hukka.	  Makauksista	  kolme	  merkataan,	  yksi	  ohitetaan.	  Katkokulma	  rengastaen,	  muut	  kulmat	  
tarkasti.	  Kaadolle	  suoraan,	  omii	  sorkan.	  Erinomainen	  suoritus,	  jossa	  lähellä	  kaatoa	  oli	  epäonnea.	  	  

HIGHTIDE'S VIN DIESEL   FIN31639/07 

AVO1	   47	   Laitila,	  26.9.2010	   KIELO	  KARI	  
Innokas	  lähtö,	  ei	  juurikaan	  ehdi	  huomioida	  lähtömakausta	  jäljelle	  kiiruhtaessaan.	  Alkuviitoituksen	  jälkeen	  aluksi	  pari	  
laajempaa	  suunnanhakulenkkiä,	  jonka	  jälkeen	  aloittaa	  jarrutetusti	  jälkiuran	  päällä	  hyvin	  etenevän	  ja	  jälkitarkan	  
työskentelyn.	  Riistanjäljille	  tehdään	  useita	  pieniä	  tarkistuksia	  kaikilla	  osuuksilla,	  koiran	  hyvän	  vauhdin	  ja	  
määrätietoisen	  etenemishalun	  vuoksi	  tarkistukset	  eivät	  kuitenkaan	  haittaa	  etenevyyttä.	  Pariin	  otteeseen	  tosin	  koira	  



seisahtuu	  hetkeksi	  kysymään	  ohjaajalta	  neuvoa,	  mutta	  ohjaajan	  pysyessä	  vaiti	  päätyy	  jatkamaan	  työskentelyään	  
itsenäisesti.	  Koira	  osaa	  sopeuttaa	  vauhtinsa	  ja	  työskentelytapansa	  maaston	  mukaan,	  avokalliolle	  tultaessa	  koira	  
hiljentää	  vauhtia	  ja	  ottaa	  kallion	  erityisen	  tarkasti	  nopeuttaen	  taas	  normaaliin	  työskentelyyn	  metsäisen	  osuuden	  
alkaessa.	  Kulmat	  varmistaa	  rungonpituuden	  verran	  ulkokautta	  tarkistamalla,	  makaukset	  nuuhkii	  selvästi.	  Kaadolle	  
tulee	  jäljen	  päällä	  ja	  pysähtyy	  ja	  kääntyy	  ilmoittamaan	  ohjaajalle	  että	  tämä	  loppui	  nyt	  tähän.	  Erinomainen	  jälkikoira,	  
joka	  kaikilla	  osa-‐alueilla	  on	  täysin	  valmis	  voittajaluokkaan.	  	  

INDELIBLE CAPSICUM   FI12446/09  

AVO0	   0	   Marttila,	  6.6.2010	   SUONTO	  HANNU	  
Varovasti	  tutkien	  liikkeelle.	  Ensimmäinen	  osuus	  pieniä	  tarkistuksia	  tehden.	  Toisen	  osuuden	  puolivälissä	  
harhauduttiin	  riistajäljille	  ja	  jälki	  osoitettiin.	  Sama	  toistui	  osuuden	  lopulla.	  Kulmat	  tarkasti	  makuut	  tutkien.	  Kolmas	  
osuus	  hienoa	  jäljestystä,	  mutta	  kaato	  ohitettiin	  tarkoituksella	  ja	  mentiin	  tielle.	  Yritettiin	  vielä	  uudestaan	  ja	  sama	  
toistui.	  Koira	  tarvitsee	  vielä	  koulutusta.	  	  

INDELIBLE CATTHLEYA   FI12448/09  

AVO0	   0	   Marttila,	  6.6.2010	   SUONTO	  HANNU	  
Kun	  koira	  ei	  kymmenessä	  minuutissa	  suostunut	  lähtemään	  jäljelle,	  koe	  keskeytettiin.	  	  

JUJUCANS BETTY POOP   FIN17192/06 

VOI0	   0	   Keminmaa,	  15.8.2010	   SVAN	  TUULA	  
Nelli	  ohjataan	  jäljelle	  ja	  se	  jäljestää	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  käyttäen.	  Jäljestys	  on	  hyvin	  innokasta	  mutta	  laajat	  lenkit	  
jäljen	  molemmille	  puolille	  vie	  aikaa	  ja	  myös	  into	  alkaa	  vähitellen	  hiipua.	  Ensimmäinen	  kulma	  jolla	  katko	  laajalla	  
lenkillä,	  mutta	  heti	  sen	  jälkeen	  suoraviivainen	  poistuminen	  jäljeltä	  josta	  hukka.	  Puhdas	  jälki	  ja	  laajat	  lenkit	  jatkuvat,	  
toinen	  ja	  kolmas	  kulma	  pienillä	  tarkistuksilla.	  Makauksista	  ensimmäinen	  osoitetaan,	  seuraavat	  ylitetään.	  Viimeisen	  
osuuden	  alkaessa	  ylittyy	  aika	  ja	  koe	  keskeytetään.	  Innokas	  koira	  joka	  tänään	  metsän	  muiden	  hajujen	  vietävissä.	  	  

JUJUCANS BRUCE WILLIS   FIN17195/06 

VOI0	   0	   Rovaniemi	  (Olkkajärvi),	  30.5.2010	   PINOLA	  KARI	  

VOI1	   41	   Rovaniemi	  (Olkkajärvi),	  1.8.2010	   TUNKKARI	  TONI	  
Rommi	  ohjatusti	  jäljelle	  tarkastaen	  alkumakuun.	  Työrkentely	  on	  koko	  jäljen	  määrätietoista	  ja	  selvittää	  osuudet	  
rengastamalla,	  johtuen	  tuulesta.	  Kulmat	  yhdellä	  rengastuksella,	  katkokulma	  parilla	  renkaalla.	  Makauksista	  merkkaa	  
kolmannen.	  Ensimmäinen	  ja	  toinen	  makaus	  sivusta	  ohi	  ja	  neljännellä	  tarkastetaan	  ympäristö.	  Kaadolle	  ilmavainulla,	  
minkä	  osoitti	  pysähtymällä	  ja	  nuuhkimalla	  sorkkaa.	  Erinomainen	  suoritus	  koiralta,	  joka	  ei	  hetkeksikään	  pysähtynyt	  
miettimään	  mitä	  pitää	  tehdä.	  	  

VOI2	   33	   Keminmaa,	  15.8.2010	   SVAN	  TUULA	  
Rommi	  ohjataan	  jäljelle	  ja	  se	  jäljestää	  hyvin	  laajoja	  lenkkejä	  tehden	  jäljen	  molemmin	  puolin.	  Ensimmäiden	  osuuden	  
alussa	  ajaudutaan	  kauas	  jäljeltä	  josta	  hukka.	  Puhdas	  jälki,	  josta	  kulmalle,	  jossa	  katko	  ja	  se	  selvitetään	  yhdellä	  laajalla	  
lenkillä.	  Toinen	  ja	  kolmas	  kulma	  tarkastuslenkeillä.	  Makauksista	  kolme	  ensimmäistä	  ylitetään,	  neljäs	  osoitetaan	  
pysähtymällä.	  Kaadolle	  laajalla	  lenkillä,	  takakautta.	  Kaadon	  tutkii	  tarkasti.	  Laajat	  lenkit	  saavat	  jäljestyksen	  tuntumaan	  
hyvin	  epävarmalta.	  Usein	  lenkit	  ylittävät	  jäljen,	  mutta	  Rommi	  ei	  sitä	  halua	  noteerata.	  Vauhdikas	  jäljestäjä,	  joka	  saisi	  
olla	  tarkempi	  verijäljellä.	  	  

VOI0	   0	   Rovaniemi	  (Välijoki),	  5.9.2010	   FOUDILAINEN	  LEA	  
Rommi	  lähtee	  halukkaasti	  jäljelle.	  Eteneminen	  ilmavainuista	  ja	  reipasvauhtista.	  1.	  osuudella	  määrätietoinen	  
poistuminen	  linnun	  hajujen	  perään.	  Tästä	  hukka.	  Rommi	  on	  kovasti	  mieltynyt	  lintuihin	  ja	  tästä	  syystä	  jäljen	  aikana	  
huomattavan	  paljon	  turhia	  tarkisteluja.	  Makauksista	  vain	  toinen	  merkataan.	  Katkokulma	  laajenevin	  rengastuksin,	  
muut	  kulmat	  myös	  ongelmitta.	  Rommi	  ajautuu	  ennen	  kaatoa	  jäljen	  sivuun	  ja	  matka	  jatkuu	  kohti	  tietä.	  Tästä	  



palautus.	  Mutta	  eipä	  sorkan	  haju	  tartu	  vieläkään	  Rommin	  nenään	  ja	  sorkka	  ohitetaan	  jälleen	  aivan	  vierestä.	  Koe	  
keskeytyy	  tähän.	  Kyllä	  Rommi	  näytti	  osaavan	  jäljestää,	  mutta	  jälkiuskollisuutta	  lisää.	  Ja	  lintujen	  metsästys	  toiseen	  
koemuotoon.	  	  

VOI2	   34	   Rovaniemi	  (Mukkajärvi),	  12.9.2010	   MUJE	  KARI	  
Hyvin	  ohjatusti	  matkaan.	  Rommi	  jäljestää	  lähinnä	  maavainulla	  ja	  hyvin	  jälkitarkasti	  lähes	  koko	  matkan.	  Katko	  teettää	  
kolme	  hieman	  limittäistä	  rengastusta,	  mutta	  jatko	  löytyy.	  Muut	  kulmat	  tarkasti,	  mutta	  makauksista	  Rommi	  merkkaa	  
vain	  kaksi	  puolittain,	  muut	  yli.	  Neljännen	  osuuden	  lopulla	  Rommi	  seuraa	  sorkan	  jälkiä	  hukkaan.	  Palautus	  ja	  tarkasti	  
kaadolle,	  jonka	  ottaa	  haltuun.	  Hyvä	  jäljestys	  riistavassa	  maastossa,	  koirakon	  yhteistyö	  toimii.	  	  

JUJUCANS COCO CHANEL   FIN46581/07 

AVO0	   0	   Keminmaa,	  15.8.2010	   SVAN	  TUULA	  
Salla	  ohjataan	  jäljelle	  ja	  se	  alkaa	  pääosin	  ilmavainuisen	  jäljestämisen.	  Metsän	  muut	  hajut	  vievät	  kuitenkin	  pian	  jäljen	  
sivuun	  ja	  tuomitaan	  hukka.	  Puhdas	  jälki,	  jota	  hetken	  matkaa	  jälkitarkasti	  ja	  jälleen	  ajaudutaan	  sivuun	  eikä	  
omatoimisesti	  löydä	  jäljelle,	  joten	  toinen	  hukka.	  Puhdas	  jälki	  ja	  jälleen	  hetken	  kuluttua	  ennen	  kulmaa	  jäljen	  sivuun	  
josta	  kolmas	  hukka	  ja	  koe	  keskeytetään.	  Harjoitellen	  kaadolle.	  Tänään	  muut	  hajut	  veivät	  Sallaa,	  eikä	  jäljestys	  
muistunut	  mieleen	  tarpeeksi	  hyvin.	  Harjoittelulla	  kokemusta	  ja	  tulokset	  alkavat	  kyllä	  näkyä.	  	  

