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Kirja	  on	  keskeneräinen	  ja	  sitä	  päivitetään	  sitä	  mukaan	  kun	  se	  valmistuu.	  Tällä	  hetkellä	  kirjassa	  on	  näyttelyarvostelut	  
tammi	  –	  huhti,	  marras	  –	  joulu	  2011.	  

	  
NÄYTTELYTULOKSET	  
UROKSET	  

	  
Aamuhallan	  Atomi	  	   	   FI49307/10	   	   s.	  27.07.2010	  
i.	  Livingdale’s	  Crafty	  Tan	  	  	  	  	  	  e.	  Speck	  Line	  Wild	  Child	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lohja	  P	  15.1.2011,	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  
Tulos:	  BABY	  PEK	  2.	  
Sopivan	  kokoinen,	  riittävän	  urosmainen,	  mittasuhteiltaan	  oikea.	  Oikealinjainen	  ja	  ilmeinen,	  hieman	  lyhyt	  kuonoinen	  
pää,	  kauniisti	  kaartuva	  kaula,	  hyvä	  ylälinja.	  Riittävä	  runko,	  riittävät	  kulmaukset.	  Hyvät	  tassut.	  Liikkuu	  muuten	  
vapaasti	  ,mutta	  hieman	  jäykästi	  	  takaa.	  Oikeanlaatuinen	  kiiltävä	  karvapeite.	  Esiintyy	  iloisesti.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
Maskulint	  huvud	  som	  kunde	  vara	  mera	  lång	  streckt	  och	  ädelt.	  Bra	  ögon	  och	  öron.	  Bra	  hals,	  överlinje	  och	  svans.	  Bra	  
kropp	  för	  åldern.	  Passande	  benstomme.	  Fina	  fötter.	  Lite	  knappt	  vinklad.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steglångd	  men	  lite	  stelt	  bak.	  
Bra	  päls	  och	  fårg.	  
Kiuruvesi	  R	  23.4.2011,	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  1.	  
Kookas	  kaunislinjainen	  hyväluustoinen	  uros.	  Pää	  voisi	  olla	  pidempi	  ja	  kallo	  litteämpi.	  Hyvä	  purenta.	  Riittävät	  
kulmaukset.	  Hyvä	  hanta.	  Teinipojan	  runko.	  Kaunis	  karva.	  Miellyttävä	  luonne.	  Liikkuu	  ikäisekseen	  varsin	  hyvin.	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  1	  KP,	  ROP-‐PENTU	  
8	  kk,	  ikäisekseen	  normaalisti	  kehittynyt,	  mittasuhteiltaan	  oikea,	  pää	  kokonaisuutena	  lyhyehkö,	  etenkin	  kuono,	  silmät	  
ja	  korvat	  ja	  purenta	  ok,	  niskakyhmy	  liian	  selvästi	  erottuva,	  ikäisekseen	  hyvä	  rintakehä,	  hyvä	  takaosa,	  hyvä	  matala	  
hännänkiinnitys,	  lupaavat	  liikkeet,	  reipas	  käytös.	  
	  
	  
Acornhill’s	  Attheindependenceday	   FI20092/10	   	   s.	  06.12.2010	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Unique	  Style	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  kookas.	  Kauniit	  päänlinjat.	  Hieman	  vaaleat	  silmät.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvin	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Sopiva	  luusto.	  Hieman	  pitkä	  lanne.	  Toivoisin	  liikkeeseen	  enemmän	  voimaa.	  Kaipaa	  
esiintymisvarmuutta.	  
	  



	  
Acornhill’s	  At	  The	  News	   	   FI20091/10	   	   s.	  06.12.2010	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Unique	  Style	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
Young	  dog.	  Well	  balanced.	  Masculine	  head.	  Good	  eyes.	  Excellent	  ears.	  Very	  long	  neck.	  Good	  shoulders.	  Excellent	  
topline.	  Very	  good	  chest.	  A	  lot	  of	  angulation	  behind.	  Excellent	  tail.	  Moves	  well	  around.	  Very	  good	  bone.	  Excellent	  feet.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  
1	  v.	  Kaunislinjainen	  junior,	  jolla	  luonnollisesti	  vielä	  hyvin	  pentumaiset	  liikkeet.	  Erinomainen	  raajaluusto.	  Pitkä	  uroksen	  
pää.	  Kaunis	  ilme.	  Hyvä	  prenta	  ja	  huulilinja.	  Hyvä	  niska.	  Eturinta	  ja	  kulmaukset	  saavat	  vielä	  parantua.	  Säilyttää	  
ylälinjansa	  kauniisti	  liikkeessä.	  Hienot,	  vahvat	  käpälät.	  Leveät	  reidet.	  Upea	  karvanlaatu,	  harvinaisen	  kauniit	  tan	  
merkit.	  Hieno	  luonne.	  
Harjavalta	  R	  23.4.2011,	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
14	  kk.	  Nuori	  uros,	  jolla	  hyvä	  sukupuolileima.	  Voisi	  olla	  rungoltaan	  aavistuksen	  pidempi.	  Oikealinjainen	  pää.	  Hyvä	  
ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Ikäisekseen	  hyvä	  eturinta.	  Hieman	  lyhyt	  rintalasta.	  Rintakehä	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  
Tarvitsee	  aikaa	  kehittyä	  rungoltaan.	  Olkavarret	  voisi	  olla	  viistommat.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Hyvä	  raajaluusto.	  
Suorat	  edestakas	  liikkeet.	  Sivuliikkeiden	  tulee	  vakiintua.	  Hyvä	  karvanlaatu	  ja	  hapsut.	  
	  
	  
Adamant’s	  All	  What	  You	  Want	   FI18242/10	   	   s.20.01.2010	  
i.	  Buxus	  Of	  Klamar	  Garden	  	  	  e.	  Adamant’s	  Birthday	  Party	  	  	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  	  15.1.2011,	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  hyvin	  liikkuva.	  Vielä	  hieman	  kevyt	  runkoinen.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Aavistuksen	  laskeva	  lantio,	  
muuten	  hyvä	  ylälinja.	  Erinomainen	  karva.	  Hyvä	  häntä.	  Tarvitsee	  aikaa	  valmistuakseen.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Maskuliininen	  kokonaisuus.	  Oikeanmallinen	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Sopivat	  etukulmaukset.	  Hyvin	  voimakkaat	  
takakulmaukset.	  Hyvä	  luusto.	  Oikeanmallinen	  vielä	  hieman	  litteä	  runko.	  Hyvä	  luonne.	  Liikkeessä	  kovin	  pyöristyvä	  
selkälinja.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA,	  PU4	  
Kaunis	  nuori	  uros,	  jolla	  on	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvän	  mallinen	  kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Hammas	  vauriosta	  asiaan	  
kuuluva	  todistus.	  Erinomainen	  kaula.	  Sopusuhtainen	  runko.	  Erittäin	  hyvät	  raajat.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvälaatuinen	  
karvapeite.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Trevlig	  hund.	  Välskuret	  huvud.	  Bra	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Tillräcligt	  vinklad	  fram.	  Fin	  kropp.	  Borde	  ha	  en	  bättre	  	  överlinje	  o.	  
kors.	  Bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  trevligt.	  Litet	  kort	  i	  pälsen.	  
	  
	  
Adamant´s	  Blues	  Brother	   	   FI50192/08	   	   s.	  27.07.2008	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  	  	  e.	  Adamant´s	  World	  Premiere	  



	  
Näyttelytulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Hieman	  lyhyt,	  takaa	  voimakkaasti	  edestä	  niukasti	  kulmautunut.	  Kovin	  voimakkaat	  posket.	  Hieman	  liikaa	  huulia.	  
Hieman	  alaskiinnittynyt,	  oikein	  kannettu	  häntä.	  Saisi	  liikkua	  paremmalla	  potkulla.	  Hyvä	  karva.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PU2,	  VASERT	  
Oikeat	  rungon	  mittasuhteet,	  maskuliininen	  uros,	  yhdensuuntaiset	  päänlinjat,	  oikein	  sijoittuneet	  korvat,	  hyvä	  purenta,	  
hieman	  löysää	  kaulanahkaa,	  tilava	  runko,	  ei	  saa	  lisää	  jykevöityä,	  hyvin	  rakentunut	  takaosa,	  ei	  tänään	  parhaassa	  
karvapeitteessä,	  hyvä	  häntä,	  liikkuu	  tasapainoisesti.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Male	  of	  correct	  size.	  Quite	  broad	  in	  scull.	  Correct	  bite.	  Well	  set	  ear.	  Long	  neck.	  Could	  be	  better	  angulated	  in	  his	  
shoulder.	  Nice	  straight	  legs	  and	  feet.	  Nice	  back	  and	  well	  set	  tail.	  Well	  angulated	  in	  behind	  and	  good	  high	  hocks.	  He’s	  
a	  bit	  short-‐stepped	  in	  front	  but	  ok	  in	  behind.	  Could	  be	  a	  bit	  more	  outgoing	  in	  temperament.	  Good	  coat	  condition.	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Mittasuhteiltaan	  riittävän	  pitkä,	  hyväntyyppinen,	  kallo	  sopivasti	  kaartuva,	  mutta	  varsin	  leveä,	  riittävä	  kuonon	  pituus,	  
silmät,	  korvat	  ja	  purenta	  ok,	  sopiva	  rintakehän	  vahvuus,	  hyvä	  raajaluusto,	  hyvä	  takaosa,	  hyvä	  matala	  
hännänkiinnitys,	  likkuu	  hyvin.	  	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  uros.	  Hieman	  taakselaskeva	  kallo-‐osa	  ja	  pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  kaulan	  pituus.	  Olkavarret	  
voisivat	  olla	  viistommat.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Täyteläinen	  runko	  ja	  koira	  esitetään	  tänään	  hieman	  tuhdissa	  kunnossa.	  
Hieman	  luisu	  lantio,	  leveät	  reidet	  ja	  hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  lyhyellä	  askeleella.	  Esitetään	  hyvin.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hieman	  pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  kaula.	  Suorahkot	  olkavarret.	  Hyvä	  
runko.	  Hyvä	  vahva	  raajaluusto.	  Erinom.	  takakulmaukset	  ja	  hyvät	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  matalalla	  askel.	  Esitet.	  
hyvin.	  
	  
	  
Adamant’s	  Feels	  So	  Classic	   FI14632/11	   	   s.	  15.12.2010	  
i.	  	  New	  Design’s	  X-‐ample	  For	  You	  	  	  	  	  	  e.	  Goldmoore’s	  Make	  It	  Happen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  1	  SA	  VASERT	  
Excellent	  size	  &	  type.	  Very	  nice	  head	  &	  typical	  expression.	  Exc.	  neck	  &	  topline.	  Strong	  bones.	  Well	  angulated.	  Strong,	  
powerfull	  action	  of	  rearlegs.	  Good	  reach.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  1	  SA	  PU	  3	  SERT	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  uros.	  Kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Erinom.	  kauka	  ja	  selkälinja.	  Oikea	  rintakehän	  muoto.	  
Hyvä	  eturinta.	  Lanneosa	  voisi	  olla	  hieman	  tiiviimpi.	  Vankka	  luusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Kaunis	  karvapeite.	  Liikkuu	  
hyvin.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  



Hyvät	  mittasuhteet,	  siisti	  nuoren	  koiran	  pää.	  Seistessä	  hieman	  pysty	  kaulanasento	  johtuen	  melko	  pystyistä	  lavoista.	  
Lanneosa	  voisi	  olla	  hieman	  lyhyempi.	  Eturaajoissa	  löysyyttä	  liikkuessa.	  Kintereet	  hieman	  liiaksi	  kulmautuneet.	  Hieno	  
karvanlaatu.	  Esitetään	  hurjalla	  vauhdilla.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
Tilltalande	  junior	  med	  många	  förtjänster.	  Maskulint	  huvud	  som	  kunde	  vara	  något	  torrare.	  Bra	  uttryck.	  Fin	  hals,	  dock	  
något	  halsskinn.	  Harmonisk	  konstruktion.	  Härlig	  benstomme.	  Bra	  kropp,	  en	  tanke	  lån	  i	  	  länden.	  Starkt	  bakställ.	  Rör	  
sig	  fint.	  Bra	  päls.	  Lovande.	  
	  
	  
Adamant’s	  Feels	  Worth	  Waiting	   FI14633/11	   	   s.	  15.12.2010	  
i.	  	  New	  Design’s	  X-‐ample	  For	  You	  	  	  	  	  	  e.	  Goldmoore’s	  Make	  It	  Happen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  4	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  mittasuhteiltaan	  oikea	  uros.	  Hieman	  taakselaskeva	  kallo-‐osa,	  ja	  kuono-‐osa	  saisi	  olla	  
pidempi.	  Hyvä	  ylälinja.	  Syvä	  rintakehä	  ja	  hyvä	  eturinta	  ja	  runko.	  Leveät	  reidet	  ja	  erinomaiset	  takakulmaukset.	  Hyvät	  
matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  hyvin	  sivulta,	  hieman	  kapeat	  takaa.	  Esitetään	  hyvin.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  2	  
Tasapainoinen	  lupaava	  nuori	  koira.	  Hyvin	  kaunis	  nuoren	  uroksen	  pää.	  Oikea	  korvien	  sijainti,	  kaunis	  ylälinja	  ja	  hännän	  
kiinnitys.	  Normaalit	  kulmaukset	  takaraajoissa.	  Voisi	  ottaa	  hieman	  pidemmän	  eturaajojen	  askeleen,	  muuten	  liikkuu	  
erinomaisesti.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
Tilltalande	  junior	  av	  fin	  modelte.	  Vackert	  huvud	  o.	  uttryck.	  Väl	  ansatt	  hals.	  Sund	  konstruktion.	  Bra	  ben	  o.	  tassar.	  
Något	  grund	  bröstkorg.	  Stark	  rygg.	  Bra	  bakställ.	  Positiva	  rörelser.	  Fin	  päls.	  Lovande.	  
Kouvola	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  4	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva.	  Sopivan	  kokoinen	  uros.	  Hieman	  lyhyt	  kuono-‐osa.	  Muuten	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Olkavarret	  
voisi	  olla	  viistommat.	  Syvä	  rintakehä.	  Erinom.	  runko.	  Erinom.	  takakulm.	  ja	  hyvät	  matalat	  kintereet.	  Etuaskel	  saisi	  olla	  
ulottuvammat,	  muuten	  hyvä.	  Esitet.	  erinomaisesti.	  
	  
	  
Adamant’s	  Ivor	  Novello	  	   	   FIN15070/06	  	   s.	  17.12.2005	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	   	  	  e.	  Rowntree	  Pure	  Chocolate	  
 
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2,	  SA,	  PU2	  
Voimakas	  vahva	  kokonaisuus.	  Vahva	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  kaula	  joka	  voisi	  olla	  kuivempi.	  Hyvä	  selkälinja.	  
Sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Voimakas	  luusto.	  Vahva	  runko.	  Ei	  tänään	  aivan	  parhaassa	  karvassa.	  
Erinomainen	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Adamant’s	  Perfect	  World	   	   FIN56499/07	  	   s.	  16.10.2010	  
i.	  	  Linmoor	  Your	  Majesty	   	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Let	  ‘Em	  Talk	  
	  



Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  2	  
Good	  size.	  Good	  proportions.	  Nice,	  typical	  head.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Good	  tailset,	  but	  carried	  too	  high.	  A	  bit	  short	  
tail.	  Typical	  in	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  1	  	  
Sopivan	  kokoinen,	  hyvän	  tyyppinen.	  Melko	  hyvä	  pää.	  Riittävä	  kaula.	  Tiivis	  runko	  ja	  selkälinja.	  Sopusuhtainen	  luusto.	  
Voisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Eturinta	  saisi	  olla	  selvempi.	  Liikkuu	  vetävällä	  askeleella.	  Voisi	  esiintyä	  hieman	  
iloisemmin.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Hieman	  lyhytraajaisen	  ja	  –runkoisen	  vaikutelman	  antava	  uros.	  Hyvä	  kuono-‐osa,	  voimakkaat	  poskiluut.	  Melko	  
korkealla	  kiinnittynyt	  häntä,	  jota	  koira	  kantaa	  suoraan	  ylöspäin.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  liikkeet.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Inte	  så	  liten	  med	  fina	  linjer.	  Maskulint	  huvud.	  Bra	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Litet	  knappt	  vinklad	  fram.	  Fin	  benstomme.	  
Utmärkt	  kropp.	  Bra	  rygg.	  Kort	  kors,	  hög	  svans.	  Välvinklad	  men	  litet	  svag	  bak.	  Rör	  sig	  bra	  från	  sidan,	  fin	  päls.	  
	  
	  
Adamant’s	  Pop	  The	  Question	   FIN31584/09	  	   s.04.04.2009	  
i.	  Goldmoore’s	  Gold	  Dreamer	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  So	  Far	  So	  Good	  	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Pyöreät	  silmät.	  Hieman	  lyhyt	  kuono.	  Upea	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Erinomaiset	  kulmaukset	  ja	  luusto.	  Leveät	  etuliikkeet.	  Kantaa	  häntänsä	  turhan	  korkealla.	  Liikkuu	  hyvällä	  
sivuaskeleella.	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU4	  
Young	  dog.	  Very	  good	  head.	  Excellent	  ears.	  Dewlap.	  Excellent	  neck.	  Very	  good	  front.	  Excellent	  bone.	  Nice	  topline.	  
Excellent	  angulation	  behind.	  Tail	  too	  high	  in	  movement.	  Moved	  free	  around.	  A	  little	  wide	  in	  front	  moving	  up	  and	  
down.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3,	  SA	  
22	  kk.	  Tyylikäs	  jäntevä	  nuori	  uros,	  jolla	  hyvin	  kauniit	  springerin	  linjat.	  Erinomainen	  päänprofiili.	  Hieman	  pyöreät	  
silmät.	  Kauniit	  huulet.	  Hyvä	  purenta.	  Upea	  niska	  ja	  ylälinja.	  Hienot	  käpälät.	  Vahva	  takaosa.	  Olkavarsi	  voisi	  olla	  
hieman	  viistompi,	  etuaskel	  ulottuvampi	  ja	  tiiviimpi	  kyynerpäästä.	  Hieman	  korkea	  hännänkiinnitys.	  Kaunis	  sivuliike	  ja	  
karva.	  Mukava	  luonne.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU3,	  VARA-‐SERT	  
Urosmainen	  kokonaisuus,	  ok	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää	  ja	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta,	  erinomainen	  
runko,	  rodunomaisesti	  kulmautunut.	  Kaunis	  karvapeite,	  liikkuu	  hyvin	  mutta	  toivoisin	  kauniimman	  hännänkannon.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Maskulint	  huvud.	  Bra	  proport.	  Ngt	  framträdande	  ögon.	  Välansatta	  bra	  öron.	  Elegant	  hals.	  Bra	  överlinje.	  Ganska	  hög	  
svans	  i	  rörelse.	  Tillr,	  kropp.	  Bra	  benstomme	  och	  fötter.	  Välvinklad.	  Rör	  sig	  bra	  från	  sidan	  men	  trångt	  bak	  och	  brett	  och	  
löst	  fram.	  Fin	  päls.	  



Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU,	  SERT,	  MVA,	  ROP	  
Erinomainen	  uros.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erittäin	  hyvä	  	  kaula.	  Erinomainen	  runko,	  ylälinja	  ja	  raajat.	  Erittäin	  hyvä	  
karvapeite.	  Aavistuksen	  korkea	  häntä.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011,	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Very	  nice	  over	  all	  picture	  of	  a	  male.	  I	  would	  prefer	  a	  bit	  more	  up	  on	  his	  legs.	  Masculine	  head.	  Expression	  is	  disturbed	  
by	  too	  rounded	  eyes.	  Very	  good	  muzzle.	  Good	  length	  of	  neck	  into	  a	  very	  laid	  back	  and	  angulated	  shoulder.	  Correct	  
length	  of	  body.	  Nice	  tailset.	  Well	  angulated	  behind.	  Good	  coat.	  When	  moving	  he	  unfortunately	  falls	  apart.	  Too	  
narrow	  behind	  and	  all	  too	  wide	  in	  front,	  which	  affects	  his	  movements.	  He	  is	  too	  proud	  of	  his	  tail.	  Lovely	  coat	  
construction.	  Well	  presented.	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU,	  CACIB,	  VSP	  
Erinomaiset	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto,	  oikealinjainen	  pää,	  aavistuksen	  lyhyt	  kuono-‐osa,	  pyöreät	  silmät	  häiritsevät	  
ilmettä,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  eturinta,	  hyvät	  etukulmaukset,	  oikeanmallinen	  rintakehä,	  kauniisti	  
kulmautuneet	  takaraajat,	  oikea	  askelpituus,	  melko	  leveä	  edestä.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  	  H	  
Matalaraajaisen	  vaikutelman	  antava	  koira.	  Hyvä	  pää,	  mutta	  suuret	  pyöreät	  vaaleat	  silmät,	  täysin	  vieras	  ilme	  rodulle.	  
Lyhyt	  kaula,	  liikkeessä	  pysty	  häntä.	  Takaraajojen	  kinnerkulma	  liiallinen,	  liikkuu	  ahtaasti	  takaa.	  Hyvä	  karva.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”,	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  EH	  
Medelstor.	  Maskulint	  huvud	  som	  borde	  vara	  vackrare	  mejslat.	  Litet	  stora	  ögon.	  Bra	  hals.	  Välvinklad	  fram.	  Fin	  
benstomme.	  Bra	  bröstkorg.	  Stram	  rygg.	  Kort	  kors,	  	  hög	  svans.	  Välvinklad	  men	  svag	  bak.	  Rör	  sig	  OK	  från	  sidan,	  trång	  
bak.	  Fin	  pals,	  väl	  presenterad.	  
	  
	  
Adamant’s	  Press	  Stop	   	   FI31583/09	   	   s.	  04.04.2009	  
i.	  	  Goldmoore’s	  Gold	  Dreamer	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  So	  Far	  So	  Good	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PU,	  SERT,	  CACIB,	  VSP	  
Very	  nice	  over	  all	  picture.	  Very	  typical	  head	  and	  expression,	  too	  light	  eyes.	  Good	  lip.	  Correct	  length	  of	  neck.	  Lovely	  
topline.	  Very	  well	  angulated	  in	  front	  and	  behind.	  Lovely	  bone.	  Lovely	  tailset.	  He	  carries	  himself	  very	  well.	  Built	  up	  a	  
bitmore	  muscle	  in	  his	  back.	  All-‐in-‐all	  a	  lovely	  dog.	  Moves	  very	  well	  from	  all	  sides.	  	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PU2,	  VARACA	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto,	  oikealinjainen	  pää,	  hyvä	  huuliaines,	  kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  
eturinta,	  oikein	  kulmautuneet	  eturaajat,	  oikeanmallinen	  rintakehä,	  hyvät	  takakulmaukset,	  oikea	  askelpituus,	  
aavistuksen	  ulkonevat	  kyynerpäät.	  	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  	  ERI2	  ,SA,	  PU3	  
Hyvät	  mittasuhteet	  ja	  tasapainoinen	  pää.	  Hyvä	  ylälinja	  &	  kulmaukset.	  Saisi	  ottaa	  pidemmän	  askeleen	  eturaajoilla.	  
Takaraajojen	  kulmaukset	  erinomaiset.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PU1,	  CACIB,	  	  ROP,	  V-‐11	  
Elegant	  champion	  med	  många	  förtjänster.	  Vackert	  huvud.	  Bra	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Utmärkt	  konstinktion.	  Härliga	  ben.	  
Något	  grund	  bröstkorg.	  Stram	  överlinje.	  Bra	  bakställ.	  Utmärkta	  rörelser	  med	  bra	  drive.	  Fin	  pals.	  Väl	  presenterad.	  



	  
	  
Ancer’s	  Innocent	  Vili	   	   FIN28860/07	  	   s.	  30.04.2007	  
i.	  Ancer’s	  Dymanite	  Charm	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Carina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PU3,	  VASERT	  
Hyvin	  rakentunut	  uros.	  Hyvänmallinen	  pää.	  Otsapenger	  voisi	  olla	  hieman	  selvempi.	  Kaunis	  kaula.	  Hyvä	  runko,	  samoin	  
ylälinja.	  Kulmauksia	  voisi	  olla	  hieman	  enemmän.	  hyvä	  karvapeite	  ja	  liikkeet.	  Saisi	  olla	  kooltaan	  hieman	  pienempi.	  
Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Ancer’s	  Jalopeno	   	   FIN43668/07	  	   s.	  15.07.2007	  
i.	  Ideal	  Man	  vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Beauty	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
High	  dog.	  Good	  type.	  Very	  good	  head	  and	  expression.	  Excellent	  ears.	  Good	  neck.	  Straight	  in	  front.	  Chest	  is	  not	  open.	  
Excellent	  topline.	  Good	  bone.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Moved	  well.	  
	  
	  
Ancer’s	  Lucky	  Luke	   	   FIN22868/08	  	   s.	  09.03.2008	  
	  i.	  Newmix	  Cosworth	   	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Dream	  Of	  Goal	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU,	  SERT,	  VSP	  
Erittäin	  hyvintyyppinen.	  Hyvä	  pää.	  Korvat	  ei	  saisi	  olla	  yhtään	  alemmas	  kiinnittyneet.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Erinomainen	  runko.	  Hieman	  pysty	  olkavarsi.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  rittävän	  pitkällä	  askeleella,	  mutta	  
löysästi	  edestä.	  Hyvä	  karva.	  
Jyväskylä	  	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  2	  
Hyvän	  kokoinen	  ja	  tyyppinen	  uros.	  Miellyttävä	  pää.	  Riittävä	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Riittävä	  rintakehän	  voimakkuus.	  
Lanneosa	  voisi	  olla	  hieman	  tiiviimpi.	  Hyvä	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Liikkuu	  normaalisti.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Arrant	  Backstreet	  Boy	  	   	   FIN41705/06	  	   s.	  08.04.2006	  
i.	  Cleavehill	  Lloyd’s	  Spirit	  	  	  	  	  e.	  Arrant	  Ramina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Male	  of	  good	  size.	  Well	  shaped	  head.	  Correct	  eye	  placement,	  would	  prefer	  darker	  colour.	  Correct	  length	  of	  neck	  into	  
a	  good	  topline.	  He’s	  a	  bit	  upright	  in	  shoulder	  and	  in	  his	  upperarm,	  which	  affects	  in	  his	  movements	  which	  gets	  a	  bit	  
short	  stepped.	  Good	  bone	  and	  feet.	  Excellent	  length	  of	  hocks.	  Lovely	  coat	  condition.	  He’s	  too	  narrow	  in	  front,	  when	  I	  
see	  him	  moving.	  Otherwise	  ok.	  
	  



	  
Arrant	  I	  Got	  Rhytm	   	   FI45843/10	   	   s.	  23.05.2010	  
i.	  	  Linmoor	  Zimply	  Zalient	   	  e.	  Arrant	  But	  I´m	  Sweet	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Well	  compacted	  build	  dog.	  He’s	  a	  good	  size.	  Nice	  head	  shape.	  Could	  have	  darker	  eyes.	  Good	  length	  of	  neck	  into	  a	  nice	  
topline.	  Well	  angulated	  in	  front.	  Needs	  to	  develop	  more	  in	  chest.	  Nice	  tailset.	  Well	  angulated	  behind.	  Very	  good	  coat	  
condition.	  Move	  excellent	  from	  side.	  A	  bit	  wide	  and	  loose	  from	  side.	  Well	  presented.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  
Medelstor	  I	  tim	  kondition.	  Maskulint	  huvud.	  Väl	  ansatt	  hals.	  Fina	  viklar.	  Bra	  kropp.	  Stark	  rygg.	  Bra	  bakställ.	  Utmärkta	  
rörelser.	  
	  
	  
Bacca	  Tinkerbell	  Just	  My	  Taste	   	  	  	  FI23189/09	  	   s.	  06.02.2009	  
i.	  Zelini’s	  West	  Side	  Story	  	  	  e.	  Plaiglen	  Starry	  Rose	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Urosmainen,	  turhan	  matala	  kokonaisuus,	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  eturinta,	  tilava	  runko,	  pitkä	  
lanneosa,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Oikea	  karvanlaatu.	  Miellyttävä	  käytös,	  liikkuu	  normaalisti,	  toivoisin	  koiralle	  
lisää	  raajakorkeutta.	  
	  
	  
Barecho	  Yackpot	  Every	  Time	   S41410/2009	  	   s.	  14.05.2009	  
i.	  	  Goldmoore's	  Call	  Me	  Spectacular	  	  	  e.	  Barecho	  High	  Hopes	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  	  ERI1,	  SA,	  PU1,	  SERT,	  CACIB,	  HeW-‐11,	  VSP	  
Kaunis,	  tasapainoinen	  ja	  hienossa	  kunnossa	  esitetty	  uros.	  Hyvä	  kallo-‐osa,	  kuono	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi	  ja	  
leveämpi.	  Erinomainen	  kaula	  &	  ylälinja.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Erinomainen	  askelmitta.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2,	  SA,	  PU4,	  VARACA	  
Fin	  champion.	  Trevligt	  huvud	  o.	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Litet	  knappt	  vinklad	  fram.	  Utmärkt	  benstomme.	  Bra	  bröstkorg.	  
Stram	  rygg.	  Starkt	  bakställ.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steglängd.	  Väl	  presenterad.	  
	  
	  
Barecho	  Young	  At	  Heart	   	   FI49887/09	   	   s.	  14.05.2009	  
i.	  	  Goldmoore's	  Call	  Me	  Spectacular	  	  	  e.	  Barecho	  High	  Hopes	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1,	  SA,	  PU3	  



Erinomaista	  tyyppiä	  edustava	  nuori	  mies,	  jolla	  melko	  hyvä	  pää.	  Hieman	  pyöreähkö	  kallo.	  Kuonon	  vahvuus	  riittävä,	  
oikea	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Liikkuu	  edestä	  vielä	  vallattomasti.	  Toivoisin	  hieman	  enemmän	  luuston	  
vahvuutta.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  NUO	  ERI1,	  SA,	  PU3,	  VASERT	  
Well	  balanced	  dog.	  Good	  size.	  Too	  broad	  in	  skull.	  Could	  have	  darker	  eyes.	  Would	  prefer	  more	  lip.	  Good	  length	  of	  neck.	  
Bit	  upright	  in	  shoulder.	  Well	  matured	  in	  chest	  and	  body.	  Good	  bone	  and	  feet.	  Well	  set	  tail.	  Well	  angulated	  behind.	  
Good	  coat	  structure.	  Moves	  ok	  from	  side.	  A	  bit	  rolling,	  but	  otherwise	  coming	  and	  going.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  	  ERI	  
Sopivan	  kokoinen	  uros.	  Melko	  hyvä	  pää.	  Huulilinja	  saisi	  olla	  selvempi.	  Hieman	  kaulanahkaa.	  Sopiva	  kaulan	  pituus.	  
Hyvä	  ylälinja.	  Riittää	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Sopusuht.	  luusto	  ja	  takakulmat.	  melko	  suora	  edestä.	  Melko	  hyvät	  liikkeet.	  
Hyvä	  karva.	  Erinom.	  luonne.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1,	  SA,	  PU,	  SERT,	  VSP	  
21	  kk.	  Hyvin	  kehittynyt	  kaunislinjainen	  nuori	  uros.	  Urosmainen	  pää	  ja	  ilme.	  Riittävä	  huulilinja.	  Hyvä	  purenta.	  Vielä	  
hieman	  pyöreä	  kallo-‐osa.	  Kaunis	  niskankaari.	  Olkavarret	  voisi	  olla	  viistommat.	  Hyvät	  vahvat	  käpälät.	  Etuliikkeet	  saa	  
asettua.	  Hyvin	  kauniit	  sivuliikkeet.	  Säilyttää	  ylälinjan	  mallikkaasti.	  Hieno	  karvapeite.	  Hieno	  luonne.	  
	  
	  
Barecho	  Zuper	  Playmaker	  	   S50511/2009	  	   s.	  06.09.2009	  
i.	  	  Trimere	  Thriller	   e.	  Wongan	  Romanza	  At	  Barecho	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  	  ERI	  	  
Aavistuksen	  lyhytjalkaisen	  vaikutelman	  antava	  siisti	  koira,	  jolla	  saisi	  olla	  voimakkaampi	  ja	  urosmaisempi	  pää.	  Hyvä	  
ylälinja	  &	  kulmaukset.	  Erinomainen	  askelmitta.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  3	  SA	  
Tilltalande	  chmapion.	  Trevligt	  huvud	  som	  kunde	  vara	  något	  bättre	  balanserat.	  Flott	  hals.	  Sund	  konstruktion.	  Bra	  ben	  
o.	  tassar.	  Bra	  kropp.	  Stram	  rygg.	  Bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  med	  bra	  steglängd.	  Bra	  päls.	  
	  
	  
Baskethill’s	  Jimmy-‐The-‐One	  	   FIN21638/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  H	  
Kookas,	  korkea	  ja	  kapea.	  Saisi	  olla	  tyylikkäämpi.	  Urosmainen	  pää,	  ilme	  saisi	  olla	  parempi	  ja	  luomet	  tiiviimmät.	  Hyvä	  
kaula	  ja	  ylälinja.	  Turhan	  pitkä	  lanne.	  Etuosa	  saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Vahva	  luusto.	  Liikkuu	  hyvällä	  
askeleella.	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Erittäin	  maskuliininen.	  Mittasuhteiltaan	  vähän	  pitkänomainen,	  vahvaluustoinen,	  hyvin	  takaa	  kulmautunut	  uros.	  
Pysty	  lapa,	  silti	  varsin	  kaunis	  kaula.	  Hyvä	  rintakehä.	  Erittäin	  maskuliininen	  vahva	  pää,	  aika	  runsaasti	  nahkaa.	  Kapea	  
takaliike,	  vähän	  huolimaton	  etuaskel.	  Erinomaisen	  ulottuva	  sivuliike.	  Hyvin	  kaunis	  ryhti.	  
	  



	  
Baskethill’s	  Jin	  Jack	  Flash	   	   FIN21637/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU2,	  SERT	  
Urosmainen	  kokonaisuus,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää,	  ilme	  ja	  	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  riittävä	  eturinta	  
erinomainen	  runko,hyvä	  takaosa.	  Oikea	  karvanlaatu.	  Miellyttävä	  käytös,	  liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  
	  
	  
Bimbik’s	  Carl	  	   	   FIN16367/09	  	   s.	  25.07.2007	  
i.	  Bogaloo’s	  Take	  Over	  Now	  	  	  	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  Uniq	  Temptation	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PU,	  SERT,	  VSP	  
Urosmainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Oikeanmuotoinen	  pää.	  Hyvä	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  ja	  runko.	  Tyhjä	  
eturinta.	  Hyvä	  takaosa.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  vallattomasti	  edestä,	  hyvin	  takaa.	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PU3	  
Keskivahva	  uros,	  jolla	  erinomaiset	  mittasuhteet.	  Hyvä	  tasapainoinen	  pää.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvät	  raajojen	  kulmaukset.	  
Erinomainen	  karvanlaatu.	  Erinomaiset	  yhdensuuntaiset	  liikkeet.	  
	  
	  
Bimbik’s	  Eugen	   	   EST02088/09	  	   s.	  18.04.2009	  
i.	  Linmoor	  Zimply	  Zalient	   	  	  	  	  	  e.	  	  Bogaloo’s	  True	  Temptation	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  1	  SA	  
Erinom.	  tyyppi.	  Sopiva	  koko.	  Voimakas	  oikealinjainen	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Erinom.	  kaula.	  Syvä	  rintakehä.	  Täytel.	  runko.	  
Vanhva	  raajaluusto.	  Erinom.	  takakulm.	  ja	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  taka	  kapeasti,	  kauniit	  sivuliikkeet.	  Esitetään	  
hyvin.	  
	  
	  
Bimbik’s	  Finch	   	   EST03505/10	  	   s.	  07.08.2010	  
i.	  Linmoor	  Zimply	  Zalient	   	  	  	  	  	  e.	  	  Bogaloo’s	  Yes	  It’s	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  1	  SA	  VASERT	  HeJW-‐11	  	  
Voimakas	  uros,	  tasapainoinen	  kaunis	  päänmuoto,	  hieman	  lyhyt	  kaula.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  Hyvät	  kulmaukset.	  
Erinomainen	  karva.	  Hyvin	  vaivattomat	  liikkeet.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  1	  SA	  PU	  2	  SERT	  JV-‐11	  
Härlig	  junior	  med	  manga	  förtjänster.	  Tilltalande	  huvud	  o.	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Harmoniska	  vinklar.	  Utmärkt	  benstomme.	  
Bra	  kopp	  o.	  fin	  rygg.	  Utmärkt	  bakställ.	  Vägvinnande	  rörelser.	  Väl	  presenterad.	  Utmärkt	  kondition.	  
	  



	  
Bimbik’s	  Franc	   	   FI16250/11	   	   s.	  07.08.2010	  
i.	  Linmoor	  Zimply	  Zalient	   	  	  	  	  	  e.	  	  Bogaloo’s	  Yes	  It’s	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  1	  KP,	  ROP-‐PENTU	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto,	  melko	  voimakkaat	  kulmakaaret,	  huuliaines	  saisi	  olla	  paksumpi,	  hyvät	  korvat,	  
silmissä	  näkyy	  valkoista,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Niukka	  eturinta,	  etuasentoiset	  eturaajat,	  oikeanmallinen	  rintakehä,	  
ok	  takakulmaukset,	  oikea	  askelpituus	  ja	  liikuntatapa.	  
	  
	  
Bimbik’s	  Harold	   	   FI18558/12	   	   s.	  28.03.2011	  
i.	  	  	  Adamant’s	  Press	  Stop	   	  	  	  	  	  e.	  Bimbik’s	  Drea	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  VSP-‐PENTU	  
Tilltalande	  valp	  med	  fina	  linjer.	  Vackert	  huvud	  o.	  uttryck.	  Flott	  hals.	  Litet	  knappt	  vänklad	  fram	  o.	  ännu	  litet	  smal	  I	  	  
fronten.	  Bra	  ben	  o.	  tassar.	  Fin	  kropp	  o.	  rygg.	  Stankt	  bakställ.	  Rör	  sig	  med	  drive	  och	  stil.	  Mycket	  lovande.	  
	  
	  
Black	  Chrome’s	  Anthony	   	   FIN53835/08	  	   s.	  27.09.2008	  
	  i.	  Sisustar	  Just	  A	  Jewel	   	  	  	  	  	  e.	  Moundhill’s	  Cayenne	  Fiery	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  T	  
Liian	  raskas	  kokonaisuus.	  Pää	  saisi	  olla	  tyypillisemmän	  muotoinen	  ja	  otsapenger	  selvempi	  ja	  kuonon	  muoto	  
tyypillisempi.	  Riittävä	  kaula.	  Hyvä	  selkä.	  Voimakas	  rintakehä.	  Ylipainoinen	  tänään.	  Voimakas	  luusto.	  Saisi	  olla	  
paremmin	  kulmautunut.	  Liikkeet	  voisivat	  olla	  vetävämmät	  ja	  tyylikkäämmät.	  Luonne	  OK.	  
	  
	   	  
Blacktan	  Sirius	  Be	  The	  Grenade	   FI15837/09	   	   s.	  22.01.2009	  
i.	  Blacktan	  Sirius	  A	  Tiny	  Man	  	  	  	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Like	  A	  Dream	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Very	  strong	  dog.	  Very	  masculine	  head.	  Too	  marked	  skull.	  Strong	  neck.	  Very	  good	  shoulders.	  Frontlegs	  too	  short.	  
Compact.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Excellent	  tail.	  Moved	  well.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  
2	  years.	  Strong,	  a	  bit	  small	  male.	  Very	  nice	  head.	  Correct	  neck.	  With	  nice	  shoulders.	  Well	  sprung	  ribs.	  Well	  angulated	  
in	  hind	  also,	  but	  cowhocked.	  Excellent	  mover.	  
Jyväskylä	  	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  H	  



Koko	  OK,	  mutta	  siihen	  nähden	  varsin	  raskas	  yleisvaikutelma.	  Maskuliininen	  pää,	  joka	  voisi	  olla	  tyylikkäämpi.	  Hieman	  
lyhyt	  kaula.	  Voimakas	  lyhyt	  runko.	  Melko	  tukevassa	  kunnossa.	  Vankka	  luusto.	  Saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Voisi	  
liikkua	  pitemmällä	  askeleella.	  Miellyttävä	  luonne.	  Turkki	  hieman	  villava.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Carryin	  An	  Owl	   	   FI42314/09	   	   s.	  06.07.2009	  
i.	  Wildomar’s	  Atomic	  Bomb	  	  	  	  	  	  e.	  Qvarnhill	  Gun	  Från	  Dragarbrunn	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  NUO	  H	  
Heavy	  dog.	  Masculine	  head.	  Too	  much	  skin	  on	  the	  throat.	  Short	  nose.	  Short	  neck.	  Straight	  in	  front.	  Excellent	  topline.	  
Very	  good	  behind.	  Short	  movement.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Duellin	  Champion	   FI55924/09	   	   s.	  26.09.2009	  
i.	  Quadmir’s	  Boogeyman	  	  	  	  	  	  e.	  Blacktan	  Sirius	  After	  All	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI4	  
Nice	  type.	  A	  little	  feminine.	  Excellent	  head	  with	  dark	  eyes.	  Excellent	  ears.	  Very	  good	  neck	  and	  front.	  Excellent	  bone.	  
Excellent	  topline	  and	  chest.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Excellent	  tail.	  Nice	  movement	  around	  and	  up	  and	  down.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Eagle	  Feather	   FI41197/10	   	   s.	  23.06.2010	  
i.	  Blacktan	  Sirius	  Be	  The	  Grenade	  	  	  	  	  	  e.	  Backa	  Tinkerbell	  Glory	  At	  Walnut	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  PEN	  2	  
Riittävät	  mittasuhteet,	  vankka	  luusto.	  Riittävä	  kuono-‐osa.	  Kovin	  korkea	  ja	  pyöreä	  kallo.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja	  ja	  
eturinta.	  Melko	  syvä	  rintakehä.	  Hieman	  pysty	  olkavarsi.	  Välikämmenet	  saisivat	  olla	  viistommat.	  Hyvät	  
takakulmaukset.	  Riittävä	  askelpituus.	  Ulkokierteiset	  kintereet.	  Paha	  “mörkökausi”	  päällä.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Extraordinary	  Hanso	   FI41198/10	   	   s.	  23.06.2010	  
i.	  Blacktan	  Sirius	  Be	  The	  Grenade	  	  	  	  	  	  e.	  Backa	  Tinkerbell	  Glory	  At	  Walnut	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  PEN	  3	  
Riittävät	  mittasuhteet,	  vankka	  luusto.	  Riittävä	  kuono-‐osa.	  Lähes	  oikealinjainen	  pää,	  aavistuksen	  korkea	  kallo,	  
pyöreät	  turhan	  vaaleat	  silmät	  häiritsevät	  ilmettä.	  Kaula	  saisi	  olla	  kuivempi.	  Oikea	  ylälinja.	  Riittävä	  eturinta.	  Melko	  
pysty	  olkavarsi.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Hieman	  jyrkät	  välikämmenet.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Oikea	  
askelpituus.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  Zyclone	  Warning	   FIN10609/07	  	   s.	  19.11.2006	  



i.	  	  Nobhill	  All	  The	  Way	   	  	  	  	  	  	  e.	  Lelica’s	  Esthetique	  At	  Bogaloo	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  1	  SA	  PU	  1	  CACIB	  VSP	  
Strong,	  typical,	  well	  balanced	  male.	  Very	  nice	  head	  &	  expression.	  I	  like	  his	  temperament	  and	  neck.	  I	  prefer	  better	  
front.	  Moves	  easily	  with	  great	  drive.	  Very	  well	  presented.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Kookas,	  hieman	  raskastekoinen	  uros.	  Voimakas	  pää.	  Melko	  hyvä	  ilme.	  Hieman	  takaluisu	  	  kallo.	  Pitkä	  kaula.	  Voimakas	  
runko.	  Melko	  raskas	  luusto.	  Hieman	  villava	  turkki.	  Melko	  hyvät	  liikkeet.	  Erittäin	  hyvä	  luonne.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Stor	  o.	  litet	  lång.	  Masculint	  huvud.Bra	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  Utmärkt	  benstomme.	  Bra	  bröstkorg.	  Fin	  överlinje.	  
Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  väl.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  1	  SA	  PU	  2	  	  
Kookas.	  Erinom.	  tyyppiä	  uros.	  Kaunis	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Erinom.	  kaula,	  lavat.	  Hyvä	  eturinta.	  Täytel.	  runko.	  Voimakas	  
raajaluusto.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Liikkuu	  erinom.	  Esiintyy	  hyvin.	  
	  
	  
Canouan	  Evermore	   	   FI34301/09	   	  	   s.	  30.01.2009	  
i.	  Arcadia	  Ardent	  Quest	  To	  Canouan	  	  e.	  Canouan	  Howizthat	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Voimakas	  maskuliininen	  kokonaisuus.	  Vahva	  pää.	  Kaula	  saisi	  olla	  pidempi	  ja	  tyylikkäämpi.	  Riittävästi	  kulmautunut	  
edestä	  ja	  sopivasti	  takaa.	  Vahva	  luusto.	  Voimakas	  lyhyt	  runko.	  Turhan	  korkea	  häntä	  liikkeessä.	  Hyvä	  karva,	  hyvä	  
luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Hieman	  tukevassa	  kunnossa	  esitetty.	  Hyvä	  rakenteinen	  uros,	  jolla	  kaunisilmeinen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Vahva	  runko.	  
Hyväasentoiset	  raajat.	  Hyvä	  karvapeite	  ja	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Flaming	  Boy	   	   FIN20301/06	  	   s.	  02.03.2006	  
i.	  	  Strathnaver	  Hells	  Angel	   	  	  	  	  	  	  e.	  Astrospring’s	  Ismene	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Very	  nice,	  strong	  &	  typical	  male.	  Well	  balanced.	  Rather	  in	  working	  than	  in	  champion	  condition.	  I	  like	  his	  head.	  Correct	  
in	  movement.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Goodwill	  Hunter	   FI40065/09	   	   s.	  05.06.2009	  
i.	  	  Newmix	  Cosworth	   	  	  	  	  	  e.	  Astrospring’s	  Ismene	  
	  



Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  3	  
Strong,	  typical	  male	  with	  nice	  head.	  Well	  balanced.	  Good	  tailset	  and	  carriage.	  Sound	  mover.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Happy	  Hunter	   	   FI50408/10	   	   s.	  22.07.2010	  
i.	  	  	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  	   	  e.	  Coco	  Hit’s	  Future	  Vision	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  3	  KP	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  hieman	  lanneosaltaan	  pitkä.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Hieman	  alaskiinnittynyt	  häntä.	  Riittävästi	  
kulmautuneet	  raajat.	  Hyvä	  karva	  ja	  liikkeet.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  1	  KP,	  ROP-‐PENTU	  
Hyvin	  rakentunut	  pentu.	  Hyvänmallinen	  kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvin	  kulmautuneet	  
raajat.	  Erittäin	  hyvä	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Kouvola	  	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  3	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  mittasuhteiltaan	  oikea	  uros,	  jolla	  on	  kaunis	  pää	  ja	  hyvä	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Erinomainen	  
eturinta	  ja	  runko.	  Hyvä	  hännänkiinnitys.	  Erinomainen	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  tasapainoisesti,	  
varsinkin	  etuaskel	  saisi	  olla	  ulottuvampi.	  Esitetään	  hyvin.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  3	  
Hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  uros.	  Miellyttävä	  ilmeinen	  pää.	  Vähän	  kaulanahkaa.	  Hyvä	  selkä.	  Rungon	  kehitys	  vielä	  
kesken.	  Hyvä	  eturinta.	  Sopusuhtainen	  luusto	  ja	  kulmaukset.	  Liikkuu	  vetävällä	  askeleella.	  Hyvä	  luonne.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  4	  
Siistinmuotoinen	  pää,	  hieman	  lyhyt	  kaula.	  Lanneosa	  saisi	  olla	  lyhyempi.	  Etukäpälät	  hieman	  litteät,	  liikkuu	  löysästi	  
eturaajoillaan,	  takaosallaan	  hyvin.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  	  
Maskulin	  junior.	  Kunde	  ha	  ett	  ädlare	  huvud.	  Trevligt	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Litet	  knappt	  vinklad	  fram.	  Fin	  
benstomme.Ännu	  litet	  small	  i	  fronten.	  Fin	  kropp	  o.	  rygg.	  Något	  lång	  i	  länden.	  Bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  OK	  men	  kunde	  ha	  
litet	  mera	  drive.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Hip	  Hey	  Hooray	  	   FI50411/10	   	   s.	  22.07.2010	  
i.	  	  	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  	   	  e.	  Coco	  Hit’s	  Future	  Vision	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  2	  SA	  
Nice	  type.	  Very	  nice	  head	  &	  expression.	  Strong	  and	  well	  balanced.	  Well	  angulated.	  Exc.	  coat	  quality.	  Excellent	  in	  
movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  2	  



Sopivan	  kokoinen,	  hyvän	  tyyppinen	  uros.	  Melko	  hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Voimakas	  runko.	  Hyvä	  ylälinja.	  Riittävästi	  
kulmautunut.	  Vahva	  luusto.	  Liikkuu	  normaalisti.	  Hyvä	  luonne.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  3	  
Erittäin	  hyvät	  mittasuhteet,	  tasapainoinen	  nuoren	  uroksen	  pää.	  Hieman	  lyhyt	  kaula.	  Hyvin	  kehittynyt	  rintakehä.	  
Hyvät	  kulmaukset.	  Hieman	  löysyyttä	  kyynärpäissä,	  liikkuu	  muuten	  hyvin.	  Hieman	  lyhyt	  lantio,	  mutta	  askelmitta	  
sopiva.	  Hieno	  karva.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  2	  SA	  PU	  3	  VASERT	  
Tilltalande	  junior	  med	  fina	  linjer.	  Vackert	  välskuret	  huvud.Bra	  uttryck.	  Väl	  ansatt	  hals.	  Litet	  knappt	  vinklad	  fram.	  Fin	  
benstomme.	  Utmärkt	  kropp	  o.	  rygg.	  Starkt	  bakställ.	  Utmärkta	  rörelser.	  Fin	  pals.	  Väl	  presenterad.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Hocus	  Pocus	   	   FI50410/10	   	   s.	  22.07.2010	  
i.	  	  	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  	   e.	  Coco	  Hit’s	  Future	  Vision	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  2	  KP	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  edestä	  hieman	  niukasti	  takaa	  hyvin	  kulmautunut	  nuori	  mies.	  Vielä	  kovin	  voimakas	  otsa,	  
kaunis	  ylälinja.	  Hyvä	  häntä.	  Liikkuu	  joustavasti.	  Hyvä	  karva.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  2	  
Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Hyvä	  pään	  muoto	  ja	  ilme.	  Oikea	  kaulan	  pituus.	  Runko	  vielä	  kevyt.	  Hyvä	  ylälinja.	  Sopusuhtaiset	  
raajat	  ja	  kulmaukset.	  Hieman	  kapeutta	  takaliikkeissä,	  muuten	  liikkuu	  hyvin.	  Erinom.	  luonne.	  Hyvin	  esitetty.	  
	  
	  
Cranelake’s	  Babe	  Magnet	   	   FI13119/11	   	   s.	  22.12.2010	  
i.	  Barecho	  Young	  At	  Heart	   	  	  	  	  	  e.	  	  Cranelake’s	  Assistant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Kraftig	  hane	  som	  kunde	  vara	  ädlare	  neet/heet	  igren	  om..	  Maskulint	  huvud	  som	  ömskas	  torrare.	  Tillräcklig	  hals.	  
Knappt	  vinklad	  fram.	  Bra	  benstomme.	  Fin	  kropp.	  Lång	  i	  länden.	  Behöver	  en	  stramare	  rygg.	  Bra	  bakställ.	  Borde	  röra	  
sig	  med	  mere	  drive	  o.	  stil	  och	  vara	  i	  bättre	  kondition.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi,	  hiem.	  pitkärunkoinen.	  Voimakas	  maskul.	  pää.	  Hiem.	  pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  kaula,	  eturinta.	  Hyvä	  
syvä	  rintakehä.	  Hiem.	  pitkä	  lanne.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Eritt.	  voimakk.	  takakulmaukset.	  Esitet.	  pulskassa	  kunnossa.	  
Liikkuu	  lyhyellä	  etuaskel.	  Reipas	  esiintyjä.	  
	  
	  
Creebay	  Side	  By	  Side	  	   	   FI19461/10	   	   s.	  15.01.2009	  
i.	  Zelini’s	  West	  Side	  Story	  	  	  e.	  Whisborne	  Feel	  Pretty	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  



Erinomainen	  tyyppi,	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Erittäin	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  
rintakehä.	  Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Dingolina’s	  Horror	  Of	  The	  Groke	   FI35704/10	   	   s.	  18.05.2010	  
i.	  Quadmir’s	  Boogeyman	  	  	  	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Graceful	  Bijou	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  PEK	  1,	  KP,	  ROP-‐PENTU	  
Nice	  type.	  Excellent	  type.	  Beautiful	  masculine	  head.	  Excellent	  ears.	  Strong	  neck.	  Excellent	  shoulders.	  Nice	  topline.	  
Very	  good	  bone.	  Excellent	  chest.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Excellent	  tail.	  Nice	  coat	  and	  colour.	  Moves	  well	  for	  a	  
puppy.	  	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Hyvänkokoinen,	  seistessä	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet	  omaava	  uros,	  oikealinjainen	  pää,	  etukulmauksia	  saisi	  olla	  
enemmän,	  hyvä	  runko,	  oikea	  raajaluuston	  voimakkuus,	  hyvin	  kulmautuneet	  takaraajat,	  erinomainen	  karvapeitteen	  
laatu,	  tarvitsee	  lisää	  kehätottumusta,	  erinomaiset	  ranteet	  ja	  käpälät,	  etuliikkeiden	  tulee	  vakiintua,	  hieman	  korkea	  
häntä	  liikkeessä.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Ung	  hund	  	  under	  	  utveckling.	  Trevligt	  huvud	  o.	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  Borde	  ha	  mera	  förbröst.	  
Passande	  benstomme.	  Litet	  ontvecklad	  bröstkorg.	  Skulle	  önska	  ett	  bättre	  kors.	  Bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  med	  kort	  steg.	  Ei	  i	  
bästa	  pals.	  
	  
