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UROKSET 
 
AKU 
FIN31751/05 s.5.6.2005 i. North Maiden`s Forest Gump e. Alexway`s Romantic Rose 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania PEK 1 KP, ROP-pentu. Correct head with 
good expression, ear set a bit too far, correct neck, good top- and underline, upstanding rear and front 
quarters, good general pigmentation, very nice temperament, needs a bit more practise for shows, free 
movement. Muurola 22.4 Markku Santamäki JUN EH 1. Sopivan kokoinen ja oikeat mittasuhteet, 
hyvä pää, hyvä rinnan syvyys, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, tasapainoiset liikkeet, hyvä väritys, 
rungon tulee vielä kehittyä. Rovaniemi 27.5 Markku Santamäki JUN EH 1. Sopivan kokoinen, 
oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja kaula, riittävä luusto, rintakehä vielä kesken, hyvät raajojen 
kulmaukset, tasapainoiset liikkeet, käyttäytyy hyvin.  Rovaniemi KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari 
JUN ERI 1, VARA-SERT. Good type, nice head, bit straight shoulders, but long upper arm, gold 
balance and substance to his age, a bit short croup, moved ok, but a bit wide in front. Keminmaa 22.-
23.7 Harri Lehkonen JUN ERI 1, PU1, SERT, VSP. Tasapainoisesti kehittynyt nuori uros, miellyttävä 
pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, ikäisekseen hyvä runko, oikeanlaatuinen turkki, 
esiintyy reippaasti, liikkuu hyvällä askeleella, hieman leveästi edestä. Sodankylä 12.8 Paula 
Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 1, PU1, SERT, VSP. Vielä hieman kevyt, mutta erittäin kaunis, 
sopivankokoinen nuori uros, oikeanmuotoinen pää, tummat silmät, isot korvat, pitkä kaula, runko 
kaipaa vielä hieman lisää massaa ja tilavuutta, kiinteä selkä, hyvät takakulmaukset, erittäin kaunis 
hyvälaatuinen karva, kauniit värit, kiinteä ja jäntevä. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Rovaniemi 26.8 Risto Janné SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Iloinen, ystävällinen ja avoin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Sopivan laajaa, risteilevää hakua. Pirteää 
iloista työskentelyä. Käyttää pääasiassa ilmavainua. Yhteistyö mallikasta. Laukauksesta pysähtyy ja 
jatkaa. Hyvä metsästyskoiran alku. Hyväksytty. Jäljestys: Pääasiassa maavainulla melko tarkasti 
jäljellä. Kani hieman pelotti, mutta kiinnosti. Harjoitellen hyvä jäljestäjä. Hyväksytty. Vesityö: Ui 
erittäin hyvin ja mielellään. Jätti pukin 4m:n päähän veteen. Hylätty. Tottelevaisuus: Tottelee hyvin 
ohjaajaansa. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Yhteistyö toimii hyvin, paitsi noudossa. 
Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
ALPACINO  
FIN28284/05 S. 11.5.05 I. Sweetie-pie Famoso e. Korpinotkon Cleopatra 
Spanieleiden vesilintukokeet: Ii 26.8 ylit Jyrki Vuopohja tuom Jukka Karinen A 3 B 3 C 4 D 4 E 
3 F 3 G 3 yht 97 p AVO 2. Tenuksi kutsuttua 1,2 v walesiurosta kokeiltiin Kantolanrannan maastoissa 
2 erässä 1 t 10 min. Haku ilmavainuista risteilyä ohjaajan edessä jääden ajoittain liian kapeaksi, muuten 
hyvin etenevää. Ylösajo todettiin lehtokurpalla. Koira merkkasi hajun mutta oli vähän ihmeissään 
hajukentässä. Ei nähnyt linnun nousua, mutta ylösajo oli kiistaton. Erien aikana löysi kuolleen tavin ja 
lehtokurpalla saatiin täydellinen lintutyö sivuampujan ansiosta. Kurppa löytyi nopeasti ohjattuna 
myötätuulesta. Noudot ripeät, noudot mallikkaat ohjaajalle käteen. Riistaote varma. Työskenteli 
mielellään vedessä ja oli myös ohjattavissa uimasillaan. Tottelevaisuus rakoili vähän taivaanvuohien 
kanssa. Miellyttävä nuori lupaava koira, jolta voidaan odottaa tulevaisuudessa paljon. Ii 27.8 ylit Ari 
Grönstrand tuom Jukka Karinen A 3 B 4 C 4 D 4 E 3 F 3 G 3 yht 100 p AVO 1 1,2 v. Walesiuros 



Tenua kokeiltiin Kantolan maastossa 2 t. Haku oli erän alussa vesihakua uiden ollen hyvää. Koira väsyi 
ja haku suppeni. Kurpalle siirryttäessä parani. Ylösajot taviparvella joka laski koiran eteen ja kahdella 
kurpalla jotka olivat kiistattomia ja ennakoitavissa. Riistatyöt tavilla ja kurpalla, jotka löytyivät hyvin. 
Noudot ohjaajan käteen. Työskenteli alussa halukkaasti uiden ollen myös ohjattavissa. Tottelevaisuus 
tyydyttävää. Koira lähti noutoihin käskystä. Kokonaisvaikutukseltaan toimiva nuori koira joka oli 
tänään hieman väsynyt. Ajan myötä yltää vielä korkeampiin pisteisiin. Ii 3.9. ylit Jyrki Vuopohja 
tuom Pekka Eskola A 4 B 4 C 3 D 3 E 4 F 4 G 4 yht 106 p. AVO 1 Tenu nimistä walesiurosta 
kokeiltiin Korkiasaaren rantaluhdissa 2 koe-erässä yht. 1 h 15 min ajan. Maasto oli tähän koemuotoon 
hyvä. Riistakosketuksiin päästiin koiran ylösajamalla heinäsorsa parvella (2 lintua). Näistä toinen 
saatiin saaliiksi. Tenun haku oli sopivavauhtista hyvin etenevää, sopivavauhtista ja hyvin kuljetun 
maaston kattavaa riistalle pyrkivää hakua. Sorsien ja lehtikurpan ylösajot ennakoitavissa ja 
kiistattomia. Pysähtyi käskystä molemmille.  Ohjaajan pudottaman heinäsorsan Tenu löysi ohjattuna 
nopeasti ja toi elävänä ohjaajan käteen. Ui mielellään ja on ohjattavissa vesialueella. Yhteistyö sujuvaa. 
Kokonaiskuvaksi jäi tehokas pari ohjaajan paniikin omaisesta jännittämisestä huolimatta (koira ei 
jännittänyt). 
 
AVONLEA`S ANGUS ARDBEG 
N17799/03 s. 14.8.2003 i. Iog Av Vettin e. Dalville Mary Poppins 
Näyttelyt: Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi VAL ERI 4, SERT, FIN 
MVA. Charmant hane på mindre sidan, mycket bra huvud och uttryck, välutfylld bröstkorg som kunde 
vara mera utfylld, utmärkt stomme och fötter, bra rygg. litet armbågsvid, utmärkt päls och kondition, 
rör sig bra bak, kunde ta för sig bättre fram. Tampere 10.6 Beata Petkevica, Latvia VAL ERI 3 PU4. 
Very good type, nice proportions of head, excellent pigmentation, nice expression, correct ear 
placement, good neck, good bones, a little bit too short in legs, good volume of body, correct tail 
placement, very nice temperament.  
 