KORPPALON BELLA COOLA   FIN52149/08 

AVO1	   50	   Kouvola	  (Valkeala),	  25.7.2010	   KUKKOLA	  ASKO	  
Tänään	  Coola	  ei	  ole	  saanut	  aamuruokaansa,	  koska	  syödä	  mussuttaa	  ahnaasti	  häntä	  heiluen	  lähtömakauksen	  sekä	  
ensimmäisen	  ja	  toisen	  kulmamakauksen.	  Käyttää	  jäljestäessä	  etupäässä	  maavainua	  ja	  pienellä	  aaltoliikkeellä	  
maastoon	  sopivalla	  nopeudella	  etenee	  jälkeä.	  Kaikki	  osuudet	  hyvin,	  jäljen	  päällä	  tai	  aivan	  sen	  tuntumassa	  
aaltoliikkeestä	  johtuen.	  Molemmat	  kulmat	  tarkistaen.	  Kaadolle	  suoraan	  häntä	  heiluen	  ja	  ottaa	  sorkan	  suuhun	  
tuoden	  sen	  autolle	  ja	  siinä	  ryhmän	  ympäri	  sitä	  ylpeänä	  esittäen.	  Jäljentekopäivänä	  koiranohjaajan	  luottamus	  koiran	  
jäljestämistaitoon	  ei	  ollut	  kohdallaan,	  koska	  tarjosi	  tulokseksi	  nollan	  ja	  tänään	  sai	  kuitenkin	  jotain	  muuta.	  Upea	  
parivaljakko,	  jonka	  yhteistyö	  ja	  luottamus	  oli	  tänään	  kohdallaan.	  

AVO2	   35	   Lappeenranta	  (Ylämaa),	  22.8.2010	   PEKKALIN	  TUULA	  

KORPPALON CHEMAKUM   FIN52146/08 

AVO1	   40	   Kouvola	  (Vekaranjärvi),	  29.8.2010	   KUKKOLA	  ASKO	  

AVO1	   43	   Luumäki	  (Munne),	  1.8.2010	   MARKELIN	  SEPPO	  
Koira	  lähtee	  innokkaasti	  jäljelle.	  Hyvää	  reipasvauhtista	  jäljestystä	  kolmannen	  osuuden	  lopulle.	  Koira	  tekee	  juuri	  
ennen	  kaatoa	  laajan	  lenkin.	  Selviää	  kuitenkin	  itsenäisesti	  takaisin	  jäljelle.	  Kulmat	  jäljen	  mukaan,	  makauksia	  ei	  
merkkaan.	  Kaadon	  osoittaa	  nuuhkimalla.	  	  

LINMOOR YOUR MAJESTY   FIN42371/06 

AVO2	   33	   Marttila,	  16.5.2010	   SÄLLYLÄ	  TUIJA	  

LO'CUST BORN MY SOUND   FIN55036/08 

AVO2	   30	   Loimaa	  (Virttaa),	  23.5.2010	   KIELO	  KARI	  

AVO1	   46	   Marttila,	  16.5.2010	   KUKKOLA	  ASKO	  

AVO1	   45	   Sauvo,	  15.8.2010	   MARKELIN	  RAULI	  
Ohjattu	  lähtö.	  Maisa	  jäljestää	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  käyttäen	  reipasta	  kävelyvauhtia.	  Kaikki	  osuudet	  kuljetaan	  lähes	  



jäljen	  päällä.	  1.	  makuu	  merkataan	  selvästi	  pysähtyen	  ja	  nuuhkien	  ja	  kulma	  lenkitetään.	  2.	  kulma	  lenkillä	  makuu	  
ohittaen.	  Kaadon	  ohittaa	  lähes	  tielle,	  mutta	  palaa	  omatoimisesti	  sorkalle	  ja	  omisti	  sen	  ottaen	  suuhunsa.	  	  

VOI2	   38	   Laitila,	  26.9.2010	   KETOLA	  TAINA	  
Maisa	  ei	  innostu	  alkumakauksesta	  ohjaajan	  yrityksistä	  huolimatta,	  vaan	  halajaa	  innokkaasti	  jäljelle.	  Erinomaista,	  
pääosin	  maavainuista	  jälkityötä	  kolmannelle	  kulmalle,	  jossa	  laajat	  tarkistuslenkit.	  Tarkistuslenkit	  jatkuvat	  neljännellä	  
osuudella	  kunnes	  osuuden	  loppupuolella	  jälkeä	  ei	  enää	  löydy,	  hukka.	  Makaukset	  merkataan	  kaikki	  erinomaisesti.	  
Ensimmäinen	  kulma	  pienellä	  lenkillä,	  katkokulman	  tausta	  tutkitaan	  kahdella	  lenkillä,	  rengastaen	  löytyy	  uusi	  osuus.	  
Kolmannella	  kulmalla	  ensin	  pieni	  lenkki	  ja	  sitten	  laaja	  tarkistuslenkki.	  Kaadolle	  jälkeä	  pitkin,	  jää	  sorkalle.	  Hyvä	  
suoritus	  nuorelta	  koiralta,	  ohjaaja	  hyvässä	  yhteistyössä	  koiran	  kanssa.	  	  

MISTILY'S HIGHLAND TRIBUTE  FIN13057/01 

VOI1	   48	   Lieksa	  (Vuonislahti),	  10.7.2010	   HIRVONEN	  MARTTI	  
Nuuhkittuaan	  alkumakauksen	  aloittaa	  määrätietoisen	  jäljestyksen	  polveillen	  kahta	  puolta	  jälkiuraa.	  Kulmat	  tarkasti,	  
selvittää	  katkon	  vaivattomasti.	  Makauksista	  osoittaa	  kolme,	  yhden	  ylittää.	  Jää	  nuuhkimaan	  kaatoa.	  Täysin	  
itsenäisesti	  työskentelevä	  erinomainen	  jäljestäjä.	  	  

VOI1	   43	   Luumäki	  (Munne),	  1.8.2010	   MARKELIN	  SEPPO	  
Hyvä	  lähtö.	  Koira	  jäljestää	  sopivaa	  vauhtia.	  Suorilla	  osuuksilla	  useita	  melko	  laajoja	  lenkkejä,	  joilta	  palaa	  kuitenkin	  
nopeasti	  jäljelle.	  Kulmat	  hyvin.	  Katkokulma	  nopeasti	  ihmisen	  jälkiä.	  Kolmella	  ensimmäisellä	  makauksella	  hyvä	  
merkkaus,	  neljäs	  ohitetaan.	  Kaadon	  ottaa	  suuhunsa.	  	  

VOI1	   45	   Kouvola	  (Valkeala),	  25.7.2010	   PELKONEN	  PETRI	  
Koira	  tutkii	  alkumakauksen.	  Vauhti	  oli	  sopivaa	  koko	  matkan.	  Ensimmäisellä	  ja	  toisella	  osuudella	  tehtiin	  pieniä	  
tarkistuslenkkejä.	  3.	  ja	  4.	  jälkitarkasti.	  Ensimmäinen	  kulma	  laajoilla	  kaarroksilla	  uudelle	  osuudelle.	  Toinen	  joka	  oli	  
katkokulma	  veretyksen	  lopusta	  kaartaen	  uuden	  osuuden	  alkuun.	  Kolmas	  takaa	  varmentaen.	  Makauksesta	  osoitettiin	  
pikaisesti	  2.	  muut	  käveltiin	  yli.	  Sorkalle	  suoraan	  ja	  sitä	  jäätiin	  haistelemaan.	  	  

VOI2	   36	   Luumäki,	  5.9.2010	   KOSKINEN	  RAUNO	  

MOUNDHILL'S CAYENNE FIERY  FIN53409/05 

AVO2	   34	   Petäjävesi,	  23.5.2010	   NURMIRANTA	  OLAVI	  

AVO2	   30	   Nokia	  (Tottijärvi),	  1.8.2010	   RANTANEN	  SANNA	  
Alkumakaukselta	  ohjattu,	  innokas	  lähtö.	  Heti	  lähdön	  jälkeen	  pyöritellään	  kierroksia	  jäljen	  sivussa	  jotain	  muuta	  
tarkistellen	  ja	  pian	  niin	  määrätietoinen	  ja	  vauhdikas	  poistuminen	  jäljeltä,	  että	  tästä	  hukka.	  Paikoitellen	  Peppi	  osoittaa	  
hyvää	  jäljestystä,	  mutta	  paikoin	  työ	  etenee	  ainoastaan	  ohjaaja	  tahdosta,	  kun	  Pepin	  kiinnostus	  on	  muualla	  kuin	  
veressä.	  1.	  kulma	  ensin	  oikaisten,	  mutta	  palaten	  tutkimaan	  makaus.	  2.	  kulma	  makauksen	  tutkimisen	  jälkeen	  takaa	  
ilmavainulla	  3.	  osuudelle	  palaten.	  Kaadosta	  vierestä	  ohi,	  mutta	  ohjaajan	  runsain	  kehotuksin	  sorkka	  lopulta	  löytyy	  ja	  
sille	  jäädään.	  Ailahtelevaa	  työskentelyä	  tänään	  esittänyt	  koira.	  Kokemuksen	  ja	  harjoittelun	  myötä	  varmuuskin	  
varmasti	  löytyy.	  	  

NIMBLEWHIT INDELIBLE TOUCH  FIN15908/07 

VOI1	   45	   Loimaa	  (Virttaa),	  23.5.2010	   KORSBERG	  JUKKA	  

VOI1	   42	   Marttila,	  6.6.2010	   SOLLA	  VIRPI	  
Sisselille	  osoitetaan	  alkumakaus	  ja	  se	  aloittaa	  pääasiassa	  maavainuisen,	  itsenäisen	  jäljestyksen.	  Makauksista	  osoittaa	  
selvästi	  pysähtyen	  2.	  ja	  3.,	  ensimmäisellä	  pikanuuhkaus	  ja	  neljäs	  ohitetaan	  vielä	  vähemmällä	  huomiolla.	  Katkokulma	  
veretykseltä	  ohi	  n.	  20	  m,	  palaa	  takaisin	  1.	  osuuden	  veretykselle	  ja	  veretyksen	  loppupisteelle,	  josta	  kulkee	  
jäljentekijöiden	  jälkiä	  veretyksen	  uuteen	  alkukohtaan.	  Sissel	  tekee	  tarkistuslenkkejä	  varsinkin	  toisella	  ja	  kolmannella	  



osuudella.	  Toinen	  kulma	  tarkasti,	  kolmas	  tarkastuslenkittäen.	  Osittain	  hakkuuaukealta	  poistunut	  hirvikin	  voi	  teettää	  
töitä	  ja	  lisää	  tarkistuslenkkejä.	  Kaadolle	  pysähtyy	  sen	  osoittaen.	  Hyvä	  jälkipari,	  jossa	  ohjaaja	  tuntee	  koiransa	  ja	  
luottaa	  sen	  palaavan	  tarkastuslenkeiltä	  takaisin	  jälkiuralle.	  	  

VOI2	   34	   Sauvo,	  15.8.2010	   MARKELIN	  RAULI	  
Hyvin	  ohjattu	  lähtö.	  Sissel	  jäljestää	  enimmäkseen	  maavainua	  käyttäen	  rauhallista	  kävelyvauhtia.	  Kaikki	  osuudet	  
kuljetaan	  jälkiuran	  päällä.	  1.	  kulma	  jolla	  katkos,	  parilla	  lenkillä	  ja	  tekijän	  jälkiä	  apuna	  käyttäen.	  2.	  kulmaa	  lenkitetään	  
sinnikkäästi	  ja	  otetaan	  paluujälki,	  3.	  jäljen	  mukaisesti.	  Makuista	  4:s	  merkataan	  selvästi	  pysähtyen	  ja	  nuuhkien,	  muut	  
ohitetaan.	  Kaadon	  omisti	  nuuhkien	  ja	  jääden	  viereen.	  