	  
Fair	  Helloiz	  Asterix	  Queen	  	   EST-‐00429/10	   s.	  21.12.2009	  
i.	  	  	  Scooby	  Doo	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  	  	   e.	  Crownmaple	  Heloiza	  Notre	  Dame	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  3	  SA	  
Strong,	  typical	  male.	  Good	  bones.	  Correct	  head.	  Rounded	  eyes.	  Exc	  neck	  &	  topline.	  Well	  angulated.	  With	  well	  sprung	  
ribs.	  I	  would	  like	  more	  forechest.	  A	  bit	  cowhocked	  in	  rear.	  
	  
	  
Fantasize’s	  Brutus	   	   FI57525/10	   	   s.	  05.10.2010	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	   	  	  	  	  	  e.	  	  Hightide’s	  Wonder	  Of	  You	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  1	  SA	  PU	  4	  
Erinom.	  tyyppi.	  Oik.	  mittasuht.	  Kauniit	  ääriviivat.	  Vielä	  taakse	  laskeva	  kallo-‐osa.	  Hyvä	  ilme.	  Erinom.	  kaula,	  lavat.	  
Eturinta	  saisi	  olla	  voimakkaampi.	  Hyvä	  runko.	  Erinom.	  raajaluusto.	  Leveät	  reidet,	  voimakk.	  takakulm.	  Sujuvat	  liikkeet.	  
Esitet.	  erinom.	  
	  
	  
Fantic	  Pinoccio	   	   FIN17828/06	  	   s.	  20.02.2006	  
i.	  Fantic	  Ian	  	  	  e.	  Fantic	  Netscape	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1,	  SA,	  PU3,	  VASERT,	  ROP-‐VET	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Kaunis	  pää.	  Hieman	  pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä.	  
Takakulmaukset	  saisi	  olla	  voimakkaammat.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  Erinomaisessa	  kunnossa.	  
	  
	  
Fanwans	  Balance	  Of	  Life	   	   FIN29447/07	  	   s.	  25.04.2007	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Art-‐Wave’s	  Big	  Mama	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
4	  v.	  Voimakas	  uros,	  jolla	  sopivasti	  raajaluustoa.	  Voisi	  olla	  jäntevämpi.	  Voimakas	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  huulilinja	  ja	  
purenta.	  Hieman	  syvä	  kallo.	  Niskankaari	  saisi	  olla	  selvempi	  ja	  kaulanahka	  kuivempi.	  Tarvitsee	  paremmat	  
etukulmaukset.	  Hyvät	  käpälät	  ja	  takaosa.	  Etuliikkeet	  saa	  tiivistyä,	  ihanat	  sivuliikkeet.	  Kaunis	  karvapeite	  ja	  väri.	  Hieno	  
luonne.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  
Maskulint	  välformat	  huvud.	  Bra	  skallparti.	  Bra	  ögon.	  Välansatta	  öron.	  Bra	  form	  o.	  långd	  finnacke.	  Stabil	  överlinje.	  Bra	  
svans.	  Kraftig	  välutv.	  kropp.	  Lite	  lång	  i	  lånden.	  Bra	  benstomme.	  Fötterna	  ok.	  Harmoniskt	  vinklad.	  Rör	  sig	  bra	  från	  
sidan	  men	  steget	  fram	  kunde	  vara	  långre.	  Pålsen	  kunde	  vara	  ngt	  glansigare.	  
	  
	  
Fanwans	  Break	  A	  Rule	   	   FIN29444/07	  	   s.	  25.04.2007	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Art-‐Wave’s	  Big	  Mama	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PU2,	  VASERT	  
Nice	  dog.	  Well	  balanced.	  Excellent	  type.	  Beautiful	  head	  and	  expression.	  Excellent	  ears.	  Strong	  neck	  and	  front.	  
Excellent	  bone.	  Nice	  topline.	  Excellent	  chest.	  Excellent	  angulation	  behind.	  Nice.	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen	  uros,	  jolla	  melko	  hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Saisi	  olla	  kulmautunut	  edestä	  
paremmin.	  Kokonaisuus	  hieman	  kapea.	  Koira	  liikkuu	  ahtaasti	  sekä	  edestä	  että	  takaa.	  Hieman	  pehmeä	  karvanlaatu.	  
Pehmeät	  ranteet.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PU4	  
4	  v.	  Hyvin	  linjakas,	  hyvä	  luustoinen	  uros.	  Hyvä	  päänpituus,	  purenta	  ja	  huulilinja.	  Niskankaari	  voisi	  olla	  parempi,	  
samoin	  etuosan	  rakenne.	  Hyvä	  takaosa	  ja	  käpälät.	  Kaunis,	  jäntevä	  ylälinja	  myös	  liikkeessä.	  Liikkuu	  hyvin,	  etuaskel	  
voisi	  olla	  ulottuvampi.	  Kaunis	  karva.	  
Harjavalta	  R	  23.4.2011,	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  
4	  v.	  Hyvä	  sukupuolileima.	  Voisi	  olla	  rungoltaan	  aavistuksen	  pidempi.	  Hyvä	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Olkavarsi	  ja	  lavat	  saisivat	  
olla	  viistommat.	  Hieman	  ulkokierteiset	  eturaajat.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Hyvä	  ,	  syvä	  rintakehä,	  joka	  voisi	  olla	  hieman	  
pidempi.	  Sopivasti	  kulmautunut	  takaa.	  Takaliikkeet	  hieman	  kapeat.	  Sivuliikkeessä	  hyvä	  askelpituus.	  Hyvä	  karvanlaatu	  
ja	  hapsut.	  



	  
	  
Fariinin	  Sky’s	  The	  Limit	   	   FI27092/10	   	   s.	  23.03.2010	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  e.	  Fariinin	  New	  Model	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Vahva	  urosmainen	  kokonaisuus,	  joskin	  vielä	  kesken	  kehityksen.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Vaaleat	  silmät.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Erinomaiset	  kulmaukset	  ja	  luusto.	  Runko	  kaipaa	  massaa.	  Turkki	  kihartuu.	  Liikkuu	  komealla	  pitkällä	  
askeleella.	  
Haapavesi	  RY	  16.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Oikeat	  mittasuhteet.	  Sopiva	  luusto.	  Hieman	  lyhyt	  kuono-‐osa.	  Varsin	  syvä	  kallo.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Oikean	  
mallinen	  rintakehä.	  Jyrkkä	  lantio.	  Voimakkaasti	  kulmautuneet	  takaraajat.	  Riittävä	  askelpituus.	  Liikkuu	  kerien	  edestä.	  
Kiuruvesi	  R	  23.4.2011,	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Sopivan	  kokoinen,	  hyvin	  vahvaluustoinen	  maskuliininen	  uros,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Varsin	  hyvä	  pää.	  Silmien	  tulee	  
olla	  tummemmat.	  Hyvä	  purenta.	  Erittäin	  hyvät	  kulmaukset	  ja	  runko.	  Hieman	  alaskiinnittynyt	  häntä.	  Karvan	  tulisi	  olla	  
rungon	  myötäisempää	  ja	  laadultaan	  silkkisempää.	  Varsin	  hyvät	  liikkeet.	  Hyvä	  luonne.	  	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Correct	  size	  &	  type.	  Typical	  head.	  Strong	  bones.	  But	  he	  needs	  more	  substance.	  Well	  angulated	  .	  Topline	  should	  	  be	  
better.	  Low	  tailset.	  Typical	  in	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Sopivan	  kokoinen.	  Melko	  hyvä	  tyyppi.	  Kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Riittävä	  kaula.	  Rungon	  täytyy	  kehittyä.	  Vahva	  luusto.	  yvät	  
takakulmat.	  Lapa	  ja	  olkavarsi	  etuasentoiset.	  Lanne	  ja	  lantio	  kaartuu	  liikaa	  ylälinjassa,	  saisi	  olla	  suorempi.	  Toivoisin	  
hieman	  sileämmän	  karvan	  laadun.	  Korkeat	  etuliikkeet.	  Takaliikkeet	  OK.	  Luonne	  OK.	  
	  
	  
Finnhope	  Black	  Dymamite	  	   FI10162/11	   	   s.	  18.10.2010	  
i.	  Bimbik’s	  Eugen	   	  	  	  	  	  e.	  	  Bimbik’s	  Bela	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
Bra	  huvud	  o.	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Harmoniska	  vinklar.	  Bra	  benstomme.	  Härlig	  kropp.	  Stark	  rygg.	  Utmärkt	  bakställ.	  Rör	  
sig	  trevligt.	  Bra	  päls.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  3	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva	  uros,	  jolla	  voimakas	  pää.	  Viehättävä	  ilme.	  Erinom.	  kaula.	  Suorat	  olkavarret.	  Erinom.	  eturinta	  ja	  
runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  hyvä	  matala	  kinner.	  Etuaskel	  saisi	  olla	  ulottuvampi.	  Esiintyy	  hyvin.	  
	  
	  
Foogel	  Impressionist	  	   	   FIN14521/05	  	   s.	  28.12.2004	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	  	  	  e.	  Foogel	  Temptress	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI-‐	  
6	  v.	  Voimakasrunkoinen,	  hienoluonteinen	  uros	  joka	  voisi	  olla	  napakammassa	  kunnossa.	  Voimakaspiirteinen	  uroksen	  
pää	  joka	  sopii	  hyvin	  runkoon.	  Hyvä	  purenta	  ja	  korvat.	  Kaunis	  niska.	  Vahvat	  käpälät.	  Hieno	  takaosa.	  Liikkuu	  edestä	  
hieman	  löysästi,	  pitkät	  hienot	  sivuliikkeet.	  Säilyttää	  ylälinjansa.	  Hyvä	  karva.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Kraftfullt	  maskulint	  huvud.	  Bra	  form	  o.	  prop.	  Bra	  ögon.	  Välansatta	  öron.	  Bra	  hals.	  Stabilt	  överlinje.	  Utm.	  svans.	  
Välutv.	  kropp.	  Lite	  högt	  hull.	  Passande	  benstomme.	  Fötterna	  ok.	  Harmoniskt	  vinklad.	  Bra	  steg	  från	  sidan.	  Trång	  bak.	  
Pälsen	  ok.	  I	  största	  laget.	  
	  
	  
Full	  Flavour	  Guiness	  	   	   FI18188/10	  	   	   s.	  16.01.2010	  
i.	  Sisustar	  Just	  A	  Jewel	  	  	  e.	  Full	  Flavour	  East	  Wind	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA,	  PU4	  
Urosmainen	  kokonaisuus	  jolla	  ok	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää	  ja	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  runko,	  
rodunomaisesti	  kulmautunut.	  Hyvä	  karva,	  liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Mittasuhteiltaan	  hyvä	  nuori	  uros.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  edestä.	  Hyvä	  runko	  ja	  
takaosa.	  Hyvä	  laatuinen	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Fuzzyball’s	  Frontpage	   	   FIN35711/02	  	   s.	  07.07.2002	  
i.	  Streamside’s	  Kingfisher	  	  	  e.	  Of	  Skyway	  Raindrop	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1,	  SA,	  PU,	  SERT,	  VSP,	  ROP-‐VET	  
8	  v,	  kookas,	  tyypiltään	  hyvä,	  kaunis	  pää,	  silmät	  ja	  korvat	  ok,	  erittäin	  hyvä	  rintakehä,	  raajaluusto	  ja	  kulmaukset,	  oikea	  
turkinlaatu,	  liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Glamorly	  Gilbert	  Grabe	   	   FI21767/09	   	   s.	  12.02.2009	  
i.	  Trollängens	  Maximum	  Effect	  	  	  e.	  Adamant’s	  Let’Em	  Talk	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  NUO	  ERI2	  
Masculine.	  Not	  ready.	  Well	  balanced.	  Very	  good	  head.	  A	  little	  dewlap.	  Very	  good	  neck.	  Excellent	  front.	  Excellent	  
topline.	  Very	  good	  behind.	  Excellent	  tail.	  Moves	  well.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Male	  of	  the	  good	  size.	  He’s	  not	  in	  the	  best	  mood	  today.	  Seems	  a	  bit	  unsecure.	  He	  has	  a	  very	  nice	  shape	  of	  head.	  
Correct	  bite.	  Enough	  neck.	  Nice	  topline.	  Well	  angulated	  in	  front	  and	  rear.	  Correct	  height	  of	  hocks.	  Well	  set	  tail.	  He’s	  a	  
bit	  short	  stepped	  seen	  from	  side,	  too	  narrow	  behind	  and	  a	  bit	  loose	  in	  front.	  He’s	  not	  groomed	  to	  his	  advantage.	  



	  
	  
Glamorly	  Good	  Bad’n	  Ugly	   FI21770/09	   	   s.	  12.02.2009	  
i.	  Trollängens	  Maximum	  Effect	  	  	  e.	  Adamant’s	  Let’Em	  Talk	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI3	  
Erinomainen	  tyyppi,	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää,	  hieman	  pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvin	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Liikkuu	  hyvin,	  mutta	  saisi	  kantaa	  häntäänsä	  kauniimmin.	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Hyvärunkoinen	  ja	  kauniisti	  rakentunut	  sopivaluustoinen	  uros.	  Hyvä	  tilavuus	  rungossa.	  Tarpeeksi	  kaulaa.	  Vähän	  
vaatimaton	  kuono.	  Tarpeeksi	  yhdensuuntaiset	  liikkeet,	  mutta	  askeleen	  pitäisi	  olla	  ulottuvampi	  ja	  etenevämpi.	  Häntä	  
saisi	  olla	  tyylikkäämpi	  liikkeessä.	  Esitetään	  kauniisti.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI2,	  SA,	  PU2,	  VARA-‐SERT	  
2	  v.	  Hyvin	  kaunis	  nuori	  uros.	  Erinomaisessa	  kunnossa.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvät	  huulet	  ja	  purenta.	  Kaunis	  
niskankaari.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  käpälät.	  Erinomainen,	  jäntevä	  ylälinja.	  Liikkuu	  kauniilla	  askeleella	  sivusta.	  Sopivasti	  
ryhtiä.	  Riittävästi	  luonnetta.	  Koira	  liikkui	  kuin	  luokan	  voittaja	  pu-‐luokassa	  ja	  siksi	  järjestys	  muuttui	  .	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Urosmainen	  aavistuksen	  matala	  kokonaisuus,	  hyvä	  pää	  ja	  purenta,	  hyvä	  kaula,	  riittävä	  eturinta,	  riittävä	  runko,	  
turhan	  pitkä	  lanneosa,	  pehmeyttä	  selässä,	  hieman	  jyrkkä	  lantio,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  oikea	  karvanlaatu,	  
liikkuu	  löysästi	  edestä,	  hyvin	  takaa,	  turhan	  korkea	  hännänkanto.	  
	  
	  
Grouseseeker’s	  Frosty	  Design	   FI25000/11	   	   s.	  26.01.2011	  
i.	  Barecho	  Zuper	  Playmaker	   	  	  	  	  	  e.	  	  Grouseseeker’s	  Snow	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  	  
Aavistuksen	  löysässä	  kunnossa	  esitetty	  nuori	  koira,	  jonka	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  leveämpi.	  Keskipitkä	  kaula,	  
runko	  vielä	  melko	  kapea,	  raajojen	  kulmaukset	  hyvät,	  melko	  korkea	  kinner.	  Liikkuu	  hyvin	  paitsi	  hieman	  löysästi	  
edestä.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Kraftig	  hane	  som	  kunde	  ha	  ett	  elegantare	  huvud	  som	  är	  bättre	  mejslat.	  Bra	  hals.	  Litet	  knappt	  vinklad	  fram.	  Fin	  
benstomme.	  Bra	  kropp	  o.	  rygg.	  Stankt	  bakställ.	  Borde	  ha	  mera	  drive	  i	  steget.	  Fin	  pals.	  
	  
	  
Grouseseeker’s	  Frosty	  King	   FI24999/11	   	   s.	  26.01.2011	  
i.	  Barecho	  Zuper	  Playmaker	   	  	  	  	  	  e.	  	  Grouseseeker’s	  Snow	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  



Hyvä	  runko	  ja	  luusto,	  tasapainoinen	  pää.	  Kaunis	  ylälinja.	  Tilava	  rintakehä.	  Hyvät	  kulmaukset,	  liikkuu	  hyvin	  sivusta,	  
hieman	  löysästi	  edestä.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  3	  SA	  
Tilltalande	  hund	  med	  fina	  rörelser.	  Maskulint	  huvud.	  Bra	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Harmoniska	  vinklar.	  Utmärkt	  benstomme.	  
Bra	  kropp.	  Stank	  rygg.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  med	  fin	  drive	  och	  stil.	  Bra	  pals.	  
	  
	  
Grouseseeker’s	  Snow	  King	  	   FIN17109/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  How	  About	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  EH	  
Kookas,	  hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Erinomainen	  eturinta.	  Hyvä	  rintakehän	  syvyys.	  Hyvä	  askel.	  Käyttäytyy	  miellyttävästi	  ja	  
riittävä	  itseluottamus.	  Hieman	  korkea	  häntä	  liikkeessä.	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PU,	  ROP	  
Urosmainen	  kokonaisuus,	  jolla	  kauniit	  mittasuhteet,	  oikeanmuotoinen	  pää,	  hyvä	  	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  
erinomainen	  runko	  ja	  eturinta,hyvä	  takaosa,	  hyvä	  karva,	  miellyttävä	  käytös,	  liikkuu	  helpolla	  joustavalla	  askeleella.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Fair	  And	  Square	   FIN29321/06	  	   s.	  30.05.2006	  
i.	  Rindi’s	  Michelangelo	  	  	  e.	  Engwell’s	  Ruby	  Hayze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  EH	  
Sopivan	  kokoinen.	  Rungon	  mittasuhteiltaan,	  linjoiltaan	  hyvä.	  Hyvä	  ilmeikäs	  pää.	  Riittävän	  tummat	  silmät,	  jotka	  
pyöreät.	  Pitkä	  näyttävä	  kaula.	  Eturinta	  saisi	  olla	  voimakkaampi.	  Hyvä	  luusto	  ja	  raajat.	  Oikea	  vatsaviiva.	  Hyvä	  paksu	  
karva.	  Reippaat	  liikkeet.	  Käytökseltään	  luottavainen.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Ideal	  Magic	   	   FIN52874/08	  	   s.	  24.10.2008	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  e.	  Hayzehill’s	  Future	  Hope	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PU,	  SERT,	  ROP	  
Koko	  51	  cm.	  Sopivan	  kokoinen.	  Oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Erittäin	  kaunisilmeinen	  hyvä	  pää,	  upea	  ylälinja.	  Hyvät	  
raajojen	  kulmaukset.	  Käyttäytyy	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  turkki.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2,	  SA	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Päässä	  hyvät	  linjat,	  mutta	  voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi	  kauttaaltaan.	  Riittävästi	  kulmautunut	  
edestä	  ja	  hyvin	  takaa.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Keskivahva	  luusto.	  Hyvä	  runko	  jakarva.	  Hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Just	  A	  Fantasy	   	   FI17800/09	   	   s.	  31.01.2009	  
i.	  Marmade	  Lucky	  Laddie	  	  	  e.	  Hayzehill’s	  Endearig	  Lady	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA	  
Voimakas	  maskuliininen	  kokonaisuus.	  Vahva	  pää,	  joka	  voisi	  olla	  hieman	  kuivempi.	  Hyvä	  selkälinja.	  Sopivasti	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Vahva	  luusto,	  hyvä	  runko.	  Ystävällinen,	  mutta	  hieman	  pehmeä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Vahva	  ja	  vahvapäinen.	  Hieman	  liian	  voimakas	  otsa.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  runko.	  Niukasti	  etu-‐	  hyvät	  takakulmaukset.	  Hyvä	  
karva.	  Saisi	  liikkua	  paremmalla	  potkulla	  ja	  pidemmällä	  askeleella.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Just	  Like	  That	   	   FI17795/09	   	   s.	  31.01.2009	  
i.	  Marmade	  Lucky	  Laddie	  	  	  e.	  Hayzehill’s	  Endearig	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Hieman	  lyhyt	  rintakehäinen.	  Edestä	  todella	  niukasti	  kulmautunut	  ja	  lyhyt	  lantioinen	  vahvapäinen	  poika.	  Hyvä	  
niskankaari.	  Erinomainen	  karva.	  Saisi	  liikkua	  paremmalla	  potkulla	  ja	  liikkuu	  kovin	  löysästi	  edestä.	  
	  
	  
High	  Score	  Vagabond-‐Heart	   FIN52754/07	  	   s.	  19.04.2007	  
i.	  Cepen	  Causin	  A	  Riot	  	  	  e.	  High	  Score	  Imagine-‐Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PU3	  
4	  v,	  kookas,	  erittäin	  hyvä	  tyyppi,	  oikeat	  mittasuhteet,	  riittävä	  päänpituus,	  silmät,	  korvat	  ja	  purenta	  ok,	  riittävä	  
rintakehän	  vahvuus,	  eturinta	  voisi	  olla	  selvempi,	  erittäin	  hyvät	  kulmaukset,	  hyvä	  turkinlaatu,	  liikkuu	  hyvin,	  liikkeessä	  
nostaa	  häntää	  hieman	  korkealle.	  
	  
	  
Hightide’s	  Andy	  Williams	   	   FI21445/09	   	   s.	  07.03.2009	  
i.	  	  	  Adamant’s	  Take	  It	  Easy	   	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Who’s	  That	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI4	  
2	  v.	  Hyvä	  runkoinen	  –	  ja	  luustoinen	  nuori	  uros.	  Voimakaspiirteinen	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  ilme	  ja	  purenta.	  Riittävä	  
huulilinja,	  kaulanahkaa	  voisi	  olla	  vähemmän.	  Riittävä	  niskankaari.	  Kaunis,	  vahva	  takaosa	  ja	  käpälät.	  Liikkeet	  saavat	  
vakiintua,	  mutta	  askelpituus	  erinomainen.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Erinomainen	  reipas	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU2,	  SERT,	  VARACA	  
Maskulint	  välformat	  huvud.	  Bra	  ögon.	  Välansatta	  öron.	  Lite	  löst	  halsskinn.	  Fin	  nacke.	  Utm.	  överlinje.	  Välburen	  svans.	  
Bra	  kropp	  o.	  benstomme.	  Fina	  fötter.	  Harmoniskt	  vinklad.	  Utm.	  steg	  från	  sidan	  lite	  trång	  bak.	  Fin	  päls.	  
	  
	  
Hightide’s	  Athos	   	   FI21448/09	   	   s.	  07.03.2009	  



i.	  	  	  Adamant’s	  Take	  It	  Easy	   	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Who’s	  That	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU,	  SERT,	  ROP	  
Hyväntyyppinen	  uros	  jolla	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Melko	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta.	  Karvattomat	  silmäluomet.	  
Hyvin	  asettuneet	  korvat.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  rinnansyvyys	  ja	  kaarevuus.	  Liikkuu	  rodunomaisesti,	  hieman	  
ahtaat	  takaliikkeet.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU3	  
Vajaa	  2	  v.	  Hyvin	  kaunis,	  tasapainoinen	  nuori	  uros.	  Erinomainen	  rungonmuoto	  ja	  raajaluusto.	  Pitkä	  uroksen	  pää	  jossa	  
erinomaiset	  linjat	  ja	  ilme.	  Hyvä	  purenta,	  riittävä	  niskankaari.	  Etuliikkeet	  saa	  tiivistyä.	  Erinomainen	  karva.	  Koira	  liikkui	  
huonommin	  pu-‐luokassa	  kuin	  luokan	  toinen	  ja	  siksi	  järjestys	  muuttui.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU3,	  SERT	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvä	  uroksen	  pää.	  Riittävä	  kaula	  ja	  etukulmaukset.	  Hyvä	  eturinta.	  Erinomainen	  luusto.	  
Voimakas,	  oikeanmallinen	  runko.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Hyvä	  pää.	  Hieman	  liian	  laskeva	  ylälinja.	  Etuasentoinen	  lapa.	  Löysähköt	  kyynerpäät.	  Hyvät	  
takakulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  kovin	  levottomasti	  edestä	  ja	  saisi	  liikkua	  paremmalla	  potkulla.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2,	  SA,	  PU4,	  VASERT	  
Välformad	  maskulint	  huvud.	  Bra	  ögon.	  Välansatta	  öron.	  Lite	  löst	  halsskinn.	  Bra	  hals,	  stabilt	  överlinje.	  Välburen	  svans.	  
Välutv.	  kropp.	  Lite	  högt	  hull.	  Bra	  benstomme	  o.	  fötter.	  Harmoniskt	  vinklad.	  Utm.	  steg	  från	  sidan	  lite	  trång	  bak.	  Fin	  
päls.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  ERI-‐	  
Nice	  size	  &	  type.	  Correct	  head.	  Nice	  neck.	  Good	  topline	  &	  tailset.	  A	  bit	  upright	  shoulder.	  Correct	  in	  rearpart.	  Exc.	  
movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  4	  SA	  
Sopivan	  kokoinen.	  Hyvä	  tyyppi.	  Maskuliininen	  pää,	  hyvä	  ilme.	  Sopiva	  kaulan	  pituus.	  Hyvä	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  
Voimakas	  luusto.	  Pysty	  olkavarsi.	  Hyvät	  takakulmat.	  Liikkuu	  normaalisti,	  voisi	  esiintyä	  ryhdikkäämmin.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  4	  	  
Erinom.	  tyyppi.	  Oik.	  mittasuht.	  Hyvä	  pää.	  Etuasent.	  lavat.	  Erinom.	  eturinta.	  Hyvä	  täyteläinen	  runko.	  Vahva	  
raajaluusto.	  Hyvät	  takakulm.	  ja	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  turhan	  lyhyellä	  etuaskel.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Hightide’s	  Benny	  Goodman	   FI10780/10	   	   s.	  22.11.2009	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  e.	  Hightide’s	  Viva	  La	  Vida	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI-‐	  
Very	  strong	  dog.	  Masculine.	  Maximum	  size.	  Masculine	  head,	  but	  not	  too	  heavy.	  Excellent	  ears.	  Strong	  neck.	  Good	  
front.	  Excellent	  bone.	  Strong	  body.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Excellent	  tail.	  Strong	  and	  free	  movement.	  
	  



	  
Hightide’s	  Bill	  Haley	   	   FI10781/10	   	   s.	  22.11.2009	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  e.	  Hightide’s	  Viva	  La	  Vida	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI-‐	  
Nice	  type.	  Well	  balanced.	  Masculine	  head.	  Light	  eyes.	  Excellent	  ears.	  Strong	  neck	  and	  shoulders.	  Excellent	  bone.	  
Excellent	  chest.	  Nice	  topline.	  Excellent	  angulation	  behind.	  Nice	  feet.	  Excellent	  coat	  and	  colour.	  Not	  perfect	  in	  
movement	  up	  and	  down.	  Moved	  well	  around.	  	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA,	  PU2,	  VASERT	  
Kookas	  vahvaluustoinen	  erinomaista	  tyyppiä	  edustava	  uros.	  Erinomainen	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Hyvät	  kulmaukset.	  Hyvä	  turkinlaatu.	  Koira	  liikkuu	  yhdensuuntaisin	  askelin	  rodunomaisesti.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
A	  male	  up	  to	  size.	  Good	  head	  shape.	  A	  bit	  broad	  in	  skull.	  Good	  square	  muzzle.	  Good	  length	  of	  neck.	  Moderetely	  
angulated	  front	  and	  behind.	  A	  bit	  loose	  in	  paws.	  Correct	  tailset.	  Groom	  him	  to	  have	  more	  slight	  coat.	  He’s	  very	  loose	  
in	  front	  and	  behind	  in	  the	  movement.	  Nice	  temperament	  and	  well	  presented.	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1,	  SA,	  PU2,	  VASERT	  
18	  kk,	  oikeat	  mittasuhteet,	  erittäin	  hyvä	  tyyppi,	  melko	  voimakas,	  silti	  oikealinjainen	  pää,	  silmät	  ja	  korvat	  ja	  purenta	  
ok,	  sopivasti	  kaareutuva	  rintakehä	  ja	  hyvä	  eturinta,	  tasapainoiset	  kulmaukset,	  liikkuu	  hyvin.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Voimakas	  uros	  ja	  hieman	  löysässä	  kunnossa.	  Voimakas	  pää,	  hieman	  lyhyt	  kaula.	  Tilava	  runko,	  takaraajojen	  liikunta	  
voimatonta,	  ei	  parhaassa	  karvassa.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  	  EH	  
Litet	  stor	  men	  fin	  modell.	  Trevligt	  huvud.	  Bra	  hals.	  Kunde	  ha	  mera	  vinklar	  fram.	  Litet	  small	  i	  fronten.	  Fin	  benstomme.	  
Bra	  kropp.	  Skulle	  önska	  en	  stramare	  överlinje.	  Tillräckliga	  vinklar	  bak.	  Borde	  röra	  sig	  effektivare.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU,	  SERT,	  VSP	  
Kookas.	  Erinom.	  tyyppi.	  Oik.	  rungon	  mittasuht.	  Hyvä	  pää,	  ilme.	  Erinom.	  kaula	  ja	  lavat.	  Hyvä	  eturinta.	  Erinom.	  runko.	  
Hyvä	  raajaluusto.	  Tasapain.	  kulmaut.	  Liikkyy	  hyvällä	  askelpit.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Hightide’s	  Messenger	   	   FIN39971/02	  	   s.	  19.09.2002	  
i.	  Hightide’s	  Best	  Vision	  	  	  e.	  Tartella	  vom	  Lerchenwald	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI4	  
Masculine.	  Well	  balanced.	  Masculine	  head,	  but	  not	  heavy.	  Dewlap.	  Excellent	  neck.	  Very	  good	  front.	  Excellent	  chest	  &	  
topline.	  Nice	  angulation	  behind.	  Moved	  well	  around,	  but	  too	  narrow	  up	  and	  down.	  
	  
	  
Hightide’s	  Trademark	   	   FIN13756/06	  	   s.	  10.01.2006	  
i.	  Streamside’s	  Kingfisher	  	  	  e.	  Hightide’s	  Make	  A	  Wish	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI2	  SA	  
Masculine.	  Well	  balanced.	  Masculine	  head	  with	  excellent	  ears.	  Very	  good	  eyes.	  Strong	  neck.	  Very	  good	  front.	  Nice	  
topline.	  Excellent	  chest.	  Excellent	  bone.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Strong	  and	  free	  movement.	  	  
	  
	  
Hightide’s	  You’re	  Welcome	   FIN22983/08	  	   s.	  02.03.2008	  
i.	  Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  e.	  Hightide’s	  Up-‐To-‐Date	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI3	  SA	  
Nice	  type.	  Masculine.	  Excellent	  size.	  Well	  balanced.	  Masculine	  head.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  neck.	  Excellent	  
shoulders.	  Nice	  topline.	  Excellent	  chest.	  Excellent	  behind.	  Lovely	  movement.	  	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen,	  kuitenkin	  toivoisin	  hieman	  raajakorkeutta.	  Selvä	  uroksen	  pää,	  oikea	  
purenta.	  Hieman	  syvä	  kallo.	  Kaula	  voisi	  olla	  jalompi.	  Rinnansyvyys	  riittävä.	  Saisi	  olla	  kulmautunut	  edestä	  paremmin.	  
Koira	  liikkuu	  edestä	  löysin	  kyynerpäin.	  Melko	  hyvä	  turkinlaatu.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Male	  of	  	  good	  size.	  Well	  shaped	  head,	  correct	  bite.	  Could	  do	  with	  a	  little	  longer	  neck.	  Well	  angulated	  in	  front	  and	  
behind.	  Good	  bone	  and	  feet.	  Nice	  tailset.	  Not	  groomed	  to	  his	  advantage.	  A	  	  sound	  mover.	  Parallel	  in	  his	  movements.	  
Give	  him	  a	  bit	  more	  ring	  training.	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
3	  v.,	  aavistuksen	  matalaraajaisen	  tekevä	  vaikutus,	  	  oikeat	  päänlinjat	  ,	  riittävä	  kuononpituus,	  silmät	  ja	  korvat	  ok,	  
boimakas	  rintakehä	  ja	  raajaluusto,	  erittäin	  hyvä	  takaosa,	  liikkuu	  hyvin.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Matalaraajaisen	  vaikutelman	  antava	  uros,	  jolla	  hyvä	  kuono-‐osa,	  lyhyt	  kaula.	  Hyvät	  kulmaukset	  joskin	  takaa	  
kinnerkulmaa	  liikaa.	  Liikkuu	  hyvällä	  eturaajojen	  askeleella,	  jossa	  riittävästi	  pituutta.	  Karva	  ei	  parhaassa	  kunnossa,	  
osaltaan	  hieman	  kuivaa	  ja	  karheaa.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Trevligt	  huvud	  o.	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  Bra	  benstomme.	  Bra	  kropp	  o.	  rygg.	  Kunde	  ha	  ett	  bättre	  kors.	  
Välvinklad	  bak.	  Önskar	  litet	  mera	  drive.	  Behöver	  mera	  självförtroende.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Matalaraaj.	  uros.	  Hyvä	  pää.	  Etuasent.	  lavat.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  erinom.	  runko.	  Hyvä	  vahva	  
raajaluusto.	  Erinom.	  takakulm.	  ja	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  lyhyellä	  askel.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Icatcher’s	  Alpacino	   	   FI60154/10	   	   s.	  05.11.2011	  
i.	  Barecho	  Young	  At	  Heart	   	  	  	  	  	  e.	  	  Hightide’s	  Viva	  La	  Vida	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  	  
Kookas,	  vielä	  ilmava	  uros.	  Hyvät	  pään	  mittasuht.	  Pyöreähköt	  silmät.	  Hyvä	  kaula,	  lavat.	  Eturinta	  saisi	  olla	  selvempi	  ja	  
rintakehä	  syvempi.	  Erinom.	  takakulm.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Eturaaj.	  ulkokierteissä;	  näkyy	  liikkeessä.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  
Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Icicle’s	  Excuse	  Me	  Miss	   	   FIN14878/08	  	   s.	  11.10.2007	  
i.	  	  	  Nobhill	  All	  The	  Way	   	  	  	  	  	  e.	  Fairsky	  Murder	  She	  Wrote	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Hieman	  raskapäinen	  uros,	  jolla	  oikea	  purenta.	  Tummar	  silmät.	  Hyvin	  asettuneet	  korvat.	  Hyvä	  kaula,	  säkä	  ja	  ylälinja.	  
Hyvin	  kulmautunut	  sekä	  edestä	  että	  takaa.	  Pitkähkö	  lanneosa.	  Toivoisin	  hieman	  enemmän	  raajakorkeutta.	  Liikkuu	  
edestä	  hieman	  vallattomasti,	  takaa	  hieman	  kinnerahtaasti.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Sopivan	  kokoinen,	  suurehko	  pää	  runkoon	  verrattuna.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi	  ja	  otsapenger	  hieman	  
selvempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Riittävästi	  kulmautunut	  edestä,	  hyvin	  takaa.	  Vahva	  luusto.	  Riittävä	  runko.	  Kaunis	  
karvapeite,	  joka	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Hyvä	  luonne.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Hieman	  kapea	  takaa.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
3	  years.	  Good	  size.	  Nice	  overall	  impression.	  Well	  shaped	  head.	  Could	  do	  with	  a	  bit	  more	  lip.	  Good	  length	  of	  neck.	  
Good	  topline.	  Well	  angulated	  in	  front	  and	  rear.	  Well	  set	  tail.	  Good	  bone	  and	  feet.	  Bit	  narrow	  behind,	  ok	  front	  and	  
sides.	  Lovely	  coat.	  Very	  nicely	  presented.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  2	  SA	  
Correct	  size	  &	  type.	  In	  working	  condition.	  Muscular.	  Typical	  head	  &	  expression.	  Well	  balanced.	  I	  like	  his	  forechest.	  
Moves	  easily	  with	  excellent	  drive.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  4	  
Hyvän	  tyyppinen.	  Toivoisin	  hieman	  paremman	  pään	  ja	  ilmeen.	  Hyvä	  kaula.	  Oikea	  rintakehän	  muoto.	  Hieman	  pitkä	  
lanne.	  Hyvä	  luusto	  ja	  takakulmat,	  edessä	  riittävät.	  Hyvä	  eturinta.	  Liikkuu	  normaalisti.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Hyvä	  
luonne.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Medelstor.	  Skulle	  önska	  ett	  vackrare	  huvud	  med	  bättre	  mejsling.	  Något	  runda	  öron.	  Fin	  hals.	  Tillträckligt	  vinklad	  
fram.	  Bra	  benstomme.	  Bra	  kropp	  o.	  rygg.	  Bra	  bakställ.	  Önska	  kan	  litet	  mera	  drive.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  4	  
Erinom.	  tyyppiä.	  Oikea	  kokoinen	  uros.	  Kaunis	  ilm.	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Erinom.	  eturinta,	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  
Olkavarsi	  viistompi.	  Voimakk.	  takakulm.	  Liikkuu	  sujuvasti,	  mutta	  askel	  voisi	  olla	  pidempi.	  Reipas	  esiintyjä.	  
	  
	  
Icicle’s	  Expose	  A	  Secret	   	   FIN14879/08	  	   s.	  11.10.2007	  
i.	  Nobhill	  All	  The	  Way	  	  	  e.	  Fairsky	  Murder	  She	  Wrote	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Vahva	  urosmainen	  kokonaisuus.	  Oikea	  pää,	  hyvä	  purenta.	  Hyvä	  kaula.	  Tilava	  runko,	  mutta	  toivoisin	  pidemmän	  
rintakehän	  ja	  rintalastan.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Hyvä	  karva.	  Korkealla	  kannettu	  häntä.	  Liikkuu	  hyvin	  taka,	  
kauhoen	  edestä.	  Miellyttävä	  käytös.	  Pehmeä	  ylälinja.	  
	  
	  
Icicle’s	  Extraordinary	   	   FIN14880/08	  	   s.	  11.10.2007	  
i.	  	  	  Nobhill	  All	  The	  Way	   	  	  	  	  	  e.	  Fairsky	  Murder	  She	  Wrote	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Kovin	  voimakas	  otsa.	  Hyvä	  kaulankaari.	  Hieman	  liian	  lyhyt	  lantio.	  Kantaa	  häntäänsä	  kovin	  
ylhäällä	  liikkeessä.	  Hyvä	  karva.	  Voisi	  liikkua	  hieman	  pidemmällä	  askeleella.	  
	  
	  
Icicle’s	  Extra	  Special	   	   FIN14881/08	  	   s.	  11.10.2007	  
i.	  	  	  Nobhill	  All	  The	  Way	   	  	  	  	  	  e.	  Fairsky	  Murder	  She	  Wrote	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  	  
Erinom.	  tyyppi.	  Oikean	  kokoinen	  uros.	  Viehättävä	  ilm.	  pää.	  Erinom.	  kaula	  ja	  lapa.	  Hyvä	  eturinta.	  Tiivis	  runko.	  Hyvä	  
raajaluusto,	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  lyhyellä	  askel.	  Esitet.	  hienosti.	  
	  
	  
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:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI2	  SA	  
Very	  nice	  dog.	  Excellent	  size.	  Beautiful	  	  head	  &	  expression.	  Excellent	  ears.	  Dark	  eyes.	  Nice	  body.	  Excellent	  bone	  &	  
angulation	  behind.	  Typical	  	  movement.	  	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  2.4.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA,	  PU3	  
Urosmainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Hyvä	  	  pää	  ja	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Tilava	  runko.	  
Rodunomaisesti	  kulmautunut.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Yleisvaikutelmaltaan	  hieman	  matalaraajainen	  uros,	  hyvä	  kallo-‐osa,	  toivoisin	  täyteläisemmän	  meislauksen	  silmien	  
alle	  kuono-‐osaan.	  Alaleuka	  voisi	  olla	  leveämpi,	  kokoon	  sopiva	  runko	  ja	  raajaluuston	  voimakkuus,	  erinomainen	  
karvapeitteen	  laatu,	  voimakkaasti	  kulmautuneet	  takaraajat,	  hyvä	  häntä,	  liikkuu	  hyvin	  sivulta,	  palkintosija	  määräytyy	  
matalaraajaisuudesta.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  EH	  



16	  months	  old,	  black	  male.	  Needs	  to	  develope	  more	  in	  head.	  	  I	  like	  more	  stop,	  needs	  more	  lip.	  Enough	  length	  of	  neck.	  
Needs	  to	  develop	  more	  chest.	  Well	  angulated	  in	  front	  and	  behind.	  Good	  bones	  and	  feet.	  Correct	  tailset.	  Needs	  to	  
mature	  in	  movement.	  Still	  loose	  in	  front	  and	  behind.	  Too	  short-‐stepped.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Hieman	  matalaraajaisen	  vaikutelman	  antava	  nuori	  uros,	  kuono	  voisi	  olla	  voimakkaampi.	  Ylälinja	  hyvä.	  Rintakehä	  
vielä	  kapea.	  Eturaajojen	  kulmaukset	  vielä	  niukat	  ja	  askel	  erittäin	  lyhyt.	  Hyvä	  karva.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  2	  
Medelstor	  med	  fina	  linjer.	  Skulle	  önska	  ett	  kraftigare	  norparti.	  Fin	  hals.	  Välvinklad	  fram.	  Bra	  ben	  o.	  tassar.	  Utmärkt	  
kropp	  o.	  rygg.	  Stenkt	  bakställ.	  Rör	  sig	  OK.	  Kunde	  ha	  litet	  mera	  drive.	  
	  
	  
Icicle’s	  Just	  About	   	   FI12831/10	   	   s.	  09.12.2009	  
i.	  Icicle’s	  Eager	  Above	  All	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  You	  Can’t	  Catch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Vahvaluustoinen	  uros	  jolla	  melko	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta.	  Toivoisin	  kuitenkin	  vahvemman	  kuonon.	  Tummat	  silmät.	  
Hyvin	  asettuneet	  korvat.	  Kaunis	  kaula.	  Pitkähkö	  lanneosa.	  Luisu	  lantio.	  Toivoisin	  hieman	  raajakorkeutta.	  Liikkuu	  
edestä	  pehmein	  rantein,	  vielä	  hieman	  vallattomasti.	  Askelmitta	  voisi	  olla	  parempi.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  
	  
	  
Icicle’s	  Just	  For	  Fun	   	   FI12832/10	   	   s.	  09.12.2009	  
i.	  Icicle’s	  Eager	  Above	  All	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  You	  Can’t	  Catch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Good	  size.	  Correct	  proportions	  in	  head.	  A	  bit	  too	  rounded	  in	  his	  eyes.	  Should	  be	  more	  straight	  in	  his	  forehead.	  Good	  
earset.	  Not	  prefer	  longer	  neck.	  Needs	  to	  develop	  more	  in	  chest	  and	  depth.	  He’s	  very	  correct	  angulated	  in	  front,	  bit	  
overdone	  in	  rear.	  Correct	  tailset.	  Shows	  himself	  with	  a	  lot	  energize,	  that	  makes	  him	  a	  bit	  non-‐consentrated.	  He’s	  still	  
a	  bit	  loose	  in	  his	  movement.	  A	  bit	  short	  in	  his	  movement	  in	  front.	  
	  
	  
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:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI1	  SA	  PU	  SERT	  ROP	  
Masculine.	  Well	  balanced.	  Beautiful	  	  head	  &	  expression.	  Excellent	  long	  ears.	  Excellent	  neck.	  Very	  good	  front.	  Excellent	  
bone.	  Nice	  topline	  &	  body.	  	  Excellent	  angulation	  behind.	  Strong	  and	  free	  	  movement.	  	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Riittävän	  luuston	  omaava	  nuori	  mies	  jolla	  melko	  hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Hyvin	  asettuneet	  korvat.	  Kaunis	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Rungon	  syvyys	  riittävä.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Hyvät	  kulmaukset	  takana.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Koira	  liikkuu	  
edestä	  vallattomasti,	  takaa	  hieman	  kinnerahtaasti.	  



Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA	  
Voimakas	  maskuliininen	  kokonaisuus.	  Valmis	  pää	  ikäisekseen.	  Riittävä	  kaula	  joka	  voisi	  olla	  kuivempi.	  Hyvä	  selkälinja.	  
Riittävät	  etukulmaukset,	  sopivat	  takana.	  Vahva	  luusto.	  Oikeanmallinen	  hyvä	  runko.	  Kaunis	  karva.	  Erinomainen	  
luonne.	  Kintereet	  saisivat	  olla	  vahvemmat	  liikkeessä.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
Häntäänsä	  hieman	  liian	  ylhäällä	  kantava,	  erittäin	  hyväntyyppinen.	  Edestä	  hieman	  niukasti	  kulmautunut.	  Vielä	  kovin	  
avoimet	  silmäluomet,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Erinomainen	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  edestä	  
vielä	  kovin	  löysästi,	  muuten	  hyvin.	  Rintalasta	  saisi	  olla	  pidempi.	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU2,	  VASERT	  
Urosmainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Oikeanmuotoinen	  pää.	  Leikkaava	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Hyvä	  runko.	  Hieman	  tyhjä	  etuosa.	  Hyvä	  takaosa.	  Oikea	  karvanlaatu.	  Hieman	  jyrkkä	  lantio.	  Miellyttävä	  käytös.	  Liikkuu	  
hyvin	  takaa,	  löysästi	  edestä.	  	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Oikeat	  pään	  mittasuhteet	  omaava	  kaunisilmeinen	  uros,	  hyvä	  kaula,	  selvä	  säkä,	  saisi	  olla	  hieman	  lyhyempi	  
lanneosaltaan,	  erinomainen	  karvapeitteen	  laatu,	  tasapainoiset	  kulmaukset,	  toivoisin	  hieman	  lisää	  raajakorkeutta,	  
hyvä	  	  vahva	  kinnet,	  ulkokierteisyyttä	  etuliikkeeissä,	  toivoisin	  tehokkuutta	  takaliikkeisiin,	  hieman	  korkea	  häntä	  
liikkeessä,	  ylälinja	  saisi	  olla	  vakaampi	  liikkeessä.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  
Maskulint	  huvud.	  Utm.	  form.	  Bra	  proport.	  Bra	  ögon.	  Välansatta	  bra	  öron.	  Fin	  nacke.	  Bra	  hals	  o.	  överlinje.	  Svansen	  ok.	  
Bra	  kropp	  o.	  benstomme.	  Fina	  fålter.	  Välvinklad.	  Bra	  steglångd.	  Lite	  löst	  fram.	  Fin	  päls.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Male	  of	  good	  size.	  The	  head	  has	  correct	  proportions.	  Could	  have	  a	  bit	  more	  muzzle.	  Nice	  earset.	  Enough	  neck.	  More	  
bone	  could	  suite	  him.	  Well	  developed	  in	  chest	  and	  body.	  Good	  length	  of	  body.	  A	  bit	  high	  on	  his	  hocks.	  Correct	  tailset,	  
but	  he	  carries	  it	  too	  high	  in	  the	  movement.	  Too	  loose	  in	  front,	  needs	  more	  muscles	  in	  behind.	  Not	  shown	  in	  show	  
condition.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  1	  SA	  PU	  3	  SERT	  
Typical	  male.	  Beautiful	  head	  &	  expression.	  Strong	  enough	  &	  well	  balanced.	  Typical	  movement.	  Well	  presented.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  3	  
Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Hyvänmuotoinen	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Voimakas	  luusto.	  Hyvät	  
kulmaukset.	  Liikkuu	  vetävällä	  askeleella,	  mutta	  hieman	  vaappuvat	  etuliikkeet.	  Luonne	  OK.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  2	  	  
Trevlig	  hund.	  Härligt	  huvud	  o.	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Harmoniska	  vinklar.	  Härlig	  benstomme.	  Bra	  kropp,	  stark	  rygg.	  
Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  med	  drive.	  Fin	  helhet.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  2	  SA	  PU	  3	  VASERT	  
Erinom.	  tyyppi,	  jolla	  kauniit	  ääriviivat.	  Kaunis	  pää,	  hyvä	  ilme.	  Erinom.	  ylälinja.	  Hyvä	  kaula,	  lavat.	  Erinom.	  eturinta	  ja	  
runko.	  Hyvät	  takakulm.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Kaunis	  karva.	  Liikkuu	  sujuvasti	  joskin	  etuaskel	  voisi	  olla	  sujuvampi.	  Esitet.	  
erinomaisesti.	  
	  
	  



Icicle’s	  Juggle	  Frogs	   	   FI12829/10	   	   s.	  09.12.2009	  
i.	  Icicle’s	  Eager	  Above	  All	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  You	  Can’t	  Catch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen	  uros,	  jolla	  melko	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta.	  Tummat	  silmät.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Lyhyt	  olkavarsi.	  Saisi	  olla	  kulmautunut	  edestä	  paremmin.	  Etuaskel	  lyhyttä,	  takaliike	  ok.	  Kuono	  voisi	  olla	  
vahvempi,	  urosmaisuus	  puuttuu.	  Selkä	  elää	  liikkeessä.	  
	  
	  
Indelible	  Cabsicum	   	   FI12446/09	   	   s.	  28.12.2008	  
i.	  Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  e.	  Nimblewhit	  Indelible	  Touch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Harjavalta	  R	  23.4.2011,	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
2	  v.	  Hyvin	  kompakti	  uros,	  jolla	  hyvä	  sukupuolileima.	  Oikealinjainen	  pää,	  kuono	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Hieman	  
löysät	  huulet.	  Hyvä	  ylälinja.	  Eturintaa	  tarvitaan	  lisää.	  Olkavarret	  saisi	  olla	  viistommat.	  Hyvä	  syvä	  rintakehä,	  joka	  voisi	  
olla	  pidempi.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Suorat	  edestakas	  liikkeet.	  Hyvä	  askelpituus	  sivuliikkeessä.	  
Hyvät	  hapsut.	  Hieman	  pehmeä	  karva.	  
	  
	  
Indelible	  Cantharellus	   	   FI12447/09	   	   s.	  28.12.2008	  
i.	  Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  e.	  Nimblewhit	  Indelible	  Touch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI4	  
Strong	  dog.	  Very	  masculine	  head	  .	  A	  little	  heavy.	  Too	  much	  lips.	  Dewlap.	  Good	  neck.	  Straight	  in	  front.	  Compact.	  
Excellent	  angulation	  behind.	  Correct	  in	  	  movement.	  Excellent	  bone.	  
	  
	  
Ingribakkens	  Ollie	   	   FI34461/10	   	   s.	  03.04.2009	  
i.	  Bobwhite’s	  Acid	  Jazz	  	  	  	  	  	   	  e.	  Ingribakkens	  Lucia	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  NUO	  ERI1	  SA	  
Nice	  dog.	  Excellent	  type.	  Masculine	  head.	  Well	  balanced.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  neck	  and	  front.	  Very	  good	  bone.	  
Excellent	  feet,	  chest.	  Very	  good	  topline.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Moved	  free.	  
Kouvola	  	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  1	  SA	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  mittasuhteiltaan	  oikea	  uros,	  jolla	  on	  kaunis	  pää	  ja	  viehättävä	  ilme.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  
hyvät	  lavat.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  runko.	  Erinomainen	  raajaluusto.	  Leveät	  reidet.	  Hieman	  lyhyt	  lantio.	  Liikkuu	  
yhdensuuntaisesti,	  mutta	  askel	  saisi	  olla	  lennokkaampi.	  
	  
	  



Jokilakian	  Fransu	   	   FI55737/10	   	   s.	  21.09.2010	  
i.	  	  	  Cinnamons	  Suprise’s	  	  Sir	  Oliver	  	  	  	  e.	  Crownmaple	  Harmony	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Good	  type.	  Nice	  head.	  Strong.	  Good	  neck	  &	  topline	  &	  tailset.	  Well	  angulated.	  Misses	  ringtraining.	  Would	  look	  much	  
better	  if	  he	  has	  it.	  
	  
	  
Jorneyman	   	   	   FIN28780/01	  	   s.	  20.06.2001	  
i.	  	  	  Hightide’s	  	  Best	  Vision	   e.	  Chirka’s	  	  English	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VET	  ERI	  1	  SA	  ROP-‐VET	  
Typical	  male.	  10,5	  years.	  Full	  of	  quality.	  I	  like	  his	  head	  &	  expression,	  balance	  &	  soundness.	  He	  is	  in	  really	  good	  
condition.	  Moves	  easily	  like	  he’s	  not	  that	  age.	  
	  
	  
Kahdensiskon	  Above	  It	  All	  	   FI11924/11	   	   s.	  30.11.2010	  
i.	  Adamant’s	  Press	  Stop	  	  	  	  	  	  	   e.	  Wildomar’s	  Dig	  Dub‘N’	  Deny	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  1	  SA	  PU3	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  kookas	  uros,	  jolla	  on	  kauniit	  ääriviivat.	  Kaunis	  pää,	  erinomainen	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  
Erinomainen	  runko,	  vahva	  raajaluusto.	  Leveät	  reidet	  ja	  hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella.	  
Ryhdikäs	  esiintyjä.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  3	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  melko	  kookas	  uros.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  ilmeinen	  pää.	  Hieman	  kaulanahkaa.	  Pitkä	  
kaula.	  Erinom.	  rintakehän	  muoto,	  raajojen	  kulmaukset	  sekä	  luusto.	  Liikkuu	  hyvin.	  Ylälinja	  vielä	  hieman	  pehmeä.	  Hyvä	  
luonne.	  Toivoisin	  vaan	  hieman	  pienemmäksi.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Hyvä	  päänmuoto	  ja	  kaulan	  pituus.	  Runko	  vielä	  litteä,	  eturaajat	  hyvin	  kulmautuneet,	  takaraajoissa	  kinnerkulmaa	  
liikaa.	  Lanneosa	  voisi	  olla	  lyhyempi.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
På	  den	  stora	  sidan.	  Mycket	  elegant.	  Trevligt	  huvud.	  Fin	  hals.	  Litet	  knappt	  vinklad	  fram.	  Bra	  benstomme.	  Bra	  kropp.	  
Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  OK.	  Kunde	  ha	  litet	  mera	  drive.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  2	  SA	  
Kookas.	  Erinom.	  tyyppiä.	  Kaunis	  pää,	  hyvä	  ilme.	  Erinom.	  kaula,	  lavat.	  Eturinta	  saisi	  olla	  selvempi.	  Erinom.	  runko.	  Hyvä	  
raajaluusto.	  Leveät	  reidet,	  erinom.	  takakulm.	  Liikkuu	  pitkällä	  hyvällä	  askel.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Kahdensiskon	  Ambitious	  Agent	   	   FI11922/11	   	   s.	  30.11.2010	  



i.	  Adamant’s	  Press	  Stop	  	  	  	  	  	  	   e.	  Wildomar’s	  Dig	  Dub‘N’	  Deny	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EVA	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  tasapainoinen	  pää.	  Hyvä	  ylälinja,	  tilava	  runko.	  Normaalit	  kulmaukset,	  ontuu	  vasemman	  
puoleista	  takajalkaansa	  ja	  varoo	  seisomasta	  täydellä	  painolla	  sille	  raajalle.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
Junior	  som	  behöver	  mera	  självförtroende.	  Trevligt	  huvud.	  Bra	  hals,	  dock	  litet	  halsskinn.	  Litet	  knappt	  vinklad	  fram.	  Bra	  
benstomme.	  Fin	  kropp,	  stark	  rygg	  o.	  bra	  bak.	  Rör	  sig	  fint.	  
	  