BENCHMARK HAWDDAMOR  
FIN30093/03 s. 30.5.2003 i. Kastalian Tickety-Poo e. Benton Deep Feelings 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH. Overall good type, nice head a little 
full behind the eyes, dark eye, reasonable shoulders, good laver angulation, nice length of back, good 
hind angulation, moved well. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO ERI 
2. Huvud med bra längd, litet broskig i öronsättningen, kraftfull kropp med bra proportioner, utmärkt 
stomme och fötter, starkt lår, något rak i överarmen, bra päls, rör sig aktivt och med kraft i baksteget. 
Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 1. Voimakas, maskuliininen uros, 
pitkä komea pää, tummat silmät, pitkä kaula, hyvä rungon syvyys ja tilavuus, alhaalta kapeat 
etuliikkeet, erinomaiset takakulmaukset, hyvä selkälinja, erinomainen turkki ja väri.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Mouhijärvi 19.8 Tero Mettälä SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Iloinen koira, joka tervehtii ihmisiä innokkaasti tulemalla syliin asti. Koirienkin kanssa tullaan hyvin 
toimeen. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Erittäin laajaa juoksentelua, koiraa ei juuri päästy näkemään, 
vasta loppuajalla koira väsyi ja alkoi kulkea ohjaajan jaloissa, varsinaista työskentelyä ei ollut 
havaittavissa. Tulee useiden käskyjen jälkeen luo ja antaa kytkeä itsensä. Hylätty. Jäljestys: Ohjattu, 
varma lähtö, jonka jälkeen itsenäistä, pääosin maavainuista jäljestystä, tarkasti siksak-kuvioin kaadolle 
asti, jonka nuuhki ja näykki. Kannattaisi kokeilla myös verijälkeä! Hyväksytty. Vesityö: Innokkaasti 
ensi kehotuksesta veteen, josta tuo pukin rannalle. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hessu voisi totella 
metsässä emäntäänsä hieman kuuliaisemmin. Hylätty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Oikein mukava 
pari ja ihastuttava koira, joka tosin kaipaa vielä hieman malttia. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 



BENCHMARK HEDFA HYD LLOER 
FIN30093/03 s. 30.5.2003 i. Kastalian Tickety-Poo e. Benton Deep Feelings 
Näyttelyt: Loviisa 23.4 Merja Järnstedt AVO ERI 1, PU1, SERT, ROP. Erittäin kaunis kokonaisuus, 
tiivis, hyvärakenteinen riittävän vahva uros, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä turkki, liikkuu erittäin 
kauniisti. Hamina 13.-14.5 Kirsi Nieminen AVO ERI 1, PU1, SERT, VSP. Erinomaista tyyppiä oleva 
uros, oikeat rungon mittasuhteet, hieman taakse laskeva kallo-osa, alaleuka voisi olla voimakkaampi, 
hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen yläosa, täyteläinen rinta, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin, esitetään 
ammattitaidolla. Sysmä 20.5 Paula Rekiranta AVO ERI 1, PU1, SERT, ROP. Tyypiltään 
erinomainen, mittasuhteet oikeat, uros, jolla oikean mallinen pää, tyylikäs kaula ja selkälinja, erittäin 
hyvä eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, hieman korkea kinner, hyvä karvapeite, 
erinomaiset sivuliikkeet, hieman leveä edestä. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH 3. 
Well balanced head with nice dark eye, god neck & shoulders, good feet, well balanced overall, I 
would like him to be a little more outgoing & believe this would reflect him better movement.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Mouhijärvi 19.8 Tero Mettälä SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Hieman varautunut, päästää kuitenkin luo. Koiria ei ujostele. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Suppeaa 
kulkemista, lähinnä ohjaajaa tarkistellen. Välillä pieniä pistoja. Laukauksesta hetkeksi innostuu, mutta 
laantuu pikaisesti syömään heinää. Tottelee ensi käskyä ja antaa kytkeä. Hylätty. Jäljestys: Varovainen 
ohjattu lähtö, jonka jälkeen koiralta loppuu usko itseensä ja se jää ihmetellen katselemaan ohjaajaa. 
Koira ei jatka jäljestystä 10 min aikana. Hylätty. Vesityö: Useiden kehotusten jälkeen tuo pukin 
rannalle. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Tottelee ohjaajaa hyvin. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Hyvä työpari. Roi vaatii vielä totuttelua metsässä kulkemiseen ilman laumaansa 
saadakseen hieman itsevarmuutta. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
BENCHMARK HYFRYD  
FIN30093/03 s. 30.5.2003 i. Kastalian Tickety-Poo e. Benton Deep Feelings 
Näyttelyt: Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä AVO ERI 1. Excellent 
proportions of head, neck and body, correct expression, loin should be shorter, little bit slope in croup, 
movement enough powerful and light, should be more parallel in front, excellent temperament. 
Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO ERI 1, VARA-CACIB. Ädelt 
välmejslat huvud, fint uttryck, bra bröstdjup, kunde ha lite mera kraft i helhetsbilden och fastare 
framtassar, päls i fällning, rör sig aktivt, litet vid fram, typiskt temperament.  
 
BENCHMARK JEST CYMRO 
FIN14709/05 s. 2.11.2004 i. Kastalian Tickety-Poo e. Benton Deep Feelings  
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti JUN EH 2. Hyväntyyppinen, urosmainen, 
hyväluonteinen, kaunis uroksen pää, erinomainen ilme, vahva purenta, hyvin pitkä kaula, vahva selkä, 
takaosa voisi olla hieman voimakkaampi, hyvä rinnansyvyys, hieman ulkonevat kyynärpäät josta 
etuliikkeet hieman kärsivät, kaunis väritys, hyvä häntä, hyvä luonne. Lappeenranta KV 15.-17.4 
Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO ERI 2. Excellent proportions of head, neck and body, nice head, 
correct expression, little bit short and straight upper arm, movement very powerful and light, elbows 
should be closer to the body, excellent temperament. Vaasa 29.-30.4 Gerry Hickey, Irlanti JUN EH 
1. Nice head, excellent neck & shoulder, good topline, nice stifle & hock, this dog is well made except 
his front is too upright but he did not settle well and did not show well. Karkku 28.5 Graham Tain, 
Iso-Britannia NUO ERI 1, PU4, SERT. Has a true welsh expression, dark eye, good bite, nice neck & 
shoulders, he stands on god feet, has good ribs, nice rear angulation, overall a well balanced dog. 
Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi NUO ERI 1, VARA-SERT. Välmejslat 
och välutfylld huvud, fin könsprägel, kunde ha haft aningen mer längd, mycket bra hals och rygg, som 



inte önskas kortare, utmärkt stomme, rak överarm och litet armbågsvid, rör sig aktivt. Pori 1.-2.7 
Paavo Mattila NUO ERI 1, PU1, SERT, VSP. Erinomainen uros, kaunis ilmeikäs pää, erinomainen 
kaula, runko ja luusto, tyylikäs ylälinja, erinomainen karva, kaunis väri, hyvät tehokkaat liikkeet, 
miellyttävä luonne.  Mikkeli KV 29.-30.7 Eugen Megelea, Romania NUO ERI3, PU3, VARA-SERT. 
Good head, elegant neck, firm topline, shoulders a bit turned out, good quality hair. Porvoo 9.-10.9 Per 
Iversen, Norja NUO ERI 1, PU3, SERT. Utmärkt typ och könsprägel, en väl balanserad unghane, 
mycket typiskt huvud, utmärkt hals, väl kroppad för sin alder och välvinklad bak, kunde vara lite 
starmare I fronten, bra ben och tassar, mycket bra rörelser från sidan, välvisad, välpresenterad. 
Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia NUO EH. Good strong dog with lovely head & 
expression, good bone & substance, although well sprung ribs, correct length of back, good strong 
hindquarters, nice short hocks, a little wide in shoulders, front erratic. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos 
Fernandez Renau, Espanja KÄY ERI 1, PU1, SERT, FIN MVA, CACIB, VSP. Sound dog, makes a 
nice picture on the move, I like his proportions, he needs a little more coat to finish the picture. 
Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY ERI 1. Erittäin komea, tasapainoinen 
ja tyylikäs uros, erinomainen pää, hyvät silmät ja korvat, pitkä kaula, hyvä rungon pituus ja tilavuus, 
kiinteä ja lihaksikas, erinomainen raajojen kulmaukset, selästä hieman laineikas, mutta sileä ja hyvin 
kunnostettu turkki.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Vehmaa 11.8 Jarkko Wiklund SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Rauhallinen. Suhtautuminen muihin koiriin avoin ja välitön. Suhtautumiin ihmisiin iloinen ja 
sosiaalinen. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Riittävän laaja. Reipas ja iloisen innokas. Maavainuinen. 
Yhteistyö erittäin hyvä. Laukauksesta tehostuu ja innostuu. Hyväksytty. Jäljestys: Maavainuinen, 
hieman epävarma. Kaato kiinnosti. Hyväksytty. Vesityö: Ui halukkaasti. Tuo riistapukin ohjaajalle 
käteen. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Erittäin hyvä. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Rauhallinen mukava pari. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
BENCHMARK MATRICS  
FIN46256/05 s. 27.8.2005 i. Twigle Infinity e. Benchmark Haf Breuddwyd 
Näyttelyt: Kotka 29.-30.7 Maudie Burge, Irlanti JUN ERI 1, PU1, SERT, VSP. Very typical for the 
breed, good head & dark eye, ears well set, correct foreface, good bone & front, good reach of neck & 
lay-back of shoulder, good spring of rib, correct topline & tail set, good bend of stifle, in good coat, 
moves well. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja JUN ERI 1, VARA-SERT. 1 år gammalt hane, mycket 
bra storlek och typ, mycket bra huvud för sin alder, bra hals, kropp välvinklad, bak rör sig med bra 
drive, ännu lite lös I fronten, önskar lite mera generöst bakställ, aningen mer vinklar. Valkeala 12.11 
Elena Ruskovaara JUN ERI 1, PU3, SERT. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, oikea 
sukupuolileima, erinomainen nuoren uroksen pää, levollinen ilme, pitkä kaula ja tarpeeksi runkoa tähän 
ikään, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja eturinta selvempi, liikkuu ikäisekseen hyvin, 
esitetään edukseen vaikka koira on hiukan hämillään. Tampere 6.12 Raija Tammelin JUN ERI 1, 
PU2, SERT. Maskuliininen juniori, jolla muuten kaunis pää, mutta hieman voimakkaat otsaluut, oikea 
hymyilevä ilme, kaunis kaula, ylälinja tulossa, luisu lantio, sopiva luusto, etukulmauksia voisi olla 
hieman enemmän, liikkuu hyvällä askelpituudella hieman avoimin kyynärpäin, hyvä karva ja hapsut, 
miellyttävä luonne. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH 4. Normaalisti 
kehittynyt, lyhytrunkoinen nuori uros, hieman korkeajalkainen, hyvä pään pituus, hieman korkea 
otsapenger, tummat silmät, pitkä kaula, pysty lapa ja olkavarsi, litteät käpälät, rintakehä kaipaa vielä 
lisää syvyyttä ja eturinta täytettä, hyvä takaosa, kaunis turkki ja väri. 