VOI1	   49	   Sastamala,	  10.10.2010	   SUONTO	  HANNU	  
Reippaasti	  liikkeelle.	  Määrätietoista	  jäljestystä	  alusta	  loppuun.	  Tosin	  pari	  kertaa	  oltiin	  jopa	  6	  m	  uran	  sivussa.	  Kulmat	  
pienellä	  varmistuksella.	  Katko	  selvitettiin	  nopeasti.	  Ainut	  kauneusvirhe	  oli	  yhden	  makuun	  ohittaminen	  vierestä,	  muut	  
tutkien.	  Kaato	  innosti.	  	  

PEURAKANKAAN MÖRKÖ   FIN14443/08 

AVO1	   46	   Ristijärvi,	  24.7.2010	   SOHLMAN	  KARLA	  

AVO1	   48	   Kuhmo,	  18.7.2010	   HIRVONEN	  MARTTI	  

PEURAKANKAAN PIKKU MYY  FIN14441/08 

AVO1	   41	   Kuhmo,	  18.7.2010	   TAIPALEENMÄKI	  MIKKO	  

AVO0	   0	   Kajaani,	  5.9.2010	   ISKANIUS	  MAURI	  

PROWALDE'S MERRY MUSIC  FIN29088/04 

VOI0	   0	   Nokia	  (Tottijärvi),	  8.5.2010	   HEVONKORPI	  JUKKA	  

VOI-‐	   	   Nokia	  (Tottijärvi),	  4.7.2010	   SUONTO	  HANNU	  
Innokkaasti	  liikkeelle.	  Hienoa	  sopivavauhtista	  jäljestystä	  kolmannelle	  kulmalle,	  missä	  jäätiin	  pyörimään	  peuran	  
jäljille.	  Kun	  koiraa	  vietiin	  eteenpäin,	  pyöriminen	  jatkui	  ja	  ohjaaja	  keskeytti	  kokeen.	  Makuista	  osoitti	  kaksi,	  yksi	  ohi.	  
Ensimmäinen	  kulma	  hiukan	  yli	  nopeasti	  uuteen	  suuntaan	  kaartaen.	  Katko	  tekijän	  jälkiä.	  	  

VOI1	   47	   Nokia	  (Tottijärvi),	  1.8.2010	   KESKI-‐NISULA	  SANNA	  
Rauhallinen,	  hiljainen	  lähtö.	  Minttu	  jäljestää	  sopivaa	  kävelyvauhtia	  jälkitarkasti	  kaikki	  osuudet.	  1.	  kulmalla	  katko,	  
joka	  suoritetaan	  itsenäisesti	  hakien.	  2.	  kulmalla	  Minttu	  hakee	  ojasta	  vettä	  ja	  palaa	  takaisin	  itsenäisesti.	  3.	  kulma	  
pienellä	  tarkistuspistolla	  taakse.	  Kaadon	  nuuhkii	  ja	  jää	  sille.	  Makauksista	  merkkaa	  1.	  ja	  3.	  nopeasti,	  2.	  pysähtymällä	  ja	  
4.	  vierestä	  ohi.	  Rauhallinen	  varma	  jäljestäjä.	  Makaukset	  voisi	  merkata	  paremmin.	  

QUADMIR'S BOOGIE WOOGIE  FIN30282/08 

VOI1	   47	   Kuhmo,	  23.5.2010	   MALO	  TIMO	  

VOI1	   42	   Ristijärvi,	  24.7.2010	   TAIPALEENMÄKI	  MIKKO	  

QUADMIR'S DIVINE KHEPRI   FIN20811/04 

VOI1	   42	   Nokia	  (Tottijärvi),	  1.8.2010	   KESKI-‐NISULA	  SANNA	  
Rauhoitettu,	  ohjattu	  lähtö.	  1.	  osuus	  ristiin	  rastiin	  juoma-‐	  ja	  kakkatauon	  kera.	  1.	  kulmalla	  peuran	  jäljet	  aiheuttavat	  
pyörimistä,	  mutta	  jäljestys	  jatkuu	  kehoituksesta.	  2.,	  3.	  ja	  4.	  osuus	  välillä	  jälkitarkasti,	  välillä	  risteillen	  sivuun.	  2.	  
kulmalla	  katko,	  jonka	  Aatu	  suorittaa	  hakien.	  3.	  kulma	  hieman	  oikaistaan.	  Makauksista	  1.	  ohi	  sivusta,	  2.	  merkataan	  



pysähtyen	  ja	  3.	  ja	  4.	  nopeasti	  nuuhkaisten.	  Kaadon	  nuuhkii	  ja	  jää	  sille.	  Innokas	  jäljestäjä.	  Useat	  peuranjäljet	  
aiheuttavat	  poistumisia	  jäljeltä,	  mutta	  Aatu	  palaa	  itsenäisesti	  jäljelle	  ja	  jäljestys	  etenee	  kokoajan.	  	  

QUADMIR'S DUPLEX LORD   FIN30280/08 

AVO0	   0	   Ristijärvi,	  24.7.2010	   SOHLMAN	  KARLA	  

QUADMIR'S NOBLE IDJA   FIN21296/06 

VOI2	   32	   Vesilahti	  (Narva),	  2.5.2010	   VESTU	  JOUNI	  

VOI1	   50	   Nokia	  (Tottijärvi),	  4.7.2010	   KULO	  HEIKKI	  
Vauhdikkaasti	  matkaan.	  Muutamia	  kaartoja	  jäljen	  sivussa,	  muuten	  jälkitarkasti.	  Kulmat	  hienosti,	  samoin	  katko.	  
Makuut	  Vallu	  merkkaa	  kaikki.	  Tyylipuhdas	  hieno	  suoritus.	  	  

VOI1	   41	   Nokia	  (Tottijärvi),	  1.8.2010	   KESKI-‐NISULA	  SANNA	  
Todella	  innokas	  lähtö.	  Vallu	  jäljestää	  reipasta	  vauhtia	  välillä	  jälkitarkasti,	  välillä	  pyörien	  jäljen	  sivuilla.	  1.	  kulmalla	  
katko,	  jonka	  Vallu	  suorittaa	  vauhdilla.	  2.	  ja	  3.	  kulma	  lenkein	  kulman	  taakse.	  Makaukset	  ylittää	  nopeasti	  
pysähtymättä.	  Todella	  vauhdikasta	  menoa!	  Onnekki	  Vallu	  malttoi	  pitää	  yhden	  uintitauon	  kuumassa	  metsässä.	  	  

QUADMIR'S NOBLE MINTA   FIN21294/06 

VOI1	   42	   Kuhmo,	  23.5.2010	   FOUDILAINEN	  LEA	  

VOI1	   45	   Kajaani,	  5.9.2010	   TAIPALEENMÄKI	  MIKKO	  

VOI1	   45	   Pyhäntä,	  29.8.2010	   SIMONEN	  JOUNI	  
Hyvin	  ohjattu	  lähtö.	  Titta	  jäljestää	  jäljen	  päällä	  rauhallisesti	  edeten.	  1.	  kulman	  Titta	  menee	  suoraviivaisesti.	  2.	  osuus	  
edetään	  kuten	  ensimmäinenkin.	  Katkokulman	  Titta	  selvittää	  pienellä	  renkaalla	  vaivatta.	  3.	  osuudella	  puolen	  välin	  
jälkeen	  joutuu	  koira	  tekemään	  laajahkon	  tarkastuslenkin,	  mutta	  löytää	  jäljen	  itsenäisesti.	  Kaksi	  viimeistä	  osuutta	  
Titta	  jäljestää	  tarkasti	  häiriöstä	  huolimatta.	  Sorkalle	  tullaan	  suoraan	  ja	  sitä	  jäädään	  syömään.	  Makauksista	  2	  Titta	  
merkkaa	  hyvin	  ja	  2	  ylittää.	  Erinomainen	  suoritus.	  	  

QUADMIR'S NORTH LAKRITS  FI54676/09 

AVO1	   49	   Kajaani,	  5.9.2010	   TAIPALEENMÄKI	  MIKKO	  

QUADMIR'S NORTH LILAC   FI54677/09 

AVO1	   45	   Nokia	  (Tottijärvi),	  1.8.2010	   RANTANEN	  SANNA	  
Rauhoitettu,	  ohjattu	  lähtö.	  Ilma-‐	  ja	  maavainulla	  vuorotteleva	  nuori	  sopivavauhtinen	  jäljestäjä.	  Välillä	  ilmavainu	  
kuljettaa	  hieman	  jäljen	  sivuun,	  samoin	  tekevät	  riistapolkujen	  tarkistukset.	  Näiltä	  palataan	  kuitenkin	  itsenäisesti	  
takaisin.	  Nuoruus	  näkyy	  parina	  ”mörkönä”	  matkan	  varrella;	  sekä	  opas	  että	  pahka	  puussa	  eivät	  Lystin	  mielestä	  oikein	  
kuulu	  metsään.	  Näistä	  haukkumisen	  kohteista	  kuitenkin	  selvitään	  eteenpäin.	  Molemmat	  makaukset	  merkataan	  
hyvin,	  jälkimmäinen	  kahdesti.	  Kulmat	  tarkasti.	  Kaadolle	  ilmavainulla,	  jää	  tutkimaan	  sorkkaa.	  Lupaava	  nuori	  jäljestäjä.	  	  

QUADMIR'S ROSA TIPS   FIN25941/04 

VOI0	   0	   Vesilahti,	  12.6.2010	   KETOLA	  TAINA	  
Koira	  ei	  juurikaan	  välitä	  alkumakauksesta	  vaan	  ilmavainulla	  ja	  lujalla	  vauhdilla	  metsään.	  Edetään	  jäljen	  suuntaisesti,	  
mutta	  koira	  ajautuu	  jäljeltä	  3	  kertaa	  niin	  kauas	  toisen	  osuuden	  puoliväliin	  mennessä,	  että	  on	  tuomittu	  hukat	  ja	  
tuomari	  keskeyttää	  kokeen.	  Tänään	  innokkaalla	  koiralla	  oli	  kaikki	  muuta	  mielessä	  kuin	  verijälki.	  	  

QUADMIR'S SAGA MAGNUM   FIN16336/07 



AVO0	   0	   Vesilahti,	  12.6.2010	   KETOLA	  TAINA	  
Alkumakaus	  tutkitaan	  nopeasti	  ja	  vauhdilla	  jäljelle.	  Vauhti	  kostautuu	  pian	  kun	  koira	  etenee	  määrätietoisesti	  jäljeltä.	  
1.	  hukka.	  Edetään	  puhdasta	  jälkeä	  n.	  30	  metriä	  ja	  koira	  saa	  vainun	  metsäkanalinnusta	  joka	  lähtee	  koiran	  edestä.	  2.	  
hukka.	  Uuden	  alun	  jälkeen	  hyvää	  jäljen	  päällä	  aaltoillen	  etenevää	  jälkityötä.	  Makauksen	  merkkaa	  erinomaisesti.	  
Kulmalta	  	  lähdetään	  määrätietoisesti	  jäljeltä.	  3.	  hukka.	  Harjoitellen	  loppuun.	  Sorkka	  kiinnosti.	  Tänään	  riistarikas	  
maasto	  oli	  verijälkeä	  kiinnostavampaa.	  