	  
Kahdensiskon	  Assumed	  Innocence	   FI11925/11	   	   s.	  30.11.2010	  
i.	  Adamant’s	  Press	  Stop	  	  	  	  	  	  	   e.	  Wildomar’s	  Dig	  Dub‘N’	  Deny	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI	  
Hyvin	  voimakas	  runkoinen	  ja	  luustoinen	  uros.	  Hyvät	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää,	  hieman	  liikaa	  kaulanahkaa.	  Hyvä	  
ylälinja.	  Tilava	  rintakehä,	  vapaat	  liikkeet.	  Ei	  saisi	  tulla	  enempää	  raskaammaksi.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  4	  
Mycket	  tilltalande	  junior.	  Bra	  huvud	  o.	  uttryck.	  Flott	  hals.	  Harmoniska	  vinklar.	  Utmärkt	  benstomme.	  Bra	  kropp,	  stark	  
rygg.	  Utmärkt	  bakställ.	  Härliga	  rörelser	  med	  utmärkt	  drive.	  
	  
	  
Korppalon	  Chemakum	   	   FIN52146/08	  	   s.	  16.08.2008	  
i.	  	  Ancer’s	  Dynamite	  Charm	  	  	  	  	  	  e.	  	  Korppalon	  Navajo	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Sopivan	  kokoinen	  uros,	  joka	  voisi	  olla	  kokonaisuutena	  hieman	  maskuliinisempi.	  Hyvä	  päänmalli.	  Riittävä	  kaula.	  
Etukulmauksia	  voisi	  olla	  enemmän.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Keskivahva	  luusto.	  Hyvä	  runko.	  Ei	  aivan	  parhaassa	  
karvassa.	  Erinomainen	  luonne.	  Puutteellinen	  eturinta	  näkyy	  liikkeessä.	  Liikkuu	  sivusta	  erittäin	  hyvin.	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU2,	  VASERT	  
Kaunislinjainen	  uros.	  Hyvä	  tasapainoinen	  pää.	  Erinomainen	  ylälinja.	  Erittäin	  hyvät	  kulmaukset.	  Hieman	  löysyyttä	  
etuosassa,	  muuten	  kiinteä	  ja	  erittäin	  hyvät	  lihakset.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelmitalla.	  Hyvä	  karva.	  
Kouvola	  	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  3	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  uros.	  Hieman	  taakselaskeva	  kallo-‐osa,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  lavat.	  Täyteläinen	  
runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Leveät	  reidet	  ja	  erinomaiset	  kulmaukset.	  Hyvä	  matala	  kinner.	  Liikkuu	  hyvällä	  
askelpituudella.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  
	  
	  
Korppalon	  Nipissing	   	   FI44806/10	   	   s.	  03.07.2010	  
i.	  Livingdale’s	  Frank	  Capra	  	  	  	  	  	  	  e.	  	  Korppalon	  Walapi	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  mittasuhteiltaan	  oikea	  uros,	  hyvät	  pään	  linjat.	  Hyvä	  kaula,	  hieman	  pystyt	  lavat	  ja	  suorat	  
olkavarret.	  Hyvä	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  hieman	  kapeasti	  takaa	  ja	  askel	  tulisi	  olla	  
pidempi.	  Esitetään	  erittäin	  hyvin.	  
	  
	  
Korppalon	  Yellow	  Knife	   	   FIN29269/06	  	   s.	  05.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  Korppalon	  Maricopa	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
Vahva	  rakenteinen	  uros.	  Voimakas,	  mutta	  puhdaslinjainen	  pää.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  tilava	  rintakehä.	  Hyvät	  kulmaukset.	  
Liikkuu	  sivulta	  ja	  takaa	  hyvin.	  Edestä	  hieman	  sisään	  kerien.	  Hieman	  karkea	  karva.	  
	  
	  
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	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  EH	  
Maskuliininen	  kokonaisuus.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi	  ja	  silmät	  jopa	  ruskealle	  hieman	  tummemmat.	  Hyvä	  
kaula	  ja	  selkälinja.	  Riittävästi	  kulmautunut	  edestä	  ja	  hyvin	  takaa.	  Hieman	  pitkä	  runko.	  Ei	  aivan	  parhaassa	  karvassa.	  
Hyvä	  luonne.	  Kovin	  voimattomat	  ja	  kinnerahtaat	  takaliikkeet.	  Edestä	  liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Linmoor	  Your	  Majesty	   	   FIN42371/06	  	   s.	  05.03.2006	  
i.	  Alanea	  Landcruiser	  	  	  e.	  Linmoor	  Unique	  View	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PU2,	  VARACA	  
Kookas	  urosmainen	  kokonaisuus.	  Erittäin	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erinomainen	  ylälinja.	  Vahva	  luusto.	  Hieman	  pitkä	  lanne.	  
Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PU,	  CACIB,	  ROP	  
Välformat	  maskulint	  huvud.	  Utm.	  profil.	  Bra	  ögon.	  Välansatta	  öron.	  Vacker	  hals	  o.	  överlinje.	  Välburen	  svans.	  Bra	  
kropp.	  Kunde	  vara	  lite	  mer	  utfylld	  i	  nedre	  delen.	  Bra	  benstomme.	  Fina	  fötter.	  Välvinklad	  o.	  välgående.	  Fin	  pals	  med	  fin	  
glans.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  4	  
Strong,	  typical	  male.	  Nice	  size	  &	  type.	  Very	  nice	  head	  &	  expression.	  I	  like	  his	  neck	  and	  balance.	  Exc.	  in	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  1	  SA	  PU	  1	  VSP	  CACIB	  



Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  uros.	  Miellyttävä	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Erinom.	  ylälinja.	  Vankka	  luusto,	  mutta	  
ei	  liian	  raskas.	  Sopusuht.	  kulmautunut.	  Erinom.	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  Hieman	  kapeat	  takaliikkeet,	  muuten	  liikkuu	  
hyvin.	  Hyvä	  luonne.	  Kauniit	  mittasuhteet.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  3	  SA	  PU	  4	  
Tyylikäs	  uros,	  kaunis	  pää,	  hieno	  ylälinja	  ja	  häntä.	  Erinomaiset	  eturaajojen	  kulmaukset.	  Erinomainen	  rintakehä.	  
Liikkuu	  pitkällä	  hyvällä	  askeleella,	  saisi	  olla	  yhdenmukaisempi	  edestä.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Stilig	  och	  välgående	  champion.	  Väl	  skuret	  huvud.	  Bra	  hals.	  Harmonisk	  konstraktion.	  Bra	  kropp	  o.	  rygg.	  Utmärkt	  
bakställ.	  Rör	  sig	  med	  härlig	  drive	  o.	  stil.	  Väl	  presenterad.	  
	  
	  
Lo´cust	  Born	  To	  Rock	   	   FIN55033/08	  	   s.	  06.10.2008	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Ciss	  Mi	  Lilac	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI3	  SA	  
Masculine.	  Very	  good	  type.	  Masculine	  head.	  Very	  good	  eyes.	  Excellent	  ears.	  Dewlap.	  Very	  good	  	  neck	  and	  front.	  
Excellent	  topline	  and	  chest.	  Excellent	  angulation	  behind.	  Nice	  feet.	  Excellent	  bone.	  Very	  good	  movement	  up	  and	  down	  
and	  around.	  
	  
	  
Metsätien	  Menninkäinen	   	   FIN50944/04	  	   s.	  03.12.2004	  
i.	  Qvarnhill	  Pipes	  And	  Drums	  	  	  e.	  Hightide’s	  Donna	  Summer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  H	  
Korkea	  ja	  kapea.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Lyhyt	  kaula.	  Hyvä	  selkälinja.	  Etuosa	  saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  ja	  kylkiluut	  
kaartuvammat.	  Vahva	  luusto.	  Niukat	  kinnerkulmat.	  Liikkuu	  takaa	  ahtaasti	  ja	  lyhyellä	  sivuaskeleella.	  Saisi	  esiintyä	  
iloisemmin	  ja	  itsevarmemmin.	  
	  
	  
Millhällans	  First	  Choice	   	   FI27312/12	   	   s.	  28.04.2011	  
i.	  Picabo’s	  Moonwalker	   	  	  	  	  	  e.	  	  Lavrevikens	  Untouchable	  Chic	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
7kk	  vanha.	  Erinom.	  tyyppiä	  pentu.	  Oik.	  rungon	  mittasuht.	  Maskul.	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Hyvä	  ylälinja.	  Erinom.	  eturinta,	  
runko.	  Erinom.	  takakulm.	  ja	  hyvä	  matala	  kinner.	  Sujuvat	  liikkeet.	  Esiintyy	  hienosti.	  
	  
	  
New	  Design’s	  Wings	  To	  Fly	   FIN35505/07	  	   s.	  12.12.2006	  
i.	  High-‐Score	  On-‐The-‐Move	  	  	  	  	  e.	  	  New	  Design’s	  Elegant	  Dancer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PU2	  
Voimakas	  urosmainen	  kokonaisuus,	  	  oikeat	  mittasuhteet,	  oikeanmuotoinen	  pää,	  hyvä	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Riittävä	  eturinta,	  erinomainen	  runko.	  Hyvä	  takaosa,	  hyvä	  karvapeite,	  liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  3	  SA	  PU	  4	  
Strong	  but	  elegant,	  typical	  male.	  Very	  nice	  head,	  beautiful	  head.	  Well	  balanced.	  Typical	  in	  movement.	  
	  
	  
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	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  	  15.1.2011,	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2,	  SA,	  PU2	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Hieman	  niukat	  etukulmaukset.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvät	  
takakulmaukset	  ja	  häntä.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  löysästi	  edestä	  ja	  saisi	  liikkua	  kokonaisuutena	  pidemmällä	  askeleella.	  
Hyvä	  karva.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI4,	  SA	  
Erinomainen	  sopivankokoinen	  kokonaisuus.	  Oikealinjainen	  riittävän	  vahva	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  
Sopsuhtaisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Keskivahva	  luusto	  ja	  runko.	  Kaunis	  karva.	  Erinomainen	  luonne.	  
Erinomaiset	  sivuliikkeet,	  aavistuksen	  kapea	  takaa.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PU2	  
Erinomainen	  uros,	  jolla	  hyvänmallinen	  kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Erittäin	  hyvä	  kaula.	  Erinomainen	  runko	  ja	  luusto.	  Sopivat	  
takakulmaukset.	  Erittäin	  hyvä	  karvapeite.	  Hyvät	  liikkeet.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
New	  Design’s	  X-‐Cellentchance	   FIN47620/08	  	   s.	  23.04.2008	  
i.	  Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  e.	  Art	  Wave’s	  Big	  Is	  Beautiful	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PU,	  SERT,	  CACIB,	  VSP	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen.	  Erittäin	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  kaula,	  säkä	  ja	  selkälinja.	  Erinomainen	  etuosa.	  
Oikeanmuotoinen	  rintakehä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  leveästi	  edestä.	  Taka-‐askeleessa	  saisi	  olla	  enemmän	  
työntöä.	  
Haapavesi	  RY	  16.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Hieman	  pitkärunkoinen.	  Sopiva	  luusto.	  Aavistuksen	  lyhyt	  kuono-‐osa.	  Hieman	  liikaa	  huulia.	  Melko	  voimakas	  kallo.	  
Hyvät	  korvat.	  Riittävä	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  eturinta.	  Melko	  pysty	  olkavarsi.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Hyvät	  
takakulmaukset.	  Melko	  korkea	  asentoinen	  häntä.	  Oikea	  askelpituus.	  
Kiuruvesi	  R	  23.4.2011,	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Hyvin	  vahva,	  sopivan	  kokoinen	  maskuliininen	  uros,	  joka	  hieman	  pitkä	  rungoltaan	  jolla	  voisi	  olla	  suurempi	  maavara.	  
Melko	  voimakas	  otsapenger.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Vahva	  runko,	  hieman	  laineikas	  karvapeite.	  Häntä	  ok.	  Liikkuu	  varsin	  
hyvin.	  Mukava	  luonne.	  Runsas	  kaulanahka	  häiritsee.	  
	  



	  
Nobhill	  All	  The	  Way	   	   FIN53743/05	  	   s.	  10.07.2005	  
i.	  Wongan	  Kadenza	  	  	  e.	  Nobhill	  Personality	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI1	  SA	  
Nice	  dog.	  Excellent	  type.	  Beautiful	  head	  and	  expression.	  Very	  long	  ears.	  Strong	  neck	  and	  front.	  Excellent	  chest.	  
Excellent	  topline,	  angulation	  behind.	  Nice	  movement.	  	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PU4	  
Voimakas	  urosmainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Oikeanmuotoinen	  pää.	  Hyvä	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  ja	  runko.	  
Pehmeyttä	  selässä.	  Hyvä	  takaosa.	  Korkea	  häntä.	  Turkki	  ok.	  Liikkuu	  juostavasti.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PU3	  
Vahva	  maskuliininen	  uros,	  hieman	  pehmeyttä	  ylälinjassa,	  oikea	  raajakorkeus,	  yhdensuuntaiset	  päänlinjat,	  hieman	  
löysää	  kaulanahkaa,	  hyvin	  kulmautunut	  ja	  rakentunut	  edestä,	  tilava	  runko,	  oikealaatuinen	  karvapeite,	  ei	  parhaassa	  
karvassa,	  liikkuu	  riittävällä	  ulottuvuudella,	  hyvät	  ranteet	  ja	  käpälät.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Male	  who	  is	  rather	  up	  to	  size.	  Very	  clean	  head	  and	  throat.	  Who	  could	  have	  a	  bit	  more	  muzzle.	  Too	  rounded	  in	  eyes.	  
Correct	  length	  of	  neck.	  He	  could	  have	  a	  better	  laid	  down	  shoulder.	  Could	  be	  more	  compact	  in	  body.	  A	  bit	  too	  long	  for	  
my	  taste.	  Well	  angulated	  from	  behind.	  Correct	  tailset.	  Carries	  himself	  well.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Ichabod	  Crane	   FI35482/09	   	   s.	  02.05.2009	  
i.	  	  	  New	  Desing’s	  Wings	  To	  Fly	  	  	  	  e.	  	  Ocean	  Pitfal	  Damhnait	  Fawn	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI2	  
Erittäin	  voimakas	  uros.	  Turhan	  korostunut	  huulilinja.	  Tuima	  ilme.	  Hyvä	  kallo	  ja	  selkälinja.	  Suora	  olkavarsi.	  Voimakas	  
luusto.	  Vahva	  runko.	  Lyhyt	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  Askelpituus	  voisi	  olla	  pidempi,	  mutta	  sinällään	  liikkuu	  hyvin.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1,	  SA,	  PU,	  SERT,	  ROP	  
Urosmainen	  kokonaisuus,	  	  oikeat	  mittasuhteet,	  oikeanmuotoinen	  pää,	  hyvä	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Erinomainen	  runko,	  rodunomaisesti	  kulmautunut,	  hyvä	  karva,	  liikkuu	  hyvin.	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  4	  
Kookas,	  erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  uros.	  Oikealinjainen	  maskuliininen	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  hyvät	  
lavat.	  Syvä	  rintakehä	  ja	  täyteläinen	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Kaunis	  karvapeite.	  Liikkuu	  
hyvällä	  askelpituudella.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Jack	  Your	  Melon	   FI21013/10	   	   s.	  10.02.2010	  
i.	  	  	  Thrimere	  Thrill	  Seeker	   	  	  	  	  e.	  	  Tequila	  Sunrise	  Vom	  Springer-‐Clan	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  



Tulos:	  NUO	  EH	  
Strong,	  typical	  male.	  Too	  skinny	  in	  the	  head	  &	  neck.	  Good	  topline	  and	  tailset.	  Well	  angulated.	  Tight	  in	  elbows.	  Correct	  
in	  movement,	  but	  he	  needs	  more	  ringtraining.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Just	  Cavalli	   	   FI21014/10	   	   s.	  10.02.2010	  
i.	  Trimere	  Thrill	  Seeker	  	  	  e.	  Tequila	  Sunrise	  vom	  Springer-‐Clan	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI3	  SA	  
Young	  dog.	  Well	  balanced.	  Masculine	  head.	  Good	  eyes.	  Excellent	  ears.	  Very	  good	  neck.	  Excellent	  shoulders	  and	  
bones.	  Excellent	  topline.	  Chest	  is	  not	  finished.	  Excellent	  angulation	  behind.	  Moves	  well	  around.	  Not	  perfect	  up	  and	  
down.	  	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2,	  SA	  
Hyvä	  liikkeinen	  nuori	  uros,	  jolla	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Sopusuhtainen	  runko.	  Hyvä	  ylälinja.	  Sopivat	  
kulmaukset.	  Hyvä	  laatuinen	  karvapeite.	  Miellyttävä	  käytös.	  Hieman	  korkea	  häntä.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Correct	  size	  &	  type.	  Not	  enough	  masculine.	  Well	  balanced.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Tail	  carried	  too	  high.	  Correct	  
movement.	  
	  
	  
Peurakankaan	  Mörkö	   	   FIN14443/08	  	   s.	  11.01.2008	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  Flymetothemoon	  	  	  e.	  Lulu	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  	  15.1.2011,	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  
Hieman	  lyhyellä	  askeleella	  liikkuva.	  Hyväntyyppinen,	  hyvä	  pää,	  miellyttävä	  ilme.	  Hieman	  etuasentoinen	  lapa.	  Hyvä	  
häntä	  ja	  karva.	  Hieman	  liian	  suora	  selkälinja.	  
	  
	  
Pygmalia’s	  Bärgs	  Kalevala	  	   FI20052/11	   	   s.	  15.01.2011	  
i.	  	  Eastriding	  Boss	  In	  Motion	  	  	  	  e.	  Pygmalia’s	  Bärgs	  Via	  Dolorosa	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  9kk	  vanha	  uros,	  jolla	  on	  voimakas	  maskuliininen	  pää.	  Lyhyehkö	  kaula	  ja	  hieman	  pystyt	  lavat.	  
Hyvä	  eturinta	  ja	  täyteläinen	  runko.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Riittävät	  takakulmaukset	  ja	  hyvät	  leveät	  reidet.	  Liikkuu	  
yhdensuuntaisesti,	  mutta	  askel	  saisi	  olla	  pidempi.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Belling	  Spirit	   	   FI41775/10	   	   s.	  04.06.2010	  
i.	  Canouan	  Evermore	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Duplex	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  PEN	  2	  KP	  
Very	  strong	  dog.	  Masculine.	  Very	  good	  head.	  Good	  eyes.	  Excellent	  ears.	  Strong	  neck	  and	  front.	  Excellent	  topline.	  Very	  
muscled.	  Excellent	  chest.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Excellent	  coat.	  Excellent	  chest.	  Moved	  well.	  Looks	  much	  older	  
than	  his	  age.	  	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  1,	  KP,	  ROP-‐PENTU	  
Vahvaluustoinen	  mittasuhteiltaan	  oikea,	  reipas	  urospentu.	  Jykevä	  kallo.	  Tarpeeksi	  tummat	  silmät.	  Hyvä	  rungonmalli	  
ja	  takaosa.	  Kaula	  saisi	  olla	  pidempi	  ja	  etuosa	  täyteläisempi.	  Tarpeeksi	  ulottuva	  askellus.	  Reipas	  esiintyminen.	  
Haapavesi	  RY	  16.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  
Oikeat	  mittasuhteet.	  Vankka	  luusto.	  Oikean	  mittainen	  pää.	  Turhan	  korostuneet	  otsaluut.	  Hieman	  löysät	  silmäluomet.	  
Riittävä	  kaula	  ja	  eturinta.	  Hieman	  etuasentoiset,	  riittävästi	  kulmautuneet	  eturaajat.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  
Esitetään	  hieman	  tuhdissa	  kunnossa.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Erinomaiset	  käpälät.	  Oikea	  askelpituus.	  Hieman	  
epävakaat	  kintereet.	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Urosmainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää	  ja	  	  purenta,	  löysää	  kaulanalusnahkaa,	  hyvä	  kaula,	  tyhjä	  
etuosa	  ja	  suora	  olkavarsi,	  tilava	  runko,	  pitkä	  lanneosa,	  hieman	  luisu	  lantio,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  hyvä	  karva,	  
liikkuu	  löysästi	  edestä,	  hieman	  lyhyellä	  askeleella	  takaa,	  korkea	  hännänkanto,	  miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Boogeyman	   	   FIN30283/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Belimir’s	  Raffaello	  	  	  e.	  Desperados	  Uma	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI2	  SA	  
Nice	  	  dog.	  Good	  type.	  Excellent	  ears.	  Strong	  neck	  and	  front.	  Excellent	  topline	  and	  chest.	  Nice	  angulation	  behind.	  
Excellent	  movement.	  Tail	  a	  little	  too	  high	  in	  movement.	  	  
Kouvola	  	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  tasapainoinen	  uros,	  jolla	  on	  kaunis	  pää	  ja	  viehättävä	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  lavat.	  Eturinta	  saisi	  
olla	  selvempi.	  Hyvä	  runko	  ja	  vahva	  raajakunto.	  Hyvät	  takakulmaukset	  ja	  matala	  kinner.	  Lantio	  saisi	  olla	  viistompi.	  
Liikkuu	  ahtaasti	  takaa	  ja	  on	  vielä	  myös	  kapea	  edestä.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Boogie	  Woogie	  	   FIN30282/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Belimir’s	  Raffaello	  	  	  e.	  Desperados	  Uma	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2,	  SA	  
Kaunis	  sopusuhtainen	  uros.	  Otsapenger	  voisi	  olla	  hieman	  selvempi.	  Kaunis	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  kaula	  ja	  luusto.	  
Sopivat	  kulmaukset.	  Hyvä	  karvapeite	  ja	  liikkeet.	  Miellyttävä	  käytös.	  Selässä	  aavistuksen	  pehmeyttä.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Divine	  Nefertum	   FIN20812/04	  	   s.	  08.03.2004	  
i.	  Streamside’s	  Quest	  For	  Challenge	  	  	  e.	  Quadmir’s	  	  Sulidae	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI4	  
Voimakasrunkoinen,	  lähes	  7-‐	  vuotias	  uros.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  vahvempi	  kauttaaltaan.	  Riittävä	  kaula.	  
Sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  karva,	  rauhallinen	  luonne.	  Hyvät	  sivuliikkeet,	  
hieman	  kapea	  takaa.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Noble	  Ricban	   	   FIN21299/06	  	   s.	  12.03.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  	  	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  hieman	  tuhdissa	  kunnossa	  esitetty.	  Hyvä	  pää.	  Pysty	  olkavarsi.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  
Hyvä	  rungonmalli.	  Hieman	  pehmyt	  karva.	  Liikkuu	  kovin	  löysästi	  edestä	  ja	  kovin	  ahtaasti	  takaa.	  
	  
	  
Quadmir’s	  North	  Lakrits	   	   FI54676/09	   	   s.	  20.09.2009	  
i.	  Quadmir’s	  Saga	  Magnum	  	  	  e.	  Desperados	  Uma	  	  	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Hieman	  lyhyellä	  askeleella	  liikkuva,	  	  hyväntyyppinen,	  edestä	  ja	  takaa	  niukasti	  kulmautunut	  nuori	  mies.	  Hyvä	  pää.	  
Hieman	  lyhyt	  kaula.	  Hieman	  tuhdissa	  kunnossa.	  Hyvä	  karva.	  Hieman	  lyhyt	  lantio.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Saga	  Magnum	   	   FIN16336/07	  	   s.	  27.01.2007	  
i.	  Belimir’s	  Raffaello	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Tips	  Riina	  	  	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Hieman	  kevytluustoinen.	  Kovin	  kevytkuonoinen	  ja	  voimakasposkinen	  uros.	  Liikkuu	  lyhyesti	  ja	  ahtaalla	  askeleella	  
takaa	  ja	  lyhyellä	  askeleella	  edestä.	  Karva	  ok.	  Hieman	  liian	  alas	  kiinnittynyt	  häntä.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Superhunter	   	   FI31558/10	   	   s.	  10.04.2010	  
i.	  Canouan	  Evermore	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Saga	  Bala	  Star	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Hieman	  tuhdissa	  kunnossa	  esitetty,	  vahvapäinen	  ja	  hieman	  lyhyt	  kaulainen	  uros.	  Lyhyt	  olkavarsi.	  Löysät	  kyynerpäät.	  
Hieman	  liian	  lyhyt	  ja	  laskeva	  lantio.	  Hyvä	  ylälinja	  muuten.	  Erinomainen	  karva.	  Liikkuu	  edestä	  löysästi	  ja	  hieman	  
sidotut	  takaliikkeet.	  
	  



	  
Quadmir’s	  Superhyperman	   FI31559/10	   	   s.	  10.04.2010	  
i.	  Canouan	  Evermore	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Saga	  Bala	  Star	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Hyväntyyppinen	  uros,	  jolla	  hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Hieman	  lyhyt	  runko.	  Hyvä	  luusto.	  Seisoo	  epävarmasti	  takaraajoillaan.	  
Hyvä	  karvapeite.	  Ahtaat	  takaliikkeet.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Supersonic	   	   FI31557/10	   	   s.	  10.04.2010	  
i.	  Canouan	  Evermore	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Saga	  Bala	  Star	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  EH	  
Sopivankokoinen,	  maskuliininen	  kokonaisuus.	  Voimakas	  pää.	  Turhan	  selvä	  otsapenger.	  Riittävä	  kaula,	  samoin	  
kulmaukset.	  Vahva	  luusto.	  Erittäin	  voimakas	  runko	  ikäisekseen.	  Kauttaaltaan	  hieman	  lyhyt	  koira.	  Kaunis	  karva,	  reipas	  
luonne.	  Kovin	  korkea	  häntä	  liikkeessä.	  Liikkeissä	  tulisi	  olla	  huomattavasti	  enemmän	  ulottuvuutta.	  
	  
	  
Riverando	  Bugs	  Bunny	   	   FIN29731/06	  	   s.	  13.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  	  	  e.	  Rochallor	  Stargazer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI-‐	  
Masculine.	  Well	  balanced.	  Very	  good	  size.	  Masculine	  head.	  Excellent	  ears.	  Strong	  neck.	  Very	  good	  front.	  Excellent	  
bone.	  Excellent	  chest,	  topline.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Excellent	  tail.	  Very	  good	  movement.	  	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  3	  SA	  
Erinom.	  tyyppi.	  Oik.	  mittasuht.	  omaava	  uros.	  Kaunis	  pää.	  Viehättävä	  ilme.	  Hiem.	  pystyt	  lavat.	  erinom.	  eturinta.	  Hyvä	  
runko.	  Hyvät	  takakulm.,	  hiem.	  korkea	  kinner.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Sujuvat	  liikkeet.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Rochallor	  Hurricane	   	   FIN16370/07	  	   s.	  04.02.2007	  
i.	  	  	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	  	  	  e.	  	  Rochallor	  Can’t	  Stop	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  4	  SA	  
Very	  strong,	  typical	  male.	  Sound	  &	  well	  balanced.	  Nice	  head.	  Exc.	  neck.	  Typical	  in	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Voimakas	  rakenteinen	  uros.	  Voimakas	  pää.	  Melko	  hyvä	  ilme.	  Liikaa	  kaulanahkaa.	  Hyvä	  rintakehä	  ja	  lanneosa.	  
Voimakas	  luusto.	  Sopivat	  kulmaukset.	  Riittävä	  askelpituus,	  mutta	  etu-‐	  ja	  takaliikkeet	  saisivat	  olla	  paremmat.	  Hieman	  
raskas	  kokonaisuus.	  Hyvä	  luonne.	  
	  



	  
Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	   FIN12673/06	  	   s.	  18.12.2004	  
i.	  Trollängens	  Cross	  Country	  	  	  	  	  e.	  High	  Score	  Foreign	  Affair	  
	  

Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  	  15.1.2011,	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PU,	  VSP	  
Vahva,	  erittäin	  hyväntyyppinen.	  Voimakas	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvät	  takakulmaukset	  ja	  häntä.	  Hyvä	  
karva.	  Saisi	  liikkua	  pidemmällä	  etuaskeleella.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PU,	  ROP	  
Voimakas	  maskuliininen	  kokonaisuus.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Riittävät	  kulmaukset	  edessä	  ja	  
hyvin	  takaa.	  Sopiva	  luusto.	  Oikeanmallinen	  hyvä	  runko.	  Tänään	  kovin	  kuivassa	  karvapeitteessä.	  Erinomainen	  luonne.	  
Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Sanfox’s	  Ace	  	   	   FIN45401/08	  	   s.	  09.08.2008	  
i.	  	  	  Whisborne	  Clansman	   e.	  	  Hunting	  Habit’s	  Samantha	  Fox	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI3	  
Suurikokoinen	  uros.	  Hieman	  loiva	  otsapenger.	  Hyvä	  ilme.	  Hyvät	  mittasuhteet	  päässä.	  Riittävä	  kaula	  joka	  voisi	  olla	  
kuivempi.	  Riittävästi	  kulmautunut	  edestä	  ja	  hyvin	  takaa.	  Vahva	  luusto.	  Oikeanmallinen	  hieman	  pitkä	  runko.	  Hyvä	  
karva	  ja	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  	  
Good	  type	  &	  proportions.	  Nice	  head.	  Exc.	  neck	  &	  topline.	  Could	  be	  a	  bit	  shorter	  in	  loin.	  I	  would	  like	  more	  forechest.	  
Exc.	  drive.	  Needs	  more	  ringtraining.	  
	  
	  
Sanfox’s	  Bisquito	   	   FI19114/11	   	   s.	  10.02.2011	  
i.	  	  	  Sisustar	  Just	  A	  Jewel	  	  	  	  	  	   e.	  Sanfox’s	  Applette	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  4	  
Voimakas	  rakenteinen,	  hyvän	  tyyppinen	  uros.	  Pää	  voisi	  olla	  hieman	  kuivempi	  ja	  elegantimpi.	  Voimakas	  kaula	  ja	  
rintakehä,	  luusto.	  Tiivis	  runko.	  Hyvä	  selkälinja.	  Liikkuu	  normaalisti.	  Luonne	  OK.	  
	  
	  
Snow	  Wood	  Siberian	  Tit	   	   FI35686/11	   	   s.	  30.04.2011	  
i.	  Bivråkens	  Ryan	   	  	  	  	  	  e.	  	  Snow	  Wood	  Artemis	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  2	  



Hyvän	  tyyppinen.	  Iloinen	  esiint.	  7kk	  pentu.	  Hieman	  lyhyt	  kuono-‐osa.	  Kork.	  kiinnitt.	  korvat.	  Hyvä	  kaula.	  Eturinta	  saisi	  
olla	  selvempi.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Hieman	  pitkä	  kinne.	  Hyvät	  takakulm.	  Jyrkkä	  lantio.	  Liikkuu	  riittävällä	  askelpituudella.	  
	  
	  
Spring	  Ace’s	  Aragon	   	   FIN37815/08	  	   s.	  07.06.2008	  
i.	  Quadmir’s	  Divine	  Nefertum	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  Madonna	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  EH	  
3	  v.	  Voimakasrunkoinen	  uros	  jolla	  sopivasti	  luustoa.	  Erinomainen	  päänpituus,	  purenta	  ja	  huulet.	  Hieman	  syvä	  kallo	  ja	  
vaaleat	  silmät.	  Riittävä	  niskankaari.	  Vahvat	  käpälät.	  Kovin	  ahdas	  takaliike	  Etuliikkeet	  saa	  tiivistyä.	  Hyvä	  ylälinja	  
liikkeessä.	  Hieno	  luonne.	  Hyvin	  kaunis	  karvapeite.	  
	  
	  
Spring	  Ace’s	  Atlas	   	   FIN37816/08	  	   s.	  07.06.2008	  
i.	  Quadmir’s	  Divine	  Nefertum	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  Madonna	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI-‐	  
Masculine.	  Well	  balanced.	  Very	  good	  head	  and	  expression.	  Excellent	  ears.	  Good	  neck.	  Good	  shoulders.	  Excellent	  chest	  
and	  bone.	  Very	  good	  topline.	  Good	  angulation	  behind.	  Correct	  in	  movement.	  	  
	  
	  
Sweetie-‐pie	  Bang-‐A-‐Boomerang	   	   FI22355/10	   	   s.	  21.02.2010	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	   	  	  	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐pie	  Questa	  Notte	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Edestä	  vielä	  kovin	  löysä	  ja	  niukasti	  kulmautunut,	  vielä	  kevytrunkoinen,	  erittäin	  hyväntyyppinen	  nuori	  mies.	  Hyvä	  pää.	  
Lyhyehkö	  kaula.	  Oikea	  ylälinja.	  Liikkuu	  löysästi	  edestä.	  Hyvä	  karva.	  Tarvitsee	  aikaa.	  
	  
	  
Sweetie-‐pie	  Bodyguard	   	   FI22359/10	   	   s.	  21.02.2010	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	   	  	  	  	  	  e.	  	  Sweetie-‐pie	  Questa	  Notte	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Harjavalta	  R	  23.4.2011,	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
14	  kk.	  Nuori	  uros,	  jolla	  hyvä	  sukupuolileima	  ja	  mittasuhteet.	  Oikealinjainen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Eturintaa	  tarvitaan	  vielä	  
lisää.	  Ikäisekseen	  tilava	  runko.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa,	  olkavarret	  saisi	  olla	  viistommat.	  Hyvät	  raajat	  ja	  käpälät.	  
Eedes	  takas	  liikkeiden	  tulee	  vakiintua,	  sivuliikkeeseen	  tarvitaan	  lisää	  voimaa.	  Hyvä	  karvanlaatu	  ja	  hapsut.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  2	  
Erinom.	  tyyppi.	  Kookas	  uros.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Muuten	  hyvä	  pää.	  Kaunis	  ylälinja.	  Erinom.	  kaula,	  
lavat.	  Eturinta	  selvempi,	  rintakehä	  syvempi.	  Erinom.	  raajaluusto.	  Vielä	  hieman	  litteä	  runko.	  Erinom.	  takakulm.	  Liikkuu	  
hyvin.	  Esitet.	  erinomaisesti.	  



	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Roy	  Rodgers	   	   FIN17308/08	  	   s.	  14.12.2007	  
i.	  Qvarnhill	  Chocolatebar	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Adios	  Muchachos	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI-‐	  
Very	  good	  type.	  Well	  balanced.	  Very	  good	  head	  and	  expression.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  neck.	  Very	  good	  front.	  Nice	  
topline.	  Excellent	  chest.	  Excellent	  angulation	  behind.	  Moved	  well	  around,	  not	  perfect	  up	  and	  down.	  	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Voimakas	  urosmainen	  kokonaisuus.	  Hyvä	  pää	  ja	  purenta.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  pehmeä	  ylälinja	  ja	  luisu	  lantio.	  Suora	  
etuosa	  ja	  tyhjä	  eturinta.	  Korkea	  häntä.	  Oikea	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  kauhoen	  edestä.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PU,	  SERT,	  VSP	  
Oikeat	  rungon	  mittasuhteet	  omaava,	  oikealinjainen	  pää,	  hieman	  löysiä	  huulia,	  hyvä	  kaulanpituus,	  erinomainen	  
runko,	  tasapainoiset	  kulmaukset,	  erinomainen	  raajaluuston	  voimakkuus,	  oikea	  karvapeitteen	  laatu,	  hyvä	  häntä	  
liikkeessä,	  tehokkaat	  sivuliikkeet.	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  1	  SA	  PU4	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  tasapainoinen	  uros,	  jolla	  on	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvät	  pään	  mittasuhteet,	  hyvä	  
ylälinja.	  Erinomainen	  täyteläinen	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  hyvällä	  
askelpituudella.	  Esitetään	  hyvin.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  	  
Typical	  male.	  Very	  correct,	  well	  balanced.	  I	  like	  his	  gentle	  expression	  and	  his	  neck.	  Exc.	  coat	  quality	  but	  needs	  a	  little	  
bit	  more	  of	  it.	  Good	  temperament.	  Correct	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  EH	  
Melko	  hyvä	  tyyppi.	  Maskuliininen	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Riittävä	  rintakehä.	  Eturinta	  saisi	  olla	  selvempi.	  Vahva	  
luusto.	  Riittävät	  takakulmat.	  Pysty	  lapa	  ja	  olkavarsi.	  Saisi	  liikkua	  paremmin	  edestä.	  Voisi	  esiintyä	  hieman	  
ryhdikkäästi.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  3	  SA	  
Erinom.	  tyyppi.	  Mittasuht.	  oikea	  uros.	  hyvä	  pää.	  Hiem.	  pyöreät	  silmät.	  Kaunis	  ylälinja.	  Erinom.	  kaula,	  eturinta,	  runko.	  
Hyvä	  raajaluusto.	  Voimakk.	  takakulmaukset.	  Saisi	  liikkua	  pidemmällä	  askel.	  Ei	  täydessä	  karvassa.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Tennessee	  Waltz	   FI13220/09	   	   s.	  29.12.2008	  
i.	  Gorse	  Billy	  Budd	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Find	  My	  Baby	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI2	  SA	  PU3	  VARACA	  
Nice	  dog.	  Well	  balanced.	  Excellent	  size.	  Beautiful	  head	  and	  expression.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  neck.	  Very	  good	  front.	  
Excellent	  bone.	  Nice	  topline.	  Excellent	  chest.	  Excellent	  angulation	  behind.	  Excellent	  movement	  around.	  Very	  good	  up	  
and	  down.	  	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  



Tulos:	  AVO	  ERI1	  
Vahva	  uros.	  Tarpeeksi	  korkeat	  raajat.	  Erinomainen	  tilava	  runko.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  eturinta	  saisi	  olla	  
selvempi.	  Tarpeeksi	  kaulaa.	  Erittäin	  maskuliininen	  pää,	  jossa	  reilut	  huulet.	  Vähän	  sidottu	  taka-‐askel.	  Leveä	  sekä	  lyhyt	  
etuaskel.	  Hyvä	  häntä,	  kiinteä	  ylälinja.	  Oikea	  karvanlaatu.	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  EH	  
Koko	  56	  cm.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Pitkä	  kaula,	  erinomainen	  ylälinja.	  Hyvä	  rinnansyvyys.	  Erittäin	  hyvä,	  oikea	  
asentoinen	  lantio.	  Ilmeikäs	  pää,	  ehkä	  hieman	  liioiteltu	  huulilinja.	  Liikkuu	  hyvin,	  käyttäytyy	  iloisesti	  ja	  luottavaisesti.	  
Haapavesi	  RY	  16.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  
Oikeat	  mittasuhteet.	  Sopiva	  luusto.	  Lähes	  oikealinjainen	  pää,	  liikaa	  huulia.	  Hieman	  surumielinen	  ilme.	  Kaunis	  kaula.	  
Laskeva	  ylälinja.	  Riittävä	  eturinta.	  Oikein	  kulmautuneet	  eturaajat.	  Hyvä	  rintakehä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Riittävä	  
askelpituus.	  Aavistuksen	  korkea	  etuaskel.	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PU3,	  VASERT	  
Urosmainen	  kokonaisuus,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää,	  ilme	  ja	  	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  toivoisin	  
korostuneemman	  eturinnan,	  hyvä	  runko,hieman	  pitkä	  lanneosa,	  hyvä	  takaosa,	  hyvä	  karva,	  miellyttävä	  käytös,	  liikkuu	  
hieman	  kauhoen	  edestä,	  hyvin	  takaa.	  	  
	  
	  
Urholan	  Chain	  Collision	   	   FIN13342/07	  	   s.	  19.12.2006	  
i.	  Hartwell	  Sense	  Of	  Style	  	  	  e.	  Urholan	  Almiina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  
Male	  of	  correct	  size	  and	  compact.	  Well	  shaped	  head.	  Correct	  length	  of	  neck.	  Very	  well	  angulated	  in	  front	  and	  rear.	  
Well	  developed	  in	  chest	  and	  body.	  Good	  coat	  structure.	  Today	  unfortunately	  shown	  in	  too	  rich	  condition.	  He	  carries	  
himself	  very	  well.	  Parallel	  in	  his	  movements,	  though	  it’s	  affected	  a	  bit	  of	  his	  heavy	  weight.	  Lovely	  temperament.	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PU3	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto,	  hieman	  lyhyt	  kuono-‐osa	  ja	  korkeat	  kulmakaaret,	  hyvä	  huuliaines,	  kauniit	  tummat	  
silmät,	  riittävä	  kaula,	  erinomainen	  eturinta,	  melko	  lyhyt	  olkavarsi,	  oikeanmallinen	  rintakehä,	  saisi	  olla	  tiiviimmässä	  
kunnossa,	  melko	  jyrkkä	  lantio,	  ok	  takakulmaukset,	  riittävä	  askelpituus,	  hieman	  korkea	  etuliike.	  
	  
	  
Ursa	  Major’s	  Sulo	  Suomi	   	   FI10791/09	   	   s.	  14.11.2007	  
i.	  Trollängens	  Second	  To	  None	  	  	  e.	  Ursa	  Major’s	  Suzy	  Q	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Kookas	  uros.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Niukasti	  kulmautunut	  edestä.	  Hyvä	  runko	  ja	  takaosa.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Miellyttävä	  luonne.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  1	  
Exc.	  type.	  Typical	  head.	  I	  like	  his	  topline	  &	  tailset.	  Strong	  bones.	  Well	  angulated.	  Exc.	  movement.	  
	  
	  



Walnut	  Hockey	  Legend	   	   FI48566/09	   	   s.	  02.08.2009	  
i.	  Walnut	  Wolks	  Wagen	  	  	  	   e.	  Walnut	  Amazing	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  NUO	  H	  
Male	  of	  correct	  size.	  Too	  much	  head	  compared	  to	  the	  rest	  of	  the	  dog.	  Prefer	  longer	  neck.	  He’s	  very	  well	  angulated	  in	  
front.	  Good	  bones.	  A	  bit	  loose	  in	  hocks.	  Could	  have	  a	  better	  laid	  down	  shoulder.	  Compact	  body.	  Correct	  tailset.	  Ok	  
high	  and	  hocks,	  too	  short	  second	  thigh.	  He	  should	  be	  more	  stable	  in	  his	  movement	  coming	  and	  going.	  Nice	  coat	  and	  
structure	  and	  temperament.	  
Kouvola	  	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  2	  SA	  PU2	  VASERTI	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  oikeankokoinen	  uros,	  jolla	  on	  hyvä	  pää	  ja	  viehättävä	  ilme.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  lavat.	  
Hyvä	  eturinta	  ja	  erinomainen	  täyteläinen	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  hyvällä	  
askelpituudella.	  Esitetään	  hyvin.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  3	  SA	  
Very	  nice	  type.	  Masculin.	  Well	  balanced.	  Nice	  head.	  Exc.	  neck.	  Correct	  in	  movement.	  Well	  presented.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  	  
Sopivan	  kokoinen,	  tiivis	  rakenteinen	  uros.	  Hyvä	  ilmeinen	  pää.	  Riittävä	  kaula.	  Erinom.	  rintakehä.	  Voimakas	  luusto.	  
Saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  taka.	  Liikkuu	  melko	  hyvin.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Hyvä	  luonne.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  
Vackert	  huvud	  o.	  uttryck.	  Väl	  ansatt	  hals.	  Tillräckligt	  vinklad	  fram.	  Bra	  ben	  o.	  tassar.	  Något	  grund	  bröstkorg.	  Bra	  
rygg.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  OK.	  Ej	  i	  bästa	  pals.	  
	  
	  
Walnut	  Sergio	  Ramos	   FI54477/10	   	   s.	  07.09.2010	  
i.	  Wildomar’s	  Diverse	  Tails	  	  	  	  	  	  e.	  Walnut	  Final	  Key	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  BABY	  1,	  KP	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Oikealinjainen	  pää.	  Huulet	  voisivat	  olla	  hieman	  paksummat.	  Hyvät	  korvat.	  Oikea	  
ylälinja.	  Niukahko	  eturinta.	  Melko	  lyhyt	  rintakehä	  ja	  vielä	  kovin	  matala	  rintakehä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Riittävä	  
askelpituus.	  Vispaa	  jonkin	  verran	  edestä.	  
	  
	  
Wastage’s	  Best	  Allround	   	   FI36391/09	   	   s.	  17.05.2009	  
i.	  Adamant’s	  Take	  It	  Easy	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Endless	  Summer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  	  15.1.2011,	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  
Voimakas	  ja	  hyvin	  vahvapäinen.	  Edestä	  ja	  takaa	  hieman	  niukasti	  kulmautunut.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  lyhyt	  rintakehä.	  
Hyvä	  karva.	  Saisi	  liikkua	  paremmalla	  askelmitalla.	  Runsaasti	  löysää	  kaulanahkaa.	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  



Kookas	  vahvaluustoinen	  uros	  jolla	  melko	  hyvä	  pää,	  kuitenkin	  melko	  syvä	  kallo.	  Oikea	  purenta.	  Hyvin	  asettuneet	  
korvat.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Pitkähkö	  lanneosa.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Hieman	  lyhyt	  etuaskel,	  takaliike	  hieman	  
kinnerahdasta.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  NUO	  ERI1,	  SA,	  PU4,	  VASERT	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Vahva	  uroksen	  pää.	  Hieman	  pyöristyvä	  kallo.	  Hyvä	  kaula	  joka	  voisi	  olla	  kuivempi.	  Hyvä	  
selkälinja.	  Sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Kokoonsopiva	  luusto.	  Hyvä	  runko.	  Erinomainen	  luonne.	  Saisi	  
olla	  hieman	  tiiviimmässä	  kunnossa,	  joka	  näkyy	  liikkeessä.	  Kintereet	  saisi	  olla	  voimakkaammat.	  Edestä	  liikkuu	  hyvin.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  
Urosmainen	  kokonaisuus,	  	  oikeat	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää	  ja	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  runko.	  Hieman	  tyhjä	  eturinta.	  
Hyvin	  	  kulmautunut	  takaosa,	  hieman	  luisu	  lantio,	  hyvä	  karva,	  tarvitsee	  harjoitusta,	  liikkuu	  hyvin.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Hyvä	  rakenteinen	  kookas	  uros.	  Hyvänmallinen	  pää.	  Hieman	  löysät	  huulet.	  Kaunis	  kaula.	  Vahva	  runko.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  
raajat.	  Karva	  saisi	  olla	  suorempi.	  Hyvät	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Strong,	  typical	  male.	  Correct	  head,	  very	  nice	  neck.	  Strong	  bones.	  Well	  angulated.	  correct	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  3	  SA	  
Voimakas	  rakenteinen,	  erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  uros.	  Maskuliininen	  pää.	  Melko	  hyvä	  ilme.	  Hyvä	  kaulan	  pituus.	  
Vankka	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvät	  takakulmat.	  Hieman	  pysty	  olkavarsi.	  Karva	  voisi	  olla	  sileämpi,	  ja	  liikkeet	  hieman	  
jäntevämmät.	  Hyvä	  askelpituus.	  Hyvä	  luonne.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  2	  SA	  	  
Erinom.	  tyyppi.	  Oik.	  mittasuht.	  Kaunis	  pää.	  Viehättävä	  ilme.	  Hieman	  pystyt	  lavat.	  Erinom.	  eturinta,	  hyvä	  täytel.	  
runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Liikkuu	  kapeasti	  takaa.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Wastage’s	  Big	  Boy	   	   FI36388/09	   	   s.	  17.05.2009	  
i.	  Adamant’s	  Take	  It	  Easy	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Endless	  Summer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  T	  
Sopivankokoinen,	  mutta	  mittasuhteiltaan	  matala	  ja	  pitkä.	  Pitkä	  pää,	  jossa	  on	  liian	  korkealle	  asettuneet	  korvat.	  Lyhyt	  
kaula.	  Riittävästi	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Vahva	  luusto.	  Pitkä	  vankka	  runko.	  Runsas	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  
hontelosti	  taka,	  edestä	  hyvin.	  
	  
	  
Wastage’s	  Brown	  Heart	   	   FI36390/09	   	   s.	  17.05.2009	  
i.	  Adamant’s	  Take	  It	  Easy	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Endless	  Summer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  



Malliltaan	  oikea,	  sopiva	  luusto,	  hyvä	  kallo,	  sopiva	  otsapenger.	  Etuosan	  tulisi	  olla	  voimakkaammin	  kulmautunut.	  
Solakka	  runko.	  Keskivoimakkaat	  takakulmaukset.	  Hyvä	  taka-‐askel,	  etuaskel	  saisi	  ulottua	  vähän	  edemmäs.	  Kaunis	  
luonnollinen	  ryhti.	  Hyvä	  häntä.	  
	  
	  
Watermark	  Starbuck	   	   FIN21715/03	  	   s.	  09.04.2003	  
i.	  	  Sweetie-‐Pie	  Oliver	  Twist	  	  	  e.	  Rollicoaster	  Jinglebell	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI1,	  SA	  
7	  v.	  Hyvärunkoinen,	  jäntevä,	  hyväluustoinen	  uros.	  Sopusuhtainen	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  purenta	  ja	  huulilinja.	  Kallo	  voisi	  
olla	  hieman	  tyylikkäämpi.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Vahvat	  käpälät.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisesti.	  Hyvä	  askelpituus	  
sivusta.	  Mukava	  luonne.	  Erinomainen	  karvapeite.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VET	  ERI1,	  SA,	  PU3,	  ROP-‐VET	  
Kraftfult	  välformat	  maskulint	  huvud.	  Lite	  löst	  halsskinn.	  Bra	  ögon	  färgen	  kunde	  vara	  ngt	  mörkare.	  Välansatta	  öron.	  
Utm.	  hals	  o.	  överlinje.	  Ibland	  ngt	  högsvans	  	  i	  rörelse.	  Välutv.	  kropp.	  Passande	  benstomme.	  Bra	  fötter.	  Ngt	  rak	  
överarm.	  Lite	  knappt	  vinklad	  fram	  tillr.	  bak.	  Utm.	  långt	  steg.	  Vacker	  päls.	  
	  
	  
Watermark	  Winterbottom	   FI35686/11	   	   s.	  17.06.2009	  
i.	  Sweetie-‐pie	  James	  Dean	   	  	  	  	  	  e.	  	  Watermark	  Ariel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Erinom.	  tyyppi.	  Oikea	  koko,	  mittasuht.	  oikea.	  Voimakas,	  oikealinjainen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Erinom.	  eturinta.	  Tiivis	  hyvä	  
runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  	  Tasapain.	  kulmaut.	  	  Takaraaj.	  ulkokierteisyyttä.	  Liikkuu	  kinnerahtaasti	  taka.	  Hyvät	  
sivuliikkeet.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Discovered	  Plot	   FIN26843/06	  	   s.	  14.04.2006	  
i.	  	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  EH	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  hyvä	  pää.	  Pyöreät	  silmät.	  Etuosa	  saisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut.	  Oikea	  
rintakehänmuoto.	  Hieman	  pitkä	  lanne.	  Liikkuu	  hyvin,	  mutta	  saisi	  kantaa	  häntänsä	  kauniimmin.	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PU,	  VSP	  
Hyväluustoinen,	  sopivat	  mittasuhteet.	  Niukasti	  kulmautunut	  etuosa,	  sopivat	  takakulmaukset.	  Mallikas	  tilava	  runko.	  
Riittävä	  kaula.	  Hyvä	  kallo	  ja	  otsapenger.	  Vähän	  kapea	  ja	  litteä	  kuono.	  Hieman	  malttamaton	  esiintyjä.	  Liikkuu	  
halutessaan	  tyypillisellä	  ulottuvalla	  askeleella.	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  EH	  
Sopivan	  kokoinen,	  mittasuhteiltaan,	  linjoiltaan	  hyvä.	  Hyvä	  urosmainen	  pää.	  Vahva	  kaula.	  Ylälinja	  saisi	  säilyä	  
paremmin	  liikkeessä.	  Hyvä	  luusto	  ja	  riittävä	  rinnansyvyys.	  Hyvä	  turkki.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  



Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  
Urosmainen	  riittävän	  korkearaajainen	  kokonaisuus,	  hyvä	  pää	  ja	  	  purenta,	  hyvä	  kaula,	  löyhä	  eturinta	  tilava	  
runko,hieman	  pitkä	  lanneosa,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Hieman	  jyrkkä	  lantio	  ja	  korkea	  hännänkanto,	  karva	  ei	  
tänään	  parhaimmillaan,	  liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Diverse	  Tails	   	   FIN26842/06	  	   s.	  14.04.2006	  
i.	  	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Hyvän	  tyyppinen	  uros,	  jolla	  maskuliininen	  pää.	  Hieman	  kaulanahkaa.	  Vas.	  alakulmahammas	  katkennut.	  Hyvä	  kaula	  
ja	  selkä.	  Rintakehä	  saisi	  olla	  syvempi	  ja	  kylkikaaret	  selvemmät.	  Puutteellinen	  eturinta.	  	  Voimakas	  luusto.	  Hyvät	  
kulmaukset.	  Pysty	  olkavarsi.	  Kaunis	  turkki.	  Hyvät	  takaliikkeet,	  etuliikket	  liian	  lyhyet	  ja	  epävakaat.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Fiction	  Oh	  No	  	   FIN16323/07	  	   s.26.01.2007	  
i.	  Adamant’s	  Wind	  Of	  Change	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Beautiful	  Piece	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI3,	  SA	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Vahva	  uroksen	  pää.	  Riittävä	  kaula	  sekä	  kulmaukset.	  Hyvä	  selkälinja.	  Sopiva	  luusto.	  
Oikeanmallinen	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  karva.	  Erinomainen	  luonne.	  Hieman	  leveät	  etuliikkeet,	  muuten	  liikkuu	  hyvin.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PU2,	  VARACA	  
Boy	  of	  good	  size.	  Very	  springer,	  true	  type	  of	  head,	  which	  should	  not	  be	  bigger.	  Correct	  length	  of	  neck,	  good	  topline.	  
Very	  well	  angulated	  front	  and	  rear.	  Would	  prefer	  more	  chest.	  Good	  coat	  structure.	  Moves	  with	  a	  lot	  of	  drive	  from	  the	  
sides	  and	  exceptable	  in	  front	  and	  rear.	  Lovely	  temperament.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Good	  size	  &	  type.	  Strong	  enough.	  In	  showcondition.	  Well	  balanced.	  Nice	  head.	  I	  would	  like	  more	  forechest	  and	  lower	  
carried	  tail.	  Excellent	  movement.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Grim	  ‘N’	  Crusty	   FIN58283/07	  	   s.	  07.11.2007	  
i.	  Adamant’s	  	  Lucky	  Strike	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Brick-‐A-‐Brack	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  	  15.1.2011,	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI3,	  SA,	  PU3	  
Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Hieman	  pysty	  olkavarsi.	  Hyvä	  ylälinja.	  Takakulmaukset	  voisivat	  olla	  paremmat.	  Kevyehkö	  
kuono,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  karva.	  Saisi	  liikkua	  paremmalla	  askelmitalla.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  1	  SA	  PU	  2	  VARACA	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  tasapainonen	  pää.	  Kaunis	  ylälinja	  ja	  hyvä	  hännänkiinnitys.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  vakaat	  liikkeet.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  



Tulos:	  KÄY	  ERI	  1	  SA	  
Härlig	  hund	  med	  många	  förtjänster.	  Mycket	  tilltalande	  huvud.	  Väl	  ansatt	  hals.	  Sund	  konstruktion.	  Bra	  ben	  o.	  tassar.	  
Frin	  kropp,	  stark	  rygg.	  Bra	  bakställ.	  Härliga	  rörelser.	  Bra	  drive.	  Fin	  pals.	  
	  