 
 
BENTON EVERYBODY DUCK KANS & FIN & S (u) & N & MVA ITV-00 PMV-02 SV-02 V-
03  
FIN26147/98 s. 6.5.1998 i. Mandeville Rober Ribbons e. Don’s Take Off To Benton 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi VAL ERI 1, PU1, ROP. Utmärkt typ, väl 
balanserad, mycket vackert hane, maskulint välformat huvud, väl utfylld nosparti, mörka vackra ögon, 
välplaserade öron, bra bett, ljuvligt uttryck, bra hals, lite onödigt mycket hals skin, harmoniska vinklar 
fram & bak, kunde ha starmare överlinje, väl kroppad, utmärkt ben & tassar, fin lårbredd, vackert päls, 
väl presenterad, nyttjar sin svans väl, rör sig med bra steg, härligt temperament, väl uppvisad! Helsinki 
KV 20.-21.5 Tiina Illukka VET ERI 1, PU1, ROP-veteraani, ROP. Voimakas ja tyylikäs kokonaisuus, 
erittäin kaunis pää, upea kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut vahva luusto, täyteläinen runko, esitetään 
erinomaisessa kunnossa, kantaa itsensä liikkeessä hyvin. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia 
VET EH 2. Nice head, kind eye, good bite, good shoulders, well ribbed but a shade long in back, 
moved happily sound & truly. Forssa 18.6 Javier Sanchez Fernandez, Espanja VET, ERI1, PU2, 
ROP VET. Excellent dog, 8 years old, good bone, good front, feet and angulations. Excellent neck and 
shoulders. The outline is very good for his age.  
 
BENTON IT’S ABOUT TIME 
FIN26735/00 s.11.5.2000 i. Rwyn Lucky Luce e. Benton Delaware Storm 
Näyttelyt: Lohja 4.6 Paula Rekiranta KÄY H. Matalaraajainen, hyvä kaula, kuono-osa saisi olla 
hieman pidempi, hyvät korvat, hyvä kaula ja eturinta, tilava rintakehä, hieman niukka polvikulma, 
pitkähkö lanneosa, hieman huolimattomasti trimmattu karvapeite, leveät etuliikkeet ja löysät 
kyynärpäät, hyvä luonne. Mäntsälä 23.7 Saija Juutilainen AVO ERI 1, PU2, VARA-SERT. 6-v 
erinomainen sukupuolileima, hyvä pään pituus, kohtuullinen korvien koko, hyvä vahva ylälinja, vahva 
runko, antaa etumatalan kuvan, hyvä takaosa, liikkuu hyvällä askelpituudella, edestä löysin kyynärpäin, 
kaunis karva, hyvä luonne, kauniisti esitetty. 
 
BENTON KINGS GROSS KANS & FIN & RUS MVA, RKF CHAMPION 
FIN35278/01 s.3.8.2001 i. Benton Everybody Duck e. Benton Delaware Storm  
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Very well balanced dog, with nice 
head & kind eye, he has good shoulders, legs & feet, he is well ribbed with a correct overall body 
properties. 
 
BENTON LOOKIN' FOR DUCK FIN MVA 
FIN20818/02 s. 26.3.2002 i. Don’s Tt e. Benton Garden Party 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti VAL EH 3. Tyypiltään erittäin miellyttävä, 
urosmainen, sopivan kokoinen, sopusuhtainen, miellyttävä pää, hyvät ja oikea-asentoiset korvat, hyvä 
purenta, eturinta voisi olla selvempi, hyväluustoinen, hyvä runko, takaliikkeet saisivat olla 
voimakkaammat ja leveämmät, liikkuu hieman leveästi edestä, tyyppinä keskimäärin kaunis, hyvä 
karvanlaatu, hyvä väritys. Lahti KV 22.-23.4 Hans Lehtinen VAL ERI 2, PU2, VARA-CACIB. 
Kauniit mittasuhteet, erittäin kaunis ja ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen luusto, hyvin 
kehittynyt runko, hieman korkea kinner, saisi liikkua paremmin askelin edestä, erinomainen 
karvanlaatu. 
 



BENTON MADE FOR OZ   
FIN20634/03 s. 11.3.2003 i . Benton Everybody Duck e. Benton In My Dreams 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH. Overall good expression with a dark 
eye, a little full under the eye, good bite, adequate shoulders, good ribs & body properties, moved 
reasonable well but didn’t extended correctly. Forssa 18.6 Javier Sanchez Fernandez, Espanja AVO 
ERI 1, PU1, SERT, VSP. Excellent dog, masculine, well balanced, good front and feet, good 
angulations, the outline is very typical, colour and marking it very nice, he has high withers and very 
correct outline, first class head and expression, moves very well. Raisio 12.-13.8 Luis Catalan, 
Portugali AVO ERI 1, PU1, SERT, VSP. Typical nice head and expression, correct bite, good chest, 
good body in good coat conditions, moves well. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Pöytyä 26.8 Jarkko Wiklund SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Yleiskuva avoin, välitön ja iloinen. Muihin koiriin ja ihmisiin hyvin suhtautuva koira. Hyväksytty. 
Haku ja laukaus: Laajuus riittävä. Innokas, maavainuinen. Yhteistyö erittäin hyvä. Jatkaa laukauksesta. 
Hyväksytty. Jäljestys: Maavainuinen, varmaa, tarkkaa. Kaato kiinnosti. Rauhallinen hyvä jäljestys. 
Hyväksytty. Vesityö: Ui, mutta ei tuo pukkia. Hylätty. Tottelevaisuus: Erittäin hyvä. Hyväksytty. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Iloinen ohjaaja ja koira, miellyttävä pari. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
BENTON OLYMPIC GOLD 
FIN13797/04 s. 15.9.2003 i. Arkiew Moon Stroller e. Benton Garden Party 
Näyttelyt: Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti AVO ERI 1, PU2, SERT, VARA-CACIB. 3 
year old male very well presented and handled, good strong head type, correct bite, correct ear set, 
good bone, correct reach of neck, good angulation, coat in good condition, tight feet. Hyvinkää 21.10 
Joy Hartley, Iso-Britannia AVO ERI 1, PU4. Quality dog, excellent bone and body, lovely masculine 
head, lovely shoulders and front, excellent feet, correct length of back, short coupled, lovely hind 
angulations, moves well. 
 