QUADMIR'S TARANATHA   FI27502/09 

AVO1	   40	   Kajaani,	  5.9.2010	   ISKANIUS	  MAURI	  

QUADMIR'S TARANTAN   FI27504/09 

AVO1	   43	   Maalahti	  ,	  8.5.2010	   NUMMIJÄRVI	  JARMO	  

AVO1	   42	   Närpiö,	  13.6.2010	   NUMMIJÄRVI	  JARMO	  

AVO2	   37	   Maalahti	  ,	  11.6.2010	   LERSTRAND	  TORSTEN	  

VOI0	   0	   Närpiö	  (Bäckby),	  19.9.2010	   YLIKOSKI	  KAI	  

QUADMIR'S TARANTELLA   FI27503/09 

AVO1	   43	   Vesilahti,	  12.6.2010	   KETOLA	  TAINA	  
Erinomaisesti	  ohjattu	  lähtö.	  Koira	  aloittaa	  itsenäisen	  pääosin	  ilmavainuisen	  jälkityön.	  Etenevyys	  kärsii	  riistapolkujen	  
tutkimisen	  ja	  jäljen	  kummallakin	  puolella	  tehtyjen	  lenkkien	  vuoksi.	  Lenkit	  ovat	  kuitenkin	  vain	  korkeintaan	  jälkinarun	  
pituisia.	  Makaukset	  merkataan	  erinomaisesti.	  1.kulma	  laajalla	  lenkillä.	  2.kulma	  pienellä	  lenkillä.	  Kaadosta	  saa	  vainun	  
kaukaa.	  Ilmavainulla	  jäljen	  päällä	  aaltoille	  sorkka	  löytyy.	  Iän	  karttuessa	  varmuus	  lisääntyy.	  Muuten	  erinomaista	  työtä	  
nuorelta	  koiralta.	  	  

AVO1	   47	   Ristijärvi,	  24.7.2010	   TAIPALEENMÄKI	  MIKKO	  

RIVERANDO CASABLANCA   FIN28723/07 

AVO3	   28	   Luumäki	  (Munne),	  2.5.2010	   PEKKARINEN	  AILA	  
Lähtö	  ohjataan.	  1.	  osuudella	  pääsääntöisesti	  ilmavainuista	  jäljestystä	  1.	  kulmalle,	  jossa	  makuu	  tutkitaan,	  mutta	  
suunta	  ei	  selviä	  ja	  joutuu	  riistan	  jäljille	  niin	  kauas	  verijäljestä	  että	  tulee	  1.	  hukka.	  Palautuksen	  jälkeen	  hetki	  hyvää	  
jäljestystä,	  mutta	  riistan	  jäljet	  houkuttelevat	  uudelleen	  pois	  jäljeltä	  ja	  tulee	  2.	  hukka.	  Palautuksen	  jälkeen	  mallikasta	  
jälkitarkkaa	  2.	  kulmalle,	  jossa	  makuu	  tutkitaan	  ja	  kulma	  jäljen	  mukaisesti	  3.	  osuudelle,	  joka	  tarkasti	  aina	  kaadolle	  asti.	  
Kaadon	  tutkii	  ja	  jää	  sen	  luo.	  Osoitti	  kykyä	  jäljestää,	  mutta	  tänään	  riistan	  jäljet	  aiheuttivat	  päänvaivaa.	  

AVO0	   0	   Espoo	  (Kalmari),	  9.6.2010	   SAVOLAINEN-‐PULLI	  SATU	  
Ohjattu	  lähtö.	  Dino	  jäljestää	  miellyttävää	  kävelyvauhtia	  aaltoillen	  jäljen	  päällä	  1.	  osuuden	  ja	  2.	  osuuden	  
loppupuolelle.	  Osuuden	  loppupuolella	  mielenkiintoisemmat	  hajut	  vievät	  koiran	  huomion	  ja	  se	  lopettaa	  jäljestyksen.	  
3	  hukkaa	  seuraavat	  toisiaan	  ja	  koe	  keskeytetään.	  Mennään	  harjoitellen	  loppuun.	  Lisää	  harjoitusta	  niin	  tulokset	  
paranevat	  varmasti.	  Tänään	  Dinoa	  ei	  huvittanut	  seurata	  verijälkeä	  kaadolle	  asti.	  	  

AVO3	   29	   Espoo	  (Kalmari),	  13.6.2010	   KUPARINEN	  JUKKA	  
Nopea	  lähtö.	  1.	  osuus	  ripeää	  maavainuista	  etenemistä	  jäljen	  molemmin	  puolin	  aaltoillen.	  1.	  kulman	  kiersi	  ja	  toisen	  
oikaisi.	  Toisella	  osuudella	  suora	  poistuminen	  jäljeltä	  ja	  tuli	  hukka.	  Kolmannella	  osuudella	  jälleen	  niin	  pitkälle	  sivuun	  
että	  tuli	  toinen	  hukka.	  Palautuksen	  jälkeen	  pyörivää	  etenemistä	  kaadolle,	  jolle	  tuli	  takakautta	  ja	  kaato	  kiinnosti.	  
Tänään	  ei	  Dinoa	  jäljestämien	  kiinnostanut	  tarpeeksi.	  	  



AVO3	   26	   Kouvola	  (Elimäki),	  4.7.2010	   VUORI	  PAUL	  
Dino	  nuuhkaisee	  makuuta.	  Osa	  opastusalueesta	  ohjaten,	  loppu	  itsenäisesti.	  Jäljestäessä	  käytetään	  melko	  paljon	  
ilmavainua	  joka	  tuulisessa	  kohdassa	  vie	  koiran	  pois	  jäljen	  päältä.	  Jäljen	  sijainnista	  kuitenkin	  ollaan	  tietoisia.	  Vauhtina	  
sopiva	  kävelyvauhti.	  Ensimmäisellä	  osuudella	  jäljen	  sivulle	  mennään	  kaksi	  kertaa	  tuulen	  vaikutuksesta.	  Kaarrokset	  
pieniä.	  Makuu	  nuuhkitaan.	  Kulmalla	  n.	  10	  m	  mittainen	  kaarros.	  Toista	  osuutta	  melkein	  loppuun	  tarkasti	  jäljellä.	  
Valitettavasti	  jäljen	  päällä	  oli	  myös	  nukahtanut	  rusakko,	  joka	  heräsi	  kolmikkomme	  saapuessa	  paikalle.	  Koira	  ei	  
rusakkoa	  havainnut	  mutta	  kiinnostui	  tuoreista	  jäljistä	  ja	  lähti	  niiden	  perään.	  Vielä	  lentoon	  lähtenyt	  lintu	  täydensi	  
häiriön	  ja	  ohjaaja	  halusi	  koiran	  takaisin	  jäljelle.	  Palautus	  lähelle	  kulmaa.	  Dino	  jäljestää	  kulmalle,	  merkitsee	  makuun	  ja	  
palaa	  rusakkojäljelle,	  josta	  nyt	  toinen	  hukka.	  Palautuksen	  jälkeen	  suoraan	  jälkeä	  pitkin	  kaadolle,	  jota	  nuuhkii.	  Hyvä	  
suoritus,	  valitettava	  riistahäiriö	  sekoittaa	  koiran	  pään	  hetkeksi.	  	  

AVO1	   46	   Kouvola	  (Valkeala),	  25.7.2010	   PELKONEN	  PETRI	  
Koira	  tutkii	  alkumakauksen	  ja	  aloittaa	  sopivavauhtisen	  jälkitarkan	  jälkityöskentelyn.	  Ensimmäisellä	  osuudella	  tehdään	  
muutama	  pieni	  tarkistus.	  Toisella	  vähän	  isompi	  lenkki.	  Kolmas	  jälkitarkasti.	  Ensimmäinen	  makaus	  kävellään	  yli.	  Kulma	  
selvitetään	  pienellä	  takavarmistuksella.	  Toinen	  makuu	  osoitetaan,	  kulma	  hyvin.	  Sorkalle	  tullaan	  jälkeä	  pitkin.	  Se	  
kiinnosti	  ja	  sitä	  jäätiin	  haistelemaan.	  Ohjaajalla	  hyvä	  luotto	  koiraan,	  joka	  teki	  tänään	  hienon	  suorituksen.	  	  

VOI1	   40	   Luumäki	  (Munne),	  1.8.2010	   HUOVILA	  KATI	  
Nopeasti	  haisteltu	  alkumakaus,	  mistä	  lähes	  itsenäisesti	  jäljelle.	  Osuudet	  Dino	  kulkee	  lähes	  jäljen	  päällä	  aaltoillen.	  
Sorkan	  jäljet,	  linnun	  sulka	  ja	  jättösarvet	  haistellaan	  tarkasti	  jäljen	  sivuilla	  tehdyillä	  pistoilla	  ja	  tarkastuksilla.	  
Makaukset	  eivät	  kiinnostaneet,	  yli	  kävellen	  tai	  ohi	  aaltoillen	  jäljellä.	  Katkokulma	  ja	  2-‐kulma	  tarkasti,	  3-‐kulma	  
tarkastuslenkillä.	  Kaadolle	  jäi,	  haisteli	  sorkkaa.	  Rauhallinen	  suoritus.	  	  

VOI0	   0	   Espoo	  (Kalmari),	  15.8.2010	   RANTANEN	  SANNA	  	  
Dino	  rauhoitellaan	  ja	  sitten	  ohjatusti	  töihin.	  Pian	  alun	  jälkeen	  pyöritellään	  laajoilla	  lenkeillä	  jäljen	  sivussa.	  Välillä	  
käväistään	  verellä,	  mutta	  pyöritys	  jatkuu,	  joten	  1.	  hukka.	  Palautukselta	  lähes	  suoraan	  makaukselle,	  joka	  merkataan.	  
Hyvin	  1.	  kulmalle,	  josta	  rengastuksen	  jälkeen	  uimaan	  lammelle	  jäljen	  takana.	  Matka	  ei	  jatku,	  2.	  hukka.	  2.	  osuus	  hyvin,	  
makaus	  ohittuu	  vierestä.	  2.	  kulmalla	  katkolla	  pitkälle	  veren	  lopusta	  yli,	  sitten	  takaisin	  jäljelle,	  josta	  matka	  jatkuu	  
paluusuuntaan	  aina	  vain	  suoraan.	  Katko	  ei	  selviä,	  joten	  3.	  hukka	  ja	  koe	  keskeytyy.	  Harjoitellen	  kaadolle.	  Pätkittäin	  
Dino	  jäljesti	  hienosti,	  mutta	  tänään	  ei	  tainnut	  aivan	  olla	  paras	  työpäivä.	  	  