	  
Winton	  The	  Winner	  Takes	  It	  All	   NO39747/09	  	   s.	  05.03.2009	  
i.	  Cloette’s	  Jack	  Pot	   	  	  	  e.	  Barecho	  Fly	  Me	  To	  The	  Moon	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  	  ERI	  2	  SA	  PU	  2	  VARACA	  	  	  
Very	  nice,	  typical	  male.	  Strong.	  Well	  balanced.	  Nice	  head.	  Exc.	  neck.	  Exc.	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  2	  SA	  PU	  2	  VARACA	  	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  uros.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erinom.	  kaula,	  ja	  selkä.	  Hyvä	  rinnan	  syvyys.	  Hieman	  
pitkä	  lanneosa,	  eturinta	  OK.	  Hyvät	  takakulmat.	  Etuasentoiset	  lapa	  ja	  olkavarsi.	  Kaunis	  karva.	  Erinom.	  takaliikkeet.	  
Etuaskel	  voisi	  olla	  pitempi.	  Tyylikäs,	  ryhdikäs	  esiintyminen.	  Hyvä	  luonne.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  4	  
Voimakas	  uros,	  hyvä	  päänmuoto	  &	  kaula.	  Lanneosa	  voisi	  olla	  hieman	  lyhyempi,	  ja	  kinnerkulma	  vähäisempi.	  Tilava	  
rintakehä,	  osa	  karvasta	  karheaa.	  Liikkuu	  melko	  lyhyellä	  eturaajan	  askeleella.	  Hyvin	  esitetty.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  4	  
Välkonstanerad	  champion.	  Bra	  huvud	  o.	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Bra	  benstomme.	  Utmärkt	  bröstkorg,	  stark	  rygg.	  Välvinklad	  
bak.	  Rör	  sig	  OK.	  Kunde	  ha	  litet	  mera	  drive.	  Fin	  pals.	  Välpresenterad.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Charmig	  Joker	   FIN22556/05	  	   s.	  01.04.2005	  
i.	  Mompesson	  Blinking	  Hell	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Ipanema	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  EH	  
Skulle	  önska	  ett	  ädlare	  huvud	  som	  är	  vackrare	  mejslat.	  Kort	  hals.	  Framskjuten	  skuldra.	  Fin	  benstomme.	  Härlig	  kropp.	  
Borde	  ha	  bättre	  överlinje.	  Välvinklad	  med	  svang	  bak.	  Rör	  sig	  OK	  från	  sidan,	  slavrar	  bak	  o.	  fram.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Good	  Gracious	   FI55016/09	   	   s.	  24.09.2009	  
i.	  Wishingspring’s	  Bugbear	  	  	  	  e.	  Wishingspring’s	  Dewdrop	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  NUO	  EH	  
Sopivankokoinen	  uros	  joka	  saisi	  olla	  hieman	  raajakkaampi.	  Pää	  saisi	  olla	  hieman	  voimakkaampi	  urokselle.	  Hyvin	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Vahva	  luusto.	  Oikeanmallinen	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin	  
silloin	  kun	  haluaa,	  mutta	  liikkuu	  kovin	  matalana.	  
	  
	  



Wishingspring’s	  Gordon	  Ramsey	   FI55017/09	   	   s.	  24.09.2009	  
i.	  Wishingspring’s	  Bugbear	  	  	  	  e.	  Wishingspring’s	  Dewdrop	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  EH	  
Sopivankokoinen	  uros	  ja	  hyvät	  päänlinjat.	  Silmät	  saa	  tummua.	  Riittävä	  kaula.	  Etukulmaukset	  saisi	  olla	  selvemmät.	  
Keskivahva	  luusto.	  Ikäisekseen	  sopiva	  runko.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Saisi	  olla	  hieman	  raajakkaampi.	  Hyvä	  kaunis	  
karva.	  Hyvä	  luonne.	  Hyvibn	  korkea	  häntä	  liikkeessä.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  
19	  month	  old	  male.	  Needs	  still	  time	  to	  develope.	  A	  bit	  broad	  in	  skull,	  otherwise	  nice	  head	  and	  lovely	  expression.	  
Correct	  length	  neck.	  Is	  a	  bit	  upright	  in	  shoulder.	  Needs	  more	  chest	  and	  body.	  Nice	  back.	  Well	  set	  tail.	  Well	  angulated	  
behind.	  Still	  needs	  to	  tighten	  up	  in	  movement.	  Good	  coat	  condition.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Kompakt	  hane	  som	  kunde	  ha	  litet	  mera	  linjer.	  Maskulint	  huvud	  som	  vem	  de	  vara	  något	  ädlare.	  Litet	  kort	  i	  halsen.	  
Harmoniska	  vinklar.	  Bra	  benstomme.	  Bra	  bröstkorg.	  Borde	  ha	  en	  stramare	  rygg	  och	  ett	  bättre	  kors.	  Hög	  svans.	  
Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  med	  drive	  men	  visas	  i	  för	  högt	  hull.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Harry	  Houdini	   FI39546/10	   	   s.	  26.05.2010	  
i.	  Hightide’s	  You’re	  The	  Top	  	  	  	  e.	  Wishingspring’s	  Cutest	  Devil	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI2,	  SA	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Oikeanmallinen	  pää	  joka	  ikään	  sopien	  vielä	  kesken.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Riittävästi	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  hyvin	  takaa.	  Vahva	  luusto.	  Oikeanmallinen	  hyvä	  runko.	  Lupaava	  karva.	  Ystävällinen,	  mutta	  
hieman	  pehmeä	  luonne.	  Vielä	  hieman	  hontelot	  mutta	  oikeanmalliset	  liikkeet.	  	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Urosmainen	  kokonaisuus,	  	  oikeat	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää	  ja	  purenta,	  hyvä	  kaula,	  runko	  ja	  eturinta.	  Oikein	  
kulmautunut,	  hyvä	  karva,	  liikkuu	  hyvin	  sivulta,	  löysästi	  edestä.	  Tarvitsee	  harjoitusta.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Well	  put	  together	  compact	  male.	  Not	  to	  be	  bigger	  for	  his	  age.	  Head	  has	  good	  proportions	  although	  he’s	  all	  too	  light	  
in	  his	  eyes.	  Well	  set	  ear.	  Enough	  neck.	  A	  bit	  straight	  in	  his	  shoulder.	  Good	  bone.	  A	  bit	  too	  slopy	  back	  which	  affects	  
hind	  movements.	  Correct	  angulated	  behind,	  good	  coat	  structure.	  Still	  needs	  to	  mature	  in	  his	  movements,	  but	  
otherwise	  ok.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Ice	  Dragon	   FI17923/11	   	   s.	  23.01.2011	  
i.	  Hightide’s	  Knight	  Of	  York	  	  	  	  e.	  Wishingspring’s	  Fairy	  Princess	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  2	  SA	  



9,5kk	  vanha	  uros,	  jolla	  on	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  ylälinja.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  lavat.	  
Syvä	  rintakehä.	  Erinomainen	  runko,	  vahva	  raajaluusto.	  Erinomaiset	  takakulmaukset	  ja	  matala	  kinner.	  Liikkuu	  hyvällä	  
askelpituudella.	  
	  
	  
Zelini’s	  Premier	  League	   	   FI53152/10	   	   s.	  08.07.2010	  
i.	  Winton	  The	  Winner	  Takes	  It	  All	  	  	  	  	  	  e.	  Zelini’s	  Cappuccino	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lohja	  P	  15.1.2011,	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  
Tulos:	  BABY	  PEK	  1,	  KP,	  VSP-‐PENTU	  
Sopivan	  kokoinen,	  oikea	  sukupuolileima,	  oikeat	  mittasuhteet	  rungossa.	  Oikea	  ilmeinen	  ja	  linjainen	  pää,	  jossa	  paksut	  
raskaat	  huulet,	  kauniit	  silmät.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja	  ja	  runko	  ja	  raajojen	  kulmaukset	  ja	  käpälät.	  Liikkuu	  
rodunomaisesti	  ja	  vapaasti.	  Oikealaatuinen	  ja	  kiiltävä	  karvapeite.	  Esiintyy	  iloisesti.	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  PEN	  1,	  KP,	  ROP-‐PENTU	  
Oikeat	  mittasuhteet.	  Lähes	  oikealinjainen	  pää.	  Turhan	  korostuneet	  kulmakaaret	  ja	  pyöreät	  silmät.	  Erinomainen	  kaula	  
ja	  ylälinja.	  Täyteläinen	  eturinta.	  Riittävät	  etukulmaukset.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Hyvä	  takaosa.	  Oikea	  askelpituus	  
ja	  liikuntatapa.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  PEN	  1,	  KP,	  ROP-‐PENTU	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Vahva	  pentu.	  Hyvin	  valmis	  pää	  ikäisekseen.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Sopusuhtaisesti	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  luusto.	  Voimakas	  runko.	  Erinomainen	  reipas	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  	  
M	  &	  M	  Puppy	  Cup	  	  20.3.2011,	  Pia	  Itkonen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  PEN	  1	  KP,	  ROP-‐PENTU	  
Kaunislinjainen	  urospentu,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Hieno	  uroksen	  pää.	  Hyvä	  ilme.	  Kauniisti	  kaartuva	  kaula.	  Hyvä	  
syvä	  rintakehä.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Sopiva	  raajaluusto.	  Kauniit	  käpälät.	  Oikea	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  
hyvin	  rotutyypillisesti.	  Varsin	  lupaava	  nuorimies.	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  1	  KP,	  ROP-‐PENTU	  
Hyvin	  rakentunut.	  Erinomainen	  tyyppi.	  Hieman	  liikaa	  löysää	  kaulanahkaa	  ja	  huulia	  voisi	  olla	  vähemmän.	  Erinomainen	  
kaula,	  ylälinja	  ja	  häntä.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  karva.	  
PuppyCup	  2.4.2011,	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  1	  KP,	  ROP-‐PENTU	  
Tasapainoisesti	  rakentunut,	  vahva	  uros,	  jolla	  oikealinjainen	  maskuliininen	  pää.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  luusto.	  
Erinomainen	  runko.	  Sopivat	  kulmaukset.	  Upeat,	  vetävät	  rodunomaiset	  liikkeet.	  Ihana	  turkinlaatu.	  Erinomainen	  
luonne	  ja	  esiintyminen.	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA,	  PU,	  SERT,	  VSP	  
Komea	  poika.	  Erinomaiset	  mittasuhteet.	  Kaunis	  nuoren	  uroksen	  pää.	  Upea	  ylälinja.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko.	  
Erinomainen	  raajaluusto.	  Upeat	  liikkeet,	  joissa	  koira	  ottaa	  pitkänaskeleen	  eturaajoillaan.	  Upea	  karvanlaatu.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  
Very	  true	  springer	  in	  type.	  A	  bit	  heavy	  in	  head	  for	  age.	  Too	  light	  eyes.	  Is	  a	  bit	  throaty.	  Good	  length	  of	  neck.	  Good	  
bones	  and	  feet.	  Needs	  to	  develope	  more	  in	  chest	  and	  body.	  Could	  have	  a	  bit	  longer	  upperarm.	  Correct	  angulated	  
behind.	  Ok	  tailset.	  He’s	  ok	  in	  front	  movement,	  needs	  to	  straighten	  up	  behind	  movement,	  at	  the	  moment	  a	  bit	  too	  
narrow.	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  



Hieman	  pitkä	  runkoinen,	  sopiva	  luusto,	  lähes	  oikealinjainen	  pää,	  hieman	  liikaa	  huulia,	  hyvät	  silmät,	  korvat	  saisivat	  
olla	  pään	  myötäiset	  ja	  kaula	  tiiviimpi.	  Ikään	  riittävä	  eturinta,	  ok	  etukulmaukset,	  ok	  mallinen	  rintakehä,	  hyvä	  takaosa,	  
oikea	  askelpituus.	  	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  1	  SA	  PU	  1	  SERTI	  VSP	  
Kookas,	  erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  uros.	  Hyvä	  maskuliininen	  pää.	  Kaunis	  ylälinja.	  Erinomainen	  kaula.	  Ikäisekseen	  hyvä	  
runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Leveät	  reidet	  ja	  voimakkaat	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  hieman	  kapeasti	  takaa.	  Hienot	  
sivuliikkeet.	  Esitetään	  erinomaisesti	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  1	  SA	  
Exc.	  size	  &	  type.	  Well	  balanced.	  Nice	  in	  outlines.	  Typical	  head.	  Moves	  with	  excellent	  drive.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  1	  SA	  PU	  4	  VASERT	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  uros.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Hieman	  kaulanahkaa.	  Pitkä	  kaula.	  Hyvä	  rintakehän	  
muoto	  ja	  eturinta.	  Voimakkaasti	  kulmautuneet	  raajat,	  joissa	  vahva	  luusto.	  Liikkuu	  hyvin.	  Vielä	  hieman	  löysä.	  Hyvä	  
luonne	  ja	  esiintyminen.	  Kaunis	  karva.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Keskivahva	  uros,	  voisi	  lanneosaltaan	  olla	  hieman	  lyhyempi.	  Hyvä	  kuono-‐osa,	  voimakas	  kaula.	  Hyvä	  kaulanpituus,	  
kinnerkulmaa	  aivan	  liikee.	  Hyvät	  eturaajojen	  kulmaukset.	  Vapaat	  liikkeet.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
Stilig	  junior.	  Härligt	  huvud	  o.	  uttryck.	  Flot	  väl	  ansatt	  	  hals.	  Utmärkt	  frontvinkling.	  Bra	  benstomme	  .	  Fin	  bröstkorg.	  
Utmärkt	  rygg.	  Härligt	  bakställ.	  Fina	  rörelser	  med	  bra	  drive.	  Väl	  presentenad.	  
	  
	  
Zero	  One’s	  Desired	  Rebellion	   FI24100/11	   	   s.	  11.03.2011	  
i.	  	  	  Bogaloo’s	  Zpell	  Binder	   	  	  	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  VSP-‐pentu	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  keskivahva	  luusto.	  Hyvä	  kuono-‐osa,	  kaula	  vielä	  hieman	  liian	  korostunut.	  Keskipitkä	  kaula.Hyvä	  
selkä,	  sopivat	  raajojen	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hyvin	  takaraajoillaan,	  veivaa	  vielä	  hieman	  eturaajoiltaan.	  Hyvä	  
karvanlaatu.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  PEK	  2	  
Tilltalande	  valp.	  Välskuret	  huvud.	  Bra	  uttryck.	  Fin	  hals	  men	  litet	  halsskinn.	  Bra	  ben	  o.	  tassar.	  Utmärkt	  kropp.	  Stram	  
rygg.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  annu	  litet	  slarvigt.	  
	  
	  
Zero	  One’s	  Whitebrightalvin	   FI23879/09	   	   s.	  24.03.2009	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  



Urosmainen	  kokonaisuus,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää	  ja	  	  purenta,	  köyhä	  eturinta,	  hyvä	  runko,jossa	  hieman	  
pitkä	  lanneosa,	  hyvä	  takaosa.	  Oikea	  karvanlaatu.	  Miellyttävä	  käytös,	  liikkuu	  riittävällä	  askeleella.	  Turhan	  korkea	  
hännänkanto.	  
	  
	  
	  
	  
	   	  	  ________________________________________________________________	  

	  

NÄYTTELYTULOKSET	  
NARTUT	  

	  
Aamuhallan	  Aihki	   	   FI49311/10	   	   s.	  27.07.2010	  
i.	  Livingdale’s	  Crafty	  Tan	  	  	  	  	  	  e.	  Speck	  Line	  Wild	  Child	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lohja	  P	  15.1.2011,	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  
Tulos:	  BABY	  PEK	  3.	  
Pieni	  kokoinen,	  hieman	  lyhyt	  runkoinen,	  hyvin	  feminiininen	  kaunisilmeinen	  ja	  linjainen	  myöskin	  hieman	  
lyhytkuonoinen	  pää.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  runko.	  Hyvät	  käpälät.	  Pyrkimys	  rodunomaiseen	  liikkeeseen.	  
Oikeanlaatuinen	  aavistuksen	  laineikas	  kiiltävä	  karvapeite.	  Esiintyy	  iloisesti.	  
	  
	  
Aamuhallan	  Akasia	   	   FI49309/10	   	   s.	  27.07.2010	  
i.	  Livingdale’s	  Crafty	  Tan	  	  	  	  	  	  e.	  Speck	  Line	  Wild	  Child	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lohja	  P	  15.1.2011,	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  
Tulos:	  BABY	  PEK	  -‐	  
Feminiininen	  pienen	  kokoinen	  mittasuhteiltaan	  oikea.	  Oikea	  ilmeinen	  ja	  linjainen	  mutta	  kauttaaltaan	  hieman	  lyhyt	  
pää.	  Hyvä	  kaula,	  ylälinja	  ja	  raajojen	  kulmaukset.	  Riittävä	  runko	  jossa	  vielä	  vähän	  pehmeyttä.	  Pyrkimys	  rodunomaisiin	  
liikkeisiin.	  Oikealaatuinen	  kiiltävä	  karvapeite.	  Esiintyy	  iloisesti.	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  BABY-‐	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  riittävä	  luusto.	  Lähes	  oikealinjainen	  pää,	  joka	  voisi	  kokonaisuudessaan	  olla	  hieman	  pitempi.	  
Erinomaisen	  tummat	  silmät,	  hyvät	  korvat,	  oikea	  ylälinja.	  Niukka	  eturinta,	  hieman	  pysty	  olkavarsi.	  Oikeanmallinen	  
rintakehä.	  Ok	  takakulmaukset.	  Oikea	  askelpituus.	  Hieman	  kapea	  takaa.	  
	  
	  
Aamuhallan	  Akileija	   	   FI49310/10	   	   s.	  27.07.2010	  
i.	  Livingdale’s	  Crafty	  Tan	  	  	  	  	  	  e.	  Speck	  Line	  Wild	  Child	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lohja	  P	  15.1.2011,	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  
Tulos:	  BABY	  PEK	  2,	  KP	  



Tasapainoinen	  kokonaisuus.	  Feminiininen	  oikea	  linjainen	  ja	  ilmeinen	  pää	  jonka	  kuono	  saisi	  olla	  pidempi.	  Kauniisti	  
kaartuva	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja,	  runko,	  kulmaukset	  ja	  käpälät.	  Liikkuu	  pontevasti	  ,hieman	  sirppikintereisyyttä.	  
Oikealaatuinen	  aavistuksen	  laineikas	  karvapeite.	  Esiintyy	  rauhallisesti.	  
	  
	  
Adamant’s	  A	  Diamond	  Is	  Forever	   FI18244/10	   	   s.20.01.2010	  
i.	  Buxus	  Of	  Klamar	  Garden	  	  	  e.	  Adamant’s	  Birthday	  Party	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  EH	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppi	  	  ja	  koko.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  ylälinja	  seistessä.	  Vahva	  luusto.	  Hieman	  etuasentoinen	  lapa.	  
Selkälinja	  saisi	  olla	  parempi	  liikkeessä.	  Liikkuu	  muuten	  hyvin.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI2,	  SA	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Lupaava	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Riittävästi	  kulmautunut	  edestä	  ja	  hyvin	  
takaa.	  Vahva	  luusto,	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA,	  PN4,	  VASERT	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  	  oikeat	  mittasuhteet,	  oikeanmuotoinen	  pää,	  hyvä	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Riittävä	  
eturinta,	  tilava	  runko,	  rodunomaisesti	  kulmautunut,	  hyvä	  karva,	  liikkuu	  hyvin.	  Esiintyy	  rodunomaisesti,	  turhan	  
korkealla	  kannettu	  häntä.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2,	  SA	  
Vackert	  välformad	  huvud.	  Bra	  ögon.	  Välansatta	  öron.	  Utm.	  hals	  o.	  rygg.	  Ngt	  rundat	  kors.	  Välburen	  svans.	  Välutv.	  för	  
åldern.	  Passande	  benstomme.	  Bra	  fötter.	  Ngt	  rak	  i	  överarm.	  Lite	  knappt	  vinklad	  fram	  bra	  bak.	  Energiskt	  steg.	  Fin	  päls.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA,	  PN2,	  VASERT	  
Erinomainen	  nuori	  narttu,	  jolla	  kaunis	  ilmeikäs	  pää.	  Erinomainen	  pää,	  runko,	  ylälinja	  ja	  raajat.	  Sopivasti	  
kulmautunut.	  Erittäin	  hyvälaatuinen	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  Hyvin	  lupaava	  nuori	  koira.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA	  
Nice	  looking	  bitch.	  Still	  in	  development.	  Feminine	  head	  and	  expression.	  Correct	  length	  of	  neck.	  Good	  back.	  Could	  be	  a	  
bit	  better	  angulated	  in	  front	  and	  back.	  Enough	  bone,	  good	  feet.	  Correct	  tailset.	  Good	  high	  of	  hocks.	  Needs	  to	  get	  
more	  stable	  in	  movements.	  Lovely	  coat	  structure	  and	  temperament.	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA,	  SERT	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto,	  oikealinjainen	  pää,	  hieman	  ohut	  huuliaines,	  miellyttävä	  ilme,	  hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja,	  riittävä	  eturinta,	  oikeanmallinen	  rintakehä,	  saisi	  olla	  tiiviimmässä	  kunnossa,	  kauniisti	  kulmautuneet	  
takaraajat,	  erinomainen	  askelpituus,	  aavistuksen	  korkea	  etuliike.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  2	  SA	  
Hyvä	  tyyppi.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Riittävä	  kaula.	  Hyvä	  rintakehän	  muoto	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Sopusuhtainen	  luusto	  
ja	  kulmaukset.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  Hyvä	  luonne.	  Kaipaa	  vielä	  kehittymisaikaa.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  2	  SA	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  kaunis	  pää	  &	  ylälinja.	  Hyvin	  kehittynyt	  runko	  ja	  hyvät	  kulmaukset.	  Vapaat	  liikkeet.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  3	  



Välgående	  ungtik.	  Bra	  huvud	  o.	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Litet	  knappt	  vinklad	  fram.	  Fin	  benstomme.	  Bra	  kropp.	  Stram	  rygg.	  
Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  trevligt.	  Väl	  presenterad.	  
	  
	  
Adamant’s	  Be	  My	  Dream	   	   FIN35583/02	  	   s.07.07.2002	  
i.	  Adamant’s	  Golden	  Boy	  	  	  e.	  Adamant’s	  Ellen	  Beatrix	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Harjavalta	  R	  23.4.2011,	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1,	  SA,	  PN4,	  ROP-‐VET	  
8,5	  v.	  Hyväryhtinen.	  Hyvät	  mittasuhteet	  omaava	  veteraani.	  Kaunislinjainen	  pää,	  kuoni	  saisi	  olla	  vahvempi.	  Hyvä	  
kaula	  ja	  ylälinja.	  Tilava	  runko,	  lyhyt	  rintalasta.	  Olkavarret	  saisi	  olla	  viistommat.	  Hyvä	  takaosa.	  Hieman	  jyrkkä	  lantio.	  
Riittävä	  raajaluusto.	  Suorat	  edes	  takas	  liikkeet.	  Sivuliikkeessä	  pitkä	  ja	  tehokas	  askel.	  Hyvä	  karvanlaatu	  ja	  hapsut.	  
	  
	  
Adamant’s	  Birthday	  Party	  	   FIN59620/07	  	   s.18.11.2007	  
i.	  Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  e.	  Adamant’s	  Unique	  Print	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI2,	  SA,	  PN3	  
Erinomainen	  erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Voimakas	  eturinta.	  
Hieman	  suora	  olkavarsi.	  Hyvä	  luusto,	  voimakas	  runko.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Kaunis	  karva.	  Erinomainen	  luonne.	  
Liikkuu	  riittävän	  pitkällä	  sivuaskeleella.	  Hieman	  leveä	  edestä.	  	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  EH	  
Hieman	  tuhdissa	  kunnossa	  esitetty.	  Etuasentoinen	  lapa,	  pysty	  olkavarsi.	  Hyvä	  takaa,	  niukat	  etukulmaukset.	  Hyvä	  
raajaluusto.	  Voimakas	  nartunpää.	  Liikkuu	  valitettavan	  ahtaasti	  takaa	  ja	  saisi	  liikkua	  pidemmällä	  askeleella.	  Hyvä	  
karva.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN3	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  	  oikeat	  mittasuhteet,	  kaunis	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  ylälinja	  ja	  eturinta.	  Erinomainen	  
runko	  ja	  esiintyy	  rodunomaisesti.	  Turhan	  korkea	  hännänkanto.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN,	  CACIB,	  VSP	  
Vackert	  välskuret	  huvud.	  Bra	  profil.	  Bra	  ögon.	  Utm.	  öron	  välansatta.	  Vacker	  hals	  o.	  överlinje.	  Bra	  svans.	  Välvinklad	  o.	  
mkt	  välgående	  från	  sidan.	  Trång	  bak.	  Fin	  pals.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN3	  
Kaunis	  sopusuhtainen	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erittäin	  hyvä	  kaula.	  Erinomainen	  runko,	  
ylälinja	  ja	  raajat.	  Kaunis	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2,	  SA	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto,	  oikealinjainen	  pää,	  silmänympärys	  pigmentti	  voisi	  olla	  tummempi,	  kaunis	  kaula	  ja	  
ylälinja,	  riittävä	  eturinta,	  hieman	  pysty	  olkavarsi,	  oikeanmallinen	  rintakehä,	  oikeat	  takakulmaukset,	  erinomainen	  
askelpituus,	  hieman	  löysä	  edestä.	  	  
	  
	  
Adamant’s	  Damask	  Rose	   	   FIN37221/97	  	   s.20.08.1997	  



i.	  Whisborne	  Devil	  In	  Disquise	  	  	  e.	  Adamant’s	  Rose	  D’Amore	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VET	  EH	  
Rungoltaan	  täyteläinen,	  edelleen	  laadukkaan	  karvapeitteen	  omaava	  13,5	  v.	  reipas	  veteraani.	  Seistessään	  hyvin	  
tyypikäs,	  pitkät	  kynnet	  häiritsevät	  liikettä	  liukkaalla	  alustalla.	  Kuono	  on	  jo	  hiukan	  kuivunut.	  Hyvä	  otsapenger	  ja	  
kallo.Sopivat	  kulmaukset	  takana.	  Tarpeeksi	  kaulaa.	  Takaliike	  on	  kapea	  ja	  onneton.	  Ikä	  näkyy	  liikkeessä.	  Hyvin	  pirteä	  
esiintyjä.	  
	  
	  
Adamant’s	  Feels	  Like	  Flying	   FI14639/11	   	   s.	  15.12.2010	  
i.	  	  New	  Design’s	  X-‐ample	  For	  You	  	  	  	  	  	  e.	  Goldmoore’s	  Make	  It	  Happen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  3	  
Erittäin	  kaunis	  ja	  lupaava	  nuori	  narttu.	  Kaunis	  pää	  &	  ylälinja.	  Erinomaiset	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Erinomainen	  
askelpituus	  kun	  vielä	  rauhottuu,	  sivukuva	  loistava.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  3	  SA	  
Junior	  med	  fina	  detaljer.	  Trevligt	  huvud	  o.	  uttryck.	  Väl	  ansatt	  hals.	  Litet	  knappt	  vinklad	  fram.	  Passande	  benstomme.	  
Tillräcklig	  kropp	  för	  äldern.	  Fin	  överlinje.	  Bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  trevligt.	  Fin	  pals.	  
	  
	  
Adamant’s	  Gloria	  Swanson	   FIN28759/08	  	   s.20.04.2008	  
i.	  Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  e.	  Adamant’s	  Let	  Me	  See	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PN4	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Kauniit	  linjat.	  Hyvä	  pää.	  Toivoisin	  leveämmän	  kuono-‐osan.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvät	  kulmaukset.	  
Riittävä	  luusto.	  Hyvä	  takaosa.	  Liikkuu	  kauniisti.	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI1	  SA	  	  
Very	  feminine.	  Nice	  head.	  Beautiful	  expression.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  neck	  and	  front.	  Nice	  topline.	  Excellent	  
angulation	  behind.	  Very	  good	  bone.	  Nice	  movement.	  	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  1	  SA	  
Lovely	  bitch.	  Nice,	  feminine	  head	  &	  expression.	  Well	  balanced.	  Moves	  easily	  with	  excellent	  drive.	  I’m	  not	  so	  happy	  
about	  her	  tail	  but	  she	  carries	  lots	  of	  quality.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  1	  SA	  PN3	  VARACA	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  narttu.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Erinom.	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Sopusuht.	  
luusto	  ja	  kulmaukset.	  Voimakas	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin	  pitkällä	  askeleella.	  Erinom.	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  1	  



Erittäin	  hyvä	  runkoinen	  narttu,	  kauniit	  mittasuhteet	  &	  kallo-‐osa.	  Kuono	  voisi	  olla	  hieman	  leveämpi.	  Hyvä	  ylälinja,	  
hieman	  korkealle	  kiinnittynyt	  häntä,	  joka	  liikkeessä	  korkealla.	  Pitkä	  voimakas	  taka-‐askel,	  ja	  hyvä	  etuaskel.	  Todella	  
hyvä	  liikkuja.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  2	  
Tilltalande	  tik	  med	  fna	  rörelser.	  Bra	  huvud	  o.	  uttryck.	  Fina	  ögon.	  Snygg	  hals.	  Bra	  frontkonstruktion.	  Utmärkt	  kropp.	  
Stram	  rygg.	  Syggt	  bakställ.	  Borde	  kära	  sin	  svans	  litet	  vakrare.	  Bra	  pals.	  
	  
	  
Adamant’s	  La	  Dolce	  Vita	   	   FIN10720/06	  	   s.	  02.12.2005	  
i.	  	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  1	  SA	  PN	  1	  ROP	  CACIB	  HeW-‐11	  
Erittäin	  kaunis	  ja	  lupaava	  nuori	  narttu.	  Kaunis	  pää	  &	  ylälinja.	  Erinomaiset	  kulmaukset	  edessä	  ja	  takana.	  Erinomainen	  
askelpituus	  kun	  vielä	  rauhottuu,	  sivukuva	  loistava.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  SA	  PN3	  
Kvalitetstik	  med	  många	  förtjänster.	  Vackert	  feminint	  klassiskt	  huvud.	  Väl	  ansatt	  hals.	  Utmärkt	  frontparti.Fin	  
benstomme.	  Rör	  sig	  med	  drive	  o.	  stil.	  En	  glädje	  att	  se	  stäende	  o.	  gående.	  Vacker	  pals.	  
	  
	  
Adamant’s	  Let	  ‘Em	  Talk	   	   	  FIN10717/06	   s.02.12.2005	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	   	  	  	  e.	  Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN,	  CACIB,	  ROP	  
Lovely	  bitch.	  Good	  size.	  Very	  feminine	  head.	  Lovely	  expression.	  Good	  neck	  and	  shoulder.	  Lovely	  topline.	  Very	  well	  
angulated	  in	  front	  and	  rear.	  Nice	  mover.	  Covers	  ground	  well.	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PN2,	  VARACA	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto,	  oikealinjainen	  nartunpää,	  hyvä	  huuliaines,	  hieman	  pyöreät	  silmät,	  kaunis	  kaula	  ja	  
ylälinja,	  erinomainen	  eturinta	  ja	  rintakehä,	  aavistuksen	  lyhyt	  olkavarsi,	  oikein	  kulmautuneet	  	  takaraajat,	  oikea	  
askelpituus,	  hieman	  ulkonevat	  kyynerpäät.	  	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  1	  SA	  PN	  1	  ROP	  CACIB	  
Very	  nice	  female,	  full	  of	  quality.	  Very	  nice	  expression.	  Exc.	  balance.	  Typical	  in	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  2	  SA	  PN4	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  narttu,	  jonka	  toivoisin	  aavistuksen	  korkeammaksi	  raajoiltaan.	  Kaunis	  pää,	  riittävän	  pitkä	  
kaula.	  Erinom.	  selkälinja	  ja	  rintakehä,	  sekä	  eturinta.	  Voimakas	  luusto	  ja	  kulmaukset.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin,	  hieman	  
kapea	  takaa.	  Laadukas	  narttu.	  Erinom.	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  EH	  
Hyvä	  runkoinen	  koira	  jolla	  sopiva	  kallo-‐osa	  mutta	  kevyet	  leuat.	  Hyvä	  ylälinja,	  eturaajat	  oikein	  kulmautuneet,	  
kinnerkulma	  liioiteltu.	  Saisi	  liikkua	  pidemmällä	  eturaajojen	  askeleella	  ja	  olla	  yhdenmukaisempi	  edestä	  ja	  takaa.4	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  



Tulos:	  VAL	  ERI	  
Mycket	  söt	  tik	  i	  fim	  balans.	  Bra	  huvud	  o.	  uttryck.	  Snygg	  hals.	  Utmärkt	  frontkonstruktion.	  Bra	  bröstkorg.	  Stram	  rygg.	  
Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  bra	  från	  sidan.	  Borde	  vara	  mera	  parallel.	  Väl	  presenterad	  i	  tim	  kondition.	  
	  
	  
Adamant’s	  Let	  It	  Be	  Me	   	   FI35548/11	   	   s.18.04.2011	  
i.Goldmoore’s	  Clive	  Christian	  	  	  e.	  Adamant’s	  Gloria	  Swanson	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  VSP-‐PENTU	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Oik.	  mittasuht.	  omaava	  pentu.	  Hyvä	  femin.	  pää.	  Oikea	  ilme.	  Hyvä	  kaula,	  eturinta	  ja	  runko.	  Sopiva	  
raajaluusto.	  Hyvät	  takakulm.	  Vielä	  löysyyttä	  edessä,	  muuten	  sujuvat	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  
	  
	  
Adamant’s	  Let	  Me	  Dream	  Again	   FI35547/11	   	   s.18.04.2011	  
i.	  Goldmoore’s	  Clive	  Christian	  	  	  e.	  Adamant’s	  Gloria	  Swanson	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  3	  
Keskivahva	  narttupentu.	  Antaa	  aavistuksen	  lyhyen	  vaikutelman	  rungostaan.	  Pää	  vielä	  kapea,	  kaunis	  pään	  ylälinja	  &	  
koko	  koiran	  ylälinja.	  Takaosa	  voisi	  olla	  paremmin	  kulmautunut	  jotta	  koira	  saisi	  pidemmän	  askeleen.	  Hyvä	  takaosa	  ja	  
kaunis	  karva.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  PEK	  2	  KP	  
Mycket	  tilltalande	  valp	  med	  många	  förtjänster.	  Feminint	  huvud.	  Trevligt	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Harmonisk	  konstruktion.	  
Fin	  kropp	  för	  äldern.	  Stank	  rygg.	  Bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  med	  drive.	  Mycket	  lovande.	  
	  
	   	  
Adamant’s	  Let	  Me	  See	   	   FIN10718/06	  	   s.	  02.12.2005	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI1,	  SA,	  CACIB,	  ROP	  
Tyylikäs,	  kaunislinjainen	  kokonaisuus.	  Erittäin	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvin	  kulmautunut	  
edestä	  ja	  takaa.	  Lyhyt,	  lihaksikas	  lanne.	  Liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI1	  SA	  PN	  CACIB	  VSP	  	  
High	  quality	  bitch	  with	  a	  nice	  type.	  Feminine	  head.	  Nice	  expression.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  neck.	  Very	  good	  front.	  
Nice	  topline.	  Excellent	  chest.	  Excellent	  angulation	  behind.	  Very	  good	  tail.	  Lovely	  movement	  around.	  A	  little	  open	  in	  up	  
and	  down.	  	  
	  
	  
Adamant’s	  Let	  Me	  See	  The	  Star	   FI35564/11	   	   s.18.04.2011	  
i.Goldmoore’s	  Gold	  Dreamer	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Gloria	  Swanson	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  2	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  7,5kk	  vanha	  pentu.	  Kaunis	  pää,	  hyvä	  ilme.	  Erinom.	  kaula.	  Hyvä	  eturinta.	  Erinom.	  täytel.	  runko.	  
Turhan	  jyrkkä	  lantio.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Etuaskel	  voisi	  ulottua	  paremmin.	  Liikkeessä	  korkea	  häntä;	  häiritsee	  
kokonaiskuvaa.	  Esiintyy	  hienosti.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  2	  KP	  
Terverakenteinen	  kaunis	  pentu.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pennun	  pää,	  hyvä	  kaulan	  pituus	  &	  hyvä	  ylälinja.	  Erittäin	  
tiiviit	  pyöreät	  käpälät,	  erinomaisen	  vapaat	  liikkeet.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  PEK	  3	  KP	  
Söt	  valp	  som	  är	  glad	  o.	  trevlig.	  Fint	  huvud	  o.	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  Bra	  ben	  o.	  tassar.	  Fin	  kropp	  o.	  
rygg.	  Stankt	  bakställ.	  Rör	  sig	  OK	  men	  kunde	  ha	  mera	  steglängd.	  
	  
	  
Adamant’s	  Perfect	  Dolly	   	   FN56501/07	   	   s.16.10.2007	  
i.Linmoor	  Your	  Majesty	   	  e.	  Adamant’s	  Let	  	  ´Em	  Talk	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Rungonpituus	  sopiva,	  raajaluusto	  kevyt	  ja	  kuono-‐osa	  kapea.	  Rintakehä	  sopiva,	  eturaajojen	  kulmaukset	  normaalit,	  
takaraajoissa	  aivan	  liialliset.	  Kovaa	  menevät	  liikkeet.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Liten	  tik	  med	  fina	  rörelser.	  Bra	  huvud.	  Fin	  hals.	  Harminiska	  vinklar.	  Litet	  outvecklad	  bröstkorg.	  Fin	  rygg,	  starkt	  
bakställ.	  Utmärkt	  drive.	  Behöver	  mera	  pals	  för	  att	  komma	  till	  sin	  rätt	  
	  
	  
Adamant’s	  Photo	  Model	  	   	   FI31586/09	   	   s.	  04.04.2009	  
i.	  Goldmoore’s	  Gold	  Dreamer	  	  	  e.	  Adamant’s	  So	  Far	  So	  Good	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  NUO	  ERI1,	  SA,	  PN3,	  SERT	  
Very	  nice	  bitch	  in	  show	  condition.	  Feminine	  head	  with	  a	  nice	  expression.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  topline	  and	  chest.	  
Very	  good	  angulation	  behind.	  Nice	  movement.	  	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1,	  SA,	  PN2,	  SERT	  
Hyvänkokoinen,	  kaunislinjainen	  narttu,	  erinomainen	  ylälinja	  ja	  rungon	  mittasuhteet,	  erinomaiset	  yhdensuuntaiset	  
päänlinjat,	  upea	  eturinta,	  erinomainen	  pitkä	  rintakehä	  ja	  oikea	  volyymi	  rungossa,	  tasapainoisesti	  kulmautunut,	  upea	  
karvapeite,	  hyvä	  häntä	  seistessä	  ja	  liikkeessä,	  liikkuu	  hyvin.	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  keskivahva	  luusto.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  voimakkaampi.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvät	  kulmaukset.	  
Erinomainen	  karvanlaatu.	  Vapaat	  liikkeet.	  Esitetään	  hieman	  liian	  lihavassa	  kunnossa.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  ERI3,	  SA	  



Well	  built	  bitch	  of	  good	  size.	  I	  could	  do	  with	  bit	  more	  stop.	  otherwise	  nice	  head	  and	  expression.	  Well	  set	  ears.	  Good	  
length	  of	  neck.	  Very	  well	  developed	  for	  chest	  and	  body.	  Nice	  topline.	  Correct	  tailset.	  Well	  angulated	  behind.	  Could	  
have	  a	  bit	  more	  drive	  in	  movement.	  Lovely	  coat	  and	  condition.	  A	  bit	  toed	  in.	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2,	  SA,	  VASERT	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto,	  lähes	  oikealinjainen	  pää,	  pyöreähköt	  silmät,	  hyvät	  korvat,	  kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja,	  
riittävä	  eturinta,	  hieman	  lyhyt	  olkavarsi,	  melko	  voimakas	  rintakehä,	  hyvät	  takakulmaukset,	  liikkuu	  takaraajat	  hieman	  
rungon	  alla,	  yhdensuuntaiset	  askeleet.	  	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  SA	  
Good	  size	  &	  type.	  Correct	  head.	  Very	  nice	  head.	  Nice,	  clean	  outlines.	  Good	  bones	  &	  angulations.	  Exc.	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  SA	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  narttu,	  jolla	  kaunis	  tyylikäs	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Erinom.	  rintakehä	  ja	  eturinta.	  Hyvä	  selkälinja.	  
Voimakkaasti	  kulm.	  edestä	  ja	  takaa.	  Sopiva	  luusto.	  Liikkuu	  pitkällä	  askeleeella.	  Aavistuksen	  leveä	  edestä.	  Kaunis	  
karva.	  Liikkeessä	  hieman	  matala	  yleisvaikutelma.	  Hyvä	  karva.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Trevlig	  tik	  med	  bra	  ralenstans.	  Fint	  huvud	  o.	  uttryck.	  Fin	  hals,	  välkonstinerad	  fram.	  Utmärkt	  benstomme.	  Fin	  kropp.	  
Bra	  rygg	  i	  stående.	  Starkt	  bakställ.	  Rör	  sig	  väl.	  Bra	  pals.	  
	  
	  
Adamant’s	  Proudly	  Presents	   FI31585/09	   	   s.	  04.04.2009	  
i.	  Goldmoore’s	  Gold	  Dreamer	  	  	  e.	  Adamant’s	  So	  Far	  So	  Good	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  NUO	  ERI1,	  SA,	  PN2,	  SERT,	  VARACA	  
Pienehkö,	  tyylikäs,	  tasapainoinen	  kokonaisuus.	  Erittäin	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Pitkä	  kaunis	  kaula.	  Kauniit	  linjat.	  Hyvät	  
kulmaukset.	  Liikkuu	  leveästi	  edestä	  ja	  muuten	  pitkällä	  askeleella.	  Kantaa	  kauniisti	  hännän.	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  NUO	  ERI2,	  SA	  
High	  quality	  bitch.	  Beautiful	  head	  and	  expression.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  neck	  and	  front.	  Nice	  body.	  Excellent	  
movement	  around.	  Excellent	  coat	  and	  colour.	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1,	  SA,	  PN,	  SERT,	  ROP	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää,	  oikea	  ilme	  ja	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Erinomainen	  runko	  ja	  eturinta.	  Rodunomaisesti	  kulmautunut.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  Liikkuu	  helpolla	  
joustavalla	  askeleella,	  vähän	  vallattomasti	  edestä.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PN3,	  VASERT	  
Ngt	  liten	  tik	  men	  av	  utm.	  typ.	  Välformat	  femin.	  huvud.	  Fin	  profil.	  Bra	  ögon	  o.	  öron.	  Fin	  nacke.	  Stabil	  överlinje.	  
Välburen	  svans.	  Bra	  kropp	  som	  kunde	  vara	  ngt	  mer	  utfrylld	  i	  nedre	  delen.	  Passande	  benstomme.	  Fina	  fölter.	  
Harmoniskt	  vinklad.	  Utm.	  steglångd.	  Lite	  löst	  fram.	  Bra	  päls.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PN2,	  SERT	  
Lovely	  quality	  bitch	  of	  good	  size.	  Lovely	  head	  and	  expression.	  Correct	  length	  of	  neck.	  Good	  strong	  topline.	  Good	  bone	  
and	  feet.	  Very	  well	  angulated	  behind.	  Well	  set	  tail.	  Excellent	  mover.	  A	  bit	  wide	  in	  front.	  Shown	  in	  lovely	  coat	  and	  
condition.	  



Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PN,	  CACIB,	  ROP	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto,	  oikealinjainen	  nartun	  pää,	  erinomainen	  ilme,	  hyvä	  huuliaines,	  kaunis	  kaula	  ja	  
ylälinja,	  erinomainen	  eturinta,	  oikeanmallinen	  rintakehä,	  turhan	  nouseva	  vatsalinja,	  erinomainen	  askelpituus	  ja	  
liikuntatapa,	  hieman	  leveät	  etuliikkeet.	  	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  SA	  PN2	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  kauttaaltaan	  tasapainoinen	  narttu,	  jolla	  on	  kauniit	  ääriviivat.	  Kaunis	  pää	  ja	  viehättävä	  
ilme.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  oikea-‐asentoiset	  lavat.	  Erinomainen	  eturinta	  ja	  runko.	  Hyvä	  raajaluusto,	  erinomaiset	  
takakulmaukset	  ja	  hyvät	  matalat	  kintereet.	  Vapaat	  kauniit	  liikkeet.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  SA	  
2,5	  years	  old.	  Feminin.	  Typical	  bitch.	  Well	  balanced.	  I	  like	  her	  expression	  &	  neck.	  Exc.	  movement.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Hyvät	  mittasuhteet	  &	  runko.	  Siisti	  pää	  &	  ylälinja.	  Hyvät	  eturaajojen	  kulmaukset,	  voimakas	  kinnerkulma.	  Liikkuu	  
sivusta	  hyvin,	  edestä	  eturaajojaan	  sivulle	  heittäen.	  Hyvä	  karva.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  
Mycket	  tilltalande	  av	  tim	  modell.	  Härligt	  huvud	  o.	  uttryck.	  Bra	  hals,	  litet	  knappt	  vinklad	  fram.	  Passande	  benstomme.	  
Litet	  grund	  bröstkorg.	  Stram	  rygg.	  Härlight	  bakställ.	  Rör	  sig	  med	  drive	  men	  brett	  fram.	  Behöver	  litet	  mera	  pals	  för	  
bättre	  balans.	  
	  
	  
Adamant’s	  So	  Far	  So	  Good	   FIN35173/07	  	   s.	  11.05.2007	  
i.	  High	  Score	  On-‐The-‐Move	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Summer	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI2,	  SA,	  PN2,	  VARACA	  
Nice	  bitch	  with	  an	  excellent	  type.	  Beautiful	  head	  and	  expression.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  nec.	  Very	  good	  	  front.	  Nice	  
body.	  Excellent	  angulation	  behind.	  Excellent	  tail.	  Typical	  movement	  around.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN,	  ROP	  
Tasapainoinen	  ,	  kaunislinjainen	  narttu,	  oikeilla	  rungon	  mittasuhteilla	  ja	  raajakorkeudella,	  kaunisilmeinen	  pää,	  
kokoon	  sopiva	  runko	  ja	  raajaluuston	  voimakkuus,	  tasapainoiset	  kulmaukset,	  erinomainen	  karvapeite,	  ihastuttava	  
sukupuolileima,	  liikkuu	  tasapainoisesti.	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2,	  SA,	  PN3	  
Tasapainoinen	  narttu.	  Kaunis	  pää.	  Erinomainen	  runko.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Erittäin	  hyvät	  liikkeet.	  
Erinomainen	  karva.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  VAL	  ERI2,	  SA,	  PN3	  
Nice	  bitch.	  Well	  put	  together.	  Feminine	  head	  and	  expression.	  Nice	  neck	  into	  a	  lovely	  topline.	  Well	  developed	  chest	  
and	  body.	  Good	  feet	  and	  bone.	  She	  moves	  very	  nice,	  could	  a	  bit	  more	  drive.	  Shown	  in	  very	  good	  coat	  and	  condition.	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN3	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto,	  kaunis	  pää,	  jossa	  aavistuksen	  tuima	  ilme,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  riittävä	  eturinta	  
ja	  etukulmaukset,	  oikeanmallinen	  rintakehä,	  hyvät	  takakulmaukset,	  oikea	  askelpituus,	  hieman	  ahdas	  takaa.	  	  



Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  SA	  PN2	  VARACA	  	  
Very	  nice,	  typical,	  feminine.	  Correct	  head.	  Well	  balanced.	  Excellent	  condition.	  Exc.	  movement.	  Well	  presented.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  SA	  PN	  3	  
Voimakas	  rakenteinen	  narttu,	  hyvä	  pään	  muoto,	  pyöreät	  ja	  vaaleat	  silmät.	  Hyvä	  ylälinja	  &	  kulmaukset.	  Liikkuu	  
hieman	  ahtaasti	  takaa,	  hyvä	  karva.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2	  SA	  PN	  4	  
Mycket	  tilltalande	  championtik	  med	  fina	  detaljer.	  Välskuret	  huvud.	  Flott	  hals.	  Sund	  konstruktion.	  Bra	  benstomme.	  
Härlig	  kropp.	  Bra	  rygg.	  Snyggt	  bakställ.	  Fina	  rörelser.	  Väl	  presenterad.	  Fin	  pals.	  
	  
	  
Adamant’s	  Take	  This	  Dance	   FIN45487/06	  	   s.	  01.09.2006	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  World	  Premier	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI2,	  SA	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  koko.	  Vahva	  pää,	  voisi	  olla	  hieman	  kuivempi.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvin	  kulmautunut	  
edestä	  ja	  takaa.	  Hieman	  pitkä	  lanne.	  Liikkuu	  leveästi	  edestä.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI2,	  SA,	  PN2	  
Erinomaisessa	  näyttelykunnossa	  esitetty,	  kaunis	  feminiininen	  kokonaisuus.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvin	  rakentunut	  takaosa.	  
Oikea	  rungonmalli.	  Turhan	  pysty	  lapa	  ja	  ranteissa	  pehmeyttä.	  Hyvin	  kaunis	  täyteläisen	  mallinen	  pää.	  Oikea	  ilme.	  
Erittäin	  vauhdikas	  liikkuja,	  joka	  halutessaan	  esittää	  oikealla	  tasolla	  ulottuvan	  askelluksen.	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN,	  VSP	  
Sopivan	  kokoinen.	  Hyvä	  pää.	  Voimakas	  huulilinja,	  ehkä	  hieman	  jo	  liioiteltu.	  Pitkä	  kaula.	  Erinomaiset	  raajojen	  
kulmaukset.	  Hyvä	  eturinta.	  Hieman	  pitkä	  lanneosa.	  Hyvät	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  
	  
	  
Aitoc’s	  Avon	  Cassirer	  Bellus	   FIN58635/07	  	   s.	  12.11.2007	  
i.	  Ancer’s	  Dymanite	  Charm	  	  	  	  	  e.	  Foogel	  	  Going	  For	  Gold	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Vielä	  kovin	  ilmavalta	  vaikuttava	  narttu,	  jolla	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvät	  pään	  sivulinjat.	  Oikea	  purenta.	  
Karvattomat	  silmäluomet.	  Hyvin	  asettuneet	  korvat.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Saisi	  olla	  kulmautunut	  edestä	  paremmin.	  
Rungon	  tulee	  täyttyä.	  Etuliike	  kovin	  vallatonta.	  Toivoisin	  enemmän	  raajaluustoa.	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää	  ja	  purenta.	  Riittävä	  runko,	  mutta	  toivoisin	  pidemmän	  
rintakehän	  ja	  rintalastan.	  Tyhjä	  etuosa.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  Liikkuu	  hyvin	  
takaa,	  löysästi	  edestä.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  KÄY	  ERI4	  



Bitch	  of	  good	  size.	  Feminine	  head	  and	  expression.	  Good	  length	  of	  neck.	  Good	  topline.	  Good	  bone	  and	  feet.	  Very	  well	  
angulated	  behind.	  Good	  high	  of	  hocks.	  Good	  coat	  quality.	  Could	  be	  a	  bit	  more	  effective	  in	  her	  movement,	  otherwise	  
ok.	  
	  
	  
Alfalex	  Flash	  	   	   FIN51603/05	  	   s.	  23.06.2005	  
i.	  Barecho	  Fun	  For	  The	  Future	  	  	  	  	  e.	  Estrellest	  Riinu-‐Ly-‐Panda	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI3	  
Very	  strong	  bitch.	  A	  little	  masculine.	  Very	  good	  head.	  Dewlap.	  Lovely	  ears.	  Strong	  	  neck	  and	  front.	  Nice	  topline.	  
Excellent	  chest.	  Excellent	  angulation	  behind.	  Moved	  free.	  
	  
	  
Almond	  Tree’s	  Most	  Wanted	   FIN53666/07	  	   s.14.06.2007	  
i.	  Livingdale’s	   Fisher	  Spot	   e.	  Foogel	  	  Magic	  Believer	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  3	  
Good	  size	  &	  type.	  Correct	  head.	  Loose	  skin	  on	  neck.	  Well	  balanced.	  Exc.	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  4	  
Voimakas	  rakenteinen,	  hyvän	  tyyppinen	  narttu.	  Hieman	  voimakas	  kokoinen	  pää.	  Kaulanahkaa.	  Melko	  hyvä	  ylälinja.	  
Vankka	  runko	  ja	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Liikkuu	  pitkällä	  askeleella,	  mutta	  etu-‐	  ja	  taka-‐askel	  saisi	  olla	  tiiviimmät.	  
Luonne	  OK.	  
	  
	  
Ancer’s	  Jasmine	  Flower	   	   FIN43670/07	  	   s.	  15.07.2007	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Beauty	  Queen	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  H	  
Kookas,	  hyväntyyppinen,	  vahva.	  Pää	  saisi	  olla	  kuono-‐osasta	  vahvempi.	  Lyhyt	  kaula.	  Niukat	  kulmaukset.	  Voimakkaasti	  
kaartuneet	  kylkiluut.	  Vahva	  luusto.	  Lyhyt,	  lihaksikas	  lanne.	  Liikkuu	  hyvin	  ja	  kantaa	  häntänsä	  kauniisti.	  
Ilomantsi	  R	  	  15.1.2011,	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Edestä	  ja	  takaa	  niukasti	  kulmautunut.	  Hieman	  lyhyt	  runkoinen	  tyttö.	  Kevyehkö	  kuono-‐osa.	  Hieman	  liian	  laskeva	  
lantio.	  Karva	  ok.	  Saisi	  liikkua	  paremmalla	  askelmitalla.	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Riittävät	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto,	  turhan	  raskas	  kokonaisuus,	  oikealinjainen	  pää,	  hieman	  ohut	  huuliaines,	  hyvä	  
ilme,	  hieman	  lyhyt	  kaula,	  hyvä	  	  eturinta	  ja	  rintakehä,	  esitetään	  aivan	  liian	  tuhdissa	  kunnossa,	  riittävät	  
etukulmaukset,	  hieman	  jyrkkä	  lantio,	  riittävä	  askelpituus,	  ylipaino	  näkyy	  liikkeessä,	  esitetään	  hyvin.	  	  
	  