BENTON ONE MORE DUCK KANS & FIN & N & S & PL MVA, PMJV-04, PMV-04, -05, NV-
04, -06 JV-04, V-04, -05, -06, EUV-06, MV-06, PL&PZNV-06 
FIN13795/04 s. 15.9.2003 i. Arkview Moonstroller e. Benton Garden Party 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia VAL ERI 3, PU3. Good headed dog with 
bright alert expression kind eye, good neck & shoulders, well ribbed, good overall balance, I would like 
more second thigh, moved well with extension, a little wide in front. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 
Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi VAL ERI 1, PU1, CACIB, EUV-06, ROP. Mycket hög klassig hane i 
super kondition, utmärkt huvud, uttryck och öron, korrekt överlinje, kraftig stomme, utmärkta fötter, 
djup, fin färg, utmärkt päls, rör sig mycket harmoniskt och ger en mycket tilltalande bild både stående 
och i rörelse. Tampere 10.6 Beata Petkevica, Latvia VAL ERI 1, PU1, ROP, BIS 2. Excellent type, 
very masculine head, good eyes and pigmentation, good bones, correct neck placement, enough 
forechest, good ribcage, good tail placement, good angulations behind, free parallel movement, 
excellent handling. Karjaa 9.7 Kirsti Louhi VAL ERI 1, PU1, ROP. Erinomaista tyyppiä oleva 
valiouros, jolla selvä sukupuolileima, hyvä ylälinja, hyvä pää, hyvin asettuneet korvat, hieman lyhyt 
olkavarsi, koira liikkuu avoimesti takaa, hieman leveästi edestä, muuten rodunomaisesti, vapaasti, hyvä 
karvanlaatu ja väritys. Mikkeli KV 29.-30.7 Eugen Megelea, Romania VAL ERI 1, PU1, CACIB, 
ROP, RYP-1, BIS-4. Beautiful head, elegant topline, I’d prefer elbows a bit closer to the chest, very 
good hindquarters with driving movement, good temper, good quality hair. Hämeenlinna KV 26.-27.8 
Tarja Hovila VAL ERI 1, PU1, CACIB, ROP. Upea rotunsa edustaja, erinomaista tyyppiä ja 
erinomaiset mittasuhteet, maskuliininen ihastuttava pää jossa erinomainen ilme, kaunis kaula ja 
ylälinja, olkavarsi voisi olla pidempi ja viistompi, muuten erinomaisesti kulmautunut, erinomainen 



runko jossa oikea syvyys ja leveys, hyvä eturinta, upeat raajat ja luusto, hyvin kaunis turkki oikeaa 
laatua, vapaat maatavoittavat liikkeet, iloinen viehättävä luonne. Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-
Britannia VAL ERI 1, PU1, ROP. Quality dog, sound, positive mover, lovely head and expression, 
good shoulders, front, bone and feet, strong topline, good ribs and quarters. Porvoo 9.-10.9 Per 
Iversen, Norja VAL ERI 1, PU1, ROP. 3år, utmärkt typ välbalanserad, maskulin hane med vackra 
linjer, härlight huvud och uttryck, utmärkt hals, välkroppad, mycket bra ben och tassar, rör sig med 
utmärkt drive från sedan, välvisad. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti VAL ERI 1, PU1, 
CACIB, ROP. 3 year old male, pleasure to watch on the move, moved with drive and steadyness, 
correct head type, correct stop, good reach of neck, good angulation, correct tight feet, coat in excellent 
condition. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia VAL ERI 1, PU1, ROP. This dog has one 
problem: he lives in Finland and not in UK, He has the best of everything, from the nose to the tip of 
his tail, most beautiful head and expression, excellent neck, shoulders, front and feet, correct length of 
back, excellent hindquarters, excellent movement, wish he were mine. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 
Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 1, PU1, CACIB, ROP. Erittäin komea, hyvärakenteinen ja 
tasapainoinen uros, oikeat mittasuhteet, erinomaisessa kunnossa, kiinteä ja lihaksikas, pitkä, voimakas 
uroksen pää, pitkä kaula, oikea selkälinja, erinomainen lusto ja raajojen kulmaukset, erittäin kaunis ja 
hyväkuntoinen turkki, täysin yhdensuuntaiset ja vakaat liikkeet, iloinen ystävällinen käytös. 
 
BENTON PIGS MIGHT FLY PMJV-05 
FIN16793/05 s. 24.1.2005 i. Chateau Suduiraut Av Vettin e. Benton Let’Em Talk 
Näyttelyt: Raisio 12.-13.8 Luis Catalan, Portugali NUO ERI 1, PU3, VARA-SERT. Typical well 
proportioned head, correct bite, well angulated, good body in coat conditions, moves well. Hyvinkää 
21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia NUO ERI 1, PU3, SERT. Lovely dog with beautiful masculine head 
and kind expression, excellent reach of neck, good bone, front, neck and shoulder, correct length of 
back, excellent hindquarters, well laid dousl hocks, excellent movement, quality throughout, just needs 
time to mature. 
 
BENTON SOMEBODY’S DUCK JV-06  
FIN16221/06 s. 7.1.2006 i. Benton Pigs Might Fly e. Benton No More Secrets  
Näyttelyt: Haapajärvi 12.8 Leila Kärkäs PEK 1 KP, ROP-pentu. Tällä hetkellä hieman matala, mutta 
melko kaunisti liikkuva nuori pentu, jolla kovin leveäasentoiset eturaajat, hyvä ilme, hieman syvä 
kallo, hyvä otsapenger ja kuono, hyvä ylälinja, runko ja takaosa, miellyttävä luonne ja hyvä karva, 
toivotaan että seuraavaksi kasvaa hieman raajakorkeutta. Pielavesi 27.8 Paula Rekiranta PEK 1 KP, 
ROP-pentu. Mittasuhteiltaan oikea urospentu, hyvä pää, hieman niukka otsapenger, hyvä kaula, oikea 
ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, riittävä rinnan syvyys, hyvä luusto, oikea turkin laatu, vapaat 
liikkeet. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 1, VARA-SERT. Hyvät 
mittasuhteet, erinomainen luusto, pitkä komea uroksen pää, eturinta vielä tyhjä ja rintakehä kaipaa lisää 
syvyyttä, erinomaiset takakulmaukset, vetävät liikkeet, kaunis turkki ja väri, erittäin lupaava nuori uros, 
jonka täytyy vain saada kehittyä valmiiksi. 
 
BENTON SO WHAT  
FIN16219/06 s.7.1.2006 i. Benton Pigs Might Fly e. Benton No More Secrets 
Näyttelyt: Tampere 10.6 Beata Petkevica, Latvia PEK 1 KP, ROP, BIS 1-pentu. Good bones, correct 
proportions of the head, enough pigmentation, correct placement of the ears, good length of neck, good 
body, good length of tail, correct angulations front and behind, parallel movement. Raisio 12.-13.8 
Luis Catalan, Portugali PEK 1 KP, ROP-pentu. Needs more training of the ring, good type, well 
proportioned head, correct bite, well angulated, good body, regular movement, a little bit shy. 



 
BONITON INDIANA JONES  
FIN28307/02 s. 12.5.2002 i. Red Royal’s Benedict e. Boniton Geena 
Näyttelyt: Tuuri 17.-18.6 Jorma Silta AVO H. Mittasuhteiltaan oikea, varsin lihavassa kunnossa 
esitettävä uros, jolla oikealinjainen pää, hyvä selkä, voimakas, jo hieman tynnyrimäinen rintakehä, 
vahva luusto, riittävästi kultautuneet raajat, kaunis turkki, miellyttävä luonne, hieman leveät etuliikkeet.  
 
BONITON MALCOLM 
FIN39832/05 s. 23.7.2005 i. Rocbee King Of The Hill e. Boniton Geena 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti PEK 1 KP, ROP-pentu. Tyypillinen, hyvin 
hoidettu pentu, tyylikäs ja voimakas, kaunis ja oikeailmeinen pää, hyvät korvat ja purenta, hyvä kaula 
ja selkä, sopusuhtainen, hyvin hoidettu turkki, kaunis väritys, hyvät tassut, liikkuu hyvin. Vesilahti 6.8 
Marjo Jaakkola JUN EH 2. Miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, 
ikäisekseen sopiva runko, hieman pitkä lanneosa, hyvin kulmautuneet takaraajat, antaa hieman 
matalaraajaisen vaikutelman mikä pudottaa palkintosijaa, liikkuu hyvällä askeleella, joskin etuosa saisi 
olla tiiviimpi. Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro JUN EH 1. Erittäin hyvä tyyppi & koko, vahva 
luusto, kaunis pää & ilme, pitkä kaula, oikea ylälinja, hieman pitkä selkä, hyvin kulmautuneet raajat, 
kaunis turkki, vahvat liikkeet, hieman ahtaat takaa. 
 