VOI0	   0	   Espoo	  (Kalmari),	  3.10.2010	   KUPARINEN	  JUKKA	  
Vauhdikas	  lähtö.	  Koira	  jäljestää	  reipasta	  vauhtia	  pääosin	  maavainua	  käyttäen.	  1.	  ollut	  katkokulma	  mennään	  vauhdilla	  
yli	  niin	  pitkäksi,	  että	  tuli	  hukka.	  Toinen	  osuus	  jäljen	  molemmin	  puolin	  pyörien.	  Toinenkin	  kulma	  mentiin	  pitkäksi	  ja	  
tuli	  toinen	  hukka.	  Kolmannen	  osuuden	  alussa	  suora	  poistuminen	  jäljeltä	  ja	  kolmas	  hukka	  keskeyttää	  kokeen.	  1.	  
makuun	  kiertää	  ja	  toisen	  osoittaa	  vain	  nopeasti	  pysähtyen.	  Tänään	  koiran	  kiinnostus	  ei	  kohdistunut	  jälkeen	  vaan	  
aivan	  johonkin	  muuhun.	  	  
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VOI1	   46	   Luumäki	  (Munne),	  2.5.2010	   KUKKOLA	  ASKO	  
Tänään	  Jadella	  niin	  hankala	  koemaasto,	  että	  jos	  olisin	  ollut	  itse	  koiranohjaaja,	  olisin	  jokaisella	  osuudella	  kironnut	  niin	  
lujaa,	  että	  männyn	  kävyt	  tippuvat	  puusta	  alas.	  Jade	  istutetaan	  lähdön	  tuntumaan.	  Siinä	  koira	  rauhoitetaan	  ja	  yhdessä	  
lähdetään	  tutkimaan	  lähtömakausta.	  Tänään	  se	  osoitetaan	  erittäin	  hyvin.	  Rankasta	  maastosta	  johtuen	  eteneminen	  
on	  hyvin	  rauhallista	  ja	  melkein	  koko	  koeaika	  joudutaan	  käyttämään,	  jotta	  kaadolle	  saavuttaisiin.	  Käyttää	  
jäljestäessään	  etupäässä	  maavainua.	  Heti	  lähdöstä	  lähtien	  ohjaaja	  osoittaa	  hyvää	  narunkäsittelyä	  ja	  yhteistyö	  toimii	  
saumattomasti	  kaikki	  osuudet	  kaadolle	  asti.	  Ensimmäinen	  osuus	  hyvin	  kulmalle,	  jossa	  myös	  katkos.	  Ylittää	  kulman	  ja	  
kaartaa	  seuraavan	  osuuden	  suuntaan	  sen	  nopeasti	  löytäen.	  Toinen	  osuus,	  joka	  on	  rankkaa	  hakkuu	  jätettä,	  edetään	  
rauhallisesti	  kulmalle,	  joka	  tarkistetaan	  kolmannelle	  osuudelle.	  Kolmas	  osuus	  samanlaista	  maastoa	  kulmalle,	  missä	  
koira	  tarkistaa	  kulman	  ja	  tarvitsee	  kehoituksen.	  Neljäs	  osuus	  edeltävien	  kaltainen.	  Saavutaan	  kaadolle,	  mikä	  
ohitetaan	  80	  senttimetrillä.	  Koira	  meinaa	  ohittaa	  kaadon	  ja	  siinä	  vaiheessa	  ohjaaja	  kääntyy	  tuomariin	  päin	  ja	  silmät	  



rävähtävät	  auki	  kuin	  teevadit.	  Olettamuksesta	  näkee,	  että	  jännitys	  tiivistyy	  ja	  ohjaaja	  seisoo	  paikoillaan	  kun	  
pronssipatsas.	  Syvä	  helpotuksen	  huokaus	  kuuluu,	  kun	  koira	  kuitenkin	  tulee	  kaadolle	  ja	  osoittaa	  sen	  erittäin	  hyvin.	  
Makauksesta	  ensimmäinen,	  kolmas	  ja	  neljäs	  erittäin	  hyvin	  osoittaen.	  Toisen	  ohittaa,	  kääntyy	  makauksen	  suuntaan,	  
mutta	  ei	  mene	  sitä	  kuitenkaan	  osoittamaan.	  Kerta	  kaikkisen	  upea	  suoritus	  parivaljakolta	  noin	  kohtuuttomassa	  
maastossa.	  	  

VOI1	   47	   Loimaa	  (Virttaa),	  23.5.2010	   MARKELIN	  RAULI	  

VOI2	   38	   Espoo	  (Kalmari),	  13.6.2010	   NIEMI	  ILKKA	  
Jade	  nuuhkii	  alkumakauksen,	  sitten	  ohjatusti	  jäljelle.	  Edetään	  jarrutettuna	  sopivaa	  vauhtia	  pääasiassa	  ilmavainulla	  
tehden	  aika-‐ajoin	  pientä	  sik-‐sak	  kuviota	  jäljen	  päällä.	  Se	  ei	  haittaa	  edes	  etenevyyttä.	  Muutama	  pieni	  kaarros	  jäljen	  
sivulle	  tehdään,	  mutta	  3.	  osuuden	  loppupuolella	  poistutaan	  jäljeltä	  etuviistoon	  määrätietoisesti,	  josta	  tuomitaan	  
hukka.	  1.	  ja	  2.	  kulmat	  tarkasti,	  katkokulma	  yhdellä	  kierroksella	  veretyksen	  alkuun.	  Kaikki	  makaukset	  merkataan	  
selkeästi	  pysähtymällä	  ja	  nuuhkimalla.	  Kaadosta	  on	  vainu,	  mutta	  se	  kierrettiin	  aivan	  läheltä	  ennen	  kuin	  se	  löytyi.	  
Kaato	  kiinnostaa	  ja	  sitä	  jäädään	  nuuhkimaan.	  Hyvä	  suoritus,	  mutta	  yksi	  liian	  houkutteleva	  ilmavainu	  jäljen	  sivulta.	  

VOI3	   28	   Kouvola	  (Elimäki),	  4.7.2010	   MARKELIN	  SEPPO	  
Hyvä	  lähtö.	  Ensimmäinen	  osuus	  hyvää,	  sopivavauhtista	  jäljestystä.	  Toisella	  osuudella	  muutamia	  laajoja	  lenkkejä,	  
kolmas	  osuus	  hyvin.	  Neljännellä	  osuudella	  määrätietoinen	  poistuminen,	  josta	  hukka.	  Kaikilla	  makauksilla	  hyvä	  
merkkaus.	  Ensimmäinen	  kulma	  hyvin.	  Toinen	  kulma	  isolla	  lenkillä.	  Katkoa	  ei	  selvitä	  ja	  tulee	  hukka.	  Kaadon	  osoittaa	  
nuuhkimalla.	  	  

VOI2	   32	   Espoo	  (Kalmari),	  15.8.2010	   RANTANEN	  SANNA	  
Määrätietoinen	  ohjattu	  lähtö.	  Jade	  jäljestää	  kaikki	  osuudet	  samalla	  tyylillä:	  osin	  hienosti	  aivan	  jäljen	  päällä,	  mutta	  
kaikille	  osuuksille	  mahtui	  useampia	  tarkistuslenkkejä	  jäljen	  tuntumassa.	  Osalta	  näistä	  palataan	  ohjaajan	  
kehoituksesta.	  Osalta	  itsenäisesti.	  Kolmannen	  osuuden	  alussa	  kuljetaan	  jäljestä	  sivuun	  eikä	  Jade	  palaa	  verelle	  
takaisin	  vaan	  etenee	  aina	  hukkaan	  asti.	  Viimeisen	  osuuden	  lopussa	  tarkistuspyörityksiä	  on	  paljon.	  Kulmat	  Jade	  ottaa	  
tarkasti,	  mutta	  heti	  kulman	  jälkeen	  pyörähdykset	  seuraavan	  osuuden	  alussa.	  Katko	  veretyksen	  loppuun,	  sitten	  
hakien	  seuraavalle	  osuudelle.	  Makauksista	  3	  merkataan.	  Yksi	  ohittuu.	  Kaadolle	  jäljen	  päällä,	  jää	  tutkimaan	  sorkkaa.	  
Jade	  osaa	  jäljestää,	  mutta	  tänään	  työskentely	  olisi	  voinut	  olla	  suoraviivaisemmin	  etenevää.	  	  

VOI2	   35	   Ruovesi	  (Ylä-‐Vääri),	  12.9.2010	   RASINPÄÄ	  JYRKI	  
Jade	  tutkii	  tarkasti	  alkumakausta	  ja	  aloittaa	  aaltoilevan	  jäljestyksen	  jäljen	  päällä	  edeten	  käyttäen	  maa-‐	  ja	  ilmavainua.	  
Heti	  ensimmäisen	  osuuden	  alussa	  lähdetään	  riistanjäljille,	  mistä	  tuomitaan	  hukka.	  Palautuksen	  jälkeen	  jatketaan	  
ensimmäiselle	  kulmalle,	  joka	  tarkasti.	  Toinen	  osuus	  mennään	  tarkasti	  aina	  kulmalle	  saakka,	  joka	  on	  katkokulma.	  
Katko	  selvitetään	  usealla	  rengastuksella.	  Kolmannella	  osuudella	  vähän	  pyörimistä	  makauksen	  jälkeen,	  muuten	  
mennään	  tarkasti.	  Kolmas	  kulma	  myös	  tarkasti,	  mutta	  heti	  neljännen	  osuuden	  alussa	  pyöritään	  kauan	  jäljen	  sivussa,	  
mistä	  kuitenkin	  palataan	  kehottamalla	  jatkamaan.	  Loppujälki	  edetään	  tarkasti	  kaadolle	  saakka.	  Kaikki	  makaukset	  
Jade	  merkkaa	  hyvin,	  ja	  kaatoa	  jää	  tutkimaan.	  Hyvä	  jäljestys,	  jonka	  riistanjäljille	  lähtö	  pilasi.	  	  

VOI1	   44	   Espoo	  (Kalmari),	  14.11.2010	   SAVOLAINEN-‐PULLI	  SATU	  
Ohjattu	  lähtö.	  Jade	  jäljestää	  kaikki	  osuudet	  käyttäen	  sekä	  maa-‐	  että	  ilmavainua	  tehden	  runsaasti	  pieniä	  tarkistuksia	  
jäljen	  sivussa.	  Makauksista	  1.	  ohitetaan	  ja	  muut	  merkataan	  pysähtyen.	  1.	  kulmalla	  oleva	  katko	  selviää	  rengastamalla	  
ja	  jäljentekijöiden	  jälkiä	  käyttäen.	  2.	  kulma	  rengastaen	  ja	  3.	  kulma	  runsain	  lenkein.	  Kaadolle	  Jade	  tulee	  suoraan	  ja	  
omistaa	  sen	  nuuhkien.	  	  

SARKOS ALMA    FI33769/09  

AVO1	   47	   Janakkala	  (Heinäjoki),	  16.5.2010	   KEMPPAINEN	  PASI	  
Nuorelle	  jäljestäjälle	  osoitetaan	  hyvin	  päivän	  tehtävä,	  alkumakuun	  tutkinta	  ja	  sitten	  mennään	  miellyttävää	  
kävelyvauhtia	  edeten	  ja	  pääasiassa	  maavainua	  käyttäen	  kaadolle	  saakka.	  Vain	  1	  osuuden	  puolivälissä	  yksi	  reilumpi	  
tarkistuslenkki,	  muutoin	  edetään	  jälkiuralla.	  1.	  kulma	  jäljen	  mukaisesti,	  makuu	  hyvin	  osoittaen,	  2.	  kulma	  narun	  



mittaisella	  taustalenkillä,	  makuu	  ohittaen.	  Kaadolle	  suoraan	  ilmavainua	  käyttäen	  ja	  sitä	  tutkimaan	  jääden.	  
Erinomainen	  itsenäinen	  suoritus	  ensikertalaiselta	  jäljestäjältä.	  	  