	  
Ancer’s	  Perfect	  Peppi	   	   FI17828/10	   	   s.	  16.01.2010	  



i.	  Quadmir’s	  Noble	  Idja	  	  	  	  	  e.	  Ancer’s	  Carina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
14	  kk,	  riittävät	  mittasuhteet,	  kokoon	  lyhyt	  pää,	  selvästi	  erottuva	  niskakyhmy,	  purenta	  ok,	  sopiva	  rintakehän	  vahvuus,	  
etuasentoiset	  lavat	  ja	  lyhyt	  kaula,	  riittävät	  takakulmaukset,	  oikein	  matala	  hännänkiinnitys,	  askeleet	  voisivat	  olla	  
pidemmät,	  kehätottumus	  vielä	  puuttuu.	  	  
	  
	  
Arrant	  Dancing	  Dear	   	   FIN10683/08	  	   s.	  08.11.2007	  
i.	  Kvistagrans	  Pride’N	  Joy	  	  	  e.	  Arrant	  Ramina	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
3	  years	  old	  bitch	  of	  good	  size.	  Feminine	  head,	  could	  have	  darker	  eyes.	  Good	  bone	  and	  feet.	  A	  bit	  straight	  in	  shoulder.	  
Excellent	  coat.	  Well	  angulated	  behind.	  Well	  set	  tail.	  Very	  weak	  behind	  otherwise	  ok	  from	  sides.	  Lovely	  temperament,	  
well	  presented.	  
	  
	  
Art-‐Wave’s	  Big	  Mama	   	   FIN21825/03	  	   s.	  14.01.2003	  
i.	  Mompesson	  Playboy	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  Big	  Bertha	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1,	  SA,	  PN3,	  ROP-‐VET	  
Hyväntyyppinen	  ryhdikäs	  veteraaninarttu.	  Kaunis	  pää.	  Arvokas	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Liikkuu	  ikäisekseen	  
erinomaisesti.	  Hyvät	  kulmaukset.	  
	  
	  
Barecho	  Amaze	  Me	   	   FI22089/10	   	   s.	  26.09.2009	  
i.Sieger’s	  Pool	  Position	  	  	  e.	  Barecho	  Beyond	  Belief	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI-‐	  
Femininen	  with	  a	  nice	  type.	  Nice	  head.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  neck.	  Very	  good	  front.	  Excellent	  topline.	  Very	  good	  
chest.	  Nice	  angulation	  behind.	  Moved	  free.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI3	  
17	  kk.	  kauniisti	  kehittynyt	  hyvärunkoinen	  juniori,	  jolla	  sopivasti	  luustoa.	  Tyylikäs	  pää,	  kulmakaaret	  voisi	  olla	  
selvemmät.	  Hyvä	  purenta,	  huulet	  ja	  korvat.	  Kaunis	  niskankaari.	  Sopivat	  kulmaukset.	  Vahvat	  käpälät.	  Lupaava	  
hapsutus.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Kaunis	  hännänasento.	  Liikkuu	  erinomaisella	  askelpituudella,	  ylälinja	  saa	  jäntevöityä.	  
Erinomainen	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  



Välformat	  fem.	  huvud.	  Fin	  profil.	  Bra	  ögon	  välansatta	  öron.	  Fin	  nacke,	  stabil	  överlinjen.	  Svansen	  ok.	  Välutv.	  för	  
åldern.	  Ngt	  långstrect	  o.	  lite	  högt	  hull.	  Passande	  benstomme.	  Tillr.	  vinklad.	  Fötterna	  ok.	  Utm	  steg	  från	  sidan.	  Fin	  
pälskvalitet	  o.	  glans	  men	  vågig	  form.	  
	  
	  
Barecho	  Blowin	  In	  The	  Wind	   FI17672/10	   	   s.	  16.10.2009	  
i.	  Winton	  Man	  On	  The	  Moon	  	  	  e.	  Trollängens	  My	  Carnation	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI2	  
11	  kk.	  kaunislinjainen	  juniori,	  jolla	  erinomainen	  sukupuolileima.	  Narttumainen	  pää	  ja	  ilme.	  Kulmaukset	  voisi	  olla	  
selvemmät.	  Hyvä	  purenta	  ja	  huulilinja.	  Hieno	  niskankaari.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  käpälät.	  Liikkuu	  varsin	  
yhdensuuntaisesti,	  sivusta	  hyvä	  askelpituus.	  Kaunis	  väri.	  Lupaava	  hapsutus.	  Mukava	  springerin	  luonne.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Femin.	  huvud	  som	  behöver	  utvecklas	  o.	  bli	  ngt	  långre.	  Bra	  ögon.	  Välansatta	  öron.	  Fin	  nacke.	  Ngt	  eftergivande	  rygg.	  
Svansen	  ok.	  Bra	  kropp	  för	  åldern.	  Passande	  benstomme.	  Fölterna	  ok.	  Harmoniskt	  vinklad,	  utm.	  steglångd.	  Fin	  päls.	  
	  
	  
Barecho	  Devil	  Wears	  Prada	   SE41398/2010	   s.	  13.05.2010	  
i.Sieger’s	  Pool	  Position	   e.	  Wongan	  Romanza	  At	  Barecho	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  1	  SA	  PN	  4	  SERT	  
Kaunis	  narttu,	  hyvin	  kaunis	  pää.	  Hyvä	  kaulan	  pituus,	  normaalit	  hyvät	  kulmaukset	  antaen	  koiralle	  tasapainoisen	  
liikkeen.	  Erinomainen	  karvanlaatu.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  1	  SA	  PN	  2	  SERT	  VARACA	  
Härlig	  ungtik	  med	  fina	  linjer.	  Vackert	  välskuret	  huvud.	  Flott	  väl	  ansatt	  hals.	  Sund	  konstruktion.	  Tillräckligt	  stram	  
överlinje.	  Härligt	  bakställ.	  Fantastiska	  rörelser	  med	  utmärkt	  drive	  och	  stil.	  Mycket	  lovande.	  
	  
	  
Barecho	  Either	  Wit	  Or	  Without	  You	   SE58608/2010	   s.	  02.09.2010	  
i.Stardorm	  Soul	  Player	   e.	  Barecho	  High	  Hopes	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  2	  SA	  
Vällinjerad	  junior	  med	  fina	  linjer.	  Bra	  huvud	  o.	  uttryck.	  Flott	  hals.	  Sund	  konstruktion.	  Passande	  benstomme.	  Fin	  kropp,	  
stram	  rygg.	  Starkt	  och	  välvinklad	  bakställ.	  Rör	  sig	  väl.	  Mycket	  lovande.	  
	  
	  
Barecho	  Gingerbread	  Cookie	   FI43305/11	   	   s.	  14.04.2011	  
i.Goldmoore’s	  Gold	  Dreamer	  	   e.	  Barecho	  Poetry	  In	  Motion	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  



Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
Kaunis	  ja	  lupaava	  pentu,	  tasapainoinen	  kaunis	  pennun	  pää.	  Hyvä	  ylälinja,	  hyvät	  raajojen	  kulmaukset.	  Hyvin	  
kehittynyt	  runko	  ikäisekseen.	  Erinomaiset	  liikkeet.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐PENTU	  
Mycket	  tilltalande	  o.	  lovande.	  Härligt	  huvud	  o.	  uttryck.	  Flott	  hals.	  Välkonstumerad.	  Bra	  benstomme.	  Bra	  kropp	  o.	  
rygg.	  Stenkt	  bakställ.	  Härliga	  rörelser.	  
	  
	  
Barecho	  Quest	  For	  Success	   S65791/2007	  	   s.	  20.10.2007	  
i.Wongan	  High	  Flyer	   e.	  Barecho	  One	  Vision	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  4	  
Hyvä	  runkoinen	  aavistuksen	  matala	  raajainen	  vaikutelma.	  Hyvä	  pää,	  pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  ylälinja,	  normaalit	  
kulmaukset.	  Erinomainen	  eturaajojen	  pitkälle	  ulottuva	  askel,	  ja	  hyvä	  ponnistus	  takana.	  Hieman	  enemmän	  
raajakorkeutta	  olisi	  toivottavaa.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  3	  SA	  
Härlig	  champion	  som	  är	  mycket	  tilltalande.	  Välskuret	  huvud.	  Bra	  uttryck.	  Välansatt	  hals.	  Sund	  konstruktion.	  Fin	  
bröstkorg.	  Stram	  överlinje.	  Utmärkt	  bakställ.	  Härliga	  rörelser	  med	  bra	  drive	  och	  stil.	  Vacker	  välskott	  päls.	  
	  
	  
Baskethill’s	  Highlandblossom	   FIN29026/02	  	   s.	  30.05.2002	  
i.	  Streamside’s	  Kingfisher	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Gemima	  Jones	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VET	  ERI1,	  SA,	  PN4,	  ROP-‐VET	  
Erinomainen	  tyyppi,	  täyteläinen	  runko.	  Hyvin	  narttumainen	  pää.	  Kuono	  on	  jo	  vähän	  kuivunut.	  Sopiva	  eturinta.	  Hyvin	  
kulmautunut	  takaosa.	  Hyvin	  reipas	  ja	  iloinen	  esiintyjä.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella	  liukkaallakin	  alustalla.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VET	  ERI1,	  SA,	  PN3,	  ROP-‐VET	  
8,5	  v.	  Hyvärunkoinen	  ja	  ryhtinen,	  mallikkaasti	  liikkuva	  narttu	  jolla	  upea	  luonne.	  Tyylikäs	  nartun	  pää,	  jossa	  oikeat	  
linjat.	  Hyvä	  purenta.	  Kauniit,	  pitkät	  korvat.	  Tyylikäs	  niskankaari.	  Hyvät,	  vahvat	  käpälät.	  Takaliikkeessä	  hieman	  
ahtautta,	  mutta	  ikä	  ei	  paina	  sivuliikkeessä.	  
Haapavesi	  RY	  16.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1,	  SA,	  PN2,	  ROP-‐VET	  
Lähes	  9v.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Sopiva	  luusto.	  Oikealinjainen	  pää,	  jossa	  erinomainen	  ilme.	  Hyvä	  huuliaines.	  Hyvä	  
kaula.	  Erinomainen	  eturinta	  ja	  etukulmaukset.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  hieman	  
epävakaasti	  takaa.	  Oikea	  askelpituus.	  	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1,	  SA,	  PN3,	  ROP-‐VET	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet,	  kaunis	  pää	  ja	  	  ilme,	  hyvä	  purenta,	  erinomainen	  eturinta	  ja	  
runko	  ,	  hyvä	  takaosa,	  hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  käytös,	  helpot	  joustavat,	  vaivattomat	  liikkeet.	  	  
	  
	  
Baskethill’s	  Jersey	  Lily	   	   FIN21632/08	  	   s.	  10.03.2008	  



i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI3,	  SA,	  PN3	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvin	  linjakas	  kokonaisuus.	  Oikea	  rakenteen	  tasapaino.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvät	  varma-‐asentoiset	  
raajat.	  Hyvä	  rungon	  volyymi.	  Kaunis	  ilme,	  tarpeeksi	  voimaa	  kuonossa.	  Hyvin	  kaunis	  kaula.	  Oikea-‐asentoinen	  häntä	  
liikkeessä.	  Tarpeeksi	  ulottuva	  etu-‐askel.	  Oikea	  tapa	  liikkua.	  
	  
	  
Baskethill’s	  Jet-‐Set	  Beauty	   FIN21633/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  EH	  
Selvä	  sukupuolileima,	  hyvä	  luusto.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  Ilme	  voisi	  olla	  leppoisampi.	  Oikea	  päänmalli,	  hyvä	  
otsapenger.	  Tilava	  runko.	  Sopivat	  takakulmaukset.	  Tarpeeksi	  kaulaa.	  Hyväasentoinen	  häntä	  liikkeessä.	  Askelpituus	  
on	  hyvä	  mutta	  ylälinja	  kovin	  pehmeä	  ja	  periksiantava.	  Liikkeessä	  tulisi	  olla	  enemmän	  ryhtiä	  ja	  linjakkuutta	  
olemuksessa.	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  H	  
Sopivan	  kokoinen.	  Vahva	  rakenteinen.	  Täyteläinen	  hyvä	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Erittäin	  hyvin	  kulmautuneet	  eturaajat.	  
Vahva	  runko.	  Lantio-‐osan	  tulisi	  olla	  selkeästi	  suorempi.	  Voimakas	  kinnerkulma	  nk.	  sirppikinner.	  Käyttäytyy	  iloisesti,	  
reippaasti,	  luottavaisesti.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
Hyvin	  rakentunut	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää.	  Hieman	  löysää	  kaulanahkaa.	  Hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  
Selässä	  hieman	  pehmeyttä.	  Sopivat	  kulmaukset.	  Hyvä	  karvapeite.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2,	  SA,	  PN4,	  VASERT	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää	  ja	  	  purenta,	  löysää	  kaulanalusnahkaa,	  hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja,	  sekä	  eturinta,	  hyvä	  runko	  ,	  hieman	  pitkä	  lanneosa,	  hyvä	  takaosa,	  kaunis	  karvapeite.	  Miellyttävä	  käytös,	  
liikkuu	  joustavalla	  askeleella.	  	  
	  
	  
Baskethill’s	  Jewel	  To	  You	   	   FIN21635/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Vahvarakenteinen	  narttu.	  Voimakas	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Vahva	  runko.	  Hyvät	  raajat.	  Sopivat	  kulmaukset.	  Selässä	  
hieman	  pehmeyttä.	  Hyvä	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Saisi	  olla	  kauttaaltaan	  hieman	  pienempi.	  Miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Baskethill’s	  Jolly	  Jumper	   	   FIN21636/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.Rindi’s	  Pablo	  Picassa	   e.	  Baskethill’s	  Higlandblossom	  
	  



Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Mittasuhteet	  hyvät,	  hyvän	  kallon	  muoto,	  tarpeeksi	  leveä	  kuono-‐osa.	  Hyvä	  ylälinja,	  varsin	  tehottomat	  ahtaat	  
takaraajojen	  liikkeet	  sekoittavat	  kokonaisen	  liikuntasarjan.	  Hyvä	  karvapeite.	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI1	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  tarpeeksi	  raajakorkeutta,	  hyvä	  luusto.	  Hyvänmallinen	  nartun	  pää.	  Solakka	  ja	  jäntevä	  
runko.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  vähän	  korkeat	  kintereet.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  häntä	  liikkeessä.	  Etuaskeleen	  pitäisi	  olla	  
ulottuvampi.	  Rauhallinen	  käytös.	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  EH	  
Sopivan	  kokoinen.	  Vahva	  pää,	  löysää	  leuanalusnahkaa.	  Voimakas	  huulilinja.	  Hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Pystyt	  
välikämmenet	  ja	  pienet	  käpälät.	  Laaja	  hyvä	  runko.	  Pitkäsääri	  ja	  voimakkaasti	  kulmautunut	  kinner.	  Käyttäytyy	  ja	  
liikkee	  hyvin.	  
	  
	  
Baskethill’s	  Jubilee	  Blossom	   FIN21631/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	  	  	  e.	  Baskethill’s	  Highlandblossom	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN,	  ROP	  
Linjakas	  narttumainen	  keskivahva	  kokonaisuus.	  Vähän	  loiva	  otsapenger,	  tarpeeksi	  voimaa	  kuonossa.	  Hyvin	  
miellyttävä	  rakenne.	  Pitkät	  sääret,	  hyvä	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  Vauhdikas	  liikkuja,	  tarpeeksi	  tiivis	  ylälinja.	  Vähän	  
kapea	  takaliike.	  Hyvä	  askelpituus.	  	  
Haapavesi	  RY	  16.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN,	  ROP	  
Oikeat	  mittasuhteet.	  Sopiva	  luusto.	  Kaunislinjainen	  pää.	  Silmät	  voisivat	  olla	  hieman	  tummemmat.	  Hyvät	  korvat.	  
Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Erinomainen	  eturinta.	  Oikein	  kulmautuneet	  eturaajat.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Saisi	  olla	  
tiiviimmässä	  kunnossa.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Oikea	  askelpituus.	  Selkä	  rullaa	  liikkeessä.	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN2	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  jolla	  kauniit	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää,	  ilme	  ja	  purenta,	  hyvä	  ylälinja,	  erinomainen	  eturinta,	  
hyvä	  takaosa,	  kaunis	  karva.	  Liikkuu	  helpolla	  joustavalla	  askeleella.	  	  
	  
	  
Bigpine	  Daytona	  Dream	   	   FI32309/10	   	   s.	  08.04.2010	  
i.	  Centennial’s	  Lakspur	  	  	  e.	  Moundhill’s	  Cosmic	  Touch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI4	  
Mittasuhteiltaan	  hyvä	  nuori	  narttu.	  Kallolinja	  liikaa	  taakse	  laskeva.	  Hyvä	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko.	  Hyvä	  ylälinja.	  
Hyvä	  asentoiset	  raajat.	  Hyvä	  karvapeite.	  Miellyttävä	  luonne	  ja	  hyvät	  liikkeet.	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Tässä	  vaiheessa	  liian	  kevyt	  luusto	  ja	  kapeapäinen.	  Ylälinja	  hyvä,	  samoin	  rintakehä.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  vapaat	  
liikkeet.	  Oikea	  karvanlaatu.	  



	  
	  
Bigpine	  Saratoga	  Seek	   	   FI32310/10	   	   s.	  08.04.2010	  
i.	  Centennial’s	  Lakspur	  	  	  e.	  Moundhill’s	  Cosmic	  Touch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Kaunis	  narttu,	  jolla	  hyvänmallinen	  pää.	  Kaunis	  ilme	  ja	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko,	  ylälinja	  ja	  raajat.	  Hyvälaatuinen	  
niukka	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Bimbik’s	  Drea	   	   EST03826/08	  	   s.	  16.08.2008	  
i.Bimbik’s	  Ciro	  	   	  e.	  Bogaloo’s	  Yes	  It´s	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  2	  SA	  
Erinom.	  tyyppi.	  Kauniit	  ääriviivat	  seistessä.	  Hyvä	  femin.	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Erinom.	  lavat.	  Hyvä	  eturinta.	  Täytel.	  
runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Voimakk.	  takakulm.	  ,	  matalat	  kintereet.	  Liikkeessä	  korkealle	  nouseva	  häntä.	  Liikkuu	  
tasapain.	  Kaunis	  karvapeite.	  Liikkuu	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Bimbik’s	  Estella	   	   FI13022/10	   	   s.	  18.04.2009	  
i.	  Linmoor	  Zimply	  Zalient	  	  	  	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  True	  Temptation	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PN4,	  VASERT	  
Nice	  type.	  Well	  balanced.	  Feminine	  head	  with	  a	  very	  good	  expression.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  neck.	  Very	  good	  
shoulders.	  Excellent	  topline.	  Very	  good	  chest.	  Excellent	  angulation	  behind.	  Nice	  movement.	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI3	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Oikeamuotoinen	  pää,	  leikkaava	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  
Hyvä	  runko,	  hieman	  pitkä	  lanneosa.	  Tyhjä	  eturinta.	  Hyvä	  takaosa.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin	  sivulta.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  ERI4	  
Bitch	  of	  correct	  size.	  Feminine	  head	  and	  expression.	  Correct	  length	  of	  neck.	  Could	  be	  a	  better	  angulated	  in	  front.	  
Good	  bone	  and	  feet.	  Well	  angulated	  behind.	  Good	  tailset.	  Sound	  mover	  with	  good	  drive.	  Nice	  temperament.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Good	  size	  &	  proportions.	  Very	  nice	  head.	  Exc.	  neck.	  Topline	  should	  be	  better.	  Strong	  bones.	  Exc.	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  4	  
Voimakas	  rakenteinen	  narttu.	  Hieman	  turhan	  voimakas	  pää	  nartulle.	  Hyvä	  kaulan	  pituus.	  Ylälinja	  saisi	  olla	  tiiviimpi.	  
Hyvä	  rintakehä.	  Vankka	  luusto.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella.	  Hyvä	  luonne.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  



Fin	  championtik.	  Väl	  skuret	  huvud.	  Trevligt	  uttryck.	  Flott	  hals.	  Harmonisk	  konstruktion.	  Bra	  substans.	  Kunde	  ha	  en	  
stramare	  överlinje.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  trevligt.	  Bra	  päls.	  
	  
	  
Bimbik’s	  Femy	   	   FI12263/11	   	   s.	  07.08.2010	  
i.	  Linmoor	  Zimply	  Zalient	  	  	  	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  Yes	  It’s	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Haapavesi	  RY	  16.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  1	  KP,	  ROP-‐PENTU	  
Oikeat	  mittasuhteet.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  kuono-‐osa.	  Huulet	  voisivat	  olla	  paksummat.	  Melko	  korostuneet	  otsaluut.	  
Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Miukahko	  eturinta.	  Oikein	  kulmautuneet	  eturaajat.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Hyvä	  takaosa.	  
Oikea	  askelpituus.	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  1	  KP,	  ROP-‐PENTU	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää	  ja	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  etuosan	  ja	  eturinnan	  
tulee	  vielä	  kehittyä,	  tilava	  runko,	  hyvä	  takaosa,	  hyvä	  karvanlaatu,	  miellyttävä	  käytös,	  liikkuu	  joustavalla	  askeleella.	  	  
	  
	  
Birchstep’s	  Daim	   	   FI21565/09	   	   s.	  27.02.2009	  
i.	  Flying	  Mind’s	  Darwalla	  	  	  e.	  Via-‐Edbergs	  Bess	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  H	  
Pienehkö,	  hieman	  korkeuttaan	  pidempi.	  Ilmeikäs	  pä,	  kuono-‐osan	  tulisi	  olla	  vaikuttavampi	  ja	  huulilinja	  voimakkaampi.	  
Riittävä	  luusto.	  Hyvä	  rinnansyvyys.	  Hyvä	  turkinlaatu,	  mutta	  nyt	  puutteellinen.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti	  ja	  riittävän	  
iloisesti.	  
	  
	  
Birchstep’s	  Delilah	   	   FI21568/09	   	   s.	  27.02.2009	  
i.	  Flying	  Mind’s	  Darwalla	  	  	  e.	  Via-‐Edbergs	  Bess	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  T	  
Kovin	  kevytrunkoinen,	  edestä	  kovin	  niukasti	  kulmautunut,	  lyhyt	  ja	  laskevalantioinen	  tyttö.	  Hieman	  pyöreä	  kallo,	  kovin	  
voimakkaat	  posket.	  Ylös	  kiinnittyneet	  korvat.	  Kuono	  voisi	  olla	  vahvempi	  ja	  pidempi.	  Löysät	  kyynärät.	  Riittävät	  
takakulmaukset.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Kovin	  lyhyt	  rintakehä.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  
	  
	  
Black	  Chrome’s	  Alexis	   	   FIN53837/08	  	   s.	  27.09.2008	  
i.	  Sisustars	  Just	  A	  Jewel	  	  	  e.	  Moundhill’s	  Cayenne	  Fiery	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI2	  



Erittäin	  narttumainen,	  solakka.	  Keskivahvaraajainen	  narttu,	  jonka	  rungon	  tulee	  täyttyä.	  Hyvä	  päänmalli.	  Hyvä	  
otsapenger,	  sopivasti	  huulia.	  Eturinta	  on	  niukka.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Kiinteä	  ylälinja.	  Huolimattomat	  etuliikkeet,	  
keskipitkät	  sivuliikkeet	  ja	  hyväksyttävä	  häntä.	  Reipas	  ja	  iloinen	  esiintyjä.	  
	  
	  
Black	  Chrome’s	  Angelique	  	   FIN53838/08	  	   s.	  27.09.2008	  
i.	  Sisustars	  Just	  A	  Jewel	  	  	  e.	  Moundhill’s	  Cayenne	  Fiery	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  H	  
Riittävän	  avoimesti	  käyttäytyvä,	  keskivahvaluustoinen,	  tilavarunkoinen	  narttu.	  Vähän	  pälyilevä	  ilme.	  pyöreät	  silmät.	  
Kuonon	  tulisi	  olla	  vahvempi.	  Kaulan	  tulisi	  olla	  pidempi.	  Sopivat	  takakulmaukset.	  Paljon	  runkoa,	  olisi	  edukseen	  vähän	  
tiiviimpänä.	  Ylälinjassa	  pehmeyttä.	  Sopiva	  askelpituus.	  Tulee	  käytökseltään	  vapautua	  ja	  tulla	  tottuneemmaksi	  
esiintyjäksi.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Because	  I	  Can	   FI15842/09	   	   s.	  22.01.2009	  
i.	  Blacktan	  Sirius	  A	  Tiny	  Man	  	  	  e.	  Sweetie-‐pie	  Like	  A	  Dream	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  NUO	  EH	  
Strong	  bitch.	  Very	  good	  head.	  Very	  good	  eyes	  and	  ears.	  Dewlap.	  Short	  neck.	  Straight	  in	  front.	  Excellent	  bone	  and	  
chest.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Short	  movement.	  	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Bitch	  of	  correct	  size.	  Compact	  body.	  Today	  shown	  in	  too	  much	  weight.	  Feminine	  head	  and	  expression.	  Could	  do	  with	  a	  
bit	  more	  neck.	  Bit	  straight	  in	  shoulder.	  Good	  bone	  and	  feet.	  Heavy	  weight	  effects	  her	  movements,	  otherwise	  ok	  and	  
nice	  temperament.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Dream	  Disappearance	   FI55929/09	   	   s.	  26.09.2009	  
i.	  Quadmir’s	  Boogeyman	  	  	  e.	  Blacktan	  Sirius	  After	  All	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  JUN	  EH	  
Young	  bitch.	  Good	  head.	  Dark	  eyes.	  Very	  good	  ears	  and	  neck.	  Straight	  in	  front.	  Small	  chest.	  Good	  topline.	  Good	  
angulation	  behind.	  Very	  close	  in	  movement	  up	  and	  down.	  	  	  
	  
	  
Blacktan	  Enjoy	  Her	  Moonlit	   FI41199/10	   	   s.	  23.06.2010	  
i.	  Blacktan	  Sirius	  Be	  The	  Grenade	  	  	  e.	  Backa	  Tinkerbell	  Glory	  At	  Walnut	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
M	  &	  M	  Puppy	  Cup	  20.3.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  PEN	  3	  



Voimakaspäinen	  nuori	  narttu,	  joka	  esiintyy	  tänään	  turhan	  tuhdissa	  kunnossa.	  Hyvä	  kaula,	  riittävästi	  kulmautunut	  
etuosa.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Syvä	  rintakehä.	  Aavistuksen	  alaskiinnittynyt	  häntä.	  Karva	  ei	  parhaimmillaan	  
tänään.	  Voisi	  liikkua	  innostuneemmin.	  Hyvin	  esitetty.	  
	  
	  
Blacktan	  Enough	  Stamps	  On	   FI41200/10	   	   s.	  23.06.2010	  
i.	  Blacktan	  Sirius	  Be	  The	  Grenade	  	  	  e.	  Backa	  Tinkerbell	  Glory	  At	  Walnut	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
M	  &	  M	  Puppy	  Cup	  20.3.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  PEN	  2	  
Kaunisilmeinen	  nuori	  neiti	  jolla	  riittävä	  kaulanpituus.	  Kovin	  pystyasentoiset	  lavat	  ja	  suora	  olkavarsi.	  Ylälinja	  voisi	  olla	  
himpun	  suorempi.	  Hyvä	  hännänkiinnitys.	  Hyvät	  takakulmaukset,	  joskin	  korkeahko	  kinner.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Hieman	  
nuopea	  esiintyminen	  tänään.	  Handleri	  työstää	  koiraa	  kauniisti.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Flowerbed	  Baby	   	   	  FI58670/10	   	   s.20.10.2010	  
i.	  Ingribakkens	  Ollie	   e.	  Sweetie-‐Pie	  Like	  A	  Dream	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
M	  &	  M	  Puppy	  Cup	  20.3.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  BABY	  3	  
Hyvin	  puhutteleva	  kokonaisuus,	  juuri	  5	  kk.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula,	  tasapainoisesti	  kulmautunut	  edestä	  &	  
takaa.	  Lupaava	  eturinta.	  Hyvä	  runko	  ja	  sen	  syvyys.	  Liikkuu	  halutessaan	  kauniilla	  askeleella.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  
Tänään	  ujostelu	  valitettavasti	  maksaa	  korkeamman	  sijoituksen,	  mutta	  uskon	  hyvään	  tulevaisuuteen	  reipastumisen	  
myötä.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  3	  
Good	  size	  &	  type.	  Correct	  head.	  Loose	  skin	  on	  neck.	  Well	  balanced.	  Exc.	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  2	  
Hyvä	  tyyppi.	  Hyvä	  feminiininen	  pää,	  riittävä	  otsapenger.	  Hyvin	  kehittynyt	  rintakehä,	  vahva	  luusto.	  Riittävästi	  
kulmautunut.	  Ylälinja	  OK,	  mutta	  liikkeessä	  tahtoo	  köyristää	  lantiota.	  Hyvät	  liikkeet.	  Hyvä	  karvapeite.	  Luonne	  OK.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Enjoy	  Her	  Moonlit	   FI41199/10	   	   s.	  23.06.2010	  
i.	  Blacktan	  Sirius	  Be	  The	  Grenade	  	  	  	  	  	  e.	  Backa	  Tinkerbell	  Glory	  At	  Walnut	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  PEN	  2	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Oikealinjainen	  pää.	  Erinomaiset	  tummat	  silmät.	  Melko	  ohuet	  huulet.	  Hyvä	  kaula	  
ja	  ylälinja.	  Riittävä	  eturinta.	  Niukat	  etukulmaukset.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Ok	  takakulmaukset.	  Hieman	  pitkät	  
käpälät.	  Riittävä	  askelpituus.	  Kovin	  vaisu	  esiintyminen.	  
	  
	  
Blacktan	  Sirius	  Enough	  Stamps	  On	   FI41200/10	   	   s.	  23.06.2010	  
i.	  Blacktan	  Sirius	  Be	  The	  Grenade	  	  	  	  	  	  e.	  Backa	  Tinkerbell	  Glory	  At	  Walnut	  
	  



Näyttely	  tulokset:	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  PEN	  1,	  KP	  
Riittävät	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Hyvä	  kuono-‐osa,	  joskin	  huuliaines	  saisi	  olla	  paksumpi.	  Hieman	  korkea	  kallo.	  
Riittävä	  kaula	  ja	  eturinta.	  Niukahkot	  etukulmaukset.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Oikea	  
askelpituus.	  Melko	  leveä	  edestä.	  
	  
	  
Bogaloo’s	  You	  Can’t	  Catch	  	   FIN26291/06	  	   s.	  28.03.2006	  
i.	  Beautelle	  Katch	  Thbreeze	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  National	  Anthem	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI4,	  SA	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Riittävän	  vahva	  pää.	  Kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Riittävät	  etukulmaukset,	  hyvin	  
voimakkaasti	  kulmautunut	  takaa.	  Toivoisin	  voimakkaamman	  rungon.	  Runsas	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  Hyvät	  sivuliikkeet,	  
hieman	  melova	  edestä.	  	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2,	  SA,	  PN2	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  aavistuksen	  lyhyt-‐	  ja	  kevytkuonoinen	  tyttö.	  Hyvä	  ylälinja.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Hyvä	  
raajaluusto.	  Erinomainen	  karva.	  Voisi	  liikkua	  hieman	  pidemmällä	  askeleella.	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2,	  SA	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Oikeanmuotoinen	  pää,	  hyvä	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  
runko,	  jossa	  hieman	  pitkä	  lanneosa.	  Toivoisin	  korostuneemman	  eturinnan.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Hyvä	  
karvapeite.	  Miellyttävä	  käytös.	  Liikkuu	  löysästi	  edestä,	  hyvin	  takaa.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Go	  For	  It	   	   FI40058/09	   	   s.	  05.06.2009	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  	  e.	  Astrospring’s	  Ismene	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI2,	  SA,	  PN3,	  VASERT	  
Erinomaisella	  ulottuvuudella	  liikkuva	  hyvänkokoinen	  narttu,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi,	  kuitenkin	  
kauniit	  päänlinjat,	  terve	  anatomia,	  hyvä	  runko,	  erinomainen	  karvapeite,	  oikea	  ylälinja,	  esiintyy	  mallikelpoisesti,	  
parhaimmillaan	  liikkeessä.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Go	  Go	  Girl	   	   FI40060/09	   	   s.	  05.06.2009	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  	  e.	  Astrospring’s	  Ismene	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI2,	  SA,	  PN4	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Oikeanmuotoinen	  pää,	  hyvä	  purenta.	  Hyvä	  kaula.	  Erinomainen	  
runko.	  Oikein	  kulmautunut.	  Hyvä	  karva.	  Miellyttävä	  käytös.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1,	  SA,	  PN,	  SERT,	  VSP	  



Narttumainen	  kokonaisuus	  jolla	  kauniit	  mittasuhteet,	  oikeanmuotoinen	  pää,	  hyvä	  purenta,	  hyvä	  ylälinja	  ja	  eturinta.	  
Erinomainen	  runko,	  hyvä	  takaosa,	  kaunis	  karvapeite,	  liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Golden	  Sunshine	   FI40059/09	   	   s.	  05.06.2009	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  	  e.	  Astrospring’s	  Ismene	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  
Hyvin	  liikkuva.	  Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Riittävästi	  edestä,	  hyvin	  takaa	  kulmautunut	  tyttö.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  
ylälinja.	  Hyvä	  karva.	  Kauniisti	  kannettu	  häntä.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI2,	  SA	  
Kaunis	  sopusuhtainen	  narttu,	  jolla	  hyvänmallinen	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Erittäin	  hyvä	  runko,	  ylälinja	  ja	  raajat.	  Riittävät	  
kulmaukset.	  Hyvä	  karvapeite	  ja	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Coco	  Hit’s	  Hooligan	  Princess	   FI50412/10	   	   s.	  22.07.2010	  
i.	  	  	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  	   e.	  Coco	  Hit’s	  Future	  Vision	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  1	  KP,	  VSP-‐PENTU	  
Edestä	  vielä	  kovin	  löysästi,	  mutta	  hyvin	  liikkuva,	  hyvin	  narttumainen	  tyttö.	  Hieman	  kevyt	  kuono-‐osa.	  Kovin	  löysät	  
kyynerpäät.	  Hieman	  lyhyt	  ja	  liian	  laskeva	  lantio.	  Hyvä	  häntä.	  Saisi	  liikkua	  hieman	  paremmalla	  potkulla.	  Erinomainen	  
karva.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  	  PEN	  1	  KP,	  VSP-‐PENTU	  
Erittäin	  hyvä	  pentu,	  jolla	  kaunis	  pää,	  ilme	  ja	  kaula.	  Sopusuhtainen	  runko.	  Erittäin	  hyvä	  ylälinja.	  Hyvät	  raajat.	  Hyvä	  
karvapeite	  ja	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
Tasapainoinen.	  Hyvin	  muodostunut	  kallo,	  kuono	  saa	  vielä	  hieman	  levitä.	  Kaunis	  ylälinja,	  tasapainoiset	  kulmaukset.	  
Askelmitta	  riittävä.	  Erinomainen	  karvanlaatu.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  4	  SA	  
Snygg	  junior.	  Bra	  helhet.	  fint	  huvud	  o.	  uttryck.	  Utmärkt	  hals.	  Bra	  frontvinkling.	  Passande	  benstomme.	  Fin	  kropp.	  
Stram	  överlinje.	  Bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  väl.	  Vacker	  päls.	  Mycket	  lovande.	  
	  
	  
Cranelake’s	  Apiarist	   	   FI24785/09	   	   s.30.03.2009	  
i.With	  Touch	  Late	  Date	   	  e.	  Hightide’s	  Time	  To	  Wish	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  



Rungon	  mittasuhteiltaan	  sopusuhtainen	  narttu	  jolla	  melko	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Lyhyt	  
pysty	  lantio.	  Hyvä	  rinnansyvyys.	  Saisi	  olla	  kulmautunut	  edestä	  paremmin.	  Selkä	  elää	  liikkeessä.	  Seistessä	  ylälinja	  ei	  
korrekti.	  Hieman	  vallattomat	  etuliikkeet.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  NUO	  ERI2	  
23	  kk.	  Hyvin	  kaunis	  nuori	  narttu	  jonka	  yleiskuvaa	  pilaa	  turha	  tukevuus	  ja	  pehmeä	  yleiskunto.	  Hyvin	  kaunis	  nartun	  pää	  
jailme,	  kulmakaaret	  voisi	  olla	  selvemmät.	  Hyvä	  purenta,	  huulet	  ja	  niska.	  Jyrkkä	  lantio,	  muuten	  hyvät	  kulmaukset	  ja	  
käpälät.	  Kaunis	  karva.	  Liikkuu	  hieman	  löysästi	  edestä	  ja	  takapotku	  voisi	  olla	  voimakkaampi.	  Tarvitsee	  paremman	  
näyttelykunnon	  .	  
	  
	  
Cranelake’s	  Assistant	   	   FI24784/09	   	   s.30.03.2009	  
i.With	  Touch	  Late	  Date	   	  e.	  Hightide’s	  Time	  To	  Wish	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1	  
2	  v.,	  oikeat	  mittasuhteet,	  erittäin	  hyvä	  tyyppi,	  oikealinjainen	  pää,	  hieman	  niukat	  huulet,	  silmät	  ja	  korvat	  ja	  purenta	  
ok,	  voimakkaasti	  kaareutuva	  rintakehä,	  tasapainoiset	  kulmaukset,	  oikea	  turkinlaatu,	  liikkuu	  hyvin.	  	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PN3,	  VASERT	  
Erinom.	  tyyppi.	  Oik.	  rungon	  mittasuht.	  Femin.	  pää.	  Otsapenger	  selvempi.	  Pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  kaula,	  eturinta,runko.	  
Vahva	  raajaluusto.	  Erinom.	  takakulm.	  Liikkuu	  hiem.	  kapeasti	  taka,	  muut.	  erinom.	  liikkeet.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Cranelake’s	  Bet	  On	  Me	   	   	  FI13125/11	   	   s.22.12.2010	  
i.	  Barecho	  Young	  At	  Heart	   e.	  Cranelake’s	  Assistant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  3	  
Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Pään	  tulee	  kehittyä.	  Huulilinja	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Hyvä	  rintakehä,	  
mutta	  liian	  lihavassa	  kunnossa	  tänään.	  Voimakas	  eturinta.	  Sopusuhtainen	  luusto	  ja	  kulmaukset.	  Liikkuu	  normaalisti,	  
mutta	  liika	  paino	  häiritsee	  liikkeitä.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Dingolina’s	  Boogeymans	  Daughter	   FI35706/10	   	   s.18.05.2010	  
i.Quadmir’s	  Boogeyman	   	  e.	  Wildomar’s	  Graceful	  Bijou	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Oikeanmuotoinen	  pää,	  hyvä	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  ja	  runko.	  Oikein	  
kulmautunut.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella.	  Tarvitsee	  harjoitusta	  ja	  itseluottamusta	  runsaasti.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EVA	  
Hyvänkokoinen,	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet	  seistessä,	  riittävä	  kuono-‐osan	  pituus,	  etukulmauksia	  saisi	  olla	  enemmän,	  
tilava	  runko,	  erinomainen	  raajaluuston	  voimakkuus,	  riittävästi	  kulmautunut	  takaa,	  oikealaatuinen	  kaunis	  karvapeite,	  
valitettavasti	  ujostelee	  käsiteltäessä,	  ei	  päästä	  lähelle,	  tehokkaat	  sivuliikkeet.	  



Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Bitch	  of	  good	  size,	  unfortunately	  today	  shown	  in	  all	  too	  much	  weight.	  Feminine	  head	  and	  expression.	  Too	  straight	  in	  
her	  shoulder	  which	  affects	  in	  her	  front	  movements.	  Good	  bone	  and	  feet.	  Moderately	  angulated	  in	  behind.	  Lovely	  
coat.	  Free	  happy	  mover,	  but	  could	  do	  with	  a	  bit	  more	  drive.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  	  
Erinom.	  tyyppi.	  Hiem.	  pitkärunk.	  narttu.	  Hiem.	  voimakas	  kallo-‐osa.	  Muuten	  hyvä	  pää.	  Erinom.	  kaula,	  lavat,	  syvä	  
rintakehä.	  Pitkä	  lanne.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulm.	  Tänään	  niukka	  karva.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella.	  
	  
	  
Dingolina’s	  Phantom	  Of	  The	  Opera	   FI35707/10	   	   s.	  18.05.2010	  
i.	  Quadmir’s	  Boogeyman	  	  	  	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Graceful	  Bijou	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lohja	  P	  15.1.2011,	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  1,	  KP,	  PN2-‐PENTU	  
Feminiininen,	  mittasuhteiltaan	  oikea	  linjoiltaan	  ja	  ilmeiltään	  oikea	  pää.	  Hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  Oikea	  ylälinja.	  
Riittävä	  runko.	  Suorat	  olkavarret.	  Hyvät	  takakulmaukset	  ja	  käpälät.	  Oikeat	  etuliikkeet,	  mutta	  lyhyet	  takaliikkeet.	  
Liikkuu	  vapaasti.	  Oikealaatuinen	  suora	  ja	  kiiltävä	  karvapeite.	  Esiintyy	  rauhallisesti.	  	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  PEN	  1	  KP,	  VSP-‐PENTU	  
Feminine.	  Not	  finished.	  Feminine	  head.	  Very	  good	  ears.	  Very	  good	  neck	  and	  front.	  Good	  bone.	  Very	  good	  topline.	  
Good	  angulation	  behind.	  Excellent	  tail.	  Moves	  free.	  	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Oikeanmallinen	  pää,	  jonka	  tulee	  täyttyä	  iänmyötä.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  
Riittävästi	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Keskivahva	  luusto.	  Oikeanmallinen	  hyvä	  runko	  ikäisekseen.	  Kaunis	  joskin	  
vielä	  lyhyt	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  Hieman	  lyhyt	  etuaskel,	  muuten	  liikkuu	  hyvin.	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Narttumainen	  kokonaisuus.	  Hyvä	  pää	  ja	  purenta.	  Hyvä	  kaula.	  Hyvä	  runko,	  hieman	  pitkä	  lanneosa.	  Etuosan	  ja	  
eturinnan	  tulee	  vielä	  kehittyä.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaosa.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  vallattomasti	  edestä.	  
Tarvitsee	  harjoitusta.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA	  
Feminiininen,	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet	  omaava	  hyvänkokoinen	  narttu,	  jolla	  kaunis	  ylälinja	  seistessä	  ja	  oikea	  
kaulan	  pituus,	  yhdensuuntaiset	  päänlinjat,	  oikein	  sijoittuneet	  korvat,	  hyvä	  eturinta,	  tilava	  täyteläinen	  runko,	  pitkä	  
hyvä	  rintakehä,	  erinomainen	  karvapeite,	  erinomainen	  raajaluuston	  vahvuus,	  liikkuu	  hyvin,	  oikein	  kannettu	  häntä	  
liikkeessä.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Bitch	  of	  good	  size.	  Feminine	  head	  and	  expression.	  Good	  length	  of	  neck.	  A	  bit	  upright	  in	  shoulder,	  could	  do	  with	  a	  
better	  shoulder	  angulation.	  Enough	  bone	  in	  feet.	  Too	  rounded	  in	  croup.	  Bit	  high	  on	  hocks.	  Very	  good	  coat	  structure.	  
Could	  use	  more	  drive	  in	  her	  movements.	  Excellent	  temperament.	  
	  
	  
Dixiesprings	  Tyra	  Banks	   	   S27030/2009	  	   s.	  18.03.2009	  
i.	  Highscore	  Top-‐Gun	  	  	  	  e.	  Dixiesprings	  Lou	  Lou	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN2	  
Narttumainen	  riittävän	  korkearaajainen	  kokonaisuus,	  feminin	  helhet,	  med	  tillr.	  benhöjd,	  bra	  huvud	  o.	  bett,	  bra	  hals,	  
fattig	  i	  förbrösted,	  kanska	  bra	  kropp,	  men	  önskas	  kortare	  i	  ländpartiet,	  något	  brant	  korst	  o.	  höst	  buren	  svans,	  mjul	  i	  
ryggen,	  bra	  bakställ,	  vacker	  päls,	  trevligt	  temperament,	  rör	  sig	  bra	  från	  sidan.	  	  
	  
	  
Dreemteems	  Evita	  Peron	   	   FIN41918/00	  	   s.	  30.10.2000	  
i.	  Hightide’s	  Best	  Vision	  	  	  e.	  Hightide’s	  Ocean	  Mist	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  VET	  ERI1,	  SA,	  ROP-‐VET	  
Very	  nice	  bitch	  in	  excellent	  condition.	  Beautiful	  head	  and	  expression.	  Excellent	  ears.	  Strong	  neck	  and	  front.	  Excellent	  
bone.	  Nice	  topline.	  Excellent	  chest.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Nice	  movement.	  
	  
	  
Elestren	  Amazing	  Grace	   	   FI42634/09	   	   s.	  07.06.2009	  
i.	  Barecho	  Just	  A	  Striking	  Image	  	  e.	  Alfalex	  Flash	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  NUO	  ERI2	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Takaluisu	  kallo.	  Riittävä	  kaula	  ja	  etukulmaukset.	  Kaula	  saisi	  olla	  kuivempi.	  Hyvä	  
luusto.	  Oikeanmallinen	  runko	  joka	  saisi	  olla	  lyhyempi.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Erinomainen	  luonne.	  
Liikkuu	  hyvin	  silloin	  kun	  haluaa.	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  H	  
Voimakas	  kokonaisuus.	  Melko	  hyvä	  pää,	  hieman	  roikkuvat	  huulet.	  Leikkaava	  purenta.	  Hyvä	  kaula.	  Tilava	  runko,	  aika	  
pitkä	  lanneosa.	  Pehmeä	  ylälinja.	  Tyhjä	  eturinta.	  Hyvä	  takaosa.	  Hyvä	  karva.	  Tarvitsee	  harjoitusta	  ja	  itseluottamusta.	  
Liikkuu	  hyvin	  takaa.	  Kauhoen	  edestä.	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Vahva	  luustoinen	  	  narttu.	  Hyvä	  päänmuoto.	  Hyvin	  kehittynyt	  rintakehä.	  Hieman	  liikaa	  kaulanahkaa.	  Raajat	  sopivin	  
kulmauksin.	  Liikkuu	  hyvin.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Ei	  hallitse	  käytöstään	  täydellisesti	  vaan	  vetäytyy	  pois.	  
	  
	  
Fantasize’s	  Adele	   	   FI55361/09	   	   s.	  10.10.2009	  
i.Jefferson	  De	  Los	  Tres	  Robles	  	  	  e.	  Hightide’s	  Wonder	  Of	  You	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
1,5	  v.,	  hyvä	  tyyppi,	  oikeat	  mittasuhteet,	  muuten	  hyvä	  pää,	  mutta	  niskakyhmy	  erottuu	  melko	  selvästi,	  silmät	  ja	  korvat	  
ja	  purenta	  ok,	  riittävä	  rintakehän	  vahvuus,	  hyvä	  takaosa,	  hieman	  periksi	  antavat	  välikämmenet,	  sisäkierteiset	  
etuliikkeet,	  hyvä	  askelpituus.	  	  
	  



	  
Fantasize’s	  Angel	   	   FI55362/09	   	   s.	  10.10.2009	  
i.Jefferson	  De	  Los	  Tres	  Robles	  	  	  e.	  Hightide’s	  Wonder	  Of	  You	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PN,	  SERT,	  VSP	  
Hyväntyyppinen	  narttu	  jolla	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta.	  Kaula	  voisi	  olla	  jalompi.	  Hieman	  lyhyt	  lantio.	  Voisi	  olla	  
kulmautunut	  paremmin	  sekä	  edestä	  että	  takaa.	  Raajaluusti	  saisi	  olla	  vahvempi.	  Liikkuu	  rodunomaisesti.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI3	  
16	  kk.	  Linjakas	  hyvärunkoinen	  nuori	  narttu,	  joka	  saa	  kauttaaltaan	  jäntevöityä.	  Hyvin	  kaunis	  nartun	  pää,	  jossa	  oikea	  
pituus.	  Hyvät	  huulet,	  purenta	  ja	  korvat.	  Kaunis	  niskankaari.	  Vahvat	  käpälät.	  Lupaava	  hapsutus.	  Taka-‐askel	  vielä	  
hieman	  kapea.	  Riittävä	  askelpituus	  sivusta.	  Mukavan	  aktiivinen	  luonne.	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Tuhdissa	  kunnossa	  esitetty,	  	  hyväntyyppinen,	  kauniilla	  ylälinjalla	  oleva	  narttu.	  Hieman	  voimakas	  otsa.	  Niukahkot	  etu-‐	  
hyvät	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Saisi	  liikkua	  pidemmällä	  askeleella.	  Liikkuu	  kovin	  löysästi	  edestä.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA	  
Narttumainen	  kokonaisuus	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet,	  oikeanmallinen	  pää,	  hyvä	  purenta,	  hyvä	  ylälinja,	  erinomainen	  
runko,	  riittävä	  eturinta,	  hyvä	  takaosa,	  kaunis	  karva,	  liikkuu	  ja	  esiintyy	  rodunomaisesti,	  toivoisin	  kauniimman	  
hännänkannon.	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  
1,5	  v.,	  erinomainen	  tyyppi	  ja	  mittasuhteet,	  oikeat	  päänlinjat,	  niskakyhmy	  hieman	  erottuu,	  hyvä	  rintakehä	  ja	  
kulmaukset,	  turkinlaatu	  ok,	  liikkuu	  hyvin.	  	  	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  3	  	  
Erinom.	  tyyppi,	  kompakti,	  jolla	  kaunis	  pää	  ja	  hyvä	  ilme.	  Erinom.	  kaula,	  lavat.	  Syvä	  rintakehä,	  täytel.	  runko.	  Vahva	  
raajaluusto.	  Jyrkkä	  lantio.	  Hyvät	  takakulm.	  Liikkuu	  tasapainois.	  askel	  voisi	  olla	  pidempi.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Fantasize’s	  Arieta	   	   FI55364/09	   	   s.	  10.10.2009	  
i.	  	  Jefferson	  De	  Los	  Tres	  Robles	  	  	  e.	  Hightide’s	  Wonder	  Of	  You	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Hyväntyyppinen	  narttu	  jolla	  melko	  hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Luisu	  lantio.	  Tasapainoiset	  
kulmaukset.	  Hyvä	  rinnansyvyys.	  Hieman	  pehmeä	  karvanlaatu.	  Koira	  liikkuu	  ahtaasti	  sekä	  edestä	  että	  takaa,	  hieman	  
vallattomasti	  edestä.	  Hieman	  pehmeyttä	  selässä.	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  H	  
Hieman	  tuhdissa	  kunnossa	  esitetty,	  	  kookas	  ja	  kokoon	  nähden	  hieman	  kevytluustoinen,	  aavistuksen	  kevytkuonoinen	  
tyttö.	  Riittävät	  etukulmaukset,	  mutta	  löysät	  kyynerpäät.	  Lyhyt	  &	  laskeva	  lantio.	  Saisi	  liikkua	  pidemmällä	  potkulla.	  
Seisoo	  ja	  liikkuu	  välillä	  takakorkeasti.	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  H	  



1,5	  v.,	  oikeat	  mittasuhteet,	  melko	  leveä	  kallo	  ja	  hieman	  voimakas	  otsapenger,	  hyvä	  kuonon	  pituus,	  hieman	  
etuasentoiset	  lavat	  ja	  pystyt	  olkavarret,	  riittävät	  takakulmaukset,	  oikea	  hännänkiinnitys.	  Oikea	  turkinlaatu,	  löysät	  
melko	  tehottomat	  liikkeet.	  	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Kuono-‐osa	  täyteläisempi.	  Muuten	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Eturaajoissa	  ulkokierteisyyttä.	  Eturinta	  
selvempi.	  Täytel.	  runko.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Turhan	  suora	  lantio.	  Liikkuu	  riittävällä	  askelpit.	  Kaunis	  karva.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Fantasize’s	  Binacolada	   	   FI57532/10	   	   s.	  05.10.2010	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	   e.	  Hightide’s	  Wonder	  Of	  You	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
M	  &	  M	  Puppy	  Cup	  20.3.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  BABY	  2	  
Tänään	  ilmavan	  vaikutelman	  antava	  nuori	  neiti,	  jolla	  kaunisilmeinen	  pää.	  Silmät	  saisivat	  olla	  tummemmat.	  Riittävä	  
kaula.	  Pysytyasentoiset	  lavat,	  pysty	  olkavarsi.	  Tässä	  vaiheessa	  vielä	  kovin	  kevyt	  runko.	  Hyvä	  selkälinja.	  Hyvät	  
takakulmaukset.	  Lupaava	  karvanlaatu.	  Pienoinen	  jännitys,	  kun	  helpottaa	  liikkeistäkin	  alkaa	  löytyä	  rodunomaista	  
kepeyttä!	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Kauttaalt.	  tasapain.	  Oik.	  mittasuhteet.	  Toivoisin	  päähän	  lisää	  täyteläisyyttä.	  Hyvä	  ylälinja.	  Syvä	  
rintakehä,	  runko.	  Kokoon	  sopiva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulm.	  Sujuvat	  liikkeet.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Fantasize’s	  Brigette	   	   FI57530/10	   	   s.	  05.10.2010	  
i.With	  Touch	  Late	  Date	   	  e.	  Hightide’s	  Wonder	  Of	  You	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  3	  
Erinom.	  tyyppiä	  oleva.	  Otsapenger	  selvempi	  ja	  kuono-‐osa	  täyteläisempi.	  Hyvä	  kaula.	  Hiem.	  etuasent.	  lavat.	  Erinom.	  
eturinta	  ja	  rintakehän	  syvyys.	  Erinom.	  runko.	  Esitet.	  pulskassa	  kunnossa.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Leveät	  reidet.	  Hyvät	  
takakulm.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Fariinin	  Super	  Model	   	   FI27089/10	   	   s.	  23.03.2010	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  New	  Model	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kiuruvesi	  R	  23.4.2011,	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Sopivan	  kokoinen	  hyväluustoinen,	  rungoltaan	  vielä	  kovin	  teini.	  Toivoisin	  paremmat	  päänlinjat	  ja	  kuono	  voisi	  olla	  
vahvempi.	  Niukasti	  kulmautunut	  edestä.	  Hieman	  alaskiinnittynyt	  häntä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Lupaava	  karva.	  
Varsin	  hyvät	  liikkeet.	  Iloinen	  vilkas	  luonne.	  
	  