DIRLIAN OFFSPRING FIN MVA 
FIN13681/01 s. 23.1.2001 i. Llawen Kibitzer e. Rocbee Victoria Cross 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KÄY EH. Very typical head, kind expression 
& dark eye, well angulated shoulders, good legs & feet, I would like more rib & he is a shade long in 
loin, however he moves very well & is true back & front.  
Spanieleiden metsästyskokeet: Kauhajoki SPME (fasaani) 30.9. ylit & tuom Mauri Koivuporras 
AVO - Tuomari keskeytti erän koiran jätettyä ohjaajan. Kauhajoki 1.10. ylit Mauri Koivuporras 
tuom Pertti Kotiranta Tuomari keskeytti koiran jätettyä  
ohjaajan. 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGIH I 4. 0 Kirkkonummi 4-2-2006 Ritva Herrala 
AGI I  [hyl]  Kirkkonummi 4-2-2006 Ritva Herrala 
AGI II  [hyl]  Tampere 12-2-2006 Kari Jalonen 
AGI II  [hyl]  Valkeakoski 26-3-3006 Harri Huittinen 
AGI II 2. 10 Kangasala 1-4-2006 Tuija Kokkonen 
AGI II  [hyl]  Jyväskylä 14-5-2006 Sisko Pulkkinen 
AGI II 8. 10 Jyväskylä 14-5-2006 Salme Mujunen 
AGI II  [hyl]  Hämeenlinna 20-5-2006 Ritva Herrala 
AGI II 8. 5 Hämeenlinna 20-5-2006 Salme Mujunen 
AGI II  [hyl]  Tampere 24-5-2006 Johanna Nyberg 
AGI II 14. 10 Janakkala 8-7-2006 Anders Virtanen 
AGI II 10. 5 Janakkala 8-7-2006 Risse Koponen 
AGIH II  [hyl]  Riihimäki 2-9-2006 Harri Huittinen 
AGI II  [hyl]  Riihimäki 2-9-2006 Harri Huittinen 
AGI II 5. 10 Ylöjärvi 9-9-2006 Harri Huittinen 
AGI II  [hyl]  Ylöjärvi 9-9-2006 Harri Huittinen 
AGI II  [hyl]  Tampere 17-9-2006 Anne Savioja 
AGI I 8. 20 Tampere 17-9-2006 Kari Jalonen 
AGI II 2. 0 Turku 14-10-2006 Anders Virtanen 
AGIH II 6. 5 Turku 14-10-2006 Anders Virtanen 



AGI II 5. 5 Tampere 15-10-2006 Kari Jalonen 
AGI II 6. 15 Tampere 12-11-2006 Harri Huittinen 
AGI II 3. 15 Kangasala 25-11-2006 Vesa Sivonen 

 
DIRLIAN QUACK QUACK FIN & EST MVA 
FIN26709/03 s. 28.4.2003 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Dirlian Nice Surprise 
Näyttelyt: Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VAL ERI 1, PU1, CACIB, 
ROP. Excellent proportions of head, neck and body, nice head, correct expression, body and legs 
correctly constructed and developed, movement powerful, light and enough parallel, temperament 
excellent. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia VAL ERI 2, PU2.Dog with good welsh head, 
kind eye, good bite, good neck & shoulders, excellent overall balance, moved very well back & front. 
Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia VAL ERI 2. Lovely type of dog, lovely head and 
expression, good bone, rach in neck, shoulders, front and feet, quality in depth throughout, lovely 
hindangulation, moves well with drive. 
 
DIRLIAN RHISIANT LION  
FIN52076/04 s. 18.11.2004 i. Twitters Blackberry e. Dirlian Open Secret  
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia NUO H. Good welsh expression, dark eye, 
good bite, he is a finely boned dog who I would like to have more substance & more rib, he has 
however good hindangulation which shows in his extension. Toijala 3.6 Markku Santamäki NUO 
ERI 1, PU2, VARA-SERT. Tyylikäs, urosmainen, riittävän jalo pää, pitkä kaula, sopusuhtainen luusto, 
erittäin hyvin kulmautunueet raajat, oikea ylälinja silloin kun koira ei jännitä, hyvät liikkeet, tällä 
hetkellä kevyt runko. Lohja 4.6 Paula Rekiranta NUO EH 1. Hieman matalaraajaisen vaikutelman 
antava nuori uros, hyvä kallo, vahva kuono-osa joka voisi olla aavistuksen pidempi, voimakas 
otsapenger, hyvät korvat, tyylikäs kaula, suora ylälinja, hieman lyhyt olkavarsi, löysät kyynärpäät, 
kauttaaltaan vielä kovin kapearunkoinen, erittäin hyvä takaosa, erinomainen karvapeite, liikkuu takaa 
hyvin, edestä erittäin leveästi ja löysästi. Forssa 18.6 Javier Sanchez Fernandez, Espanja NUO EH 
1. His best point is the head, could be bit more balanced and have bit more substance on the body, 
needs to mature a lot. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia NUO ERI 3. Good honest type of 
dog with lovely head and kind expression, good bone & substance althrought, good neck, shoulders and 
front, well sprung ribs, correct length of back, good strong hind quarters, moved well, but needs to 
settle, just needs a little more coat to finnish the picture. 
 
DIRLIAN RHODRI MAWR 
FIN52075/04 . 18.11.2004 i. Twitters Blackberry e. Dirlian Open Secret 
Näyttelyt: Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia NUO ERI 1, VARA-SERT. Strong positive 
mover when he settled, he has many good head features, but not an easy dog to handle, nicely shaped 
head, carries ears a little high, good shoulders, correct front, bone and feet, good quarters, nice coat and 
colour. 
 
DIRLIAN SAMWISE GAMGEE 
FIN52849/05 s. 19.11.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Dirlian Nice Surprise 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia PEK 1. Lovely puppy, rather plain in head, 
good mouth, darkish eye, a little upright in shoulder & a shade long in back, more stifle than I would 
like & needs to drop in rib, overall quite a nice type. 
 



DIRLIAN SEVENTH HEAVEN 
FIN52852/05 s. 19.11.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Dirlian Nice Surprise 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia PEK 1 KP. Sweet headed baby, good mouth, 
nice eye, kind expression, I would like more front angulaton overall, she has good body proportions & 
medium rear extension, overall wuite a nice puppy. 
 