AVO2	   33	   Espoo	  (Kalmari),	  13.6.2010	   NIEMI	  ILKKA	  
Alkumakaukselta	  rauhallisesti	  liikkeelle.	  1.	  osuuden	  alkupuolla	  edetään	  hitaasti	  tehden	  useita	  tarkistuksia	  jäljen	  
sivuille,	  lopulta	  oltiin	  jo	  niin	  kauan	  poissa	  jäljeltä,	  että	  tuomittiin	  hukka.	  Palautuksen	  jälkeen	  jäljestäminen	  oli	  
muutoin	  hyvää,	  mutta	  vauhti	  oli	  hieman	  liiankin	  rauhallinen.	  Käytettiin	  maksimiaika,	  mikä	  kuitenkin	  johtui	  eniten	  
jäljen	  sivustojen	  tarkisteluista	  1.	  osuudella.	  1.	  makaus	  ohitettiin,	  2.	  merkattiin	  pysähtymällä	  nuuhkaisemaan.	  Kulmat	  
tarkasti.	  Alma	  jäi	  nuuhkimaan	  kaatoa.	  	  

AVO3	   26	   Loppi	  (Keihäsjärvi),	  30.5.2010	   LINDBLOM	  ALF	  
Rauhallinen	  ja	  ohjattu	  hyvä	  lähtö.	  Alkumakausta	  tutkitaan.	  Alma	  lähtee	  hieman	  epäröiden	  liikkeelle.	  Heti	  alussa	  
ilmeisesti	  hirven	  aiheuttamat	  äänet	  hieman	  pelottaa,	  mutta	  tovin	  epäröityään	  jatketaan	  matkaa.	  Jäljestys	  on	  melko	  
tarkkaa.	  Ensimmäinen	  kulma	  selviää	  hyvin	  pienen	  tarkistuksen	  jälkeen.	  Toinen	  osuus	  melko	  tarkasti	  ilman	  
tarkistuksia.	  Toisen	  kulman	  kohdalla	  ehkä	  metso	  lähtee	  lentoon.	  Metson	  tuoreet	  hajut	  innoittaa	  Almaa	  ja	  tehdään	  
runsaasti	  tarkistuksia.	  Kulmaa	  ei	  tarkisteta,	  mutta	  jatko	  selviää.	  Alkaa	  hosuvaa	  jäljestystä	  linnun	  innoittamana	  ja	  
poistutaan	  kahdesti	  jäljeltä.	  Toisen	  palautuksen	  jälkeen	  tahti	  rauhoittuu	  hieman	  ja	  päästään	  kaadolle.	  Ohittaa	  sen	  
ensin,	  mutta	  etsiskelyn	  jälkeen	  se	  löytyy.	  Sitä	  tutkitaan	  tarkoin.	  Tänään	  erinomaista	  alkua	  sekoitti	  linnun	  lentoon	  
lähtö.	  

AVO3	   27	   Espoo	  (Kalmari),	  3.10.2010	   KUPARINEN	  JUKKA	  
Rauhallinen	  ohjattu	  lähtö.	  Koira	  jäljestää	  varovaisesti	  ja	  hitaasti	  koko	  jäljen.	  Molemmat	  kulmilla	  olleet	  makuut	  koira	  
kiertää.	  Aukion	  laidassa	  ollut	  ahma-‐maalitaulu	  vie	  huomion	  pois	  jäljestä	  niin	  paljon,	  että	  tuomitaan	  hukka.	  
Viimeisellä	  osuudella	  toinen	  hukka	  koiran	  poistuessa	  suoraviivaisesti	  jäljeltä.	  Kaadolle	  lopulta	  takakautta.	  Runsaasti	  
harjoitusta	  vaatii	  ennen	  kuin	  tulokset	  paranevat.	  	  

SPECK LINE WILD CHILD   FIN12926/08 

AVO2	   32	   Alajärvi,	  8.9.2010	   RASINPÄÄ	  JYRKI	  

SPRINGDALE SILVER STAR   FIN14954/06 

VOI1	   43	   Pyhäntä,	  30.5.2010	   MUJE	  KARI	  

VOI0	   0	   Siikalatva,	  8.8.2010	   KARLSTRÖM	  JUHA	  
Rauhallinen	  ohjattu	  lähtö,	  jonka	  koira	  merkkaa.	  Osuudet	  1,	  2	  ja	  3	  koira	  selvittää	  ilmavainulla	  suht	  hyvin.	  Makauksista	  
merkkaa	  1.	  ja	  3.	  Katkokulmalla	  ja	  toisella	  kulmalla	  koiralle	  joudutaan	  osoittamaan	  puhdas	  jälki.	  Kolmas	  hukka	  
tuomitaan	  4.	  osuuden	  alusssa	  lehtometsässä,	  jossa	  linnunhajut	  kiinnostivat	  enemmän.	  Tuomari	  keskeytti	  kokeen.	  
Tänään	  koiralla	  ei	  ollut	  paras	  päivänsä.	  	  

SPRINGDALE SOFT TOUCH   FIN35002/05 

AVO0	   0	   Keminmaa,	  15.8.2010	   SIMONEN	  JOUNI	  
Vauhdikas	  ohjattu	  lähtö.	  Netta	  lähtee	  jäljestämään	  rodulle	  tyypilliseen	  tapaan	  karkottuneiden	  lintujen	  hajuja	  etsien.	  
Netta	  palautetaan	  jäljelle,	  mutta	  useiden	  yritysten	  jälkeenkään	  ei	  koira	  päässyt	  tilanteen	  yli	  eikä	  kiinnostunut	  enää	  
verijäljestä.	  Koe	  keskeytetään.	  Lämmin	  riista	  voitti	  kylmän	  jäljen.	  	  

STARDOM STARLIGHT SERENADE  FIN47217/05 

AVO1	   40	   Kirkkonummi	  (Veikkola),	  18.8.2010	   MARKELIN	  SEPPO	  
Koira	  lähtee	  jäljestämään	  rauhallista	  vauhtia.	  Osa	  jäljestä	  kulkee	  vaikeakulkuisessa	  maastossa	  ja	  riistan	  
oleskelualueilla.	  Koiran	  hakiessa	  parempia	  kulkureittejä,	  niin	  eteneminen	  oli	  työlästä.	  Koiran	  oli	  myös	  vaikea	  lähteä	  



riistan	  makauksilta.	  Hyväkulkuisessa	  metsässä	  koiran	  vauhti	  parani	  ja	  päästiin	  perille	  ennen	  ajan	  täyttymistä.	  Kulmat	  
hyvin.	  Makaukset	  merkkaa.	  Kaadon	  osoitti	  nuuhkien.	  	  

AVO3	   27	   Espoo	  (Kalmari),	  15.8.2010	   SAVOLAINEN-‐PULLI	  SATU	  
Piquet	  ohjataan	  jälkityöhön.	  1.	  osuudella	  tarkistuksia	  osuuden	  alussa	  sekä	  hieman	  ennen	  kulmaa,	  jossa	  on	  pyörinyt	  
irtokoira.	  Osuuden	  alussa	  tarkistukset	  johtavat	  myös	  hukkaan.	  1.	  kulma	  tarkasti	  makaus	  merkaten.	  2.	  osuus	  hyvää	  
jälkityötä,	  mutta	  kulma	  oikaistaan	  sisäkautta	  muutamalla	  metrillä.	  3.	  osuuden	  puolivälissä	  marjastajat	  koirineen	  
olivat	  jäljen	  päällä,	  mutta	  niistä	  Piquet	  selviää	  tyylikkäästi	  kiertäen.	  Jäljen	  vierestä	  lähtee	  2	  peuraa,	  mutta	  niitä	  koira	  
ei	  noteeraa.	  Hieman	  ennen	  kaatoa	  väsy	  iskee	  ja	  jäljestys	  ei	  etene	  kehoituksista	  huolimatta.	  Hukka.	  Kaadolle	  Piquet	  
tulee	  suoraan	  ja	  omistaa	  sen	  nuuhkien.	  Hyvä	  jäljestys	  vaiherikkaalla	  jäljellä.	  	  

SWEETIE-PIE QUESTA NOTTE  FIN59111/07 

AVO0	   0	   Ruovesi	  (Ylä-‐Vääri),	  22.8.2010	   NURMIRANTA	  OLAVI	  
Koira	  lähtee	  rauhallista	  vauhtia	  jäljelle,	  jota	  etenee	  maavainulla.	  Osuuden	  alkupuolella	  koira	  haistaa	  pyypoikueen	  
jäljen	  sivussa	  ja	  joudutaan	  palauttamaan.	  Ringaa	  ei	  tämän	  jälkeenkään	  verijälki	  hirveästi	  kiinnosta	  ja	  koe	  
keskeytetään	  kolmanteen	  hukkaan	  ensimmäisellä	  kulmalla.	  

AVO1	   49	   Sievi	  (Kiiskilä),	  18.9.2010	   SIMONEN	  JOUNI	  
Hyvä,	  ohjattu	  lähtö.	  Ringan	  jäljestys	  on	  jälkitarkkaa	  ja	  ripeää	  alusta	  loppuun.	  Makauksen	  Ringa	  merkkaa	  tarkasti	  ja	  
kulmat	  koira	  menee	  suoraviivaisesti.	  2.	  osuuden	  alussa	  Ringa	  joutuu	  tekemään	  laajemman	  tarkastuslenkin,	  mutta	  
muuten	  oltiin	  jäljen	  päällä.	  Sorkalle	  tullaan	  suoraan	  ja	  se	  nuuhkitaan	  tarkasti.	  Erinomainen	  suoritus.	  	  

SWEETIE-PIE ROY RODGERS  FIN17308/08 

AVO0	   0	   Heinola,	  15.8.2010	   HENTTU	  TUOVI	  
Immu	  nuuhkaisee	  alkumakuun	  ja	  ohjataan	  nopeasti	  jäljelle.	  Immu	  jäljestää	  alussa	  pääosin	  maavainulla,	  mutta	  
jatkossa	  käyttää	  myös	  ilmavainua.	  1.	  osuus	  on	  tarkastelevaa	  ja	  hämmästelevää	  jäljestystä,	  ohjaajan	  tukeakin	  
tarvitaan.	  1.	  kulman	  luona	  koira	  on	  jäljen	  ulkopuolella,	  kiertää	  kulman	  ja	  makuun	  ohi	  ja	  ylittää	  pari	  kertaa	  jälkeä	  
toisella	  osuudella	  merkitsemättä.	  Tuomitaan	  hukka.	  Uusi	  alku.	  2.	  osuuden	  läheisyydessä	  oleva	  aukko	  häiritsee	  
koiraa;	  sinne	  tekisi	  mieli.	  Lisäksi	  metsäkanalintu	  pyrähtää	  lentoon,	  koira	  hakee	  sitä	  määrätietoisesti	  2.	  hukka.	  Uusi	  
alku.	  Immu	  etenee	  jonkin	  aika,	  mutta	  suurin	  mielenkiinto	  jälkeä	  kohtaan	  on	  hävinnyt.	  Pian	  joudutaan	  antaan	  3.	  
hukka	  ja	  koe	  keskeytyy.	  Harjoitellen	  kaadolle,	  joka	  kiinnosti.	  Immulla	  on	  nenää	  /	  kuonoa	  jälkityöhön,	  mutta	  tänään	  
aloitteleva	  jälkikoira	  kompastui	  metsän	  muihin	  tuoksuihin.	  	  