	  
Fariinin	  Sweet	  Model	   	   FI27090/10	   	   s.	  23.03.2010	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  New	  Model	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  EH	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Vielä	  kevyt	  pää	  saa	  kehittyä.	  Lyhyt	  kaula.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Vahva	  
luusto.	  Leveä	  lanne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Haapavesi	  RY	  16.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  
Oikeat	  mittasuhteet.	  Sopiva	  luusto.	  Erinomainen	  narttumainen	  lähes	  oikealinjainen	  pää.	  Riittävä	  huuliaines.	  Hyvät	  
korvat,	  riittävä	  kaula.	  Ikäisekseen	  erinomainen	  eturinta.	  Hieman	  etuasentoiset,	  oikein	  kulmautuneet	  eturaajat.	  
Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Hyvä	  takaosa.	  Oikea	  askelpituus.	  Vielä	  hieman	  niukka	  karvapeite.	  	  
Kiuruvesi	  R	  23.4.2011,	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Kaunislinjainen,	  	  hyväluustoinen,	  feminiininen	  narttu.	  Hyvä	  päänpituus	  ja	  päänlinjat.	  Voisi	  olla	  paremmin	  
kulmautunut.	  Eturinnan	  tulee	  vielä	  täyttyä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hännänkiinnitys	  ok.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Erittäin	  
hyvät	  liikkeet.	  Voisi	  olla	  hieman	  itsevarmempi.	  
	  
	  
Fariinin	  Top	  Model	   	   FI50412/10	   	   s.	  02.05.2011	  
i.	  	  	  Barecho	  Young	  At	  Heart	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  New	  Model	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  PEK	  -‐	  
Söt	  valp	  som	  behöver	  litet	  mera	  ring	  träining.	  Trevligt	  huvud.	  Bra	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  Passende	  benstomme.	  
bra	  kropp	  o.	  rygg.	  Bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  OK	  men	  nöga	  fram	  bevis	  rörelser.	  
	  
	  
Foogel	  California	  Child	   	   FI33091/10	   	   s.	  14.06.2010	  
i.	  Foogel	  Sandstorm	  	  	  e.	  Barecho	  Turn	  Back	  Time	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  PEN	  2	  KP	  
Strong	  	  bitch.	  Well	  balanced.	  Very	  good	  head.	  Excellent	  ears.	  Strong	  neck	  and	  front.	  Excellent	  bone.	  Nice	  topline.	  
Excellent	  chest.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Excellent	  coat	  and	  colour.	  Better	  in	  stacked	  than	  in	  movement.	  
	  
	  
Full	  Flavour	  Domino	   	   	  FIN47113/06	   s.06.08.2006	  
i.	  Rindi’s	  Pablo	  Picasso	   e.	  Bibi	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  4	  
Good	  size,	  correct	  type.	  Nice	  head.	  Well	  balanced.	  Enough	  bones.	  Exc.	  movement.	  
	  
	  
Full	  Flavour	  Field	  Flower	   	   	  FI22169/09	   	   s.18.03.2009	  
i.	  Journeyman	  	  	   e.	  Qvarnhill	  Betty	  Fagerlund	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA	  
Narttumainen	  kokonaisuus	  jolla	  oikeanmuotoinen	  pää,	  hyvä	  purenta,	  kaunis	  ylälinja,	  riittävä	  eturinta.	  Hyvä	  runko,	  
hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  turkki	  ei	  tänään	  parhaimmillaan,	  liikkuu	  hyvin.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Mittasuhteiltaan	  hyvä	  narttu.	  Hieman	  kevyt	  kuono-‐osa.	  Otsapenger	  saisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  kaula.	  Sopusuhtainen	  
runko.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hieman	  niukasti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  polvikulmia	  voisi	  olla	  hieman	  enemmän.	  Hyvä	  karva.	  
Liikkuu	  sivusta	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Fuzzyball’s	  Foolish	  Thing	   	   	  FIN35714/02	   s.07.07.2002	  
i.	  Streamside’s	  	  Kingfisher	   e.	  Of	  Skyway	  Raindrop	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  EVA	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  narttu.	  Narttumainen	  pää.	  Kaunis	  kaula	  ja	  selkä.	  Hyvä	  rintakehä.	  Sopusuht.	  
kulmaukset.	  Riittävä	  luusto.	  Vetävät	  nuorekkaat	  liikkeet.	  Vas.	  alakulmahammas	  puuttuu,	  ell.tod.	  virheasennosta	  ja	  
poistosta.	  Hyvä	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
	  
	  
Glamorly	  Gasablanca	   	   FIN21772/09	  	   s.	  12.02.2009	  
i.	  Trollängens	  Maximum	  Effect	  	  	  e.	  Adamant’s	  Let’	  Em	  Talk	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  ERI2,	  SA,	  PN4,	  VASERT	  
Very	  nice	  overall	  picture.	  Feminine	  head	  and	  expression.	  Good	  length	  of	  neck.	  Well	  developed	  in	  chest	  and	  body.	  
Good	  bone	  and	  feet.	  Very	  well	  angulated	  in	  behind.	  Shown	  in	  lovely	  coat	  and	  condition.	  Moves	  nicely	  from	  sides.	  Nice	  
and	  parallel	  in	  movements.	  
	  
	  
Goldmoore’s	  Make	  It	  Happen	   FI33428/09	   	   s.	  20.12.2008	  
i.	  Goldmoore’s	  Gold	  Dreamer	  	  	  	  	  e.	  Goldmoore’s	  Delicious	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PN2,	  SERT,	  VARACA	  
Välskuret	  fem.	  huvud.	  Bra	  profil.	  Bra	  ögon.	  Välansatta	  öron.	  Vacker	  hals	  o.	  överlinje.	  Vålburen	  svans.	  Välutv.	  kropp.	  
Bra	  benstomme	  o.	  fötter.	  Välvinklad.	  Härligt	  vågvinnande	  steg.	  Fin	  pälskvalitet.	  Tillr.	  med	  behäng.	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  1	  SA	  PN	  1	  ROP	  	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  kauniisti	  liikkuva	  narttu,	  joka	  esitetään	  erinomaisessa	  näyttelykunnossa.Hyvä	  pää,	  joskin	  
otsapenger	  voisi	  olla	  selvempi.	  Erinomainen	  kaula.	  Kaunis	  ylälinja.	  Erinomainen	  eturinta	  ja	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  
Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Esiintyy	  upeasti.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  



Tulos:	  VAL	  ERI	  3	  SA	  PN	  3	  
Very	  nice,	  typey	  bitch.	  Beautiful	  head.	  Exc.	  balance.	  Exc.	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  1	  SA	  PN	  1	  ROP	  CACIB	  
Erinom.	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  narttu.	  Hyvä	  ilmeinen	  pää.	  Erinom.	  kaulan	  pituus.	  Hieman	  kaulanahkaa.	  Erinom.	  
selkälinja	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Voimakas	  rintakehä	  ja	  luusto.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  
karvapeite.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpituudella.	  Erinom.	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  Korkealuokkainen	  narttu.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  1	  SA	  PN	  2	  VARACA	  
Kaunis	  narttu,	  erittäin	  terve	  rakenteinen,	  kaunis	  pää,	  erinomainen	  ylälinja	  &	  tilava	  rintakehä.	  Aivan	  erinomaiset	  
kulmaukset.	  Pitkälle	  ulottuva	  eturaajojen	  askel	  ja	  hyvä	  työntövoima	  taka-‐askeleessa.	  Ihana	  karva.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  1	  SA	  PN	  1	  ROP	  
Erinom.	  tyyppi.	  Kauniit	  ääriviivat.	  Erinom.	  rungon	  mittasuht.	  Femin.	  pää.	  Otsapenger	  voisi	  olla	  selvempi.	  Kaunis	  
ylälinja.	  Hyvät	  lavat.	  Erinom.	  runko.	  Erinom.	  takakulm.	  ja	  hyvät	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  pitkällä	  erinom.	  askeleella.	  
Esitet.	  erinomaisesti.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  1	  SA	  PN	  1	  VSP	  CACIB	  V-‐11	  
Mycket	  elegant	  och	  tilltalande	  champion.	  vackert	  huvud.	  Väl	  ansatt	  hals.	  Utmärkt	  frontparti.	  Bra	  kropp.	  Fin	  överlinje.	  
Kraft	  bakparti.	  Fantastisk	  drive	  och	  stil.	  Snygg	  päls.	  
	  
	  
Greengrass	  Celine	  Dion	   	   FI43869/10	   	   s.27.06.2010	  
i.	  Journeyman	  	   e.	  Almond	  Tree’s	  Most	  Wanted	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Edestä	  niukasti,	  muuten	  hyvin	  kulmautunut	  hyväntyyppinen,	  kovin	  lyhyt-‐	  ja	  laskeva	  lantioinen	  tyttö.	  Hieman	  kevyt	  
kuono.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  karva.	  Saisi	  liikkua	  pidemmällä	  askeleella.	  Tarvitsee	  aikaa.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet,	  melko	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  runko.	  Etuosan	  tulee	  
vielä	  kehittyä,	  tilava	  runko.	  Hyvä	  takaosa,	  hyvä	  	  karva,	  liikkuu	  hyvin	  takaa,	  vallattomasti	  edestä.	  	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  NUO	  EVA	  
Good	  size	  &	  type.	  Very	  nice	  head.	  Good	  proportions.	  Strong	  bones.	  I	  like	  her	  topline	  &	  tailset.	  Typical	  in	  movement.	  
Teeth	  examination	  is	  not	  possible	  because	  she’s	  afraid.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  
Hyvän	  tyyppinen,	  sopivan	  kokoinen	  narttu.	  Melko	  hyvä	  pää.	  Hieman	  kaulanahkaa.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkä.	  Runko	  saa	  
vielä	  kehittyä	  hieman.	  Voimakas	  luusto,	  riittävät	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hyvin.	  Luonne	  OK,	  mutta	  kaipaa	  vielä	  
kehäharjoittelua.	  
	  
	  
Greengrass	  Christina	  Aquilera	   FI43868/10	   	   s.27.06.2010	  
i.	  Journeyman	  	   e.	  Almond	  Tree’s	  Most	  Wanted	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Vielä	  kovin	  kevytrunkoinen.	  Hieman	  kevyt	  pää.	  Etuasentoinen	  lapa.	  Lyhyt,	  pysty	  olkavarsi.	  Niukka	  polvikulma.	  Hyvä	  
karva.	  Saisi	  liikkua	  hieman	  pidemmällä	  askeleella.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet,	  oikeanmuotoinen	  pää,	  hyvä	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  runko.	  Eturinnan	  
tulee	  vielä	  kehittyä,	  hyvä	  	  karva,	  liikkuu	  helpolla	  askeleella,	  tarvitsee	  harjoitusta.	  	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Good	  size	  and	  proportions.	  Enough	  bones.	  Nice	  head	  &	  expression.	  Good	  neck	  &	  topline.	  Low	  tailset.	  She	  doesn’t	  have	  
enough	  temperament.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  1	  SA	  
Sopivan	  kokoinen,	  erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  narttu.	  Hyvä	  pää,	  huulikulma	  voisi	  olla	  hieman	  selvempi.	  Sopiva	  kaula.	  
Hyvä	  rintakehä	  ja	  rungon	  mittasuhteet.	  Vahva	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Kaunis	  turkki.	  Hyvät	  säännölliset	  liikkeet.	  
Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Grouseseeker’s	  Snow	  Angel	   FIN17112/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  	  How	  About	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI2,	  SA	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet,	  kaunis	  pää	  ja	  	  ilme	  ,	  hyvä	  purenta,	  hyvä	  kaula,	  riittävä	  eturinta,	  
pehmeyttä	  selässä,	  tilava	  runko	  mutta	  turhan	  pitkä	  lanneosa,	  hyvä	  takaosa.	  Karva	  Ok,	  liikkuu	  hyvin.	  	  
	  
	  
Grouseseeker’s	  Snow	  Berry	   FIN17111/06	  	   s.	  07.01.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  	  How	  About	  Me	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI2,	  SA	  
Sopivan	  kokoinen.	  Tyylikäs	  kokonaisuus.	  Kaunisilmeinen	  pää.	  Pitkä	  kaula.	  Tasapainoisesti	  kulmautuneet	  raajat.	  Hyvä	  
eturinta.	  Riittävä	  rinnansyvyys.	  Käyttäytyy	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää	  	  ja	  purenta,	  hyvä	  kaula,	  hieman	  tyhjä	  eturinta	  ja	  
suora	  olkavarsi,	  tilava	  runko,	  jossa	  turhan	  pitkä	  lanneosa,	  hyvä	  takaosa,	  hyvä	  turkki,	  miellyttävä	  käytös.	  Liikkuu	  
joustavalla	  askeleella	  
	  
	  
Grouseseeker’s	  Summersunflower	   FIN50584/08	  	   s.	  01.06.2008	  
i.	  New	  Desing’s	  Wings	  To	  Fly	  	  	  	  	  	  e.	  Grouseseeker’s	  Snow	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  



Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää	  	  ja	  ilme,	  oikea	  purenta,	  tyhjä	  eturinta,	  hyvä	  kaula,	  köyhä	  
runko,	  jossa	  turhan	  pitkä	  lanneosa	  ,	  hieman	  luisu	  lantio,	  hyvä	  karva,	  miellyttävä	  käytös.	  Liikkuu	  hyvin	  sivulta.	  
	  
	  
Grouseseeker’s	  Summer	  Sunny	   FIN50583/08	  	   s.	  01.06.2008	  
i.	  New	  Desing’s	  Wings	  To	  Fly	  	  	  	  	  	  e.	  Grouseseeker’s	  Snow	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  EH	  
Sopivan	  kokoinen.	  Vahva	  rakenteinen.	  Vahva	  pää,	  löysää	  kaulanalusnahkaa.	  Vahva	  luusto.	  Hyvin	  kulmautuneet	  
raajat.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti.	  Liikkuu	  hyvin,	  mutta	  voisi	  ilmentää	  iloisuuttaan	  paremmin.	  
	  
	  
Grouseseeker’s	  Summer	  Sunspot	   FIN50582/08	  	   s.	  01.06.2008	  
i.	  New	  Desing’s	  Wings	  To	  Fly	  	  	  	  	  	  e.	  Grouseseeker’s	  Snow	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  EH	  
Sopivan	  kokoinen.	  Mittasuhteiltaan	  hyvä.	  Hyvä	  pää	  ja	  kaula.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Hyvä	  turkki.	  Oikea	  nartun	  
vatsaviiva.	  Aavistuksen	  pitkä	  lanneosa.	  Käpälät	  saisivat	  olla	  korkeammat.	  Käyttäytyy	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Grouseseeker’s	  Summer	  Sunstar	   FIN50578/08	  	   s.	  01.06.2008	  
i.	  New	  Desing’s	  Wings	  To	  Fly	  	  	  	  	  	  e.	  Grouseseeker’s	  Snow	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  	  15.1.2011,	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PN,	  SERT,	  ROP	  
Hyvin	  liikkuva.	  Hyvin	  edestä	  ja	  takaa	  kulmautunut	  kaunislinjainen	  narttu.	  Hyvä	  pää	  ja	  korvat.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Hyvä	  karva.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PN,	  SERT,	  VSP	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Erittäin	  narttumainen	  pää.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  hieman	  täyteläisempi.	  Hyvä	  eturinta.	  Kaunis	  
kallo	  ja	  selkälinja.	  Oikeanmallinen	  hyvä	  runko.	  Voimakas	  hyvä	  takaosa.	  Hyvä	  luonne.	  Ei	  aivan	  parhaassa	  karvassa.	  
Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Endearing	  Lady	   FIN29315/06	  	   s.	  26.05.2006	  
i.	  Marmade	  Classic	  Man	  	  	  	  	  	  e.	  Hayzehill’s	  Bitter	  Sweet	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI2,	  SA,	  PN3	  
Sopivan	  kokoinen.	  Ilmeikäs	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  luusto	  ja	  raajojen	  kulmaukset.	  Lantio-‐osan	  tulisi	  olla	  suorempi.	  
Käyttäytyy	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  
	  



	  
Hayzehill’s	  Future	  Hope	   	   FIN29322/06	  	   s.	  30.05.2006	  
i.	  Rindi’s	  Michelangelo	  	  	  	  	  	  e.	  Engwell’s	  Ruby	  Hayze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PN2,	  SERT,	  FI	  MVA	  
Sopivan	  kokoinen.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Ilmeikäs,	  hyvä	  pää.	  Näyttävä	  niskalinja.	  Hyvä	  luusto	  ja	  runko.	  Hyvin	  
esiintyöntyvä	  eturinta.	  Hyvät	  liikkeet.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  Vahva	  turkki.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Ideal	  At	  Last	   	   	  	  	  FIN52878/08	   s.	  02.10.2008	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  e.	  Hayzehill’s	  Future	  Hope	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Haapavesi	  RY	  16.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PN3,	  SERT	  
Oikeat	  mittasuhteet.	  Sopiva	  luusto.	  Lähes	  oikealinjainen	  pää.	  Aavistuksen	  pitkä	  otsapenger.	  Silmät	  voisivat	  olla	  
hieman	  tummemmat,	  kuitenkin	  miellyttävä	  ilme.	  Riittävä	  kaula.	  Hyvä	  eturinta.	  Hieman	  pysty	  olkavarsi.	  
Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Riittävät	  takakulmaukset.	  Hieman	  korkea-‐asentoinen	  häntä.	  Riittävä	  askelpituus.	  
Kiuruvesi	  R	  23.4.2011,	  Soile	  Bister,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PN,	  SERT,	  ROP	  
Erinomainen	  tyyppi	  ja	  koko.	  Kaunislinjainen	  hyväluustoinen	  narttu	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Varsin	  hyvä	  pää.	  Etuosa	  
voisi	  olla	  hieman	  paremmin	  kulmautunut	  ja	  rintalasta	  hieman	  pidempi.	  Hyvät	  takakulmaukset	  ja	  häntä.	  Hiukan	  
pitkät	  käpälät.	  Kaunis	  karva.	  Erittäin	  hyvät	  liikkeet	  ja	  luonne.	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  mittasuhteiltaan	  oikea	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Hieman	  pystyt	  lavat	  ja	  lyhyehkö	  kaula.	  Syvä	  
rintakehä.	  Eturinta	  saisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hieman	  pysty	  lantio,	  liikkeessä	  
hieman	  korkea	  häntä.	  Askel	  voisi	  olla	  pidempi.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Ideal	  Girl	   	   FIN52876/08	  	   s.	  24.10.2008	  
i.	  Ideal	  Man	  Vom	  Springer-‐Clan	  	  	  e.	  Hayzehill’s	  Future	  Hope	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  EH	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppi	  .	  Kokematon	  esiintyjä.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  vahvempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja	  ja	  kulmaukset.	  
Liikkuu	  erittäin	  pitkällä	  ja	  kauniilla	  askeleella.	  Hyvä	  turkki,	  kaipaa	  siistimistä.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Keep	  Promises	  	   FI33168/10	   	   s.	  03.05.2010	  
	  i.	  Hayzehill’s	  First	  On	  Line	   e.	  Winton	  Purple	  Haze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  EH	  



Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Oikeat	  linjat,	  mutta	  kauttaaltaan	  vielä	  kapea.	  Oikeanmallinen	  pää,	  jonka	  tulee	  
täyttyä	  erityisesti	  kuono-‐osasta.	  Riittävät	  kulmaukset	  edessä,	  hyvät	  takaa.	  Hyvä	  luusto,	  voisi	  olla	  hieman	  
massavampi.	  Erinomainen	  karvanlaatu,	  vielä	  hieman	  lyhyt.	  Erinomainen	  lihaskunto.	  Liikkuu	  hyvin,	  tarvitsee	  vain	  lisää	  
aikaa.	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  2	  SA	  
Erinomaista	  	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  on	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  hyvä	  ilma.	  Hyvä	  kaula.	  Hieman	  
etuasentoiset	  lavat.	  Syvä	  rintakehä	  ja	  täyteläinen	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Leveät	  reidet	  ja	  hyvät	  takakulmaukset.	  
Liikkuu	  hyvin.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Key	  To	  My	  Heart	   FI33165/10	   	   s.	  03.05.2010	  
	  i.	  Hayzehill’s	  First	  On	  Line	   e.	  Winton	  Purple	  Haze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1	  
Tasapainoinen	  mittasuhteiltaan	  hyvä	  narttu.	  Hyvä	  narttukoiran	  pää.	  Kaunis	  ylälinja	  ja	  hyvät	  kulmaukset.	  Vapaat	  
liikkeet	  ja	  hyvä	  karvanlaatu.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  ERI4	  
Feminine	  head	  of	  good	  size,	  correct	  head	  shape	  but	  too	  light	  eyes.	  Correct	  length	  of	  neck.	  Well	  developed	  for	  chest	  
and	  body	  for	  her	  age.	  Good	  bone	  and	  feet.	  Well	  angulated	  behind.	  Correct	  tailset.	  Very	  nice	  coat	  and	  structure.	  Good	  
movement	  for	  youngster.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Key	  To	  Secrets	  	   FI33166/10	   	   s.	  03.05.2010	  
	  i.	  Hayzehill’s	  First	  On	  Line	   e.	  Winton	  Purple	  Haze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  hyväluustoinen,	  vielä	  kevytrunkoinen.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Riittävästi	  kulmautunut	  
edestä,	  hyvin	  takaa.	  Hyvä	  karva.	  Kuono-‐osa	  voisi	  olla	  vahvempi.	  Hieman	  kevyt	  alaleuka.	  Liikkuu	  hieman	  löysästi,	  
muuten	  hyvin.	  Tarvitsee	  aikaa.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Lady	  Starlight	   	   FI43691/10	   	   s.	  28.06.2010	  
	  i.	  Rindi’s	  Michelangelo	   e.	  Hayzehill’s	  Endearig	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  PEN	  1	  KP	  VSP-‐PENTU	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Ystävällinen,	  mutta	  hieman	  pehmeä	  luonne.	  Hyvä	  pää,	  miellyttävä	  ilme.	  
Riittävästi	  kulmautunut	  edestä	  ja	  hyvin	  takaa.	  Oikeanmallinen	  runko,	  voisi	  olla	  hieman	  massavampi.	  Lupaava	  karva.	  
Liikkuu	  hyvin	  sivusta.	  Hieman	  leveästi	  edestä.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Lucky	  Lady	   	   FI43689/10	   	   s.	  28.06.2010	  



	  i.	  Rindi’s	  Michelangelo	   e.	  Hayzehill’s	  Endearig	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Hyvin	  rakentunut	  kaunis	  nuori	  narttu,	  jolla	  hyvänmallinen	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Hieman	  loiva	  otsapenger.	  Vahva	  runko.	  
Hyvin	  kulmautuneet	  raajat.	  Hyvä	  karvapeite	  ja	  liikkeet.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Key	  To	  My	  Heart	   FI33165/10	   	   s.	  03.05.2010	  
i.	  Hayzehill’s	  First	  On	  Line	   e.	  Winton	  Purple	  Haze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
11	  kk,	  mittasuhteiltaan	  oikea,	  lupaava	  tarpeeksi	  pitkä	  pää,	  silmät	  ja	  korvat	  ja	  purenta	  ok,	  hieman	  etuasentoiset	  
lavat,	  riittävä	  rintakehän	  vahvuusm,	  hyvä	  takaosa,	  oikea	  hännänkiinnitys,	  liikunta	  vielä	  löysää,	  askelpituus	  ok.	  
	  
	  
Hayzehill’s	  Key	  To	  Secrest	  	   FI33166/10	   	   s.	  03.05.2010	  
i.	  Hayzehill’s	  First	  On	  Line	   e.	  Winton	  Purple	  Haze	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  hieman	  matalaraajainen	  narttu.	  Hyvä	  pää.	  Hyvä	  kaulanpituus.	  Hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  
Hyvä	  eturinta.,	  täyteläinen	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Voimakkaat	  takakulmaukset.	  Hieman	  luisu	  lantio.	  Liikkuu	  
tasapainoisesti,	  askel	  voisi	  olla	  pidempi	  ja	  voisi	  esiintyä	  ryhdikkäämmin.	  
	  
	  
Hightide’s	  Alicia	  Keys	   	   FI21450/09	   	   s.	  07.03.2009	  
i.	  Adamant’s	  Take	  It	  Easy	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Who’s	  That	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Oikean	  raajakorkeuden	  omaava	  hyvänkokoinen	  narttu,	  oikeailmeinen	  pää,	  hieman	  löysää	  kaulanahkaa,	  toivoisin	  
enemmän	  etukulmauksia	  ja	  korostuneemman	  eturinnan,	  hyvä	  tilava	  runko,	  pehmeä	  karvapeitteenlaatu,	  riittävästi	  
kulmautunut	  takaa,	  vahva	  kinner,	  liikkuu	  riittävällä	  ulottuvuudella,	  miellyttävä	  käytös.	  
Harjavalta	  R	  23.4.2011,	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PN,	  SERT,	  MVA,	  ROP	  
25	  kk.	  Hyvä	  sukupuolileima	  &	  rungon	  ulottuvuudet.	  Hyvä	  pää,	  kuono	  voisi	  olla	  hieman	  pidempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Erinomainen	  tilava	  runko.	  Hyvä	  eturinta.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  raajaluusto	  ja	  käpälät.	  
Hieman	  kapeat	  takaliikkeet.	  Sivuliikkeessä	  pitkä	  lennokas	  askel.	  Hyvä	  karva	  ja	  	  hapsutus.	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN,	  ROP	  
Erittäin	  hyvätyyppi	  ja	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää,	  pyöreät	  silmät,	  korvat	  ja	  purenta	  ok,	  erittäin	  hyvä	  rintakehä	  ja	  
kulmaukset,	  oikea	  turkinlaatu,	  liikkuu	  hyvin.	  
	  



	  
Hightide’s	  Alicia	  Moore	   	   FI21449/09	   	   s.	  07.03.2009	  
i.	  Adamant’s	  Take	  It	  Easy	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Who’s	  That	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI2,	  SA	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Riittävän	  vahvapää,	  hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Hyvä	  eturinta.	  
Olkavarsi	  saisi	  olla	  viistompi.	  Keskivahva	  luusto.	  Hyvä	  runko	  ja	  takakulmaukset.	  Tänään	  kovinlyhyessä	  ja	  kuivassa	  
turkissa.	  Erinomainen	  luonne.	  Hyvät	  sivuliikkeet,	  hieman	  kapea	  takaa.	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
Kovin	  kookas,	  sinänsä	  hyväntyyppinen	  narttu,	  kaunis	  pää,	  silmät	  ja	  korvat	  ja	  purenta	  ok,	  sopivasti	  kaartuva	  
rintakehä,	  erittäin	  hyvät	  kulmaukset,	  hyvä	  karvanlaatu,	  liikkuu	  hyvin.	  	  
	  
	  
Hightide’s	  Beatrix	  Potter	   	   	  FI10785/10	   	   s.	  22.11.2009	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	   e.	  Hightide’s	  Viva	  La	  Vida	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Hyväntyyppinen	  narttu,	  jolla	  feminiininen	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Saisi	  olla	  kulmautunut	  edestä	  paremmin.	  Hyvä	  
rintakehänmuoto.	  Lyhyt	  olkavarsi.	  Hieman	  luisu	  lantio.	  Takaliike	  kapea	  ja	  sidottu,	  etuliike	  vielä	  vallatonta.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI1,	  SA,	  PN4	  
15	  kk.	  Hyvin	  kaunis	  juniori,	  jolla	  erinomaiset	  linjat,	  luusto	  ja	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pitkä	  pää.	  Hyvä	  huulilinja	  ja	  
purenta.	  Kaunis	  niskankaari.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  käpälät.	  Kaunis	  rintakehänmuoto.	  Liikkuu	  riittävän	  hyvin	  joka	  
suunnasta	  katsottuna.	  Mukava	  luonne.	  Hyvin	  lupaava.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI1,	  SA	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Lupaava	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Hyvä	  eturinta.	  Riittävät	  etukulmaukset,	  voimakas	  luusto.	  
Oikeanmallinen	  hyvä	  runko	  ja	  vahva	  takaosa.	  Hyvä	  karva.	  Erinomainen	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Vielä	  kovin	  kevytrunkoinen.	  Hyvä	  päänmalli.	  Etuasentoinen	  lapa	  ja	  pysty	  olkavarsi.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvä	  takaosa.	  
Erinomainen	  raajaluusto.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hieman	  kapeasti,	  mutta	  muuten	  hyvin.	  Tarvitsee	  vain	  aikaa.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  NUO	  ERI3	  
Bitch	  of	  correct	  size.	  Feminine	  head	  and	  expression.	  Correct	  head	  shape,	  too	  light	  in	  eyes.	  Correct	  length	  of	  neck.	  
Could	  have	  a	  bit	  longer	  upperarm.	  Good	  feet	  and	  bone.	  Nice	  tailset.	  She’s	  a	  bit	  short	  stepped	  in	  front	  and	  could	  do	  
with	  a	  bitmore	  drive	  from	  behind.	  Good	  coat	  condition.	  Parallel	  in	  her	  movements.	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA,	  PN2,	  SERT	  
17	  kk,	  errinomainen	  tyyppi,	  kaunis	  pää,	  silmät	  ja	  korvat	  ja	  purenta	  ok,	  riittävä	  rintakehän	  vahvuus,	  erinomaiset	  
kulmaukset,	  hyvä	  turkinlaatu,	  liikkuu	  hyvin,	  etuaskeleet	  voisivat	  olla	  ulottuvammat.	  	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  3	  
Very	  nice	  female.	  Beautiful	  head	  &	  expression.	  Strong	  and	  elegant.	  Exc.	  moves.	  Well	  presented.	  



Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  2	  SA	  
Erinom.	  tyyppi.	  Oik.	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää.	  Erinom.	  kaula.	  Hieno	  ylälinja.	  Erinom.	  eturinta	  ja	  runko.	  Olkavarret	  
viistommat.	  Erinom.	  takakulm.	  ja	  hyvät	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  vauhdikkaasti	  hyvällä	  askelpit.	  Esitet.	  hyvin.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  3	  
Vackert	  huvud	  o.	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  Borde	  ha	  mera	  förbröst.	  Bra	  benstomme.	  Fin	  kropp	  o.	  rygg.	  
Bra	  bakställ.	  Bra	  päls.	  Rör	  sig	  OK	  men	  behöver	  en	  bättre	  steglängd.	  
	  
	  
Hightide’s	  Brigitte	  Lifair	   	   FI10787/10	   	   s.	  22.11.2009	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  e.	  Hightide’s	  Viva	  La	  Vida	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI1,	  SA	  
Very	  feminine.	  Excellent	  type.	  Beautiful	  head	  and	  expression.	  Good	  eyes.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  neck,	  front,	  topline,	  
chest,	  angulation	  behind.	  Lovely	  movement.	  Nice	  presentation.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Feminiininen	  vankkarunkoinen	  narttu,	  jolle	  toivoisin	  lisää	  raajakorkeutta,	  päänlinjat	  voisivat	  olla	  
yhdensuuntaisemmat	  ja	  kuono-‐osa	  pidempi	  ja	  vankempi,	  hyvin	  rakentunut	  takaa,	  etukulmauksia	  saisi	  olla	  enemmän,	  
tarvitsee	  lisää	  itseluottamusta,	  ei	  tänään	  parhaassa	  karvassa,	  liikkuu	  riittävällä	  ulottuvuudella.	  
	  
	  
Hightide’s	  Ipanema	  Girl	   	   FIN29816/00	  	   s.	  05.07.2000	  
i.	  Strathnaver	  Hells	  Angel	   e.	  Hightide’s	  Baycity	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VET	  ERI2,	  SA	  
10,5	  –	  vuotias,	  vahva	  erinomainen	  kokonaisuus.	  Hyvä	  pää.	  Hieman	  vaaleat	  silmät.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  selkälinja	  
ikäisekseen.	  Riittävästi	  kulmautunut	  edestä	  ja	  hyvin	  takaa.	  Voimakas	  runko.	  Hyvä	  karva.	  Erinomainen	  luonne.	  Ikä	  
näkyy	  ryhdissä,	  mutta	  liikkuu	  hyvin.	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI	  1	  SA	  ROP-‐vet	  
11,5	  vuotias	  hienossa	  kunnossa	  oleva	  veteraani.	  Erinomaiset	  rungon	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää.	  Hieman	  pystyt	  lavat.	  
Erinomainen	  eturinta	  ja	  runko.	  Leveät	  edelleen	  lihaksikkaat	  reidet	  ja	  hyvät	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  ikäisekseen	  
erinomaisesti.	  Liikkuu	  ja	  esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Hightide’s	  Jodie	  Foster	   	   FIN13171/01	  	   s.	  02.02.2001	  
i.	  Streamside’s	  Kingfisher	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Autumn	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VET	  ERI1,	  SA,	  ROP-‐VET	  



10	  –	  vuotias,	  erinomainen	  veteraani	  narttu.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula.	  Sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  
takaa.	  Hyvä	  luusto,	  voimakas	  runko.	  Ei	  aivan	  parhaassa	  karvassa	  tänään.	  Erinomainen	  pirteä	  luonne.	  Todella	  hyvät	  
sivuliikkeet,	  hieman	  kapea	  takaa.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1,	  SA,	  PN2,	  ROP-‐VET	  
Erittäin	  hyväntyyppinen	  ja	  kuntoinen	  10	  –	  vuotias	  veteraani,	  hyvä	  pää,	  hyvä	  kaula	  ja	  eturinta.	  Erinomainen	  runko,	  
hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  hieman	  luisu	  lantio,	  liikkuu	  hyvin	  ikäisekseen,	  hyvä	  karva.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI1,	  SA,	  	  ROP-‐VET	  
Erinomaisessa	  kunnossa	  esitetty	  narttu.	  Kaunis	  pää,	  ilme	  ja	  kaula.	  Erinomainen	  runko,	  ylälinja	  ja	  takaosa.	  Erittäin	  
hyvä	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Hightide’s	  Unique	  Style	   	   FIN35441/06	  	   s.	  09.06.2006	  
i.	  With	  Touch	  Late	  Date	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Goodwill	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN2	  
Hyväntyyppinen	  vahvarunkoinen	  narttu,	  jolla	  hyvä	  pääm,	  oikea	  purenta.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Hyvä	  rungonsyvyys.	  Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Liikkuu	  rodunomaisesti.	  Yhdensuuntaiset	  liikkeet.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI1,	  SA	  
4,5	  v.	  Hyvärunkoinen,	  linjakas	  narttu,	  jolla	  sopivasti	  luustoa.	  Tyylikäs	  nartun	  pää.	  Hyvä	  kuono	  ja	  purenta.	  Kauniit,	  
pitkät	  korvat.	  Kaunis	  niskankaari.	  Käpälät	  voisi	  olla	  korkeammat.	  Kaunis	  karvapeite.	  Yhdensuuntaiset	  liikkeet.	  Ylälinja	  
voisi	  olla	  jäntevämpi	  ja	  jyrkkä	  lantio	  vaikuttaa	  takaliikkeen	  malliin.	  Hieno	  springerin	  luonne.	  	  	  
Harjavalta	  R	  23.4.2011,	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN3	  
5	  v.	  Hyvä	  sukupuolileima.	  Hyvä	  pää.	  Kuono	  voisi	  olla	  hieman	  vahvempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Eturintaa	  saisi	  olla	  
hieman	  enemmän.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Hieman	  kapea	  reisi.	  Hyvät	  viistot	  lavat.	  Hieman	  suorat	  olkavarret.	  
Tilava	  runko.	  Sopiva	  raajaluusto.	  Hyvät	  edes	  takas	  liikkeet.	  Sivuliikkeessä	  hyvä	  askelpituus.	  Hyvä	  karva.	  
	  
	  
Hightide’s	  Yet-‐More-‐Magic	   FIN22984/08	  	   s.	  02.03.2008	  
i.	  Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  	  	  e.	  Hightide’s	  Up-‐To-‐Date	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  H	  
Erittäin	  narttumainen,	  mutta	  liian	  matalaraajainen	  kokonaisuus.	  Päässä	  hyvät	  linjat.	  Hieman	  vaaleat	  silmät.	  
Riittävästi	  kulmautunut	  edestä	  ja	  sopivasti	  takaa.	  Hyvä	  luusto.	  Voimakas	  runko.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Reipas	  luonne.	  
Hyvät	  sivuliikkeet,	  hieman	  kapea	  takaa.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Feminiininen	  kokonaisuus,	  antaa	  hieman	  matalaraajaisen	  vaikutelman,	  lyhyt	  kuono-‐osa,	  niukasti	  kulmautunut	  
edestä,	  täyteläinen	  runko,	  hyvä	  raajaluuston	  voimakkuus,	  pehmeät	  ranteet,	  karvapeite	  saisi	  olla	  laadullisesti	  
parempaa,	  ei	  tänään	  parhaassa	  karvassa,	  ahdasliikkeinen	  takaa,	  hyvä	  häntä,	  miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  



Hunting	  Habit’s	  Samantha	  Fox	   FIN41370/06	  	   s.	  16.02.2006	  
i.	  Calvdale	  Crimewave	   e.	  Hunting	  Habit’s	  Megan	  Of	  Norfolk	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  2	  SA	  
Good	  size	  &	  head.	  Very	  nice	  female.	  Well	  balanced.	  Typical	  head	  &	  expression.	  Exc.	  movement.	  Well	  presented.	  
	  
	  
Icatcher’s	  Aida	   	   	  FI60156/10	   	   s.	  05.11.2010	  
i.	  Barecho	  Young	  At	  Heart	   e.	  Hightide’s	  Viva	  La	  Vida	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  2	  SA	  VASERT	  
1	  year	  old	  of	  good	  type.	  Nice	  feminin	  head.	  Exc.	  neck	  &	  topline.	  Good	  bones.	  Well	  balanced.	  Right	  temperament.	  
Typical	  in	  movement.	  Well	  presented.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  1	  SA	  PN	  2	  SERT	  
Erinom.	  tyyppi.	  Kauniit	  ääriviivat.	  Hyvä	  pää,	  ilme.	  Erinom.	  kaula.	  Hieno	  ylälinja.	  Eturinta	  voisi	  olla	  selvempi.	  Erinom.	  
runko,	  takakulm.	  ja	  kintereet.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Trevligt	  huvud	  o.	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  Litet	  small	  i	  fronten	  och	  grund	  bröstkorg.	  Fin	  rygg,	  bra	  
bakställ.	  Borde	  ha	  mera	  drive.	  Behöver	  mera	  tid	  o.	  päls	  för	  att	  komma	  bättre	  till	  sin	  rätt.	  
	  
	  
Icicle’s	  Jump	  For	  Joy	   	   FI12835/10	   	   s.	  09.12.2009	  
i.	  Icicle’s	  Eager	  Above	  All	  	  	  e.	  Bogaloo’s	  You	  Can’t	  Catch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI4,	  SA	  
Erinomainen	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Päässä	  hyvät	  linjat.	  Hieman	  loiva	  otsapenger.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  
Voimakas	  hyvä	  eturinta.	  Turhan	  suora	  olkavarsi.	  Vahva	  luusto.	  Oikeanmallinen	  hyvä	  runko.	  Sopivat	  takakulmaukset.	  
Vielä	  hieman	  lyhyt	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  Etuliikkeiden	  tulee	  tiivistyä	  iän	  myötä,	  muuten	  liikkuu	  hyvin.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI3,	  SA,	  PN4	  
Hyvän	  kokoinen,	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet,	  erinomaiset	  päänlinjat.	  Kaunis	  ilme,	  riittävä	  eturinta,	  oikeanmallinen	  
hyvä	  runko,	  tasapainoiset	  kulmauksetm,	  erinomainen	  karvapeitteenlaatu,	  hyvä	  ylälinja,	  liikkuu	  tasapainoisesti,	  hyvä	  
häntä.	  
	  
	  
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:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI3,	  SA	  



Nice	  type.	  Feminine.	  Well	  balanced.	  Excellent	  head.	  Very	  good	  eyes.	  Excellent	  ears	  and	  neck.	  Very	  good	  front.	  Nice	  
topline.	  Excellent	  angulation	  behind.	  Moves	  well.	  	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Hieman	  kevytluustoinen	  nuori	  narttu,	  jolle	  toivoisin	  korkeamman	  raajaluuston.	  Hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Tummat	  
silmät.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  karvanlaatu	  jota	  vielä	  niukasti.	  Rungon	  tulee	  vielä	  täyttyä.	  Hyvät	  kulmaukset	  sekä	  
edessä	  että	  takaa.	  Aurinkoinen	  luonne.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  H	  
Erittäin	  narttumainen,	  mutta	  turhan	  matalaraajainen	  kokonaisuus.	  Pää	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
selkälinja.	  Hyvin	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Riittävä	  eturinta	  ikäisekseen.	  Hyvä	  runko.	  Kaunis	  karva.	  Tulee	  kasvaa	  
raajakorkeutta.	  Hieman	  leveät	  etuliikkeet,	  muuten	  liikkuu	  hyvin.	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Hieman	  kevyt	  kuono.	  Hyvät,	  tummat	  silmät.	  Etuasentoinen	  lapa	  ja	  kovin	  lyhyt	  lantio.	  
Liikkeessä	  kovin	  ylhäällä	  kannettu	  häntä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Erinomainen	  karva.	  Tarvitsee	  aikaa.	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA	  
Narttumainen	  kokonaisuus.	  Hyvä	  pää	  ja	  purenta.	  Hyvä	  kaula,	  runko	  ja	  eturinta.	  Oikein	  kulmautunut.	  Hyvä	  karva.	  
Miellyttävä	  käytös.	  Liikkuu	  hyvin	  sivulta,	  löysästi	  edestä.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Feminiininen	  yleisvaikutelmalta	  hieman	  matalaraajainen	  narttu,	  hyvä	  ylälinja	  ja	  kaulanpituus,	  oikeailmeinen	  pää,	  
hyvä	  eturinta,	  tasapainoiset	  kulmaukset,	  oikea	  karvapeitteen	  laatu,	  erinomainen	  käytös,	  hyvä	  häntä,	  liikkuu	  
tasapainoisesti,	  raajakorkeutta	  saisi	  olla	  enemmän.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI1,	  SA,	  PN4	  
Välformat	  femin.	  huvud.	  Bra	  profil.	  Utm.	  ögon.	  Välansatta	  öron.	  Bra	  långd.	  Fin	  nacke.	  Bra	  överlinje	  o.	  svan.	  Välutv.	  
för	  åldern.	  Aningen	  lång	  i	  länden.	  Passande	  benstomme.	  Fina	  fötter.	  Välvinklad	  o.	  välgående	  lite	  läst	  fram.	  Vacker	  
päls.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Nice	  feminine	  bitch.	  Feminine	  head	  with	  lovely	  expression.	  Bit	  broad	  in	  skull,	  lovely	  length	  of	  neck.	  Well	  angulated	  in	  
front	  and	  rear.	  Well	  set	  tail.	  Happy	  sound	  mover.	  Lovely	  coat	  condition.	  Well	  presented.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  2	  SA	  
Mycket	  tilltalande	  ung	  tik.	  Trevligt	  huvud	  o.	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Välvinklad	  front.	  Utmärkt	  benstomme.	  Härlig	  kropp.	  
Stram	  rygg.	  Bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  trevligt.	  Mycket	  tilltalande	  helhet.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  2	  	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Hieman	  pitkä	  matalaraaj.	  Kuono-‐osa	  pidempi	  ja	  täyteläisempi.	  Erinom.	  kaula,	  hyvät	  korvat.	  
Erinom.	  eturinta	  ja	  rintakehä.	  Pitkä	  lanne.	  Eritt.	  voimakk.	  takakulm.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Indelible	  Catthleya	   	   FI12448/09	   	   s.	  28.12.2008	  
i.	  Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  e.	  Nimblewhit	  Indelible	  Touch	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  



Tulos:	  	  AVO	  ERI2,	  SA	  
Strong	  bitch.	  Well	  balanced.	  Feminine	  head.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  neck.	  Very	  good	  front.	  Nice	  topline.	  Excellent	  
chest.	  Excellent	  angulation	  behind.	  Better	  in	  stacked	  than	  in	  movement.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  EH	  
2	  v.	  Hyvärunkoinen	  	  ja	  luustoinen	  nuori	  narttu,	  jolle	  toivoisin	  lisää	  tyyliä	  niskalinjaan.	  Hyvä	  pää	  jossa	  voisi	  olla	  
enemmän	  pituutta.	  Hyvä	  purenta.	  Sopivat	  käpälät.	  Kaunis	  hapsutus.	  Liikkeessä	  voisi	  olla	  enemmän	  ryhtiä.	  Hyvä	  
askelpituus	  sivusta.	  Mukavan	  reipas	  luonne.	  	  
Harjavalta	  R	  23.4.2011,	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  HYL	  
2	  v.	  narttu,	  jolla	  hyvä	  sukupuolileima.	  Hyvä	  ryhti.	  Hyvät	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Kuono	  voisi	  olla	  pidempi.	  
Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hieman	  jyrkkä	  lantio.	  Olkavarret	  saisi	  olla	  viistommat.	  Hieman	  ulkokierteiset	  eturaajat.	  Tilava	  
runko,	  hieman	  lyhyt	  rintalasta.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Hyvä	  karvanlaatu	  ja	  hapsut.	  Runsas	  
pilkutus.	  Suorat	  edestakas	  liikkeet.	  Sivuliikkeessä	  pitkä	  askel.	  Hännässä	  olevan	  mutkan	  takia	  palkintosija	  hylätty.	  
	  
	  
Jokilakian	  Freja	   	   FI55731/10	   	   s.	  21.09.2010	  
i.	  	  	  Cinnamons	  Suprise’s	  	  Sir	  Oliver	  	  	  	  e.	  Crownmaple	  Harmony	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  JUN	  ERI3	  
Good	  type.	  Nice	  head.	  Exc.	  neck.	  Good	  topline	  &	  tailset.	  Enough	  bones.	  Well	  angulated.	  Could	  be	  shorter	  in	  loin.	  Exc.	  
in	  movement.	  
	  
	  
Jujucan’s	  Coco	  Chanel	   	   FIN46581/07	  	   s.	  12.07.2007	  
i.	  Jefferson	  De	  Los	  Tres	  Robles	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Sweet	  Fantasy	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PN4,	  VASERT	  
Sopivan	  kokoinen,	  tyylikäs.	  Hyvä	  pää,	  erinomainen	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  rinnansyvyys	  ja	  luusto.	  Hyvin	  kulmautuneet	  
raajat.	  Turkki	  ei	  nyt	  paras	  mahdollinen.	  Liikkuu	  näyttävästi.	  Käyttäytyy	  luottavaisesti.	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PN,	  SERT,	  VSP	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  jolla	  kauniit	  mittasuhteet,	  kaunis	  pää	  	  ja	  ilme,	  oikea	  purenta,	  hyvä	  ylälinja,	  hyvä	  eturinta	  
erinomainen	  runko,	  hyvä	  takaosa,	  kaunis	  karva,	  Liikkuu	  hyvällä	  askeleella,	  miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Kahdensiskon	  Adore	  Me	   	   FI11920/11	   	   s.	  30.11.2010	  
i.	  Adamant’s	  Press	  Stop	  	  	  	  	  	  	   e.	  Wildomar’s	  Dig	  Dub‘N’	  Deny	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  2	  SA	  PN	  4	  VASERT	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  on	  kauniit	  ääriviivat.	  Kaunis	  pää	  ja	  viehättävä	  ilme.	  Erinomainen	  kaula,	  hyvät	  
lavat.	  Syvä	  rintakehä,	  erinomainen	  eturinta	  ja	  runko.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Erinomaiset	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  hyvällä	  
askelpituudella,	  edessä	  vielä	  hieman	  löysyyttä.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  



Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  1	  SA	  PN	  4	  SERT	  
Nice,	  feminin,	  almost	  1	  year	  old	  bitch.	  Typical,	  feminin	  head.	  Sound	  and	  balanced.	  I	  like	  her	  neck	  &	  front	  part.	  Good	  in	  
hindquarters.	  Exc.	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  1	  SA	  PN	  2	  SERT	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  narttu.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Pitkä	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Erittäin	  hyvä	  rintakehän	  
muoto	  ja	  eturinta.	  Hyvä	  luusto.	  Sopivasti	  kulmautunut.	  Hyvät	  käpälät.	  Kaunis	  karvapeite.	  Vielä	  vähän	  löysyyttä	  
liikkeissä,	  mutta	  upea	  pitkä	  askel	  liikkeessä.	  Erinom.	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  4	  
Kaunis	  pää,	  hyvä	  ylälinja,	  hyvin	  kehittynyt	  runko,	  aavistuksen	  liaalliset	  kinnerkulmat,	  hyvä	  eturaajojen	  liike.	  Takana	  
saisi	  olla	  enemmän	  pontevuutta.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
Väl	  linjerad	  tik	  på	  den	  stora	  sidan.	  Tilltalande	  huvud.	  Flott	  hals.	  tillräckligt	  vinklad	  fram.	  Bra	  ben	  o.	  tassar.	  Fin	  kropp.	  
Något	  lång	  i	  länden.	  Bra	  rygg.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  med	  drive.	  Bra	  päls.	  
	  
	  
	  
Kahdensiskon	  Apparent	  Beauty	   FI11921/11	   	   s.	  30.11.2010	  
i.	  Adamant’s	  Press	  Stop	  	  	  	  	  	  	   	   e.	  Wildomar’s	  Dig	  Dub‘N’	  Deny	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
Välgrående	  junior.	  Feminint	  huvud	  so	  	  dock	  kunde	  ha	  ett	  knaftigare	  nosparti.	  Bra	  hals,	  knappt	  vinklad	  fram.	  Litet	  
grund	  bröstkorg.	  Fin	  överlinje.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  väl.Bra	  päls.	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  3	  SA	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  on	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Feminiininen	  pää,	  kuono-‐osa	  voisi	  olla	  
täyteläisempi.	  Hyvä	  kaula,	  eturinta	  saisi	  olla	  selvempi.	  Hyvä	  runko,	  erinomainen	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset,	  
hyvät	  matalat	  kintereet.	  Hyvät	  sivuliikkeet,	  saa	  tiivistyä	  vielä	  edestä.	  Esiintyy	  reippaasti.	  
	  
	  
Kahdensiskon	  At	  The	  Beginning	   FI11919/11	   	   s.	  30.11.2010	  
i.	  Adamant’s	  Press	  Stop	  	  	  	  	  	  	   e.	  Wildomar’s	  Dig	  Dub‘N’	  Deny	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  4	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  ,	  mittasuhteiltaan	  oikea	  narttu.	  Hieman	  taakselaskeva	  kallo-‐osa	  ja	  kuono-‐osa	  saisi	  olla	  
täyteläisempi.	  Hyvä	  kaula,	  ikäisekseen	  hyvä	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Leveät	  reidet	  ja	  voimakkaat	  takakulmaukset.	  
Hyvät	  sivuliikkeet.	  Esiintyy	  reippaasti.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
Siisti	  nuoren	  koiran	  pää,	  pyöreät	  silmät.	  Kevyt	  raajaluusto	  ja	  aivan	  liikaa	  kulmautuneet	  takaraajat,	  varsinkin	  kinner.	  
Liikkuu	  hyvin	  eturaajoillaanm	  mutta	  takaraajojen	  kulmausten	  vuoksi	  ei	  löydy	  riittävästi	  pontta	  takaliikkeeseen.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  



Tulos:	  JUN	  EH	  
Junior	  under	  utveckling.	  Trevligt	  huvud.	  Bra	  hals.	  Knappa	  vinklas	  fram.	  Passande	  benstomme.	  Grund	  bröstkorg.	  Bra	  
rygg,	  välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  OK.	  
	  
	  
Korppalon	  Bella	  Coola	   	   FIN52149/08	  	   s.	  16.08.2008	  
i.	  Ancer’s	  Dynamite	  Charm	  	   e.	  Korppalon	  Navajo	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Riittävä	  kaula,	  hyvä	  eturinta.	  Saisi	  olla	  selvemmin	  kulmautunut	  sekä	  edestä	  
että	  takaa.	  Hyvä	  luusto	  ja	  oikean	  mallinen	  vahva	  runko.	  Ei	  aivan	  parhaassa	  karvassa	  tänään.	  Erinomainen	  luonne.	  
Liikkuu	  hyvin.	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  4	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  on	  hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Hieman	  pystyt	  lavat.	  Erinomainen	  eturinta	  ja	  runko.	  
Riittävät	  polvikulmat.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Liikkuu	  ahtaasti	  takaa,	  hyvät	  sivuliiikkeet.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Korppalon	  Tanana	   	   FI44808/10	   	   s.	  03.07.2010	  
	  i.	  Livingdale’s	  Frank	  Capra	  	  	  	   e.	  Korppalon	  Walapi	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  PEN	  2	  KP	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Oikeanmallinen	  pää,	  jonka	  tulee	  vielä	  täyttyä	  iän	  myötä.	  Riittävästi	  kulmautunut	  
edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  luusto.	  Hyvä	  vahva	  runko.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Erinomainen	  reipas	  luonne.	  Hieman	  korkeat	  
etuliikkeet,	  muuten	  liikkuu	  hyvin.	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Tasapainoinen	  pää.	  Hyvä	  ylälinja.	  Ikäisekseen	  hyvä	  rintakehä.	  Hieman	  avoimet	  kulmaukset.	  Vapaat	  liikkeet	  ja	  hyvä	  
karvanlaatu.	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  on	  oikeat	  rungon	  mittasuhteet.	  Hyvä	  feminiinen	  pää,	  erinomainen	  kaula,	  hyvä	  
eturinta	  ja	  syvä	  rintakehä.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Koira	  esitetään	  tänään	  tukevassa	  kunnossa.	  
Liikkuu	  takaa	  kapeasti.	  Hyvät	  sivuliikkeet.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  Ylipaino	  vaikuttaa	  palkintosijaan	  
	  
	  
Korppalon	  Walapi	   	   FIN29265/06	  	   s.	  05.05.2006	  
i.	  Desperados	  Romeo	  	  	  	  	  	   e.	  Korppalon	  Maricopa	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
Keskivahva	  narttu.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Leuat	  voisi	  olla	  hieman	  voimakkaammat	  ja	  selkä	  kiinteämpi.	  Hyvä	  
rintakehä	  ja	  kulmaukset.	  Vapaat	  liikkeet	  ja	  hyvä	  karva.	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  



Tulos:	  KÄY	  ERI	  2	  SA	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  on	  kaunis	  pää	  ja	  hyvä	  ilme.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  hyvät	  lavat.	  Erinomainen	  
täyteläinen	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  ahtaasti	  takaa,	  muuten	  hyvin.	  Esitetään	  
erinomaisesti.	  
	  