DONIOL FINNISH FLASH FIN & DK MVA 
FIN24162/99 s. 28.4.1999 i. Cit Z Dacickeho Haje e. Donio Cry To The Wind 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti KÄY EH 2. Hyvänkokoinen, urosmainen, 
hyväluonteinen, sillä on erinomainen hyväilmeinen, voimakas uroksen pää, hieno päänprofiili, hyvä 
purenta, hyvät korvat, seistessään profiililtaan kaunis koira, se menettää liikkeissään, se liikkuu leveästi 
takaa ja häiritsevän leveästi edestä, hyvät tassut, hyvä hännän käyttö, hyvä karva, kaunis väritys. 
Hausjärvi 9.4 Raija Tammelin KÄY EH 1. Maskuliininen, hyvät mittasuhteet, oikea ilme, pään linjat 
hieman erisuuntaiset ja otsapenger voisi olla hieman loivempi, kaunis kaula, melko hyvä ylälinja, 
sopiva runko, vankka luusto, riittävät kulmaukset, hyvät sivuliikkeet, hieman kapea takaa, leveä edestä, 
hyvä karva, miellyttävä luonne. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Lovely 
headed dog, very welsh expression, kind eye, good bite, good shoulder angulation, very well balanced 
throughout, I would like a shade more hindangulaton, unfortunately his movement is very lethargic, 
however an excellent type. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia KÄY ERI 4. Lovely coat and 
condition for age, excellent bone, lovely head and expression, lovely strong neck, excellent spring of 
rib, correct length of back, good hind angulation, moved well, outhough a little wide in front, really 
enjoying himself, nice dog. 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Espoo 21.5 Tuire Lindfors AVO 0. Teemu tutkii 
alkumakauksen. Suuntakrepiltä verkkaisesti hivenen matkaa eteenpäin kun ympäristön hajut alkavat 
askarruttamaan. Jäljestystehtävä ei saa Teemua tänään syttymään ja toimimaan. Koe keskeytetään. 
Teemulla käydään osoittamassa jälki hieman ennen kania harjoitusmielessä. Lisää harjoitusta, intoa ja 
onnea uusille koetuksille verijäljellä. Espoo 18.6 Kati Huovila AVO 0. Teemu ohjataan rauhallisesti 
jäljelle, alku makaus tarkasti haistellen. Teemu etenee sekä maa- että ilmavainulla. Osuuden 
puolivälissä ja lopussa kaksi hukkaa peräkkäin; ensimmäinen oikealla puolella kalliota ja toinen 
vasemmalla puolella kalliota. Molemmissa harhailtiin myös poluilla. Rinteessä olevalle kulmalle 
ilmavainulla; mikä löytyi hetken etsiskelyn jälkeen ja haisteltiin tarkasti. Toisen osuuden alussa 
kehoitusten määrä toistui useammin, eikä Teemu innostunut jatkamaan, koe keskeytyi. Harjoitellen 
kaadolle, mikä kiinnosti. Harjoitellen vauhti ja varmuus paranevat. Espoo 1.19 Alf Lindblom AVO 0. 
Osoitettu lähtö. Teemu käyttää pääsääntöisesti ilmavainua ja aaltoilee jäljen molemmin puolin. Etenee 
sopivalla nopeudella mutta on herkkä metsän eri äänille. Jokaisella osuudella runsaasti 
 
DONIOL IMPORTANT FOR U FIN MVA 
FIN40318/00 s. 20.10.2000 i. Cleavehill Rhyader e. Woodruff Coyota 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia VAL ERI 4. Nice type of dog, nice head and 
expression, good front, neck and shoulders, correct topline, good hind angulation with well laid down 
hocks, showing good coat and condition for age, just moving a little wide in front. 
 
DONIOL LION KING FIN MVA 
FIN18530/03 s. 22.2.2003 i. Llawen Gopher e. Doniol I Love You 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti AVO H. Melko raskasrakenteinen, hyvin 
urosmainen, valtavan energian omaava, seistessään parempi kuin liikkuessaan, erittäin hyvä uroksen 
pää, vahva purenta, hyvä ilme ja korvat, kaunis päänprofiili, ulkonevat kyynärpäät josta etuliikkeet 



leveät, vankka runko, hyvä kaula, hyvä takaosa, vaikuttaa matalaraajaiselta liikkuessaan, hyvä 
karvanlaatu, hyvä väritys, hyvä luonne. Ruovesi 17.4 Kirsi Nieminen AVO ERI 1. Erinomaista 
tyyppiä oleva uros, hyvä pää ja ilme, erinomainen kaula, syvä rintakehä, hyvä runko, vahva raajojen 
luusto, leveät reidet, erinomaiset takakulmaukset, liikkuu edestä hieman löysästi, muuten hyvin 
esitetään hyvin. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO ERI 1. Very nice & true welsh 
expression, good eye, good bite, a shade strong in shoulders, good ribs, short coupled, moved well, 
overall a very nice welsh. Mänttä 4.6 Kari Salminen AVO ERI 1, PU1, SERT, FIN MVA, ROP. 
Erinomainen kokonaisuus, vankka luusto, pää saisi olla hieman kuivempi, etuosan kulmaukset hieman 
niukat, erinomainen runko, hyvin kulmautunut erinomainen takaosa, jolla liikkuu hyvin, erinomainen 
karva ja luonne. Karjaa 9.7 Kirsti Louhi VAL ERI 2, PU3. Vahvaluustoinen, melko voimakaspäinen 
uros, oikea purenta, hyvin asettuneet korvat, pitkähkö lanneosa, saisi olla kultautunut takaa paremmin, 
hyvä rintakehä, liikkeessä koira putoaa eteen, hyvä karvanlaatu, erinomainen luonne.  
Spanieleiden metsästyskokeet: Kärkölä 25.11 ylit Pertti Kotiranta tuom Esko Tähtinen A 2 B 4 C 
3 D 2 E  F 3 G 3 yht. 80 p. AVO 2 -vuotiasta Jesseä kokeiltiin kahdessa, yhteensä tunnin kestäneessä 
erässä Koiviston fasaanitilan pellonreunusmetsiköissä ja peltosaarekkaissa. Erien aikana päästiin neljä 
kertaa riistakosketukseen koiran ylösajamilla fasaaneilla, lisäksi oli yksi kosketus ryhmää 
karkoittuneella rusakolla. Ensimmäisen ylösajon koira suoritti peitteisessä maastossa niin kaukaa, että 
se oli lähellä karkoitusta, eikä siihen myöskään päästy ampumaan. Koiran toista, sopivalta etäisyydeltä 
ylösajamaa lintua ammuttiin tuloksetta, kolmannen ylösajetun linnun tuomari pudotti. Neljättä, niin 
ikään koiran ylösajamaa lintua ei maaston peitteisyyden vuoksi päästy ampumaan. Koiran haku oli 
hiukan hapuilevaa ja jonkin verran ohjaajaan tukeutuvaa ilman säännöllistä hakukuviota. Laajuudeltaan 
haku oli välillä laajaa, varsinkin kahden ensimmäisen ylösajon jälkeen koira saatteli lintua melko 
pitkälle haulikon kantaman ulkopuolelle, palasi kuitenkin hakualueelle ohjaajan käskystä. Ylösajokyky 
voitiin saatujen näyttöjen perusteella todeta hyväksi, ylösajot olivat selvästi ennakoitavissa. Koira löysi 
avoimelle pellolle pudonneen, vielä elävän  linnun nopeasti. Koira lähti tuomaan saalista vasta useiden 
käskyjen jälkeen, se tappoi linnun mutta sen jälkeen seurasi turhaa saaliin pyörittelyä ennen kuin ote 
löytyi. Koira toi linnun vasta sen jälkeen kun ohjaaja lähti juoksemaan koirasta poispäin, luovutus oli 
hiukan hätäinen, maahan ohjaajan viereen. Vesityöskentely on todettu aiemmin syksyn aikana. Koira 
tottelee ohjausta pääasiassa kohtuullisesti, pysähtyen esim. kahden ylösajon jälkeen ohjaajan kuuluvalla 
äänellä antamasta käskystä. Kokonaisvaikutelmaksi jäi voimakkaan riistavietin omaava koira, joka ei 
vielä näytä täysin sisäistäneen haun tarkoitusta, siihen auttaa harjoitus. Kärkölä 26.11 ylit Pertti 
Kotiranta tuom Heimo Ranta A 3 B 3 C 3 D 4 E 3 F 3 G 3 yht 92 p. AVO 2 
Walesinspringerspanieliurosta kokeiltin 2:ssa erässä yhteensä 1 h. Maastona oli peltojen ympäröimä 
metsäsaareke. Riistakosketuksia oli kaksi, molemmat koiran ylösajamia fasaaneja. Näistä saatiin 
riistatyöt. Eka erässä Jesse ajoi ylös fasaanikukon, jonka tarkka-ampuja pudotti. Ohjaaja ei kanna 
asetta. Toisessa erässä Koira otti kiinni fasaanin, joka ei lähtenyt lentoon. Jessen haku on rauhallista 
vauhdiltaan, tehoten riistatilanteissa, peittää kohtalaisesti kuljetun alueen ja oli toisen erän lopussa 
säännöllistä risteilyä etumaastossa. Ylösajot merkattuja. Ensimmäisestä ylösajosta lähti paukusta 
noutoon, ei tosin nähnyt pudotusta, mutta löysi linnun nopeasti, kun saatiin ohjattua tuulen alle. Noudot 
suoraviivaisesti ja vauhdilla ohjaajalle käteen. Vesityö aiemmin vesilintukokeesta. Tottelevaisuus ja 
yhteistoiminta kohtuullisella tasolla. Kokonaisuudessaan kehittyvä pari, joka parantaa suorituksiaan 
kokemuksen myötä. 
Spanieleiden vesilintukokeet: Korppoo 1.10 tuom Esko Tähtinen 47p AVO0. 
 