AVO0	   0	   Laitila,	  26.9.2010	   KIELO	  KARI	  
Koira	  syö	  ensin	  lähtömakauksen	  turpeet	  suurella	  nautinnolla,	  jonka	  jälkeen	  ohjaaja	  yrittää	  opastamalla	  
lähtöviivoituksella	  saada	  koiran	  muistamaan	  mikä	  on	  valjaiden	  merkitys.	  Koiran	  käytös	  opastuksen	  aikana	  antaa	  
kuitenkin	  viitteitä	  tulevasta,	  krepille	  mennään	  niin	  laajalla	  hakukuviolla	  kuin	  ohjaaja	  antaa	  ja	  välittömästi	  
lähtöviitoituksen	  loputtua	  lähtee	  laajaan	  hakuun	  jäljen	  kahta	  puolta.	  Otetaan	  takaisin	  jäljelle	  jota	  päästään	  nyt	  
hetken	  matkaa	  etenemään,	  pian	  kuitenkin	  taas	  kanalintujen	  kutsu	  on	  liian	  voimakas	  ja	  koira	  lähtee	  hakuun	  jäljen	  
sivuun.	  Palautetaan	  jäljelle	  ja	  päästään	  kulmalle	  asti,	  jolla	  syö	  jälleen	  makausta	  kahteen	  otteeseenkin	  ja	  jossain	  
välissä	  selvittää	  myös	  kulman	  useilla	  laajoilla	  rengastuksilla.	  Pian	  kulman	  jälkeen	  veri	  vetää	  taas	  pois	  verijäljeltä	  ja	  
koe	  keskeytetään.	  Reippaasti	  liikkuva,	  hyvävainuinen	  koira	  jolla	  kuitenkin	  tänään	  oli	  mielessä	  ihan	  muut	  asiat	  kuin	  
vajaan	  vuorokauden	  vanha	  verijälki	  vaikka	  paikoittain	  näyttikin	  osaavansa	  myös	  jäljestää.	  	  

SWEETIE-PIE TENNESSEE WALTZ  FI13220/09  

AVO3	   24	   Nokia	  (Tottijärvi),	  8.5.2010	   HEVONKORPI	  JUKKA	  

AVO0	   0	   Vesilahti,	  12.6.2010	   PIRHONEN	  HEIKKI	  
Hyvin	  ohjattu	  lähtö.	  Nooa	  jäljestää	  pääosin	  maavainuisesti	  tehden	  laajoja	  tarkasteluja	  jäljen	  molemmin	  puolin.	  



Ensimmäisen	  osuuden	  alkupuolella	  harhaudutaan	  jäljen	  oikealle	  puolelle.	  Palautetaan.	  Jatketaan	  kehoituksin	  ja	  
hieman	  ennen	  kulmaa	  oikaistaan	  polkua	  pitkin	  ja	  ohitetaan	  kulma,	  makaus	  ja	  jatketaan	  polkua	  toisen	  osuuden	  yli.	  
Toinen	  hukka.	  Osoitetaan	  jälki	  ja	  heti	  kohta	  ohjausmatkan	  jälkeen	  kiinnostus	  jäljestykseen	  lakkaa	  ja	  keskeytetään	  
koe.	  Tänään	  jäljestäminen	  ei	  Nooa	  kiinnosta	  ja	  Nooan	  jäljestystaidot	  jäi	  näkemättä.	  	  

AVO0	   0	   Nokia	  (Tottijärvi),	  1.8.2010	   RANTANEN	  SANNA	  
Rauhoitettu	  ohjattu	  lähtö.	  Nooan	  jäljestys	  etenee	  alusta	  saakka	  erittäin	  paljon	  jäljen	  päällä	  ja	  sivussa	  pyöriviä	  
tarkistuksia	  tehden.	  Osin	  kehoituksesta	  ja	  osin	  itsenäisesti	  matka	  jatkuu,	  mutta	  erittäin	  monet	  muuta	  metsän	  hajut	  
saadaan	  matkalla	  tarkistetuksi.	  Tämän	  takia	  eteneminen	  on	  varsin	  hidasta.	  1.	  kulma	  tarkasti,	  makaus	  merkaten.	  2.	  
kulma	  rengastetaan	  ja	  makauksella	  ei	  käydä,	  aivan	  vieressä	  kylläkin.	  3.	  osuudella	  eteneminen	  pysähtyy	  kokonaan	  
jäljen	  tuntumaan	  pyörimään,	  joten	  1.	  hukka.	  Heti	  perään	  2.	  hukka	  määrätietoisesti	  jäljeltä	  poistuen.	  Aika	  on	  tässä	  
vaiheessa	  jo	  ylittynyt,	  joten	  koe	  keskeytetään.	  Nooa	  jäljesti	  pätkiä	  hyvin	  ja	  omaa	  hyvän	  kyvyn	  palata	  jäljelle,	  mutta	  
kovin	  paljon	  muutakin	  ihmeellistä	  löytyi	  metsästä	  tänään.	  	  

TWITTERS SQUARE ROOT   FIN18159/04 

VOI1	   46	   Loimaa	  (Virttaa),	  23.5.2010	   MARKELIN	  RAULI	  

VOI1	   45	   Marttila,	  5.9.2010	   KETOLA	  TAINA	  
Ohjattu	  lähtö.	  Alkaa	  ilmavainuinen	  jäljen	  päällä	  aaltoille	  etenevä	  jälkityö.	  Neljännen	  osuuden	  runsaiden	  
riistapolkujen	  ylitys	  pienillä	  tarkistuslenkeillä.	  Makauksista	  merkataan	  kolme,	  yksi	  ohitetaan.	  Katkokulmalla	  
tarkistetaan	  jäljen	  tausta	  kahdesti,	  kehoituksella	  uusi	  osuus	  löytyy,	  muut	  kulmat	  tarkastuslenkeillä.	  N.	  30m	  ennen	  
kaatoa	  koira	  hakee	  ohjaajalta	  kehoituksen	  jatkaa,	  jonka	  jälkeen	  suoraan	  kaadolle,	  omii	  sorkan.	  Erinomainen	  suoritus	  
riistarikkaassa	  maastossa.	  	  

WILDOMAR'S ALPEN ROSE   FIN10941/04 

AVO1	   41	   Marttila,	  16.5.2010	   SÄLLYLÄ	  TUIJA	  

WILDOMAR'S ATOMIC BOMB  FIN10945/04 

VOI2	   33	   Loimaa	  (Virttaa),	  23.5.2010	   SOLLA	  VIRPI	  

VOI1	   43	   Laitila,	  26.9.2010	   KETOLA	  TAINA	  
Erinomaisesti	  ohjattu	  lähtö.	  Alkaa	  rauhallinen,	  pääosin	  ilmavainuinen	  pääosin	  jälen	  päällä	  aaltoillen	  etenevä	  jälikityö.	  
Ensimmäinen	  osuus	  hyvin,	  muilla	  osuuksilla	  tarkistuslenkkejä.	  Makauksista	  kaksi	  merkataan	  erinomaisesti,	  kaksi	  
ohitetaan.	  Ensimmäinen	  kulma	  kahdella	  tarkastuslenkillä.	  Katkokulman	  taustaa	  tutkitaan	  useammalla	  pienellä	  
lenkillä,	  kunnes	  kehoituksesta	  jäljentekijöiden	  jälkiin	  tukeutuen	  uusi	  osuus	  löytyy.	  Kolmas	  kulma	  laajalla	  
tarkastuslenkillä.	  Kaadolle	  tullaan	  ilmavainulla,	  jää	  sorkalle.	  Erinomainen	  suoritus	  tuulisessa,	  avoimessa	  maastossa.	  	  

WILDOMAR'S BRIC-A-BRAC   FIN30119/04 

AVO1	   42	   Marttila,	  16.5.2010	   SÄLLYLÄ	  TUIJA	  

WILDOMAR'S CIRCEAN BEAUTY  FIN27737/05 

AVO0	   0	   Marttila,	  16.5.2010	   SÄLLYLÄ	  TUIJA	  

WILDOMAR'S CISS MI LILAC   FIN27739/05 

VOI0	   0	   Marttila,	  16.5.2010	   KUKKOLA	  ASKO	  

VOI2	   36	   Loimaa	  (Virttaa),	  23.5.2010	   SOLLA	  VIRPI	  



VOI1	   46	   Ruovesi,	  4.7.2010	   NURMIRANTA	  OLAVI	  
Määrätietoinen	  jäljestäjä,	  joka	  selvittää	  kolme	  ens	  osuutta	  pientä	  siksak	  kuviota	  tehden.	  4	  osuuden	  alussa	  Etta	  tekee	  
melko	  pitkän	  piston	  jäljen	  sivuun.	  Makaukset	  koira	  tutkii	  perusteellisesti.	  Ensimmäisen	  kulman	  Etta	  selvittää	  
suurehkolla	  lenkillä	  samoin	  katko-‐kulman,	  kolmas	  kulma	  tarkasti.	  Kaato	  kiinnostaa.	  	  

VOI1	   49	   Nokia	  (Tottijärvi),	  1.8.2010	   KESKI-‐NISULA	  SANNA	  
Ohjattu	  lähtö.	  Etta	  jäljestää	  jokaisen	  osuuden	  hyvin	  itsenäisesti	  reipasta	  kävelyvauhtia,	  tehden	  muutamia	  
tarkistuslenkkejä	  jäljen	  sivuun.	  1.	  kulmalla	  katko,	  jolta	  palaa	  ensin	  vähän	  matkaa	  sivusta	  1.	  osuudelle	  ja	  tämän	  
jälkeen	  hakee	  ripeästi	  2.	  osuudelle.	  2.	  ja	  3.	  kulma	  jälkitarkasti.	  Makaukset	  merkkaa	  kaikki	  hyvin.	  Todella	  miellyttävä,	  
reipas	  suoritus.	  Into	  säilyi	  loppuun	  asti.	  	  

VOI2	   37	   Marttila,	  5.9.2010	   NIEMI	  ILKKA	  
Etta	  nuuhkii	  ja	  vähän	  syökin	  alkumakausta.	  Kolme	  muutakin	  makausta	  syödään	  juuri	  sopivaan	  aikaan.	  Merkkaukset	  
ovat	  siis	  erinomaisia.	  Yksi	  makuu	  kuitenkin	  ohitetaan	  merkkaamatta.	  Edetään	  jarrutettuna	  jäljen	  päällä	  sopivaa	  
vauhtia.	  1.	  kulmalla	  kaarretaan	  ulkokautta	  taaksepäin,	  ylitetään	  edellinen	  osuus	  ja	  jatketaan	  polulle	  ja	  tuomitaan	  
lopulta	  hukka.	  Katkokulmalla	  tehdään	  laajuutensa	  vuoksi	  paljon	  aikaa	  vievä	  lenkki,	  jolta	  Etta	  palaa	  itsenäiseti	  
veretyksen	  alkuun.	  3.	  kulma	  mitättömän	  pienellä	  varmistuskaarroksella	  seuraavalle	  osuudelle.	  Etta	  jää	  kaadolle.	  	  