	  
Livingdale’s	  Candy	  Lady	   	   FIN30980/01	  	   s.	  30.05.2001	  
i.	  	  	  Juurilehdon	  Visa	   e.	  Livingdale’s	  Choco	  Geisha	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VET	  ERI	  1	  SA	  VSP-‐vet	  
Typical	  female.	  10,5	  years	  old.	  Beautiful	  head	  &	  expression.	  Strong,	  well	  balanced.	  I	  like	  her	  neck	  &	  topline.	  Could	  
have	  more	  chest.	  Exc.	  in	  rear	  part.	  Moves	  typically	  for	  the	  breed.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI	  2	  
Voimakas	  rakenteinen	  narttu.	  Hyvä	  pään	  muoto	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaulan	  pituus	  ja	  ylälinja.	  Vankka	  runko	  ja	  luusto.	  Hyvät	  
takakulmat,	  riittävät	  edessä.	  Hieman	  kapeat	  takaliikkeet,	  muuten	  liikkuu	  hyvin.	  Erinom.	  kunnossa.	  Hyvä	  luonne	  ja	  
esiintyminen.	  
	  
	  
Livingdale’s	  Gold	  Crisp	   	   FI360686/09	  	   s.	  21.10.2009	  
i.	  	  	  Belimir’s	  Raffaello	   e.	  Livingdale’s	  Candy	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  kokoonsa	  nähden	  hieman	  kevytluustoinen,	  edestä	  hieman	  löysä	  tyttö.	  Hyvä	  pää.	  Oikea	  
ylälinja.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  kovin	  löysästi.	  Tarvitsee	  aikaa.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Narttumainen,	  aavistuksen	  pitkä	  kokonaisuus,	  hyvä	  pää	  ja	  purenta,	  hyvä	  kaula,	  riittävä	  eturinta,	  tilava	  runko	  jossa	  
turhan	  pitkä	  lanneosa,	  hieman	  luisu	  lantio,	  karva	  ei	  tänään	  parhaimmillaan.	  Liikkuu	  melko	  hyvin,	  aristaa	  lattiaa.	  	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  
Good	  size	  &	  porportions.	  Nice	  head,	  excellent	  neck.	  Good	  topline	  &	  tailset.	  Correct	  in	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  2	  SA	  VASERT	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  ja	  kokoinen	  narttu.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Riittävä	  rungon	  kehitys.	  
Hyvin	  kulmautunut	  takaa,	  riittävästi	  edestä.	  Kaunis	  karva.	  Hyvät	  tasapainoiset	  liikkeet.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Livingdale’s	  Panda	  Duello	  	   FI60685/09	   	   s.	  21.10.2009	  
i.	  Belimir’s	  Raffaello	  	  	  	  	  e.	  Livingdale’s	  Candy	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  T	  



Tyydyttävää	  rotutyyppiä.	  Saisi	  olla	  vahvempi	  kokonaisuus.	  Korkealle	  kiinnittyneet	  korvat.	  Niukat	  kulmaukset.	  
Oikeanmuotoinen	  rintakehä.	  Liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
Livingdale’s	  Tan	  For	  Me	   	   FI13139/09	   	   s.	  26.12.2008	  
i.	  	  	  Livingdale’s	  Frank	  Capra	   e.	  Fru	  Hansens	  Mathilda	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Good	  size,	  correct	  head.	  Nice	  neck	  &	  topline.	  Good	  tailset,	  but	  she	  doesn’t	  have	  enough	  bones	  &	  substance.	  Moves	  
well.	  Well	  presented.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  2	  
Hyvä	  tyyppi,	  sopivan	  kokoinen.	  Feminiininen	  pää,	  riittävä	  huulikulma.	  Hyvä	  kaulan	  pituus.	  Riittävä	  rungon	  syvyys.	  
Tiivis	  runko.	  Sopusuhtainen	  luusto.	  Hieman	  niukat	  kulmaukset.	  Liikkuu	  tasapainoisesti	  ja	  riittävällä	  askelpituudella.	  Ei	  
täydessä	  karvassa	  tänään,	  hyvä	  karvan	  laatu.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Lo´cust	  Born	  Like	  Lilac	   	   FIN55035/08	  	   s.	  06.10.2008	  
i.	  Rindis	  Pablo	  Picasso	  	  	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Ciss	  Mi	  Lilac	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI3,	  SA	  
Strong	  bitch.	  Well	  balanced.	  Very	  good	  head	  and	  expression.	  Excellent	  ears.	  Strong	  neck.	  Very	  good	  shoulders.	  
Excellent	  bone.	  Very	  good	  topline.	  Excellent	  chest.	  Excellent	  angulation	  behind.	  Moves	  well	  around	  and	  up	  and	  down.	  	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI2,	  SA,	  PN4,	  VASERT	  
Erinomainen	  tyyppi,	  voimakas	  narttu.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  eturinta.	  
Voimakas	  luusto.	  Vahva	  runko,	  hieman	  pehmeä	  selkä.	  Hyvä	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  Liikkuu	  hyvin	  silloin	  kun	  haluaa.	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Voimakas	  pää,	  hyvä	  purenta.	  Tilava	  runko.	  Hyvin	  kulmautunut.	  
Turkki	  ei	  tänään	  aivan	  parhaimmillaan.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA	  
Oikean	  raajakorkeuden	  omaava	  narttu,	  jolle	  toivoisin	  hieman	  lisää	  kulmauksia	  eteen,	  yhdensuuntaiset	  päänlinjat,	  
tilava	  runko,	  ei	  tänään	  parhaassa	  karvassa,	  mutta	  laatu	  oikea,	  hyvin	  rakentunut	  takaosa,	  erinomainen	  käytös,	  oikein	  
kannettu	  häntä	  liikkeessä,	  riittävä	  ulottuvuus	  sivuliikkeessä.	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  3	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  mittasuhteiltaan	  oikea	  narttu,	  jolla	  on	  hyvä,	  ilmeikäs	  pää.	  Kaunis	  ylälinja,	  hyvä	  eturinta.	  
Suorahkot	  olkavarret,	  erinomainen	  runko,	  hyvä	  raajaluusto,	  hyvät	  takakulmaukset.	  Tasapainoiset	  liikkeet,	  mutta	  
toivoisin	  askeleeseen	  hieman	  lisää	  ulottuvuutta.	  Esitetään	  hyvin.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  2	  
Tasapainoinen	  voimakas	  narttu.	  Hyvä	  päänmuoto,	  hieman	  lyhyt	  kaula.	  Tilava	  rintakehä,	  tasapainoiset	  kulmaukset.	  
Hyvä	  karvanlaatu	  ja	  tasaiset	  liikkeet.	  



	  
	  
Lordsett	  Don’t	  Worry	  Be	  Happy	   FI45062/11	   	   s.	  08.01.2011	  
	  i.	  Linmoor	  Zimply	  Zalient	   e.	  Never	  Say	  Never	  Avendesora	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  1	  SA	  PN	  3	  SERTI	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  tasapainoinen	  narttu,	  jolla	  on	  kauniit	  ääriviivat.	  Kaunis	  pää	  ja	  viehättävä	  ilme.	  
Erinomainen	  kaula,	  eturinta	  ja	  runko.	  Vahva	  raajaluusto.	  Leveät	  reidet	  ja	  oikea-‐asentoinen	  lantio,	  hyvä	  matala	  
kinner.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisesti,	  erinomaisella	  askelpituudella.	  Esitetään	  erinomaisesti.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  1	  SA	  VASERT	  	  HeJW-‐11	  
Miellyttävä	  narttu,	  hyvän	  päänmuoto,	  kaunis	  ylälinja,	  normaalit	  hyvät	  kulmaukset.	  Ikäisekseen	  hyvin	  kehittynyt	  
rintakehä.	  Hän	  on	  hyvin	  harvoja	  koiria	  tänä	  päivänä	  kehässä	  joka	  heittää	  eturaajansa	  kauaksi	  eteen	  ja	  liikkuu	  
erinomaisesti.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  1	  SA	  VASERT	  	  JW-‐11	  
Härlig	  junior.	  Välskuret	  huvud.	  Bra	  uttryck.	  Väl	  ansatt	  hals.	  Bra	  frontkonstruktion.	  Härlig	  benstomme.	  Bra	  kropp.	  
Stram	  rygg.	  Utmärkt	  bakställ.	  Fantastiska	  rörelser.	  Väl	  presenterad.	  Bra	  päls.	  Lovande.	  
	  
	  
Marmade	  Penelope	  Cruz	   	   FIN54303/08	  	   s.	  02.10.2008	  
i.	  	  Sweetie-‐pie	  James	  Dean	  	  	  	  	  e.	  Marmade	  July	  Is	  Here	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Hieman	  pitkärunkoiselta	  ja	  matalaraajaiselta	  vaikuttava	  narttu	  jolla	  oikea	  purenta.	  Karvattomat	  silmäluomet.	  Hyvä	  
kaula.	  Ylälinja	  ei	  avian	  korrekti.	  Rinnansyvyys	  riittävä.	  Saisi	  olla	  kulmautunut	  edestä.	  Koira	  liikkuu	  ahtaasti	  sekä	  
edestä	  että	  taka.	  Selkä	  elää	  liikkeessä.	  
	  
	  
Marmade	  Pepper	  And	  Salt	   FIN54304/08	  	   s.	  02.10.2008	  
i.	  	  Sweetie-‐pie	  James	  Dean	  	  	  	  	  e.	  Marmade	  July	  Is	  Here	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Vielä	  kovin	  ilmavalta	  vaikuttava	  narttu	  jolla	  feminiininen	  pää,	  oikea	  purenta.	  Hyvä	  kaula.	  Rinnansyvyys	  riittävä.	  
Kuitenkin	  vielä	  kokonaisuudessaan	  kovin	  kapea.	  Rungon	  tulee	  täyttyä.	  Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Pitkät	  varpaat.	  
Toivoisin	  vahvemman	  raajaluuston.	  Selkä	  elää	  liikkeessä.	  Liikkuu	  edestä	  ja	  takaa	  ahtaasti.	  
	  
	  
Moundhill’s	  Cosmic	  Touch	   FIN53412/05	  	   s.	  07.11.2005	  
i.	  Newmix	  Cosworth	  	  	  	  	  e.	  Fariinin	  Joy	  Caramelle	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  



Tulos:	  VAL	  ERI2,	  SA,	  PN4	  
Kaunis	  sopusuhtainen	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Erittäin	  hyvä	  kaula,	  runko	  ja	  raajat.	  Hyvä	  
ylälinja	  ja	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI3	  
Hyvä	  ylälinja	  ja	  raajojen	  kulmaukset.	  Siisti	  pää.	  Tilava	  rintakehä.	  Vapaat	  liikkeet	  ja	  oikea	  karva.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  How	  About	  Me	   FIN43347/03	  	   s.	  18.07.2003	  
i.	  Adamant’s	  Country	  Classic	  	  	  	  	  e.	  Adamant’s	  Such	  A	  Dream	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tornio	  R	  26.2.2011,	  Markku	  Santamäki,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  EH	  
Kookas,	  rungon	  mittasuhteiltaan	  neliötä	  lähentelevä.	  Erinomainen	  ylälinja.	  Hyvä	  rungonsyvyys	  ja	  hyvin	  kulmautuneet	  
raajat.	  Lantio-‐osan	  tulisi	  olla	  suorempi.	  Hyvä	  turkki.	  Käyttäytyy	  ja	  liikkuu	  hyvin.	  
	  
	  
New	  Desing’s	  Virtual	  Dancer	   FIN51017/06	  	   s.	  07.09.2006	  
i.	  Rowntree	  Jack	  In	  The	  Box	  	  	  	  	  e.	  New	  Desing’s	  I	  Need	  Kiss	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  	  15.1.2011,	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PN2,	  VASERT	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  ja	  sivulta	  katsoen	  todella	  hyvin	  liikkuva	  kaunislinjainen	  narttu.	  Oikealinjainen	  pää,	  hyvä	  
kaula.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Liikkuu	  takaa	  valitettavan	  ahtaasti.	  Hyvä	  karva.	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Vahvarunkoinen	  narttu	  jolla	  narttumainen	  pää,	  joka	  ei	  suhteessa	  runkoon.	  Kaula	  voisi	  olla	  jalompi.	  Oikea	  purenta.	  
Ylälinja	  ei	  aivan	  korrekti.	  Hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Saisi	  olla	  kulmautunut	  paremmin	  sekä	  edestä	  että	  takaa.	  Selkä	  
elää	  liikkeessä.	  Koira	  liikkuu	  edestä	  ja	  takaa	  ahtaasti.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2,	  SA	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää	  ja	  ylälinja,	  erinomainen	  runko,	  riittävä	  eturinta,	  hyvä	  
takaosa,	  oikea	  karvanlaatu,	  liikkuu	  hyvin,	  esiintyy	  rodunomaisesti.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA	  
Mittasuhteiltaan	  hyvä	  narttu,	  jolla	  hyvänmallinen	  pää.	  Kaunis	  kaula.	  Aavistuksen	  suora	  edestä.	  Sopusuhtainen	  runko.	  
Hyvä	  ylälinja	  ja	  takaosa.	  Hyvä	  karva,	  saisi	  olla	  suorempi.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  käytös.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  1	  SA	  PN	  4	  
Erinom.	  tyyppiä	  narttu	  jolla	  oik.	  mittasuht.	  Kuono-‐osa	  pidempi.	  Hyvä	  kaula.	  Erinom.	  eturinta	  ja	  täytel.	  runko.	  Hyvä	  
raajaluusto.	  Hyvät	  takakulm.	  ja	  hienot	  matalat	  kinereet.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpit.	  Esitet.	  hyvin	  
	  
	  
New	  Desing’s	  X-‐Clusive	  Diva	   FIN47621/08	  	   s.	  23.04.2008	  
i.	  Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  	  	  e.	  Art-‐Wave’s	  Big	  Is	  Beautiful	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  



Ilomantsi	  R	  	  15.1.2011,	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Hieman	  lihavassa	  kunnossa	  esitetty.	  Hyvä	  tyyppinen.	  Aavistuksen	  kevyt	  pää.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Lyhyt	  ja	  laskeva	  
lantio.	  Aavistuksen	  alaskiinnittynyt	  häntä.	  Hyvä	  karva.	  
	  
	  
Nimblewhit	  Indelible	  Touch	   FIN15908/07	  	   s.	  17.06.2006	  
i.	  Nimblewhit	  Password	  To	  Heaven	  	  	  	  	  e.	  Nimblewhit	  Time	  After	  Time	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI4	  
Strong	  bitch.	  Very	  good	  head	  and	  expression.	  Excellent	  character.	  Long	  ears.	  Very	  good	  neck	  and	  front.	  Excellent	  
topline	  and	  chest.	  Excellent	  bone.	  Very	  good	  	  angulation	  behind.	  Very	  good	  movement.	  	  
	  
	  
Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	   FIN37599/01	  	   s.	  27.05.2001	  
i.	  	  	  Barecho	  Face	  The	  Facts	   e.Meverly	  Mystery	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VET	  ERI	  2	  SA	  	  
Exc.	  size	  &	  type.	  Beautiful	  head	  &	  expression.	  Very	  nice	  neck	  &	  topline.	  Well	  angulated.	  Exc.	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI	  1	  ROP-‐VET	  
Voimakas	  rakenteinen,	  hyvän	  tyyppinen	  narttu,	  jolla	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Otsapenger	  voisi	  olla	  hieman	  selvempi.	  
Kaunis	  pitkä	  kaula.	  Voimakas	  rintakehä	  ja	  luusto.	  Hyvä	  eturinta.	  Pitkät	  askeleet,	  mutta	  jo	  hieman	  raskas	  olemus	  
liikkeessä.	  Hyvä	  karva	  ja	  luonne.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI	  1	  SA	  ROP-‐VET	  
Erinomaisessa	  kunnossa	  esitetty	  veteraani.	  Kaunis	  pää,	  erinomaisen	  ylälinja.	  Tilava	  runko,	  varsin	  tehokkaat	  liikkeet	  
yli	  10	  vuotiaalle.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VET	  ERI	  1	  SA	  ROP-‐VET	  
10	  år	  gammal	  veteran.	  Utmärkt	  kondition.	  Härligt	  huvud	  o.	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Utmärkt	  konstruktion.	  Härlig	  substans	  o.	  
överlinje.	  Bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  mycket	  väl.	  Fin	  päls.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Eilidh	  Light	   	   FIN29400/07	  	   s.	  15.05.2007	  
i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	   	  e.	  Alfalex	  Flash	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN2	  
Erinomainen	  tyyppi.	  	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Hyvä	  
luusto.	  Hyvä	  rungon	  malli.	  Ei	  aivan	  parhaassa	  karvassa.	  Erinomainen	  luonne.	  Hyvät	  sivuliikkeet,	  hieman	  löysä	  edestä.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Elestren	  Iris	   	   FIN29401/07	  	   s.	  15.05.2007	  



i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	   	  e.	  Alfalex	  Flash	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  3	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  on	  hyvä	  pää.	  Erinomainen	  kaula.	  Eturinta	  saisi	  olla	  voimakkaampi	  	  ja	  
rintakehä	  hieman	  syvempi.	  Hyvä	  raajaluusto,	  leveät	  lihaksikkaat	  reidet	  ja	  hyvät	  takakulmaukset.	  Hyvät	  matalat	  
kintereet.	  Tasapainoiset	  liikkeet.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Enid	  Spirit	   	   FIN29399/07	  	   s.	  15.05.2007	  
i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	  	  	  	  	  e.	  Alfalex	  Flash	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI4	  
High	  bitch.	  Well	  balanced.	  Very	  good	  head.	  Dewlap.	  Strong	  neck.	  Excellent	  shoulders.	  Nice	  topline.	  Excellent	  
angulation	  behind.	  Moves	  free.	  	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI3,	  SA	  
Erinomainen	  voimakas	  suuri	  narttu.	  Hyvä	  päänmalli.	  Riittävä	  kaula	  joka	  saisi	  olla	  kuivempi,	  riittävästi	  kulmautunut	  
edestä	  ja	  takaa.	  Voimakas	  luusto	  ja	  runko.	  Hyvä	  karva.	  Erinomainen	  luonne.	  Hieman	  pehmeä	  selkä	  liikkeessä.	  Liikkuu	  
hyvin.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Galena	  Calm	   	   FIN23170/08	  	   s.	  29.03.2008	  
i.	  Ocean	  Pitfal	  Baeddan	  Boar	  e.	  Westaway	  Tea	  Time	  At	  Ocean	  Pitfal	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  EH	  
Voimakas	  narttu,	  jolla	  vahva	  hieman	  urosmainen	  pää.	  Pää	  ja	  kaula	  tulisi	  olla	  kuivemmat.	  Riittävästi	  kulmautunut	  
edestä	  ja	  takaa.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  runko.	  Oikealaatuinen	  riittävä	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  Peitsaa	  kovin	  mielellään.	  
Taka-‐askel	  voisi	  olla	  voimakkaampi.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet,	  hyvä	  pää	  ja	  purenta,	  hyvä	  ylälinja	  ja	  eturinta.	  Tilava	  runko,	  oikein	  
kulmautunut,	  hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Good	  size	  &	  proportions.Correct	  head.	  Exc.	  neck	  &	  topline.	  She	  has	  upright	  shoulder.	  Not	  enough	  chest	  &	  forechest.	  
Correct	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  	  
Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Ohimolihakset	  puutteelliset	  päässä,	  mikä	  vaikuttaa	  epäedullisesti	  pään	  muotoon.	  Hyvä	  kuono-‐
osa.	  Hyvä	  kaula,	  ja	  rungon	  pituus.	  Rintakehä	  saisi	  olla	  paremmin	  kehittynyt	  tämän	  ikäisellä.	  Hyvä	  luusto.	  Niukat	  
kulmaukset.	  Kapeat	  takaliikkeet	  ja	  etuaskel	  voisi	  olla	  pitempi.	  Hyvä	  karva.	  Hyvä	  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	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  NUO	  ERI1,	  SA	  
Erinomainen	  tyyppi.	  	  Oikeanmallinen	  riittävän	  vahva	  pää.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Hieman	  suora	  olkavarsi.	  
Kokoonsopiva	  luusto	  ja	  runko.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Kaunis	  karva,	  riittävä	  pituus.	  Erinomainen	  luonne.	  Liikkuu	  
erittäin	  hyvin.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI2,	  SA	  
Narttumainen	  kokonaisuus	  jolla	  oikeat	  mittasuhteet.	  Oikeanmuotoinen	  pää,	  hyvä	  purenta.	  Hyvä	  ylälinja	  ja	  eturinta,	  
tilava	  runko	  jossa	  hieman	  pitkä	  lanneosa,	  hyvä	  takaosa,	  Kaunis	  karvapeite,	  liikkuu	  ja	  esiintyy	  hyvin,	  hieman	  korkea	  
häntä.	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1,	  SA,	  PN,	  SERT,	  VSP	  
Erinomainen	  narttu,	  jolla	  kaunis	  hyvänmallinen	  pää	  ja	  miellyttävä	  ilme.	  Erinomainen	  kaula.	  Sopusuhtainen	  runko.	  
Erinomainen	  ylälinja	  ja	  raajat.	  Erittäin	  hyvä	  karvapeite.	  Liikkuu	  hyvin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  NUO	  ERI2	  
Bitch	  of	  good	  size.	  Lovely	  head	  with	  correct	  shape	  and	  good	  expression.	  Good	  length	  of	  neck,	  bit	  upright	  in	  shoulder.	  
Still	  needs	  to	  develop	  in	  chest	  and	  body.	  Good	  bone	  and	  feet.	  Too	  weak	  in	  her	  topline.	  Too	  long	  in	  body.	  Well	  
angulated	  in	  behind.	  Correct	  tailset.	  She	  has	  a	  good	  stretch	  of	  length	  in	  her	  movement.	  Excellent	  coat.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Jai	  Ho	   	   FI21022/10	   	   s.	  10.02.2010	  
i.	  Trimere	  Thrill	  Seeker	  	  	  	  	  e.	  Tequila	  Sunrise	  vom	  Springer-‐Clan	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI2,	  SA	  
Strong	  bitch,	  but	  feminine.	  Excellent	  head.	  Excellent	  eyes.	  Very	  good	  ears.	  Strong	  neck.	  Very	  good	  front.	  Excellent	  
topline	  and	  chest.	  Very	  good	  angulation	  behind.	  Moved	  well.	  	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Vielä	  kovin	  ilmavalta	  vaikuttava	  narttu	  jolla	  hyvät	  rungon	  mittasuhteet.	  Melko	  hyvä	  pää.	  Oikea	  purenta.	  Hyvä	  kaula	  
ja	  ylälinja.	  Saisi	  olla	  kulmautunut	  edestä	  paremmin.	  Hieman	  luisu	  lantio.	  Toivoisin	  hieman	  voimakkaamman	  
raajaluuston.	  Selkä	  elää	  liikkeessä.	  
Harjavalta	  R	  23.4.2011,	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  H	  
1	  v.	  narttu,	  jolla	  hyvä	  sukupuolileima.	  Voisi	  olla	  rungoltaan	  hieman	  pidempi.	  Oikealinjainen	  pää.	  Kuono	  voisi	  olla	  
hieman	  pidempi.	  Seistessä	  köyristää	  hieman	  lanneosaa.	  Kulmauksia	  voisi	  olla	  enemmän	  sekä	  edessä	  että	  takana.	  
Rintakehä	  saisi	  olla	  pidempi.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Sivuliikkeessä	  riittävä	  askelpituus,	  takaliikkeet	  kapeat.	  Hyvät	  hapsut.	  
Karvanvaihto	  kesken.	  Tarvitsee	  aikaa	  kehittyäkseen.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Good	  size	  &	  type.	  Correct	  head.	  Would	  have	  more	  neck.	  Good	  topline	  but	  lower	  tailset.	  Little	  open	  in	  front	  &	  rear	  
part.	  Acceptable	  mover.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  



Tulos:	  NUO	  ERI3	  
Hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Miellyttävä	  pää.	  Riittävä	  kaula.	  Rungon	  kehitys	  vielä	  kesken,	  ikäisekseen	  normaali.	  Hyvät	  rungon	  
mittasuhteet.	  Riittävästi	  kulmautunut.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Hyvät	  liikkeet.	  Riittävä	  askelpituus.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Jelly	  Belly	   	   FI21019/10	   	   s.	  10.02.2010	  
i.	  Trimere	  Thrill	  Seeker	   e.	  Tequila	  Sunrise	  Vom	  Springer-‐Clan	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  oikeankokoinen	  narttu.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Pyöreähköt	  silmät.	  Riittävä	  
kaulan	  pituus.	  Hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  Syvä	  rintakehä,	  täyteläinen	  runko.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Hyvät	  
takakulmaukset	  ja	  hyvät	  matalat	  kinteteet.	  Esitetään	  tänään	  hieman	  tukevassa	  ja	  löysässä	  kunnossa.	  Esiintyy	  hyvin.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Good	  size,	  correct	  type.	  Enough	  bones.	  Nice	  head.	  A	  bit	  short	  neck.	  Well	  angulated.	  Good	  in	  movement.	  She	  needs	  
better	  ringtraining.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  4	  
Voimakas	  ranteinen,	  hyvän	  tyyppinen	  narttu.	  Melko	  hyvä	  pää.	  Liikaa	  kaulanahkaa.	  Hyvä	  kaulan	  pituus.	  Voimakas	  
rintakehä.	  Hieman	  ylipainoa.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Vahva	  luusto.	  Liikkuu	  normaalisti,	  mutta	  saa	  vielä	  tiivistyä.	  Hyvä	  
karvanlaatu.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Juicirene	   	   FI21021/10	   	   s.	  10.02.2010	  
i.	  Trimere	  Thrill	  Seeker	  	  	  	  	  e.	  Tequila	  Sunrise	  vom	  Springer-‐Clan	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI4,	  SA	  
Feminine,	  not	  finished.Femine	  head	  with	  a	  good	  expression.	  	  Excellent	  ears.	  Very	  good	  neck	  and	  front.	  Excellent	  
topline.	  Very	  good	  chest.	  Good	  angulation	  behind.	  Correct	  in	  movement.	  	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Hyvä	  koko	  ja	  mittasuhteet.	  Oikeanmallinen	  pää,	  jonka	  tulee	  täyttyä	  iän	  myötä.	  
Riittävä	  kaula	  ja	  kulmaukset.	  Hyvä	  luusto.	  Oikeanmallinen	  vielä	  hieman	  litteä	  runko.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Reipas	  
luonne.	  Hyvät	  sivuliikkeet,	  takaa	  tulee	  tiivistyä	  iänmyötä.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI4	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  hyvä	  pää	  ja	  purenta,	  hyvä	  kaula	  ja	  runko,	  riittävä	  eturinta,	  hyvin	  kulmautunut	  takaosa,	  
kaunis	  karva.	  Tarvitsee	  harjoitusta,	  liikkuu	  normaalisti.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Good	  size.	  Nice	  head.	  Could	  have	  more	  neck.	  Topline	  must	  be	  better.	  Croup	  is	  falling	  and	  low	  tailset.	  Correct	  
movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  	  



Voimakas	  ranteinen	  narttu.	  Sopiva	  koko.	  Hyvä	  pää.	  Riittävä	  kaula.	  Voimakkaasti	  pyöristyvät	  kylkiluut.	  Vankka	  luusto.	  
Riittävät	  kulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Liikkeet	  OK.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Ocean	  Pitfal	  Juicy	  Couture	  	   FI21015/10	   	   s.	  10.02.2010	  
i.	  Trimere	  Thrill	  Seeker	   e.	  Tequila	  Sunrise	  Vom	  Springer-‐Clan	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1,	  SA	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  hyvä	  feminiinen	  pää,	  joskin	  kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi.	  Erinomainen	  kaula	  
ja	  oikea-‐asentoiset	  lavat.	  Eturinta	  saisi	  olla	  selvempi.	  Erinomainen	  runko,	  hyvä	  vahva	  raajaluusto,	  erinomaiset	  
takakulmaukset	  ja	  hyvät	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  maatavoittavalla	  askeleella.	  
	  
	  
Peurakankaan	  Pikku	  Myy	   	   FIN14441/08	  	   s.	  11.01.2008	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  Flymetothemoon	  	  	  	  	  e.	  Lulu	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  EH	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Kaunis	  pää.	  Hieman	  vaaleat	  ja	  pyöreät	  silmät.	  Lyhyt	  kaula.	  Toivoisin	  enemmän	  
kulmauksia	  eteen	  ja	  taakse.	  Hyvä	  luusto.	  Liikkuu	  pitkällä,	  kauniilla	  sivuaskeleella.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Belling	  Magic	   	   FI41778/10	   	   s.	  04.06.2010	  
i.	  Canouan	  Evermore	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Duplex	  Lady	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI	  
Voimakastekoinen	  ikäisekseen	  jo	  valmis	  kokonaisuus.	  Hyvä	  pää	  ja	  ilme.	  Riittävä	  kaula	  ja	  kulmaukset.	  Vahva	  luusto.	  
Voimakas	  runko.	  Hyvä	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  Saisi	  liikkua	  pidemmällä	  taka-‐askeleella.	  Edestä	  liikkuu	  hyvin.	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Edestä	  kovin	  löysästi	  ja	  leveästi	  ja	  takaa	  töpöttäen	  liikkuva.	  Hyvä	  pää,	  mutta	  vielä	  hieman	  liian	  löysät	  silmäluomet.	  
Hyvä	  runko	  ja	  karva.	  Hyvä	  raajaluusto.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Duplex	  Lady	   	   FIN30279/08	  	   s.	  10.03.2008	  
i.	  Quadmir’s	  Divine	  Nefertum	  	  	  	  	  e.	  Desperados	  Uma	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI4	  
Voimakastekoinen	  narttu.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi	  ja	  kaula	  hieman	  pidempi.	  Hyvä	  selkälinja.	  
Sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Vahva	  luusto.	  Hyvin	  voimakas	  runko.	  Erinomainen	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  
Liikkuu	  hyvin.	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  



Tulos:	  KÄY	  EH	  
Vankka,	  hyväluustoinen,	  edestä	  riittävästi,	  taka	  hyvin	  kulmautunut,	  vahvapäinen	  tyttö.	  Hieman	  liian	  ylhäällä	  
kannettu	  häntä.	  Liikkuu	  riittävällä	  askelmitalla.	  Hyvä	  karva.	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
3	  v.,	  oikeat	  mittasuhteet,	  melko	  leveä	  kallo,	  pyöristyvät	  silmät,	  	  korvat	  ja	  purenta	  ok,	  voimakas	  rintakehä	  ja	  
raajaluusto,	  tasapainoiset	  kulmaukset,	  oikea	  karvanlaatu,	  sisäkierteiset	  etuliikkeet,	  etuaskelten	  ulottuvuus	  voisi	  olla	  
parempi,	  liikkeessä	  nostaa	  hännän	  aivan	  liian	  korkealle.	  	  
	  
	  
Quadmir’s	  North	  Liberty	   	   FI54679/09	   	   s.	  20.09.2009	  
i.	  Quadmir’s	  Saga	  Magnum	  	  	  e.	  Desperados	  Uma	  	  	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Tyypiltään	  erittäin	  hyvä	  narttu,	  jolla	  kaunis	  ilmeinen	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Jäntevä	  ylälinja.	  Hyvä	  luusto.	  Hieman	  
epävarma	  takaosa.	  Hyvälaatuinen	  karvapeite.	  Voimattomat	  takaliikkeet.	  Miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Quadmir’s	  North	  Lilac	   	   FI54677/09	   	   s.	  20.09.2009	  
i.	  Quadmir’s	  Saga	  Magnum	  	  	  e.	  Desperados	  Uma	  	  	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Takaa	  kovin	  ahtaasti,	  edestä	  löysästi	  ja	  lyhyellä	  askeleella	  liikkuva,	  iloinen	  tyttö.	  Hyvä	  raajaluusto	  ja	  runko.	  Hyvä	  pää.	  
Hyvät,	  tummat	  silmät.	  Oikein	  kannettu	  häntä.	  Hyvä	  karva.	  
	  
	  
Quadmir’s	  North	  Lucky	   	   FI54680/09	   	   s.	  20.09.2009	  
i.	  Quadmir’s	  Saga	  Magnum	  	  	  e.	  Desperados	  Uma	  	  	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Hyvä	  nuori	  narttu,	  jolla	  kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula,	  lyhyehkö	  rintakehä.	  Kulmaukset	  saisivat	  olla	  selvemmät.	  
Hyvälaatuinen	  karva,	  takaliikkeet	  saisivat	  olla	  joustavammat.	  Miellyttävä	  käytös.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Superstar	   	   FI31561/10	   	   s.	  10.04.2010	  
i.	  Canouan	  Evermore	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Saga	  Bala	  Star	  	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  H	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Tulee	  kasvaa	  raajakorkeutta.	  Hyvin	  narttumainen	  vielä	  hieman	  kevyt	  pää,	  jossa	  
kuitenkin	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kulmauksia	  tulisi	  olla	  enemmän	  sekä	  edessä	  että	  takana.	  Keskivahva	  luusto.	  Hyvä	  
runko.	  Kaunis	  karva.	  Hyvä	  luonne.	  Askelpituus	  saisi	  olla	  kauttaaltaan	  pidempi.	  



Simpele	  R	  	  16.4.2011,	  Paavo	  Mattila,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Tyypiltään	  erittäin	  hyvä	  narttu,	  jolla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Kohtalaisen	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  kaula	  ja	  runko,	  luisu	  lantio.	  
Seisoo	  hieman	  epävarmasti	  takaraajoillaan.	  Hyvälaatuinen	  karva.	  Saisi	  liikkua	  takaa	  paremmin.	  Miellyttävä	  luonne.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Taranatha	   	   FI27502/09	   	   s.	  03.04.2009	  
i.	  Quadmir’s	  Boogeyman	  	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Noble	  Nieida	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  	  15.1.2011,	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  
Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Kuono	  voisi	  olla	  hieman	  vahvempi.	  Pysty	  lyhyt	  olkavarsi	  ja	  löysät	  kyynerpäät.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvä	  karva.	  
	  
	  
Quadmir’s	  Tarantella	   	   FI27503/09	   	   s.	  03.04.2009	  
i.	  Quadmir’s	  Boogeyman	  	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Noble	  Nieida	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ilomantsi	  R	  	  15.1.2011,	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1	  
Erittäin	  hyväntyyppinen.	  Kuono	  voisi	  olla	  hieman	  vahvempi.	  Pysty	  lyhyt	  olkavarsi	  ja	  löysät	  kyynerpäät.	  Hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja.	  Hyvä	  häntä.	  Hyvä	  karva.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  NUO	  EH	  
Voimakastekoinen	  narttu,	  joka	  saisi	  olla	  astetta	  tyylikkäämpi.	  Vahva	  pää.	  Turhan	  kova	  ilme.	  Riittävä	  kaula	  ja	  
kulmaukset.	  Sopiva	  luusto.	  Erittäin	  voimakas	  runko.	  Hyvä	  karva.	  Liikkuu	  hyvin.	  Erinomainen	  luonne.	  
	  
	  
Riverando	  Diva	  La	  Vida	   	   FI51419/10	   	   s.	  11.08.2010	  
i.	  	  	  Riverando	  Bugs	  Bunny	   	  	  	  	  	  e.	  Riverando	  Cherish	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  2	  	  
Erinom.	  tyyppi.	  Hyvät	  rungon	  mittasuht.	  Hyvä	  pää,	  viehätt.	  ilme.	  Erinom.	  kaula.	  Hyvä	  eturinta,	  runko.	  Vahva	  
raajaluusto.	  Käpälät	  voisi	  olla	  tiiviimmät.	  Hyvät	  takakulm.,	  hyvät	  matalat	  kintereet.	  Hyvät	  liikkeet.	  Esiintyy	  iloisesti.	  
	  
	  
Sanfox’s	  Almonda	   	   FIN45407/08	  	   s.	  09.08.2008	  
i.	  	  	  Whisborne	  Clansman	   	  e.	  	  Hunting	  Habit’s	  Samantha	  Fox	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  
Voimakas	  rakenteinen	  narttu.	  Hyvä	  ilme,	  mutta	  melko	  voimakas	  pää.	  Hyvä	  kaulan	  pituus.	  Hieman	  kaulanahkaa.	  
Ylälinja	  saisi	  olla	  parempi.	  Vankka	  runko	  ja	  luusto.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Etuliikkeet	  OK,	  takaliikkeet	  saisivat	  olla	  
joustavammat.	  Hyvä	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  Melko	  löysässä	  kunnossa	  tänään.	  



	  
	  
Sanfox’s	  Applette	   	   FIN45406/08	  	   s.	  09.08.2008	  
i.	  	  	  Whisborne	  Clansman	   e.	  	  Hunting	  Habit’s	  Samantha	  Fox	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  	  
Good	  size	  &	  type.	  Strong,	  but	  still	  feminine.	  Well	  balanced.	  I	  like	  her	  head	  &	  temperament.	  Correct	  in	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI3	  SA	  
Voimakas	  rakenteinen,	  hyvän	  kokoinen	  narttu.	  Kaunis	  muotoinen	  pää,	  pitkä	  kaula.	  Voimakas	  rintakehä	  ja	  luusto.	  
Riittävät	  kulmaukset.	  Hyvä	  eturinta.	  Liikkuu	  pitkällä	  askeleella.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Sanfox’s	  Aurora	   	   FIN45402/08	  	   s.	  09.08.2008	  
i.	  	  	  Whisborne	  Clansman	   e.	  	  Hunting	  Habit’s	  Samantha	  Fox	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  kookas.	  Takaa	  hyvin,	  edestä	  niukasti	  kulmautunut.	  Hyvä	  pää.	  Erinomainen	  kaula.	  Hieman	  
lyhyt	  lentio,	  muuten	  hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  runko	  ja	  häntä.	  
	  
	  
Sarkos	  Alma	  	   	   FI33769/09	   	   s.	  12.02.2009	  
i.	  Zelini’s	  Jesus	  Christ	  Superstar	  	  	  	  	  e.	  Desperados	  Vilja	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Voimakas	  narttu.	  Oikeamuotoinen	  pää,	  hyvä	  purenta.	  Hyvä	  kaula,	  pehmeä	  ylälinja.	  Tyhjä	  etuosa.	  Tilava	  runko.	  Hyvin	  
kulmautunut	  takaosa.	  Korkealla	  kannettu	  häntä.	  Turkki	  ei	  tänään	  parhaimmillaan.	  Liikkuu	  hyvin	  takaa,	  löysästi	  
edestä.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  H	  
Feminiininen	  matalaraajainen	  narttu	  jonka	  kuono	  saisi	  olla	  kauniimmin	  meislautunut	  silmien	  alta	  ja	  kauttaaltaan	  
täyteläisempi,	  niukasti	  kulmautunut	  edestä,	  hyvä	  runko	  ja	  raajaluusto,	  ei	  parhaassa	  karvassa,	  reisi	  saisi	  olla	  
leveämpi,	  miellyttävä	  käytös,	  toivoisin	  lisää	  ulottuvuutta	  liikkeisiin.	  
	  
	  
Sieger’s	  Easy	  Come	  Easy	  Go	   RKF2796311	   	   s.	  03.05.2010	  
i.	  	  	  Goldmoore’s	  Call	  Me	  Spectacular	   	  e.	  	  Sieger’s	  Claim	  To	  Fame	  
	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Kokonaisuutena	  koira	  saisi	  olla	  narttumaisempi,	  antaa	  kuvan	  hiukan	  vankasta	  uroksesta.	  Hyvä	  pää,	  kaunis	  kaula,	  
hyvin	  tilava	  runko,	  etuosa	  hyvin	  kulmautunut,	  hyvä	  karva,	  kinnerkulma	  hieman	  ylikulmautunut.	  Koira	  ei	  ole	  kovin	  
iloinen,	  pitää	  hännän	  koipien	  välissä.	  



Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Litet	  stor	  men	  feminin.	  Bra	  huvud	  o.	  uttryck.	  Fin	  hals.	  Tillräckligt	  vinklad	  fram.	  Bra	  benstomme.	  Utmärkt	  bröstkorg	  
men	  väl	  nögt	  hull.	  Fin	  rygg,	  bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  litet	  tungt.	  Inte	  I	  bästa	  päls.	  
	  
	  
Spring	  Ace’s	  Amazing	  Tess	  	   FIN37818/08	  	   s.	  07.06.2008	  
i.	  Quadmir’s	  Divine	  Nefertum	  	  	  	  e.	  Fariinin	  Madonna	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  ERI1	  
2,5	  v.	  Oikealinjainen	  nuori	  narttu,	  jolla	  sopivasti	  luustoa	  ja	  runkoa.	  Voisi	  olla	  hieman	  napakammassa	  kunnossa.	  
Tyylikäs	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvät	  huulet	  ja	  purenta.	  Niskankaari	  voisi	  olla	  selvempi	  ja	  ylälinja	  jäntevämpi.	  Vahvat	  käpälät.	  
Erinomainen	  takaosa.	  Liikkuu	  yhdensuuntaisesti,	  riittävällä	  askelpituudella	  mutta	  ylälinja	  voisi	  olla	  jäntevämpi.	  Hyvä	  
luonne.	  	  
	  
	  
Sunny	  Sky	  Three	  Ponds	  Valley	   FI13050/10	   	   s.	  15.06.2008	  
i.	  Linmoor	  Zimply	  Zalient	  	  	  	  	  	  e.	  Rowntree	  Sweet	  Harmony	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Erittäin	  hyväntyyppinen,	  kookas	  tyttö.	  Kovin	  niukat	  etu-‐	  hyvät	  takakulmaukset,	  mutta	  hieman	  lyhyt	  lantio.	  Hyvä	  pää	  
ja	  kaula.	  Hyvät,	  tummat	  silmät.	  Hyvä	  karva.	  Saisi	  liikkua	  paremmalla	  askelmitalla.	  Rintakehä	  voisi	  olla	  hieman	  
pidempi.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
Quite	  a	  big	  bitch.	  Feminine	  head	  and	  expression.	  Could	  have	  a	  darker	  eyes.	  Correct	  length	  of	  neck.	  Good	  bone	  and	  
feet.	  Normally	  angulated	  front.	  Well	  angulated	  behind.	  Sound	  mover.	  
	  
	  
Swapans	  Amour	  Of	  Capella	   FI33855/11	   	   s.	  16.02.2011	  
i.	  	  	  Springdale	  Silver	  Star	   e.	  	  Winton	  Brown	  Girl	  In	  The	  Ring	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
9	  months	  old.	  A	  bit	  small.	  She	  needs	  more	  bones.	  Light	  head.	  Well	  balanced	  &	  well	  angulated.	  Typical	  in	  movement.	  
Very	  well	  presented.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Junior	  under	  utveckling.	  Feminint	  huvud	  beköker	  kraftigare	  nosparti.	  Bra	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  Passande	  
benstomme.	  Litet	  outvecklad	  bröstkorg.	  Bra	  rygg.	  Välvinklad	  bak.	  Behöver	  få	  stabilare	  rörelser.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Africa	   	   FI14997/10	   	   s.	  04.01.2010	  
i.	  	  	  Quadmir’s	  Boogeyman	   	  	  	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Gabrielle	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Eritt.	  hyvä	  tyyppi.	  Oik.	  mittasuht.	  Hyvä	  pää,	  ilme.	  Hiem.	  etuasent.	  lavat.	  Hyvä	  eturinta	  ja	  syvä	  rintakehä.	  Olkavarret	  
viistommat.	  Hyvä	  raajaluusto,	  takakulm.	  Saisi	  liikkua	  pidemmällä	  ja	  tehokkaammalla	  askeleella.	  Käyttäytyy	  hyvin.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Chiquitita	   	   FI39361/10	   	   s.	  21.05.2010	  
i.	  	  	  Blacktan	  Sirius	  A	  Tiny	  Man	  	  	  	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Quand	  Les	  Roses	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  1	  
Erinom.	  tyyppi.	  Vielä	  hieman	  jalkava	  narttu.	  Hyvä	  pää,	  ilme.	  Erinom.	  kaula	  Hyvät	  lavat.	  Eturinta	  tulisi	  olla	  selvempi	  ja	  
rintakehä	  syvempi.	  Hyvä	  raajaluusto.	  Eturaajoissa	  seistessä	  ulkokierteisyyttä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Sujuvat	  liikkeet.	  
Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Like	  A	  Dream	  	   FIN39739/06	  	   s.	  10.07.2006	  
i.	  	  	  Qvarnhill	  Chocolatebar	   e.	  	  Sweetie-‐Pie	  Feels	  Of	  Gold	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  4	  
Correct	  size,	  and	  proportions.	  Typical	  head.	  Good	  neck,	  topline	  and	  tailset.	  Correct	  in	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Voimakas,	  kokoonsa	  nähden	  hieman	  raskaalta	  vaikuttava	  narttu.	  Hyvä	  ilmeinen	  pää.	  Riittävä	  kaula.	  Voimakas	  runko	  
ja	  luusto.	  Riittävät	  takakulmat.	  Pysty	  lapa	  ja	  olkavarret.	  Saisi	  liikkua	  ryhdikkäämmin	  tehokkaammalla	  taka-‐
askeleella.	  Erittäin	  lyhyt	  etuaskel.	  Hyvä	  luonne.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Quand	  Les	  Roses	   FIN59109/07	  	   s.	  16.10.2007	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  Hey	  Joe	  	  	  	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Gabrielle	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Harjavalta	  R	  23.4.2011,	  Tuula	  Savolainen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI1,	  SA,	  PN2,	  VASERT	  
3	  v.	  narttu,	  jolla	  hyvä	  sukupuolileima	  ja	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta.	  Hyvin	  kulmautunut	  takaa.	  
Olkavarret	  voisi	  olla	  viistommat.	  Hyvä	  raajaluusto	  ja	  käpälät.	  Hyvän	  syvyinen	  rintakehä,	  joka	  saisi	  olla	  pidempi	  ja	  
lanneosa	  lyhyempi.	  Suorat	  edestakas	  liikkeet.	  Sivuliikkeessä	  hyvä	  askelpituus.	  Hyvä	  karva	  ja	  hapsutus.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Questa	  Notte	  	   FIN59111/07	  	   s.	  16.10.2007	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  Hey	  Joe	  	  	  	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Gabrielle	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  



Tulos:	  KÄY	  EH	  
3	  v.,	  mittasuhteiltaan	  ok,	  pää	  kokonaisuutena	  lyhyehkö,	  kuono	  melko	  kevyt,	  hieman	  etuasentoiset	  lavat	  ja	  pystyt	  
olkavarret,	  kevyehkö	  rintakehä,	  erittäin	  hyvä	  takaosa,	  turkinlaatu	  oikea,	  kevyet	  liikkeet.	  	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Sugar	  Baby	  Love	   FIN19862/08	  	   s.	  04.02.2008	  
i.	  Sweetie-‐Pie	  James	  Dean	  	  	  	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Emma	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  AVO	  EH	  
Erittäin	  hyvä	  tyyppi	  ja	  koko.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Saisi	  olla	  enemmän	  kulmautunut.	  Matala	  
hännänkiinnitys.	  Niukassa	  karvassa.	  Hyvä	  luusto	  ja	  liikkeet.	  
	  
	  
Sweetie-‐Pie	  Yesterday	  Once	  More	   FI54024/09	   	   s.	  16.09.2009	  
i.	  	  	  With	  Touch	  Late	  Date	   	  	  	  	  	  e.	  Sweetie-‐Pie	  Joanna	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  ERI	  3	  SA	  
Erinom.	  tyyppi.	  Kaunis	  pää,	  hyvä	  ilme.	  Erinom.	  kaula	  ja	  eturinta.	  Täytel.	  runko.	  Erinom.	  raajaluusto.	  Hyvät	  takakulm.	  
Ei	  täydessä	  karvassa.	  Liikkuu	  tasapain.	  	  Askel	  saisi	  olla	  pidempi.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Taivaskallion	  Aida	   	   FIN31013/07	  	   s.	  23.02.2007	  
i.	  Springdale	  New	  Trick	  	  	  	  	  	  e.	  Daffodils	  Belinda	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  H	  
Kokonaisuutena	  kovin	  kapea	  narttu,	  jolla	  melko	  hyvä	  pää,	  oikea	  purenta.	  Kaula	  voisi	  olla	  jalompi.	  Riittävä	  
rinnansyvyys.	  Pitkähkö	  lanneosa.	  Lyhyt	  pysty	  lantio.	  Koira	  liikkuu	  sidotuin	  takaliikkein,	  vallattomasti	  edestä,	  pehmein	  
rantein.	  Selkä	  elää	  liikkeessä.	  
	  
	  
Taivaskallion	  Corazon	   	   FI42009/10	   	   s.	  12.06.2010	  
i.	  Belimir’s	  Raffaello	  	  	  	  	  	  e.	  Daffodils	  Belinda	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
10	  months	  old.	  Balck	  and	  white	  bitch.	  She	  could	  do	  with	  a	  bit	  more	  stop	  in	  her	  head.	  Needs	  more	  underjaw.	  Bit	  too	  
high	  earset	  and	  ear	  could	  set	  better	  to	  cheek	  and	  be	  longer.	  Could	  do	  with	  a	  bit	  longer	  neck.	  Bit	  straight	  shoulder.	  Bit	  
long	  in	  her	  body.	  Moderately	  angulated	  behind.	  A	  bit	  narrow	  behind.	  Beautiful	  coat	  and	  lovely	  temperament.	  
	  
	  
Tequila	  Sunrise	  vom	  Springer-‐Clan	   FIN36092/08	  	   s.	  13.12.2007	  
i.	  Lancelot	  vom	  Springer-‐Clan	  	  	  	  	  e.	  Out	  Of	  Time	  vom	  Springer-‐Clan	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI2,	  SA	  
Nice	  bitch.	  Well	  balanced.	  Excellent	  head	  and	  ears.	  Strong	  neck	  and	  front.	  Nice	  topline.	  Excellent	  chest.	  Excellent	  
bone.	  Nice	  angulation	  behind.	  Excellent	  movement	  around.	  Very	  good	  up	  and	  down.	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI2,	  SA	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  hyvä	  feminiininen	  pää.	  Erinomainen	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  Syvä	  rintakehä.	  Esitetään	  
tänään	  hieman	  tukevassa	  kunnossa.	  Erinomainen	  raajaluusto.	  Lihaksikkaat	  reidet	  ja	  hyvät	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  
hyvällä	  askelpituudella.	  Esitetään	  hyvin.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  
Nice,	  typical	  female.	  Good	  balance.	  She	  has	  strong	  bones.	  I	  like	  her	  ribs.	  Her	  toes	  are	  spread.	  Exc.	  movement.	  
	  
	  
Trimere	  Totally	  Devine	   	   FI33110/11	   	   s.	  27.01.2011	  
i.Petranella	  Perfick	  Choice	  For	  Beresford	   e.	  Trimere	  Tigra	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  2	  SA	  
Tasapainoinen	  narttu,	  pää	  vielä	  hieman	  kapea.	  Kaunis	  ylälinja.	  Hyvät	  kulmaukset.	  Eturaajan	  askel	  pitkä	  ja	  koko	  liike	  
hyvä.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  ERI	  
Trevlig	  junior.	  Bra	  huvud.	  Fin	  hals.	  Harmoniska	  vinklar.	  Bra	  benstomme.	  Tillräcklig	  kropp.	  Fin	  rygg.	  Något	  sluttande	  
kors.	  Bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  väl.	  Fin	  päls.	  
	  
	  
Triteals	  Amazing	  Grace	   	   FI53203/09	   	   s.	  19.09.2009	  
i.Sweetie-‐Pie	  Hey	  Joe	   e.	  Hayzehill’s	  Future	  Hope	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Haapavesi	  RY	  16.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  H	  
Oikeat	  mittasuhteet.	  Sopiva	  luusto.	  Lähes	  oikealinjainen	  pää.	  Lyhyt	  kuono.	  Turhan	  ohut	  huuliaines.	  Näkyvä	  sidekalvo	  
silmissä	  haittaa	  pahasti	  ilmettä.	  Korvat	  voisivat	  olla	  pään	  myötäisemmät.	  Riittävä	  kaula.	  Niukahko	  eturinta.	  Pysty	  
olkavarsi.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Hieman	  niukka	  polvikulma.	  Oikea	  askelpituus.	  
	  
	  
Triteals	  Astral	  Romance	   	   FI53201/09	   	   s.	  19.09.2009	  
i.Sweetie-‐Pie	  Hey	  Joe	   e.	  Hayzehill’s	  Future	  Hope	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Haapavesi	  RY	  16.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  H	  
Oikeat	  mittasuhteet.	  Sopiva	  luusto.	  Kovin	  ujo.	  Hieman	  kevyt	  kuono-‐osa,	  etenkin	  alaleuka	  saisi	  olla	  voimakkaampi,	  
oikea	  päänprofiili.	  Hyvät	  tummat	  silmät.	  Kaula	  saisi	  olla	  tyylikkäämpi.	  Riittävä	  eturinta.	  Melko	  pysty	  olkavarsi.	  



Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Ok	  takakulmaukset.	  Ajoittain	  erinomainen	  askelpituus.	  Kaipaa	  kehätottumusta.	  Käytös	  
laskee	  palkintosijaa.	  
	  
	  
Walnut	  Amazing	  Angel	   	   FIN21547/07	  	   s.	  18.02.2007	  
i.	  Rindi’s	  Michelangelo	   e.	  Walnut	  Wow	  Wow	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  1	  
Tilltalande	  tik.	  Bra	  huvud	  o.	  uttryck.	  Flott	  hals.	  Sund	  konstruktion.	  Bra	  ben	  o.	  tassar.	  Bra	  kropp	  o.	  rygg.	  Fint	  bakställ.	  
Rör	  sig	  med	  drive	  o.	  stil.	  Välvisad.	  
	  
	  
Walnut	  Hermione	  Granger	   FI48570/09	   	   s.	  02.08.2009	  
i.	  Walnut	  Wolks	  Wagen	   e.	  Walnut	  Amazing	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Oikeamuotoinen	  pää,	  hyvä	  purenta.	  Hyvä	  kaula.	  Vahva	  runko.	  Tyhjä	  
eturinta.	  Hieman	  luisulantio.	  Normaalisti	  kulmautunut	  takaosa.	  Melko	  hyvä	  karva.	  Tarvitsee	  harjoitusta.	  Liikkuu	  
hyvin	  takaa,	  kauhoen	  edestä.	  
	  
	  
Walnut	  Hidden	  Star	   	   FI48571/09	   	   s.	  02.08.2009	  
i.	  Walnut	  Wolks	  Wagen	   e.	  Walnut	  Amazing	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  EH	  
Söt	  tik	  som	  behöver	  mera	  självförtioende.	  Mycket	  fint	  huvud.	  Bra	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  Bra	  benstomme.	  Fin	  
kropp.	  Skulle	  önska	  en	  bättre	  överlinje.	  Stankt	  bakställ.	  Rör	  sig	  trevligt.	  
	  