DONIOL NAUGHTY BY NATURE 
FIN10382/04 s.6.12.2003 i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Toijala 3.6 Markku Santamäki AVO H. Sopivan kokoinen rungon mittasuhteiltaan, 
korkeuttaan pidempi, hyvä pää, pitkä hyvä kaula, sopusuhtainen luusto ja oikea rinnan syvyys, 
lanneosa voisi olla lyhyempi ja tiiviimpi, hyvin kulmautuneet raajat, ujostelee käsittelyä, saisi olla 
reippaampi ja iloisempi, uusi kokemus, lisää myönteisiä tapahtumia. 
 
DONIOL NEVER WALK ALONE 
FIN10386/04 s.6.12.2003 i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt:  Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania KÄY EH 3. Correct head, well set ears, very 
good neck, not enough strong back, deep chest, not enough ribs sprung, well angulated, free movement, 
doesn't always show himself properly when standing and moving. Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-
Hietalahti AVO T. Hyvä luonteinen, sopivan kokoinen mutta erittäin litteä ja melko laihassa kunnossa, 
voimakas uroksen pää, liian voimakas otsapenger, luusto on hyvin litteä kauttaaltaan, kaunis väritys, 
hyvä karvanlaatu, liikkuu hyvin ahtaasti takaa, saisi liikkua kiinteämmin edestä, hyvä luonne. Tuuri 
17.-18.6 Jorma Silta AVO H. Mittasuhteiltaan oikea, voimakasrakenteinen uros, hyvä pää, mutta 
otsapenger saisi olla matalampi, hyvä selkä, rinta voisi olla syvempi, voimakas luustoiset, hyvin 
kulmautuneet raajat, kaunis turkki, hyvä luonne, hieman ahtaat takaliikkeet. Karkku 28.5 Graham 
Tain, Iso-Britannia AVO EH. Nice expression with kind eye & good bite, a little upright in shoulder 
& not enough rib, however he moved very well. Ylivieska 1.-2.7 Dusan Paunovic, Serbia-
Montenegro AVO ERI 2, PU3, VARA-SERT. Correct male, typical head and expression, excellent 
chest, good bones, excellent musculature, a little long, front should be better, correct moving and 
temperament, correct hair. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka AVO ERI 2. Nice type all over, 
with lovely head and expression, nice neck, well angulated front & rear, very nice topline, very nice 
croup, moves well with power. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen AVO H. Hyväntyyppinen, turhan 
voimakas päinen uros, jolla on oikeat rungon mittasuhteet, hyvä kaula ja rinnansyvyys, vielä litteä 
runko, vahva raajaluusto, hyvät kulmaukset, tänään niukka karvapeite, hyvät sivuliikkeet. Haapajärvi 
12.8 Leila Kärkäs KÄY H. Hyvät mittasuhteet, vielä kovin kapearunkoinen uros, hyvä luusto & 
lihaksisto, pään tulisi olla pidempi linjainen, erittäin syvä kallo, voimakas otsapenger ja lyhyt kuono, 
hyvä kaula, niukat kumaukset, rungon tulee vielä kauttaaltaan kehittyä, hyvä karvanlaatu, hyvä taka-
askel, etuliike lyhyt ja kyynärpäissä löysyyttä, miellyttävä luonne & käytös. Pielavesi 27.8 Paula 
Rekiranta KÄY H. Hieman pitkärunkoinen uros, jolla turhan karkea vierasilmeinen pää, riittävä kaula, 
suora selkälinja, niukka eturinta, litteä rintakehä, pitkä lanneosa, riittävät takakulmaukset, vahva luusto, 
oikea karvanlaatu, hyvät sivuliikkeet. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti KÄY ERI 1. Almost 
3 years of age male, good head type, correct stop, well placed ears, good angulation, strong bone, 
correct feet, good depth of chest, moved with drive. Seinäjoki KV 4.-5.11 Stefan Sinko, Slovenia 
KÄY ERI 1. 3 years old, strong male of good type, head in proportion to the body, correct bite, deep 
brisket, good upperline, correct angulations, good mover. 
 
DONIOL NEW HOPE 
FIN10388/04 s.6.12.2003 i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Loviisa 23.4 Merja Järnstedt AVO EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, rungoltaan hieman litteä, 
hyvä pää, pitkä kaula, suorat lavat ja olkavarret, hyvä luusto, riittävästi kulmautunut takaosa, hyvä 
turkki, hieman löysät etuliikkeet, esitetään hyvin. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja AVO H. En 
något längsträkt smal hane, maskulint huvud, ganska stora öron, läng hals, kunde vara mera vinkad i 
fronten önsker en aning kraftigare bröskorg, något läng i länden rör sig ned bågot korta framsteg, 
välvisad, trevligt temperament. 



Spanieleiden taipumuskokeet: Pernaja 6.8 Liisa Pajala SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Reipas 
koira, ystävällinen ihmisille ja toisille koirille. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Ajoittain laajaa, innokasta, 
ilmavainuista hakua. Laukauksesta innostuu ja tehostaa työskentelyä. Yhteistyö ohjaajan kanssa sujuu 
hyvin. Hyväksytty. Jäljestys: Paavo jäljestää maavainuisesti ja jälkitarkasti, kulma jäljen mukaisesti. 
Ensimmäisellä kerralla ajautuu kanin ohi, uudella yrittämällä kanille jota nuuhkii. Hyväksytty. Vesityö: 
Syöksähtää veteen, ottaa hetken miettimisen jälkeen pukin suuhunsa ja tuo ohjaajan eteen. Hyväksytty. 
Tottelevaisuus: Hyvin ohjaajan hallinnassa. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiran ja 
ohjaajan yhteistyö hyvä. Toimiva parivaljakko. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
DONIOL NOSY FELLOW FIN MVA 
FIN10391/04 s. 6.12.2003 i. Doniol Figure of Hope e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti AVO EH 1. Tyypiltään miellyttävä, 
kaunispäinen, sopivankokoinen, hyvät korvat, kaunis ilme, hyvä purenta, hyvä kaula ja selkälinja, 
löysyyttä etuliikkeissä ja saisi liikkua leveämmin takaa, hyvä karvapeite, hyvä väritys, hyvä häntä, 
viehättävä luonne. Hausjärvi 9.4 Raija Tammelin AVO EH 1. Maskuliininen, hyvät mittasuhteet 
rungossa & päässä, hieman syvä kallo, voimakas otsapenger, kaunis kaula, melko hyvä ylälinja, 
rintakehä saisi olla hieman tilavampi, sopusuhtainen luusto, hyvät takakulmaukset, pehmeyttä ranteissa, 
saisi liikkua paremmalla takapotkulla ja jäntevämmin takaa, löysät kyynärpäät liikkeessä, hyvä karva, 
luottavainen luonne. Ruovesi 17.4 Kirsi Nieminen KÄY ERI 2, PU4, VARA-SERT. Erinomaista 
rotutyyppiä oleva uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, erinomainen kaula, eturinta 
saisi olla voimakkaampi ja runko saisi olla täyteläisempi, vahva raajojen luusto, leveät reidet ja 
erinomaiset takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, esitetään hyvin. Lahti KV 22.-23.4 Hans 
Lehtinen AVO EH 1. Hyvin litteä runkoinen, oikeat mittasuhteet, hyvä pään profiili, kallo saisi olla 
jalompi, tyylikäs kaula, hyvin löysät kyynärpäät, pehmeät ranteet ja pitkät varpaat, kaunis ylälinja, 
hieman korkea kinner, liikkeet pitäisi olla tehokkaammat, hyvä karvanlaatu. Loviisa 23.4 Merja 
Järnstedt KÄY EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, selkä ja takaosa, 
riittävä luusto, eturaajat voisivat olla suoremmat ja kyynärpäät tiiviimmät, hyvä turkki, liikkuu turhan 
löysästi ja leveästi edestä, esitetään hyvin, miellyttävä luonne. Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta 
AVO EH 1. Sopivan kokoinen, hieman voimakas pää suhteessa runkoon, kapea kaula, toivoisin 
voimakkaammat etukulmaukset ja tiiviimmät kyynärpäät, hyvä luusto, hyvä runko ja takakulmaukset, 
erinomainen karva, hyvä luonne, joka tosin saisi olla hieman avoimempi, kovin leveät etuliikkeet, takaa 
ok. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH 4. Nice head, kind eye, good bite, well 
angulated shoulders, good legs & feet, moved freely & with extension, he i spoiled by his lack of 
substance, otherwise a very nice welsh. Tuuri 17.-18.6 Jorma Silta AVO ERI 2, PU4, VASERT. 
Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen uros, oikealinjainen pää, hyvä ylälinja, riittävä, oikea-asentoinen 
rinta, raajoissa ei huomauttamista, kaunis turkki, oikea luonne, liikkuu oikein. Karjaa 9.7 Kirsti Louhi 
AVO ERI 1, PU2, SERT, FIN MVA. Hyväntyyppinen uros, jolla hyvä pää, oikea purenta, hyvin 
asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, rinnan syvyys riittävä, hieman lyhyt olkavarsi, koira liikkuu 
edestä löysin kyynärpäin, hyvä turkin laatu. Vesilahti 6.8 Marjo Jaakkola VAL ERI 1, PU2. Linjakas 
selvästi urosmainen, hyvänmallinen pää, hyvä kaula, aavistuksen etuasentoiset lavat, eturinnan tulee 
vielä kehittyä, riittävä runko, samoin kulmaukset, hieman suora ylälinja, liikkuu riittävällä 
askelpituudella, kaunis turkki ja väri, miellyttävä luonne. Haapajärvi 12.8 Leila Kärkäs VAL ERI 1, 
PU3. Erinomaiset mittasuhteet, kaunisilmeinen hyvä pää, runko vielä hieman kapea, kyynärpäiden 
tulisi olla tiiviimmin rungossa, hyvä takaosa, etuosa saisi olla kulmautunut paremmin, liikkuu hyvin 
paitsi etuliike kovin leveä, kaunis karva ja miellyttävä luonne. Kouvola 19.8 Jef Verrees, Belgia VAL 
ERI 1, PU1, ROP. 2,5 year old, lovely type, good head, correct ear, lovely reach of neck, correct 
topline, tail well set, well angulated, good coat texture, moved and showed well. Oulu KV 7.-8.10 Ann 