VOI2	   38	   Laitila,	  26.9.2010	   RASINPÄÄ	  JYRKI	  
Etta	  tutkii	  tarkasti	  alkumakauksen	  ja	  aloittaa	  jäljestykseen	  maa-‐	  ja	  ilmavainua.	  Ensimmäinen	  osuus	  edetään	  jäljen	  
päällä	  tehden	  vain	  yhden	  pitkän	  piston	  riistan	  jäljille,	  josta	  kuitenkin	  palaa	  ohjaajan	  kehoituksesta.	  Loppujälki	  
mennään	  verijälkiä	  pitkin	  tehden	  muutamia	  tarkastuspyörähdyksiä.	  Ensimmäinen	  kulma,	  joka	  on	  katko,	  mennään	  
jäljen	  sivusta	  pitkäksi	  ja	  tehdään	  iso	  rengastus,	  ylittäen	  seuraavan	  osuuden	  alku,	  mutta	  ei	  aloita	  jäljestystä.	  
Tuomitaan	  hukka.	  Palautuksen	  jälkeen	  jatketaan	  kaadolle	  saakka.	  Toinen	  ja	  kolmas	  kulma	  pienellä	  rengastuksella.	  
Makauksista	  ensimmäinen	  merkataan	  syömällä	  ja	  viivytään	  turhankin	  pitkään.	  Loput	  makaukset	  hyvin	  pysähtymällä.	  
Kaatoa	  jää	  nuuhkimaan.	  Hyvä	  jäljestäjä,	  jollekka	  katko	  oli	  tänään	  kompastuskivi.	  	  

WILDOMAR'S DIG DUB'N' DENY  FIN26838/06 

AVO1	   45	   Marttila,	  16.5.2010	   SÄLLYLÄ	  TUIJA	  

AVO2	   34	   Luumäki	  (Munne),	  1.8.2010	   MARKELIN	  SEPPO	  
Hyvä	  rauhallinen	  lähtö,	  koira	  jäljestää	  sopivaa	  vauhtia.	  Ensimmäisellä	  osuudella	  muutamia	  lenkkejä	  ja	  lopulta	  koira	  
joutuu	  niin	  kauas,	  että	  tulee	  hukka.	  Kaksi	  muuta	  osuutta	  melko	  hyvää	  jäljestystä.	  Ensimmäinen	  kulma	  hieman	  
oikaisten	  ja	  makaus	  jää	  merkkaamatta,	  toinen	  kulma	  ensin	  ohi	  melko	  pitkälle,	  palaa	  kulmalle	  ja	  selvittää	  hyvin,	  
makauksen	  merkkaa.	  Kaadon	  osoittaa	  nuuhkien.	  	  

WILDOMAR'S DIVERSE TAILS  FIN26842/06 

AVO0	   0	   Marttila,	  16.5.2010	   KUKKOLA	  ASKO	  

WILDOMAR'S ELFIN STORIES  FIN43869/06 

AVO3	   20	   Rovaniemi	  (Mukkajärvi),	  12.9.2010	   SIMONEN	  JOUNI	  
Hyvä	  ohjattu	  lähtö.	  Eevi	  lähtee	  jäljestämään	  laajoilla	  lenkeillä	  jäljen	  yli	  risteillen.	  1.osuus	  mennään	  ristiin	  rastiin	  ja	  
edestakaisin,	  mutta	  päästään	  lähestulkoon	  kulmalle	  ennen	  kuin	  koira	  ajautuu	  hukkaan.	  Kulmalla	  osoitetaan	  puhdas	  
jälki	  ja	  jäljestys	  jatkuu	  hitaana	  ja	  puurtavana	  aina	  sorkalle	  asti,	  joka	  kiinnostaa.	  2.	  kulma	  mennään	  laajalla	  
tarkastuslenkillä	  ja	  makaus	  merkataan	  nopealla	  nuuhkaisulla.	  Tänään	  koiran	  työskentely	  oli	  hidasta	  ja	  puurtavaa,	  
jonka	  vuoksi	  palkintosijan	  pudotus.	  Kokemuksen	  myötä	  tulee	  paljon	  varmuutta	  ja	  tuloksiakin	  vielä.	  	  

WILDOMAR'S ENCHANTED BOY  FIN43868/06 



AVO2	   35	   Keminmaa,	  15.8.2010	   SIMONEN	  JOUNI	  
Ohjattu	  lähtö.	  Leevi	  lähtee	  vauhdikkaasti	  jäljestämään	  jäljen	  yli	  risteillen.	  1.	  osuuden	  puolessa	  välissä	  Leevi	  ajautuu	  
paluujäljelle	  josta	  tuomitaan	  hukka.	  Osuus	  jäljestetään	  loppuun	  laajoja	  tarkistuslenkkejä	  käyttäen,	  kulma	  oikaistaan,	  
mutta	  Leevi	  palaa	  merkkaamaan	  makuun.	  Kaksi	  viimeistä	  osuutta	  jäljestetään	  jopa	  hieman	  puurtavasti	  jälkeä	  
edestakaisin	  sahaten.	  Toinen	  kulma	  mennään	  suoraviivaisesti	  makaus	  merkaten.	  Sorkalle	  tullaan	  hieman	  sivusta	  ja	  
siihen	  osoitetaan	  hieman	  kiinnostusta.	  Hyvä	  jäljestäjä	  jolle	  harjoitus	  tuo	  varmuutta.	  	  

AVO1	   46	   Rovaniemi	  (Mukkajärvi),	  12.9.2010	   SIMONEN	  JOUNI	  
Rauhoitettu	  lähtö.	  Leevin	  lähtö	  on	  vauhdikas,	  mutta	  jälkitarkka.	  Ensimmäiselle	  kulmalle	  tullaan	  suoraan	  ja	  makaus	  
merkataan	  tarkasti.	  2.	  osuus	  ja	  vauhdikas	  jäljestys	  jatkuu.	  Osuuden	  puolessa	  välissä	  Leevi	  tekee	  tarkastuslenkin	  ja	  
palaa	  vauhdikkaaseen	  jäljestykseen.	  Toiselle	  kulmalle	  tullaan	  suoraan,	  makaus	  merkataan	  tarkasti,	  seuraavan	  
osuuden	  suunta	  selviää	  takavarmistuksella.	  Sorkalle	  tullaan	  jäljen	  päällä	  ja	  se	  kiinnostaa.	  Erinomainen	  suoritus,	  
mutta	  vauhtia	  voisi	  hieman	  hidastaa.	  	  

WILDOMAR'S HIT IT BIG   FIN23507/08 

AVO0	   0	   Marttila,	  16.5.2010	   KUKKOLA	  ASKO	  

WINTON BROWN GIRL IN THE RING  FIN49723/08 

AVO1	   45	   Siikalatva,	  8.8.2010	   KARLSTRÖM	  JUHA	  
Rauhoitettu	  lähtö.	  Etenee	  sopivaa	  kävelyvauhtia	  maa-‐	  ja	  ilmavainua	  sekoittaen.	  1.	  osuudella	  puron	  varsi	  tuottaa	  
vaikeuksia	  ja	  vasta	  kehoituksella	  koira	  jatkaa	  jäljestystä.	  Molemmat	  makuut	  merkkaa	  ja	  kulmat	  tehdään	  
suunnanvarmistuslenkein.	  2.	  ja	  3.	  osuus	  hyvin	  muutamin	  pienin	  tarkistuksin.	  Sorkalle	  suoraan,	  nuuskii	  ja	  jää	  
paikalleen.	  Alusta	  lähtenyt	  teeripoikuekaan	  ei	  suuremmin	  jäljestäjää	  häirinnyt.	  	  

ZERO ONE'S WICTORYKINGOBERON FI23877/09  

AVO1	   48	   Nokia	  (Tottijärvi),	  1.8.2010	   RANTANEN	  SANNA	  
Tutkittuaan	  alkumakauksen	  Masi	  lähtee	  erittäin	  varman	  vaikutelman	  antavaan	  valmiinoloiseen,	  sopivavauhtiseen	  
jälkityöhön.	  Kaikki	  osuudet	  jälkitarkasti,	  vain	  yhden	  pienen	  tarkistuspyörähdyksen	  per	  suora	  tehden.	  1.	  kulmalla	  
makaus	  merkataan,	  mutta	  kulma	  pitkäksi	  riistapolkua	  pitkin.	  2.	  kulma	  tarkasti	  makuu	  merkaten.	  Kaadolle	  suoraan	  ja	  
noutaa	  sorkan	  ohjaajalle.	  Erinomainen	  yhteistyö,	  ohjaaja	  luottaa	  koiraansa.	  	  

AVO3	   28	   Ähtäri,	  10.10.2010	   SALOKANTO	  JARI	  
Springeri	  Masin	  lähtö	  oli	  touhukaan	  toimelias,	  joskin	  jäljen	  alun	  se	  selvittää	  rauhallisesti	  ja	  tarkasti.	  Heti	  alussa	  sen	  
touhukkuus	  aiheuttaa	  kierroksen	  jäljen	  ympärillä	  ja	  osuuden	  lopussa	  koiralle	  ominainen	  sahaava	  jäljestys	  tyyli	  
ajautuu	  melko	  pitkäksi	  molemmin	  puolin	  jälkeä.	  Koira	  pyrkii	  olemaan	  jälkiuralle	  uskollinen	  ja	  se	  palaa	  muutamilta	  
hyvinkin	  pitkiltä	  harjaretkiltä	  takaisin	  jäljelle.	  Ensimmäisellä	  osuudellakin	  lähdettiin	  jäljeltä	  90	  astetta	  kääntyen	  ja	  
vääjäämättä	  pois	  jäljeltä	  suuntana	  ilmeisesti	  se	  kuuluisa	  hukka-‐niminen	  paikka,	  mutta	  yhtäkkiä	  koiran	  päässä	  välähti	  
melkein	  silmin	  nähden	  valoilmiö	  ja	  nenä	  painettiin	  tiiviisti	  sammaleeseen,	  suunta	  180	  takaisin	  sekä	  paluu	  takaisin	  
uralle.	  Ja	  matka	  jatkuu	  väliin	  jopa	  spurtaten	  niin	  että	  takanahiihtäjätkin	  saivat	  hieman	  tiivistää	  tahtia.	  Toisen	  
osuuden	  lopussa	  koira	  lähtee	  jo	  kaukaa	  oikaisemaan	  kulmaa,	  mutta	  kiertyy	  samalla	  pois	  jäljeltä	  ja	  meno	  siihen	  
suuntaan	  tuntuu	  niin	  loputtomalta,	  että	  koira	  palautetaan	  jäljelle.	  Aivan	  viimeisen	  osuuden	  alussa	  riistan	  jäljet	  
houkuttelevat	  uudestaan	  vastustamattomasti	  puoleensa	  ja	  koira	  joudutaan	  kutsumaan	  takaisin.	  Kulmilla	  koiralla	  on	  
yllättäviä	  vaikeuksia.	  Se	  ei	  havaitse	  makuita	  ja	  jäljestää	  hieman	  ohi	  tarviten	  sitten	  muutaman	  hakukierroksen	  ennen	  
kuin	  jäljen	  uusi	  suunta	  löytyy.	  Kaadolle	  koira	  lievin	  vaikeuksien	  kautta	  löytää,	  nuolee	  sorkan	  ja	  kantaa	  sen	  
ohjaajalleen.	  Pyörivä	  tuuli	  ja	  lukuisat	  riistan	  jäljet	  sekoittavat	  hieman	  tämän	  muuten	  upeasti	  jälkihommiin	  
keskittyvän	  springerin	  suoritusta.	  Selvästi	  kuitenkin	  näki,	  että	  koiralla	  on	  suurta	  paloa	  tähän	  jäljestämistehtävään.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