	  
Walnut	  Lady	  In	  Black	   	   FI34085/11	   	   s.	  17.03.2011	  
i.	  Icicle’s	  Excuse	  Me	  Miss	   e.	  Walnut	  Amazing	  Angel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Jouko	  Leiviskä,	  Suomi	  
Tulos:	  PEK	  1	  KP	  ROP-‐pentu	  
Erinomaiset	  mittasuhteet	  omaava	  lupaava	  pentu.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Ikäisekseen	  hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Kaunis	  
pää,	  kauniit	  tummat	  silmät.	  Eturinnan	  tulee	  täyteläistyä.	  Hyvä	  takaosa.	  Käpälät	  voisivat	  olla	  tiiviimmät.Liikkuu	  
ikäisekseen	  hyvin,	  tarvitsee	  kehätottumusta.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  PEK	  4	  
Trevlig	  valp	  som	  behöver	  bli	  stramare.	  Bra	  huvud.	  Fin	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  Ännu	  litet	  small	  I	  fronten.	  Bra	  
benstomme.	  Fin	  kropp.	  Bra	  bakställ.	  Kunde	  ha	  mera	  drive	  I	  steget.	  
	  



	  
Walnut	  La	  Furia	  Roja	   	   FI54479/10	   	   s.	  07.09.2010	  
i.	  Wildomar’s	  Diverse	  Tails	   e.	  Walnut	  Final	  Key	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  BABY	  -‐	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  vankka	  luusto.	  Lähes	  oikealinjainen	  pää.	  Lähes	  pyöreät	  silmät	  ja	  pyöreyttä	  kallossa.	  Hyvät	  
korvat.	  Hieman	  lyhyt	  kaula.	  Hyvä	  eturinta.	  Melko	  etuasentoiset,	  riittävästi	  kulmautuneet	  eturaajat.	  Oikeanmallinen	  
rintakehä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Oikea	  askelpituus.	  
M	  &	  M	  Puppy	  Cup	  20.3.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  BABY	  1	  KP,	  VSP-‐PENTU	  
Hyväntuulinen	  nuori	  neiti,	  jolla	  hyvä	  pää.	  Silmät	  voisivat	  olla	  astetta	  tummemmat.	  Riittävä	  kaula.	  Hieman	  
etuasentoiset	  lavat.	  Eturintaa	  voisi	  olla	  aavistuksen	  enemmän.	  Hyvä,	  syvä	  runko.	  Hyvä	  selkälinja.	  Oikeinkiinnittynyt	  
häntä.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Puuhakas	  neiti,	  joka	  esittää	  varsin	  lupaavia	  liikkeitä.	  Oikea	  karvanlaatu.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Trevligt	  huvud	  o.	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Litet	  knappt	  vinklad	  fram.	  Passande	  benstomme.	  Litet	  grund	  bröstkorg.	  Kunde	  ha	  
stramare	  rygg.	  Välvinklad	  bak.	  Borde	  ha	  effetiovare	  rörelser.	  
	  
	  
Walnut	  La	  Liga	   	   FI54478/10	   	   s.	  07.09.2010	  
i.	  Wildomar’s	  Diverse	  Tails	   e.	  Walnut	  Final	  Key	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  BABY	  -‐	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Hieman	  lyhyt	  kuono-‐osa.	  Ruskealle	  koiralle	  erinomaisen	  tummat	  silmät.	  Hyvät	  
korvat.	  Oikea	  ylälinja.	  Erinomainen	  eturinta.	  Melko	  pysty	  olkavarsi.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Riittävät	  
takakulmaukset.	  Erinomainen	  askelpituus.	  Tänään	  hieman	  ujo.	  
	  
	  
Watermark	  Ariel	   	   FIN49842/04	  	   s.	  18.11.2004	  
i.	  Eastriding	  Versace	  	  	  	  	  	  e.	  Rollicoaster	  Jinglebell	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PN,	  SERT,	  ROP	  
6	  v.	  Hyvin	  kaunis	  narttu.	  Mukavassa	  kunnossa.	  Hyvä	  runko	  ja	  luusto.	  Kaunis	  pitkä	  pää.	  Hyvä	  purenta	  ja	  huulet.	  Kaunis	  
niskankaari.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  käpälät.	  Liikkuu	  oikealla	  askeleella	  ja	  luonteella	  säilyttäen	  linjansa	  mallikelpoisesti.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  
Femin.	  huvud.	  Bra	  form	  o.	  prop.	  Bra	  ögon.	  Välansatta	  öron.	  Utm.	  hals	  o.	  överlinje.	  Välburen	  	  svans.	  Välutv.	  kropp.	  Bra	  
benstomme	  o.	  fötter.	  Harmonisk	  vinklar.	  Energiska	  rörelser,	  bra	  steg.	  Lite	  smalt	  o.	  läst	  fram.	  Bra	  pälskvalitet.	  Aningen	  
vågig	  form.	  	  
	  
	  
Watermark	  Sangria	   	   FIN21717/03	  	   s.	  09.04.2003	  
i.	  	  Sweetie-‐Pie	  Oliver	  Twist	  	  	  e.	  Rollicoaster	  Jinglebell	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VET	  ERI1,	  SA,	  VSP-‐VET	  
Femin.	  huvud.	  Bra	  form	  o.	  proportioner.	  Aningen	  framtrådande	  ögon.	  Välansatta	  öron.	  Fin	  nacke.	  Bra	  rygg.	  Ngt	  
avfallande	  kors.	  Utm.	  buren	  svans.	  Välutv.	  kropp.	  Lite	  högt	  hull.	  Bra	  benstomme	  o.	  fötter.	  Ngt	  knappvinklad	  men	  
ånda	  ett	  härligt	  långt	  steg.	  Lite	  trång	  bak.	  Fin	  pälskvalitet.	  	  
	  
	  
Watermark	  Wolverine	   	   FI40954/09	   	   s.	  17.06.2009	  
i.	  	  	  Sweetie-‐Pie	  James	  Dean	  	  	  	  	  e.	  Watermark	  Ariel	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  NUO	  ERI1,	  SA,	  PN2,	  VASERT	  
1,5	  v.	  Kaunislinjainen,	  äärettömän	  hyvin	  liikkuva	  nuori	  narttu.	  Hyvin	  kaunis	  nartunpää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  purenta	  ja	  
huulet.	  Hieno	  jäntevä	  ylälinja.	  Hyvät	  kulmaukset	  ja	  käpälät.	  Kaunis	  hapsutus.	  Hieman	  löysät	  etuliikkeet,	  erinomainen	  
sivuaskel	  	  jossa	  ulottuvuutta	  ja	  luonnetta.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  ERI1,	  SA	  
Elegant	  välformat	  huvud.	  Ögonen	  kunde	  vara	  ngt	  mörkare.	  Välansatta	  öron.	  Lite	  löst	  halsskin.	  Bra	  hals,	  överlinje	  o.	  
svans.	  Välutv.	  för	  åldern.	  Passande	  benstomme.	  Bra	  fötter.	  Harmoniskt	  vinklad.	  Bra	  steg.	  Fin	  pälskvalitet.	  Lite	  vågig	  
form.	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI4	  
Kookas,	  mittasuht.	  oikea	  narttu.	  Kaunis	  pää,	  viehättävä	  ilme.	  Hiem.	  pystyt	  lavat	  ja	  rintakehä	  syvempi.	  Hyvä	  
raajaluusto.	  Erinom.	  takakulm.,	  matalat	  kintereet.	  Sujuvat	  liikkeet.	  Esitet.	  hyvin.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Addicted	  To	  You	   FIN10940/04	  	   s.28.11.2003	  
i.	  Bogaloo’s	  Nostradamus	   e.	  Windsongs	  Caterpillar	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VET	  ERI	  3	  
8	  år	  gammal.	  Fin	  kondition.	  Trevligt	  huvud.	  Snygg	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  Fin	  kropp	  o.	  rygg.	  Bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  
trevligt.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Alpen	  Rose	   	   FIN10941/04	  	   s.28.11.2003	  
i.	  Bogaloo’s	  Nostradamus	   e.	  Windsongs	  Caterpillar	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PN2	  
Voimakas	  rakenteinen	  narttu.	  Tasapainoinen	  pää,	  hieman	  kaulanahkaa.	  Erittäin	  tilava	  rintakehä.	  Hyvin	  
kulmautuneet	  raajat.	  Erittäin	  vapaat	  hyvät	  liikkeet.	  Oikea	  karvanlaatu.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VET	  ERI	  2	  



Voimakas	  rakenteinen	  veteraaninarttu,	  hyvä	  kuono-‐osa,	  hieman	  liikaa	  poskiluita.	  Varsin	  tilava	  rintakehä	  ja	  hyvät	  
raajat.	  Reippaat	  liikkeet.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VET	  ERI	  2	  SA	  
8	  år	  veteran.	  Utmärkt	  condition.	  Trevligt	  huvud.	  Snygg	  hals.	  Fin	  konstruktion.	  Bra	  kropp	  o.	  rygg.	  Stenkt	  bakställ.	  Rör	  
sig	  med	  drive.	  Vacker	  päls.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Dig	  Dub	  ´N´	  Deny	   FIN26838/06	  	   s.14.04.2006	  
i.	  Mompesson	  Royal	  Destiny	   	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  VAL	  ERI3,	  SA	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Suurikokoinen	  narttu.	  Toivoisin	  täyteläisempää	  päätä	  tähän	  runkoon.	  Kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja.	  
Sopusuhtaisesti	  kulmautunut	  edestä.	  Voimakas	  luusto.	  Voimakas	  hieman	  pitkä	  runko.	  Erinomainen	  karva.	  
Erinomainen	  luonne.	  Liikkuu	  erittäin	  hyvin.	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  ROP	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Vahva,	  hyväluustoinen	  narttu.	  Otsapenger	  voisi	  olla	  hieman	  selvempi.	  Kaunis	  ylälinja.	  Riittävät	  
etu-‐	  hyvät	  	  takakulmaukset.	  Liikkuu	  hyvin	  sivulta	  katsoen,	  hieman	  löysästi	  edestä.	  Karva	  ei	  parhaassa	  kunnossa.	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN2	  
Voimakas	  narttu,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää	  ja	  purenta.	  Hyvä	  kaula.	  Tilava	  runko.	  Tyhjä	  eturinta.	  Hyvä	  takaosa.	  
Turkki	  ei	  tänään	  parhaimmillaan.	  Miellyttävä	  käytös.	  Liikkuu	  helpolla	  askeleella.	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI1,	  SA,	  PN,	  ROP	  
Kaunis	  narttu.	  Tasapainoinen	  pää.	  Erinomainen	  ylälinja.	  Tilava	  runko.	  Upeat	  kulmaukset.	  Ottaa	  pitkän	  hienon	  
askeleen	  eturaajoillaan.	  Hyvä	  takajalkojen	  työntövoima.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Hieno	  kokonaisuus.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  VAL	  ERI3,	  SA	  
Very	  nice	  bitch,	  	  feminine	  in	  head.	  Nice	  expression.	  Good	  length	  of	  neck.	  Well	  developed	  in	  chest	  and	  body.	  Good	  
angulated	  in	  front.	  Good	  length	  of	  body.	  Well	  set	  tail.	  Carries	  herself	  well,	  but	  a	  bit	  narrow	  behind.	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI3,	  SA	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto,	  melko	  ronski	  narttu,	  oikealinjainen	  pää,	  hieman	  ohut	  huuliaines,	  korvat	  voisivat	  
olla	  pään	  myötäisemmät,	  hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja,	  riittävä	  eturinta,	  oikeanmallinen	  rintakehä,	  hieman	  pysty	  lantio,	  ok	  
takakulmaukset,	  erinomainen	  liikkuja.	  	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  2	  SA	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva,	  kookas	  narttu,	  jolla	  on	  kauniit	  ääriviivat.	  Kuono-‐osa	  saisi	  olla	  täyteläisempi,	  muuten	  hyvä	  
pää.	  Erinomainen	  kaula	  ja	  lavat.	  Erinomainen	  eturinta.	  Täyteläinen	  runko.	  Vahva	  raajaluusto	  ja	  hyvät	  
takakulmaukset	  ja	  erinomaiset	  matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  pitkähköllä	  askeleella.	  Esiintyy	  ryhdikkäästi.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  4	  
Strong,	  typical	  bitch	  with	  exc.	  neck,	  topline	  &	  tailset.	  Strong	  bones.	  Well	  angulated.	  Exc.	  in	  movement.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  3	  SA	  



Erittäin	  hyvän	  tyyppinen,	  hieman	  kookas	  narttu,	  jolla	  kauniit	  mittasuhteet.	  Hyvä	  pää.	  Huulilinja	  voisi	  olla	  selvempi.	  
Kaunis	  kaula	  ja	  selkä.	  Hyvä	  rintakehän	  muoto,	  riittävä	  eturinta.	  Sopusuht.	  luusto	  ja	  kulmaukset.	  Liikkuu	  hyvin.	  Luonne	  
OK.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  3	  
Hyvät	  mittasuhteet,	  hieman	  kookas	  nartuksi.	  Aavistuksen	  kapea	  pään	  kokoon,	  mutta	  pääb	  linjat	  kauniit.	  
Erinomainen	  ylälinja	  &	  raajojen	  kulmaukset.	  Erinomaiset	  liikkeet	  &	  hyvä	  karva.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  
Välgående	  tik	  med	  fina	  linjer.	  Snyggt	  huvud	  o.	  uttryck.	  Bra	  hals.	  Harmoniska	  vinklar.	  Tillräcklig	  kropp.	  Bra	  överlinje.	  
Bra	  bakställ.	  Rör	  sig	  väl.	  Bra	  päls.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Flicker	  Of	  Hope	   FIN16321/07	  	   s.	  26.01.2007	  
i.	  Adamant’s	  Wind	  Of	  Change	  	  	  	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Beautiful	  Piece	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  AVO	  ERI-‐	  
Good	  size.	  Would	  prefer	  a	  bitmore	  feminine	  in	  head	  and	  have	  a	  better	  stop.	  Good	  length	  of	  neck.	  Well	  developed	  in	  
chest	  and	  body.	  Bit	  short	  in	  upperarm.	  Good	  bone	  and	  feet.	  Correct	  tailset.	  Moves	  with	  ok	  movements,	  lovely	  
temperament,	  good	  coat.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Gewgaw	   	   FIN58280/07	  	   s.	  07.11.2007	  
i.	  Adamant’s	  Lucky	  Strike	   	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Bric-‐A-‐Brac	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  2	  
Liikkuessaan	  siisti	  koira	  jolla	  tasapainoinen	  pää.	  Kaunis	  ylälinja,	  asialliset	  kulmaukset.	  Hyvä	  rintakehä,	  takaraajojen	  
askel	  saisi	  olla	  pontevampi.	  Hyvä	  karva.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  4	  
Tilltalande	  helhet.	  Fint	  huvud	  o.	  uttryck.	  Snygg	  hals.	  Harmoniska	  vinklar.	  Passande	  benstomme.	  Bra	  kropp	  o.	  rygg.	  
Välvinklad	  bak.	  Borde	  ha	  mera	  drive	  under	  rörelsen	  samt	  vara	  parallellare.	  Väl	  presenterad.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Graceful	  Bijou	   FIN58278/07	  	   s.	  07.11.2007	  
i.	  Adamant’s	  Lucky	  Strike	  	  	  	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Bric-‐A-‐Brac	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI3	  
Feminine.	  Very	  good	  head.	  Excellent	  ears.	  Excellent	  neck.	  Very	  good	  shoulders.	  Very	  good	  chest.	  Good	  topline.	  Good	  
angulation	  behind.	  Feet	  a	  little	  open	  in	  front.	  Moved	  well.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI3	  



Erinomainen	  tyyppi.	  Oikealinjainen	  nartun	  pää.	  Riittävän	  täyteläinen	  kuono.	  Hyvä	  kaula	  ja	  selkälinja.	  Riittävästi	  
kulmautunut	  edestä	  ja	  takaa.	  Sopiva	  luusto.	  Hyvä	  runko.	  Ei	  aivan	  parhaassa	  karvassa	  tänään.	  Erinomainen	  luonne.	  
Erinomaiset	  sivuliikkeet.	  
Hausjärvi	  	  RY	  	  02.04.2011;	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PN3,	  VASERT	  
Narttumainen	  kokonaisuus,	  oikeat	  mittasuhteet.	  Kaunis	  pää	  ja	  ilme.	  Oikea	  purenta.	  Hyvä	  kaula,	  tilava	  runko.	  Tyhjä	  
eturinta.	  Hyvä	  takaosa.	  Hyvä	  karvapeite.	  Miellyttävä	  käytös.	  Liikkuu	  hyvin.	  
Lohja	  RY	  3.4.2011;	  Tanya	  Ahlman-‐Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Feminiininen	  narttu,	  hyvä	  pää	  ja	  ilme,	  kaunis	  kaula,	  täyteläinen	  runko,	  riittävä	  raajakorkeus,	  etukulmauksia	  saisi	  olla	  
enemmän,	  oikealaatuinen	  karvapeite,	  hyvät	  ranteet	  ja	  käpälät,	  hyvä	  häntä,	  riittävä	  ulottuvuus	  sivuliikkeessä,	  
toivoisin	  tiiviimmän	  ylälinjan.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  KÄY	  ERI3	  
Bitch	  of	  right	  size.	  Very	  nice	  head	  and	  expression.	  A	  bit	  short	  neck.	  Very	  well	  developed	  chest	  and	  body.	  Could	  have	  a	  
bit	  more	  bone.	  Very	  angulated	  behind.	  Good	  coat	  structure.	  Carries	  too	  much	  weight	  today.	  Lovely	  temperament.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Mittasuhteet	  sopivat,	  kevyt	  raajan	  luusto,	  hieman	  kapea	  kuono-‐osa.	  Hyvä	  ylälinja,	  liikkuu	  ahtaasti	  takaa	  ja	  hieman	  
epätasaisesti	  edestä.	  Ei	  parhaassa	  karvassa.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  4	  
Bra	  huvud	  o.	  uttryck.	  Snygg	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  Litet	  smal	  I	  fronten.	  Bra	  kropp.	  Fin	  rygg.	  Stenkt	  bakställ.	  Kunde	  
ha	  mera	  drive.	  Behöver	  mera	  päls	  för	  bättre	  balans.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Hit	  It	  Big	   	   FIN23507/08	  	   s.	  11.03.2008	  
i.	  Adamant’s	  Take	  Your	  Hopes	  	  	  	  	  	  e.	  Nobhill	  Pretty	  Piece	  Of	  Adamant	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PN3	  
Erinomainen	  rotutyyppi.	  Tyylikkäät	  linjat.	  Kaunis	  pää.	  Hieman	  pyöreät	  silmät.	  Pitkä,	  kaunis	  kaula.	  Hyvä	  ylälinja.	  
Hieman	  lyhyt	  olkavarsi.	  Vahva	  luusto.	  Hieman	  tuhdissa	  kunnossa.	  Liikkuu	  takaa	  ahtaasti.	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2	  
Välformat	  femin.	  huvud.	  Bra	  profil	  	  o.	  prop.	  Välansatta	  öron.	  Bra	  ögon.	  Fin	  nacke.	  Elegant	  hals.	  Bra	  överlinje	  o.	  svans.	  
Bra	  kropp	  men	  kunde	  vara	  lite	  mer	  utfylld	  I	  nedre	  delan.	  Tillr.	  benstomme.	  F	  ötterna	  ok.	  Välvinklad.	  Välgående	  från	  
sidan.	  Mkt	  trång	  bak.	  Fin	  päls.	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI2,	  SA,	  PN4	  
Riittävät	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto,	  lähes	  oikealinjainen	  pää,	  miellyttävä	  ilme,	  hieman	  pyöreä	  otsa,	  hyvä	  kaula	  ja	  
ylälinja,	  riittävä	  eturinta,	  oikein	  kulmautuneet	  eturaajat,	  hyvät	  takakulmaukset,	  oikea	  askelpituus,	  mutta	  kovin	  ahdas	  
takaa.	  	  
	  
	  
Wildomar’s	  Knocks	  ‘Em	  For	  Six	   FI49997/10	   	   s.	  05.08.2010	  
i.	  Winton	  Man	  On	  The	  Moon	  	  	  	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Gewgaw	  
	  



Näyttely	  tulokset:	  
Lohja	  P	  15.1.2011,	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  
Tulos:	  BABY	  4	  
Feminiininen,	  mittasuhteiltaan	  oikea.	  Kaunis	  ilmeinen	  oikea	  linjainen	  pää.	  Korvat	  oikein.	  Hyvä	  kaula,	  ylälinja.	  Syvä	  
runko.	  Hyvät	  kulmaukset,	  käpälät	  ja	  hännänkiinnitys.	  Hyvät	  liikkeet.	  Oikeanlaatuinen,	  kiiltävä,	  aavistuksen	  laineikas	  
karvapeite.	  Esiintyy	  iloisesti.	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  BABY	  3,	  KP	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Oikealinjainen	  pää.	  Silmät	  voisivat	  olla	  tummemmat.	  Hyvä	  kuono-‐osa	  ja	  korvat.	  
Oikea	  ylälinja.	  Täyteläinen	  eturinta.	  Hyvät	  etukulmaukset.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Pärjäisi	  hieman	  vähemmällä	  
ruoalla.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Erinomainen	  askelpituus.	  Melko	  leveä	  takaa.	  
PuppyCup	  2.4.2011,	  Reia	  Leikola-‐Walden,	  Suomi	  
Tulos:	  PEN	  1	  KP,	  VSP-‐PENTU	  
Oikealinjainen	  hyvin	  kehittynyt	  narttu,	  jolla	  lupaava	  pää.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  luusto	  ja	  runko.	  Tasapainoiset	  
kulmaukset.	  Sujuvat	  liikkeet.	  Lupaava	  turkki.	  Hyvä	  luonne	  ja	  esiintyminen.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Knockonheaven’sdoor	   FI49994/10	   	   s.	  05.08.2010	  
i.	  Winton	  Man	  On	  The	  Moon	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Gewgaw	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  BABY	  2,	  KP	  
Aavistuksen	  matalaraajainen,	  sopiva	  luusto.	  Oikealinjainen	  pää.	  Miellyttävä	  ilme.	  Kaunis	  kaula.	  Täyteläinen	  eturinta.	  
Riittävät	  etukulmaukset.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Esitetään	  aivan	  liian	  tuhdissa	  kunnossa.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  
Oikea	  askelpituus.	  Ylipaino	  näkyy	  liikkeessä.	  Hieman	  korkea	  etuaskel.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  NUO	  EH	  
Hyvä	  pää	  &	  kaula,	  hyvät	  eturaajojen	  kulmaukset,	  raajaluusto	  voisi	  olla	  hieman	  vankempi.	  Liikkuu	  ahtaasti	  ja	  hiukan	  
jäykästi	  eturaajoillaan,	  samoin	  ahtaasti	  takaa.	  Tarvitsee	  aikaa.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Ung	  tik	  som	  behöver	  mera	  tid	  och	  substans	  för	  att	  komma	  bättre	  till	  sin	  rätt.	  Feminint	  huvud.	  Trevligt	  uttryck.	  Snygg	  
hals.	  Knappa	  vinklar	  fram.	  Smal	  I	  fronten.	  Outvecklad	  bröstkorg.	  Bra	  rygg.	  Välvinklad	  bak.	  Rör	  sig	  trevligt.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Knock	  On	  Wood	   FI49995/10	   	   s.	  05.08.2010	  
i.	  Winton	  Man	  On	  The	  Moon	  	  	  	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Gewgaw	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  BABY	  4,	  KP	  
Erinomaiset	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Oikealinjainen	  ja	  mittainen	  pää.	  Hieman	  löysät	  silmäluomet.	  Hyvät	  tummat	  
silmät	  ja	  korvat,	  kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta.	  Riittävät	  etukulmaukset.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Kauniisti	  
kulmautuneet	  takaraajat.	  Erinomainen	  askelpituus	  ja	  liikunta	  takaa.	  Hieman	  leveä	  edestä.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Knocks	  U	  For	  A	  Loop	   FI49999/10	   	   s.	  05.08.2010	  
i.	  Winton	  Man	  On	  The	  Moon	  	  	  	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Gewgaw	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lohja	  P	  15.1.2011,	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  
Tulos:	  BABY	  -‐	  
Feminiininen,	  antaa	  matalaraajaisen	  vaikutelman,	  siksi	  runkokin	  näyttää	  pitkältä.	  Oikea	  linjainen	  pää,	  saisi	  olla	  
jalompi	  ja	  huulet	  ohuemmat.	  Korvat	  oikein.	  Hieman	  lyhyt	  kaula,	  tilava	  syvä	  runko.	  Riittävät	  kulmaukset	  raajoissa	  ja	  
vankka	  luusto.	  Hieman	  matalat	  käpälät.	  Pyrkimys	  rodunomaiseen	  liikkeeseen.	  Oikeanlaatuinen	  kiiltävä	  suora	  
karvapeite.	  Esiintyy	  iloisesti.	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  BABY	  -‐	  
Riittävät	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Oikealinjainen	  pää.	  Hyvät	  korvat.	  Hieman	  pyöreyttä	  kallossa.	  Melko	  lyhyt	  
kaula.	  Täyteläinen	  eturinta.	  Etuasentoiset	  eturaajat,	  pysty	  olkavarsi.	  Oikeanmallinen	  rintakehä,	  hyvät	  
takakulmaukset.	  Esitetään	  aivan	  liian	  pulskassa	  kunnossa.	  Oikea	  askelpituus,	  ylipaino	  näkyy	  liikkeessä.	  
M	  &	  M	  Puppy	  Cup	  20.3.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  PEN	  1	  KP	  
Varsin	  tyypikäs	  nuori	  neiti	  ,	  jolla	  ihastuttava	  pää	  ja	  ilme.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Riittävät	  etukulmaukset.	  Eturinta	  saa	  
vielä	  kehittyä.	  Hyvä	  runko.	  Kauniit	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karvanlaatu.	  Lupaavat	  liikkeet.	  Kauniisti	  esitetty.	  
	  
	  
Wildomar’s	  Knock	  Your	  Socks	  Off	   FI49996/10	   	   s.	  05.08.2010	  
i.	  Winton	  Man	  On	  The	  Moon	  	  	  	  	  	  e.	  Wildomar’s	  Gewgaw	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lohja	  P	  15.1.2011,	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  
Tulos:	  BABY	  1,	  KP,	  ROP-‐PENTU	  
Feminiininen,	  saisi	  olla	  rungoltaan	  hieman	  pidempi.	  Oikea	  ilmeinen	  ja	  linjainen	  pää,	  jossa	  hieman	  lyhyt	  kuono.	  Korvat	  
oikein.	  Kaunis	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Riittävät	  kulmaukset.	  Hyvät	  käpälät.	  Hieman	  avoimet	  alaluomet.	  Vapaat	  liikkeet.	  
Oikealaatuinen,	  kiiltävä	  aavistuksen	  laineikas	  karvapeite.	  Esiintyy	  hyvin.	  	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  BABY	  1,	  KP,	  VSP-‐PENTU	  
Oikeat	  mittasuhteet,	  sopiva	  luusto.	  Oikealinjainen	  pää.	  Lähes	  pyöreät	  silmät.	  Hyvä	  kaula	  ja	  ylälinja.	  Täyteläinen	  
eturinta.	  Oikeanmallinen	  rintakehä.	  Esitetään	  turhan	  pulskassa	  kunnossa.	  Melko	  pysty	  olkavarsi.	  Hyvät	  
takakulmaukset	  ja	  käpälät.	  Oikea	  askelpituus,	  ylipaino	  näkyy	  liikkeessä.	  Turhan	  kapea	  alaleuka.	  
	  
	  
Winton	  Brown	  Girl	  In	  The	  Ring	   FIN49723/08	  	   s.	  29.04.2008	  
i.	  	  	  Barecho	  Zimply	  Zuper	   	  e.	  	  Trollängens	  My	  Carnation	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  VAL	  	  ERI	  	  
Typical	  female.	  Correct	  head.	  Exc.	  neck	  &	  topline	  &	  tailset.	  Well	  angulated.	  Excellent	  in	  movement.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI	  4	  SA	  
Snygg	  tik	  med	  många	  förtjänster.	  Feminint	  huvud.	  Snygg	  hals.	  Sund	  konstruktion.	  Bra	  kropp	  o.	  rygg.	  Starkt	  bakställ.	  
Härliga	  rörelser.	  Väl	  presenterad.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Dewdrop	  	   FIN21280/07	  	   s.	  09.03.2007	  



i.	  Livingdale’s	  Harlequin	  	  Man	  	  	  e.	  Hightide’s	  Ipanema	  Girl	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Parkano	  R	  6.2.2011;	  Kirsti	  Louhi,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Hyväntyyppinen	  vahvaluustoinen	  narttu,	  jolla	  voimakas	  pää.	  Kaula	  voisi	  olla	  jalompi.	  Hyvä	  ylälinja.	  Hyvä	  eturinta.	  
Tasapainoiset	  kulmaukset.	  Hieman	  vallattomat	  etuliikkeet,	  takaliike	  ok.	  Seisoo	  hieman	  ranskalaisittan	  edestä.	  Kallon	  
ja	  kuonon	  linjat	  ei	  aivan	  yhteneväiset.	  Oikea	  purenta.	  Selkä	  elää	  liikkeessä.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI2,	  SA	  
3	  	  v.	  Kaunislinjainen	  narttu,	  joka	  voisi	  olla	  hieman	  jäntevämmässä	  kunnossa.	  Tyylikäs	  pitkä	  pää.	  Päänlinjat	  voisivat	  
olla	  hieman	  yhdensuuntaisemmat.	  Hyvä	  purenta	  ja	  huulet.	  Kaunis	  niskalinja.	  Vahvat	  käpälät	  ja	  takaosa.	  Liikkuu	  
erinomaisella	  luonteella.	  Hyvä	  karva.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KÄY	  ERI1,	  SA	  
Erinomainen	  voimakas	  narttu.	  Hieman	  raskas	  pää,	  joka	  voisi	  olla	  vähän	  kuivempi.	  Kaunis	  kaula	  ja	  selkälinja.	  
Riittävästi	  kulmautunut	  edestä	  ja	  hyvin	  takaa.	  Hyvä	  luusto.	  Voimakas	  runko.	  Ei	  aivan	  parhaassa	  karvassa	  tänään.	  
Erinomainen	  luonne.	  Pirteä	  liikkuja.	  
Korpilahti	  RY	  27.3.2011;	  Marja	  Talvitie,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  EH	  
Vankka,	  hyväluustoinen	  erittäin	  hyväntyyppinen.	  Oikeanmallinen	  mutta	  hieman	  vahva	  nartunpää.	  Hieman	  
etuasentoinen	  lapa.	  Pystyllä	  olkavarrella.	  Hyvät	  takakulmaukset.	  Hyvä	  karva.	  Saisi	  liikkua	  paremmalla	  etuaskeleella.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1	  
Bitch	  who’s	  rather	  up	  to	  size,	  want	  to	  have	  more	  feminine	  all	  over.	  But	  she	  has	  a	  nice	  overall	  picture.	  Correct	  length	  
of	  neck.	  Good	  bone	  and	  feet.	  Very	  well	  angulated	  behind.	  Bit	  long	  body.	  Excellent	  mover,	  good	  coat.	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI1,	  SA,	  PN3,	  VASERT	  
4	  v.,	  erittäin	  hyvä	  tyyppi,	  pää	  kyllä	  pitkä,	  mutta	  kuonon	  ja	  kallonlinjat	  eri	  suuntaiset,	  silmät	  ja	  korvat	  ja	  purenta	  ok,	  
erinomainen	  rintakehä,	  raajaluusto	  ja	  kulmaukset,	  oikea	  turkinlaatu,	  liikkuu	  hyvin.	  	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  VAL	  ERI-‐	  
Välgående	  tik	  i	  bra	  konstruktion.	  Feminin	  huvud.	  Kunde	  ha	  en	  torrare	  läpplinje.	  Fin	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  
Tillräcklig	  kropp.	  Stram	  rygg.	  Härligt	  bakställ.	  Rör	  sig	  med	  drive	  och	  stil.	  Fin	  päls.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Ever	  So	  Cute	   FIN35922/08	  	   s.	  08.06.2008	  
i.	  Hightide’s	  Knight	  Of	  York	  	  	  e.	  Wishingspring’s	  Cutest	  Devil	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  VAL	  EH	  
Bitch	  of	  correct	  size.	  Feminine	  head.	  Could	  have	  a	  longer	  neck.	  Would	  prefer	  a	  better	  laid	  down	  shoulder.	  Very	  well	  
developed	  in	  chest.	  Carries	  too	  much	  weight	  today.	  Bit	  short	  in	  croup.	  I	  need	  her	  to	  cover	  ground	  better,	  her	  coat	  is	  
not	  in	  show	  condition.	  Lovely	  temperament.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Gingerbread	   FI55013/09	   	   s.	  24.09.2009	  
i.	  Wishingspring’s	  Bugbear	   e.	  Wishingspring’s	  Dewdrop	  



	  
Näyttely	  tulokset:	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  NUO	  ERI1,	  SA	  
Feminine	  bitch	  of	  correct	  size.	  She’s	  very	  compact.	  A	  bit	  broad	  in	  skull.	  Too	  light	  eyes.	  Good	  square	  muzzle.	  Well	  
developed	  chest	  and	  body	  for	  her	  age.	  Very	  well	  angulated	  front	  and	  behind.	  Good	  high	  hocks.	  Excellent	  coat.	  Heavy	  
sound	  mover.	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KÄY	  ERI	  1	  SA	  
Erinomaista	  tyyppiä	  oleva	  narttu,	  jolla	  on	  hyvä	  pää	  ja	  viehättävä	  ilme.	  Erinomaiset	  rungon	  mittasuhteet.	  Hieman	  
pystyt	  lavat.	  Syvä	  rintakehä	  ja	  täyteläinen	  runko.	  Erinomainen	  raajaluusto.	  Erinomaiset	  takakulmaukset	  ja	  hyvät	  
matalat	  kintereet.	  Liikkuu	  kapeasti	  takaa,	  muuten	  hyvin.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Guardian	  Angel	   FI55014/09	   	   s.	  24.09.2009	  
i.	  Wishingspring’s	  Bugbear	   e.	  Wishingspring’s	  Dewdrop	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  NUO	  EH	  
Erittäin	  narttumainen	  kokonaisuus.	  Päässä	  hyvät	  linjat.	  Tulee	  täyttyä	  erityisesti	  kuono-‐osasta.	  Hyvä	  kallo	  ja	  
selkälinja.	  Toivoisin	  selkeämmät	  etukulmaukset.	  Keskivahva	  luusto.	  Rungon	  kehitys	  vielä	  kesken.	  Hyvät	  
takakulmaukset.	  Hyvä	  karva	  jossa	  riittävä	  pituus.	  Hyvä	  luonne.	  Hyvät	  sivuliikkeet,	  vielä	  kapea	  edestä.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Homecoming	  Queen	   FI39544/10	   	   s.	  26.05.2010	  
i.	  Hightide’s	  You’re	  The	  Top	   e.	  Wishingspring’s	  Cutest	  Devil	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  JUN	  ERI3,	  SA	  
Erinomainen	  tyyppi.	  Päässä	  hyvät	  linjat.	  Kovin	  korostunut	  niskakyhmy.	  Riittävä	  kaula	  ja	  etukulmaukset.	  Hyvä	  luusto.	  
Oikeanmallinen	  hyvä	  runko.	  Voimakkaat	  takakulmaukset.	  Vielä	  osittain	  pentukarvaa.	  Hyvä	  luonne.	  Etuliikkeet	  tulee	  
tiivistyä	  iän	  myötä.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  JUN	  ERI2	  
Bitch	  of	  very	  good	  type	  and	  size.	  Feminine	  head,	  should	  not	  be	  bigger.	  Good	  muzzle.	  Good	  length	  of	  neck.	  Good	  in	  
chest	  and	  body	  for	  her	  age.	  She’s	  well	  angulated	  in	  front	  and	  rear.	  Correct	  tailset.	  Good	  coat	  structure.	  Moves	  very	  
well	  from	  sides,	  still	  needs	  mature	  in	  movement	  when	  coming	  and	  going.	  Lovely	  temperament.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  NUO	  EH	  
Ung	  tik	  som	  behöver	  mera	  tid	  för	  att	  komma	  till	  sin	  rätt.	  Trevligt	  huvud.	  Kort	  hals.	  Knappt	  vinklad	  fram.	  Bra	  
benstomme.	  Fin	  kropp.	  Borde	  ha	  en	  bättre	  överlinje.	  Välvinklad	  bak.	  Skulle	  önska	  effetktivare	  rörelser.	  Visas	  I	  lite	  
högt	  hull.	  
	  
	  
Wishingspring’s	  Ice	  Fairy	   	   FI17919/11	   	   s.	  23.01.2011	  
i.	  Hightide’s	  Knight	  Of	  York	   e.	  Wishingspring’s	  Fairy	  Princess	  
	  



Näyttely	  tulokset:	  
Kouvola	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  JUN	  EH	  
Erittäin	  hyvän	  tyyppinen	  mittausuhteiltaan	  oikea	  narttu,	  feminiininen	  pää.	  Kallo-‐osan	  tulee	  täyttyä.	  Tiukka	  purenta.	  
Hyvä	  kaulan	  pituus.	  Hieman	  etuasentoiset	  lavat.	  Erinomainen	  runko.	  Hyvät	  takakulmaukset,	  vahva	  raajaluusto.	  
Liikkuu	  kapeasti	  takaa,	  hyvä	  askelpituus.	  Esitetään	  hyvin.	  
	  
	  
Zero	  One’s	  WerySweetFaye	   FI23880/09	   	   s.	  24.03.2009	  
i.	  	  	  Newmix	  Cosworth	   	  	  	  	  	  e.	  Quadmir’s	  Divine	  Nekhbet	  
	  
Näyttely	  tulokset:	  
Tampere	  RY	  6.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  ERI	  2	  SA	  
Kookas	  narttu.	  Oik.	  rungon	  mittasuht.	  Kuono-‐osa	  voimakkaampi,	  muuten	  hyvä	  pää.	  Hyvä	  kaula.	  Hyvät	  lavat.	  
Rintakehä	  saisi	  olla	  syvempi.	  Erinom.	  raajaluusto,	  takakulm.	  ja	  hyvä	  matala	  kinner.	  Liikkuu	  hyvällä	  askelpit.	  Esitet.	  
hyvin.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  ________________________________________________________________	  

	  

KASVATTAJALUOKAT	  

	  
kennel	  Aamuhallan	  
	  
Lohja	  P	  15.1.2011,	  Eeva	  Anttinen,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1.	  
Ryhmän	  koirat	  poikkeavat	  toisistaan	  tyypiltään	  ja	  rakenteeltaan.	  Samankaltaisuus	  ja	  laatu	  löytyy	  koirien	  päistä	  ja	  ne	  
liikkuvat	  hyvin.	  
	  
	  
kennel	  Adamant’s	  
	  
Kajaani	  KV	  8.1.2011,	  Tiina	  Illukka,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KASV	  1	  KP	  
Korkealuokkainen	  ryhmä.	  Erinomaiset	  koot	  ja	  mittasuhteet.	  Kauniit	  päät	  ja	  enimmäkseen	  myös	  ilmeet.	  Liikkuvat	  
pitkällä	  rodunomaisella	  askeleella.	  Onnittelut!	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  KASV	  1	  KP	  
Very	  nice	  group,	  high	  quality	  head,	  beautiful	  expression.	  Excellent	  size.	  Nice	  body.	  Excellent	  bone.	  Moved	  well.	  Some	  
tails	  a	  little	  high	  in	  movement.	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  



What	  a	  lovely	  group.	  So	  true	  to	  breed	  type.	  Excellent	  heads.	  Correct	  expression.	  I’m	  really	  impressed.	  Top	  quality	  of	  
the	  breed.	  Thanks	  for	  sharing	  with	  me.	  
Lappeenranta	  KV	  24.4.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
3	  yhdistelmää,	  ryhmä	  korkeatasoisia,	  mittasuhteiltaan	  oikeita,	  miellyttävä	  ilmeisiä	  springereitä,	  kauniit	  päät,	  hyvät	  
ylälinjat,	  kauniit	  rakenteet.	  
Jyväskylä	  KV	  19.11.2011;	  Ivan	  Vasiljevic,	  Serbia	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  	  
They	  are	  very	  similar	  in	  types	  generally.	  Exc.	  types.	  You	  can	  recognize	  the	  breeding.	  It’s	  not	  very	  easy	  to	  find	  a	  group	  
like	  this	  quality	  nowadays.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  	  
Ryhmä	  erittäin	  hyvän	  tyyppisiä,	  korkealaatuisia	  rotunsa	  edustajia.	  Kauniit	  päät	  ja	  ilmeet.	  Erinomaiset	  rakenteet.	  
Kauniit	  pitkät	  liikkeet.	  
Helsinki	  KV	  3.12.2011	  ”HELSINKI	  WINNER	  2011”;	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KASV	  1	  KP	  
Erinomaisen	  tasainen	  ja	  kaunis	  ryhmä	  terverakenteisia	  koiria.	  Hyvät	  mittasuhteet	  ja	  luustot,	  hyvät	  päänmuodot.	  
Kauniit	  ylälinjat,	  erinomaiset	  kulmaukset	  ja	  hyvin	  rodunomaiset	  liikkeet.	  Huippu	  kasvatustyötä.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Härlig	  grupp	  från	  4	  kombinationer.	  Alla	  med	  femininska	  huvuden	  och	  uttryck.	  Fina	  konstruktioner.	  Perfekt	  balans.	  
Vackra	  rörelser.	  Fa	  uppfödare	  av	  världsklass.	  
	  
	  
kennel	  Baskethill’s	  
	  
Raahe	  R	  29.1.2011,	  Elena	  Ruskovaara,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KASV	  1,	  KP	  
Erittäin	  kaunis	  ryhmä	  linjakkaita	  tasapainoisia	  mukavasti	  käyttäytyviä	  springereitä.	  Kaksi	  yhdistelmää.	  Onnea	  
kasvattajalle	  rodunomaisen	  tyypin	  vakiinnuttamisesta.	  
	  
	  
kennel	  Blacktan	  Sirius	  
	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KASV	  2	  
Kaikki	  samasta	  pentueesta.	  Oikeat	  tai	  riittävät	  mittasuhteet.	  Muutamalla	  korkeat	  kulmakaaret	  ja	  pyöreyttä	  kallossa.	  
Kaulat	  voisivat	  olla	  tyylikkäämmät.	  Hyvät	  rungot.	  Osalla	  ylipainoa.	  Riittävä	  askelpituus.	  
	  
	  
kennel	  Grouseseeker’s	  
	  
Tervola	  RY	  23.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Kahdesta	  yhdistelmästä	  koostuva	  kasvattajaryhmä,	  koirilla	  oikeat	  mittasuhteet,	  kauniit	  päät	  ja	  ilmeet,	  rodunomaiset	  
kulmaukset,	  oikealaatuiset	  karvapeitteet,	  rodunomaiset	  liikkeet.	  
	  
	  



kennel	  Hightide’s	  
	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  KASV	  2	  
Strong	  and	  high.	  Heavy	  head.	  Excellent	  bone.	  Excellent	  chest.	  Free	  movement.	  Very	  good	  type.	  
Laihia	  R	  26.2.2011,	  Saija	  Juutilainen,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KASV	  1	  KP	  
Miellyttävä	  ryhmä	  springereitä	  kolmesta	  eri	  yhdistelmästä.	  Kaikilla	  erinomainen	  sukupuolileima.	  Hienot	  raajaluustot	  
ja	  käpälät.	  Kauniit	  ylälinjat	  myös	  liikkeessä.	  Mukavat	  oikealaatuiset	  hapsut.	  Hienot	  luonteet.	  Onnittelut	  kasvattajalle	  
taitavasta	  työstä.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KASV	  2	  KP	  
Oikeanmallisia,	  hieman	  erikokoisia	  koiria.	  Hyvät	  päät,	  rakenteet	  ja	  luonteet.	  
Ruovesi	  R	  25.4.2011,	  Tapio	  Eerola,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Riittävän	  tasainen	  ryhmä,	  jossa	  yhtenevät	  pääntyypit,	  mittasuhteet	  ja	  rakenteet.	  Kaikilla	  oikea	  karvanlaatu,	  liikkuvat	  
hyvin.	  	  
	  
	  
kennel	  Icicle’s	  
	  
Tampere	  RY	  06.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  2	  	  KP	  
Ryhmä	  koostuu	  kahdesta	  eri	  yhdist.	  Yksi	  koirista	  poikkeaa	  mittasuhteiltaan.	  Kaikilla	  hyvät	  päät,	  erinom.	  ilmeet,	  
tummat	  silmät.	  Vahvat	  raajaluustot.	  Täytel.	  rungot.	  Kaikilla	  tasapain.	  liikkeet,	  mutta	  askelmittaa	  toivoisin	  enemmän.	  
Hyvää	  kasvatustyötä.	  Onnittelut	  kasvattajalle.	  
	  
	  
kennel	  Kahdensiskon	  
	  
Tampere	  RY	  13.11.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  	  KP	  	  
Ryhmä	  koostuu	  samasta	  pentueesta.	  Kaikki	  ryh	  esitetyt	  koirat	  ovat	  erinom	  rotutyyp.	  Ne	  ovat	  linjakkaita	  ja	  
mittasuhteiltaan	  oikeita.	  Erinomaiset	  raajaluustot	  ja	  hyvät	  maata	  voittavat	  liikkeet.	  Selvät	  sukupuolileimat.	  
Onnittelut	  kasvattajalle	  !	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KASV	  3	  KP	  
Tilltalande	  grupp.	  En	  kombination.	  Mycket	  fina	  huvuden.	  Bra	  halsar.	  Fin	  könsprägel.	  Utmärkta	  rörelser.	  Lycka	  till	  
vidare.	  
	  
	  
kennel	  Korppalon	  
	  
Sipoo	  R	  	  17.4.2011,	  Rainer	  Vuorinen,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Kaikilla	  hyvät	  mittasuhteet.	  Siistit	  päät.	  Tilavat,	  hyvät	  rungot.	  Hyvin	  kulmautuneet	  raajat	  ja	  hyvät	  vapaat	  liikkeet.	  
Siistiä	  kasvatustyötä!	  
	  
	  



kennel	  Ocean	  Pitfal	  
	  
Turku	  KV	  23.1.2011,	  Jean-‐Jacques	  Dupas,	  Ranska	  
Tulos:	  	  KASV	  3	  
Very	  good	  type.	  Excellent	  size.	  Well	  balanced.	  Very	  good	  bone.	  Excellent	  topline.	  Very	  good	  angulations.	  Moved	  free.	  
Kouvola	  R	  	  5.3.2011,	  Hannele	  Jokisilta,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KASV	  1	  KP	  
Hyvät	  sukupuolileimat.	  Hieman	  kokovaihtelua.	  Hyvät	  rakenteet.	  Voimakkaat	  luustot.	  Oikeat	  mittasuhteet.	  
Hirvensalmi	  RY	  9.4.2011,	  Harto	  Stockmari,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Kolmesta	  yhdistelmästä	  koostuva	  kasvattajaluokka,	  oikeat	  mittasuhteet,	  kauniit	  päät,	  hyvät	  rungot.	  Oikealaatuiset	  
karvapeitteet,	  tyypilliset	  liikkeet.	  
Jyväskylä	  KV	  20.11.2011;	  Eeva	  Rautala,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  2	  KP	  	  
Ryhmä	  hyväntyyppisiä,	  voimakkaita	  rotunsa	  edustajia,	  joilla	  kauniit	  päät,	  hieman	  kaulanahkaa.	  Hyvät	  rungon	  
pituudet	  ja	  luustot.	  Etukulmaukset	  ja	  selkälinjat	  saisivat	  olla	  paremmat.	  
	  
	  
kennel	  Sweetie-‐pie	  
	  
Tampere	  RY	  06.12.2011;	  Kirsi	  Nieminen,	  Suomi	  
Tulos:	  KASV	  1	  	  KP	  	  
Ryhmä	  koost.	  4	  eri	  yhdist.	  Kaikilla	  oik.	  rungon	  muttasuht.	  Kauniit	  päät,	  hyvät	  ilmeet.	  Erinom.	  raajaluustot	  ja	  
kulmaukset.	  Koirat	  eri	  ikäisiä	  mikä	  näkyy	  rungoissa.	  Hyvää	  kasvat.	  työ.	  Onnittelut	  kasvattajalle.	  
	  
	  
kennel	  Watermark	  	  
	  
Vaasa	  KV	  10.4.2011,	  Niina	  Karlsdotter,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KASV	  1	  KP	  
Fin	  grupp	  dår	  dack	  en	  individ	  skiljer	  ut	  lite	  beträffande	  fårg	  o.	  stårlek.	  Trevliga	  huvuden.	  Bra	  ögon	  o.	  öron.	  
Välutvecklad	  i	  kroppen.	  Bra	  ben	  fölter	  o.	  vinklar.	  Utm.	  rörelser	  från	  sidan.	  Fin	  pälskvalitet.	  	  
	  
	  
kennel	  Wildomar’s	  	  
	  
PuppyCup	  19.2.2011,	  Leni	  Finne,	  Suomi	  
Tulos:	  	  KASV	  1	  KP	  
Kaikki	  samasta	  pentueesta.	  Oikeat	  mittasuhteet	  ja	  oikealinjaiset	  päät.	  Miellyttävät	  ilmeet.	  Hyvät	  rungot	  ja	  liikkeet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  KASV	  3	  KP	  
Typical	  dogs.	  Be	  a	  bit	  aware	  of	  the	  size	  of	  the	  dogs	  and	  the	  eye	  color.	  Take	  care	  of	  the	  front	  and	  try	  to	  develop	  a	  
better	  shoulder	  angulations.	  You	  have	  lovely	  coats	  and	  coat	  structures	  and	  the	  most	  important,	  lovely	  temperaments.	  
Helsinki	  KV	  4.12.2011	  ”VOITTAJA	  2011”;	  Henric	  Fryckstrand,	  Ruotsi	  
Tulos:	  KASV	  2	  KP	  
3	  kombinationer.	  Genomgäende	  bra	  rörelser.	  Fina	  huvuden.	  Bra	  helheter.	  Fin	  könsprägel.	  Lycka	  till	  vidare.	  
	  
	  
kennel	  Wishingspring’s	  	  



	  
Lahti	  KV	  22.4.2011;	  Jessie	  Borregård-‐Madsen,	  Tanska	  
Tulos:	  KASV	  2	  KP	  
Class	  with	  three	  compinations.	  Very	  typical	  heads,	  with	  correct	  springer	  expression.	  Take	  care	  of	  eye	  color.	  They	  all	  
have	  nice	  substance	  and	  good	  coat	  structure	  and	  lovely	  temperament.	  
	  
	  
	  
	   	  	  ________________________________________________________________	  

	  

JÄLKELÄISLUOKAT	  

	  
	  
	  
	  
	   	  ________________________________________________________________	  

	  
JÄLJESTÄMISKOKEIDEN	  TULOKSET	  
UROKSET	  

	  
	  
	   	  ________________________________________________________________	  

	  
JÄLJESTÄMISKOKEIDEN	  TULOKSET	  
NARTUT	  

	  
	  
Mayamore	  Baby	  Romanze	   S40813/2009	  	   s.	  28.05.2009	  
i.	  	  Barecho	  Hold	  Your	  Horses	  At	  Peasblossom	  	  	  	  	  e.	  Goldflame’s	  Rosewood	  
	  
Metsästyskoirien	  jäljestämiskoe:	  
Ahvenanmaa	  	  28.08.2011;	  Tuija	  Sällylä,	  Suomi	  
Tulos:	  AVO	  0,	  pisteet:	  0	  
Jäljestämiskokeen	  tulokset:	  
a.)	  Jäljestämishalukkuus:	  Pistemäärä	  	  0.	  
b.)	  Jäljestämisvarmuus:	  Pistemäärä	  0.	  
c.)	  Työskentelyn	  etenevyys:	  Pistemäärä	  0.	  
d.)	  Lähdön,	  kulmauksien,	  makauksien	  ja	  katkon	  selvittämiskyky,	  
sekä	  tiedottaminen	  /	  kaadolla	  haukkuminen:	  Pistemäärä	  0.	  
e.)	  Käyttäytyminen	  kaadolla:	  Pistemäärä	  0.	  
f.)	  Yhteisvaikutelma:	  Pistemäärä	  0.	  



Laukauksien	  sieto:	  Hyväksytty	  
	  
Koeselostus:	  	  
Koiralle	  voisi	  osoittaa	  vielä	  huolellisemmin	  alku,	  koira	  lähtee	  alkukreppien	  jälkeen	  maavainua	  käyttäen	  reippaasti	  	  ja	  
iloisesti	  jäljelle.	  Tekee	  heti	  alussa	  ensimmäisen	  tarkastuksen	  kuusien	  ympäri,	  mutta	  selvittää	  sen	  itse	  ja	  jäljestys	  
jatkuu	  lähes	  kulmalle	  asti	  hyvätahtisena,	  oikaisi	  kulman	  seuratessa	  muita	  jälkiä	  eikä	  jäljen	  ylitettyään	  lähtenyt	  jäljelle,	  
ensimmäinen	  hukka.	  Toinen	  osuus	  oli	  samanlaista	  jäljestystä	  ja	  ennen	  kulmaa	  pusikossa	  ajautuu	  niin	  kauas	  jäljestä,	  
että	  joudutaan	  palauttamaan	  jäljelle.	  Koiran	  keskittymiskyky	  jäljestykseen	  kärsii	  loppuosuuksilla	  ja	  viimeistä	  osuutta	  
jäljestettiin	  ensin	  hyvin	  ja	  kuusikossa	  ajaudututtiin	  kauaksi	  jäljeltä	  ja	  koe	  keskeytettiin.	  Ajoittain	  erinomaista,	  tarkkaa	  
ja	  iloista	  jäljestystä,	  mutta	  tänään	  ei	  jaksanut	  täysin	  keskittyä	  tehtävään.	  Ohjaajan	  ja	  koiran	  yhteistyö	  oli	  hyvä,	  
ohjaaja	  luotti	  koiraansa.	  
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TAIPUMUSKOE	  TULOKSET	  
UROKSET	  
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TAIPUMUSKOE	  TULOKSET	  
NARTUT	  
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TOTTELEVAISUUSKOE	  TULOKSET	  
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LUONNETESTI	  TULOKSET	  
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LUONNETESTI	  TULOKSET	  
NARTUT	  
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