Long-Doyle, Irlanti VAL ERI 3. Almost 3 year old male, with correct head type, correct stop, good 
dark eye, correct depth of muzzle, excellent reach of neck, well placed shoulders, good angulation, 
moved freely. Seinäjoki KV 4.-5.11 Stefan Sinko, Slovenia VAL ERI 2, PU3. 3 years old, good in 
type, head in proportion to the body, correct bite, good neck & topline, could have a bit stronger fore 
feet, correct tail set, good angulation, moves free. 
Tottelevaisuuskokeet: 

Pvm Paikka Tuomari Tulos Pist. 
22-1-2006 Mäntsälä Marita Packalén AVO2 154 
24-5-2006 Porvoo Marita Packalén AVO1 163 
27-5-2006 Pirkkala Aino Juhantalo-Kakkola AVO3 133 
1-7-2006 Hämeenlinna, joukkue SM Carina Ranne AVO0 91 

 
DONIOL NOTHING TO LOOSE 
FIN10392/04 s. 6.12.2003 i. Doniol Figure of Hope e. Rocbee Westend Girl 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Espoo 13.8 Alf Lindblom AVO 0. Rauhallinen ohjattu lähtö. 
Lähtökohtaa nuuhkitaan lyhyesti ja Nappi lähtee välittömästi jäljestämään. Tarkkaa työtä osuuden 
puoliväliin asti, jossa kaatunut puu ja polku vie Nappia jäljeltä pois. Palautuksen jälkeen ensin tarkkaa 
jäljestystä, noin 50 m ennen kulmaa jäljestää jäljen sivussa ja menee kulman ohi. Jälleen polkua pitkin 
poistutaan ja palautetaan kulmalle. Jäljestys jatkuu hosuvana ja Nappi ajautuu jäljen sivulle eikä enää 
sitä löydä. Koe keskeytetään. Harjoitellaan kaadolle, jonka nuuhkii uteliaasti. Osaa hyvin jäljestää. 
Jälkiosuutta pitää vielä harjoitella. 
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4 Raija Tammelin KÄY H. Maskuliininen, hyvät mittasuhteet, hieman 
voimakas otsapenger, muuten melko hyvä pää, hyvä kaula & selkä, luisu lantio ja liikkeessä turhan 
korkea häntä, vankka luusto, kulmauksia voisi olla enemmän, kaipaa kehäkoulutusta esittääkseen 
liikkeensä, liikkuu kuitenkin hyvällä aslkeleella, edestä löysät kyynärpäät, avoin luonne. Jämsänkoski 
25.5 Hannele Jokisilta KÄY EH 1. Hyvän kokoinen, voimakas pää, erinomainen ilme, antaa 
etumatalan vaikutelman, riittävät etukulmaukset, kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät, erinomainen 
runko, normaalit takakulmaukset, erinomainen karva, hyvä luonne, liikkuu leveästi edestä muuten 
normaalisti. Tervakoski 2.9 Merja Järnstedt AVO ERI 1, PU1, SERT, ROP. Erittäin 
hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, seistessä hyvä ylälinja, vaikka hieman pystyt 
lavat ja suorat olkavarret, hyvä luusto, hyvin kulmautunut takaosa, hyvät sivuliikkeet joskin häntä 
nousee hieman turhan korkealle, hieman leveät etuliikkeet, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. 
Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara AVO ERI 1, PU4, VARA-SERT. Oikean tyyppinen, 
maskuliininen reipaskäytöksinen uros, sopiva luusto, erittäin kaunisilmeinen uroksen pää, jäntevä 
lihaksikas kokonaisuus, toivoisin astetta paremmat kulmaukset eteen ja taakse, tarpeeksi tilavuutta 
rintakehässä, liikkuu sujuvasti ja tehokkaasti, hiukan korkea-asentoinen häntä, reipas esiintyminen. 
Tampere 6.12 Raija Tammelin KÄY EH 1. Maskuliininen, hyvät mittasuhteet rungossa ja päässä, 
hieman jyrkkä otsapenger ja korkeutta kallossa, kaunis huulilinja, jäntevä selkä, luisu lantio ja 
liikkeessä korkea häntä, hyvä rintakehän tilavuus, sopiva luusto, olkavarsi saisi olla pidempi ja 
viistompi, liikkeessä hyvä ylälinja, tehokkaat sivuliikkeet, kinnerahdas takaa ja leveä edestä, hyvä 
karva, reipas luonne. 
Spanieleiden metsästyskokeet: Elimäki 25.2 ylit Arto Kurvinen tuom Raimo Martikainen Ohjaaja 
keskeytti koiran kuumetessa liikaa. 
 



DONIOL OFFER TO FUTURE  
FIN44320/04 s. 18.8.2004 i. Wishbone e. Alexway’s Ps To Doniol. 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Rovaniemi 4.6 Kari Pinola AVO 2, 35pist (a/4, b/8, c/7, d/10 
e/3, f/3). Hieman hapuileva lähtö. Ensimmäisen osuuden alussa tutki riistan tai porojen jälkiä josta 
ajautuu hukkaan. Toisella osuudella samoin mutta löytää jäljelle omatoimisesti. Makaukset merkkaa. 1. 
kulman pienellä tarkastuspistolla. 2. kulman aivan suoraviivaisesti. Kaadolle tulee aivan jäljen päälle ja 
kaato tutkitaan tarkasti. Loppuaan kohti paranevaa jäljestystä jota tänään haittoi muut jäljet.  
Rovaniemi 6.8 Pekka Tuomi AVO 1, 41 pist (a/3, b/8, c/9, d/14, e/3, f/4). Hivenen arkailevakin lähtö. 
Käyttää sekä ilma- että maavainua ja kaipaa paljon huomautuksia, joita saakin, os.miltei jäljen päällä. 
kulmat hyvin merkaten nuuhkaisulla. 3. osuuden puolivälissä laaja lenkki ja muutamia 
takavarmistuksia. Kaatoa nuuhkaisee, ei pelkää. Rovaniemi 3.9 Kari Pinola AVO 3, 29pist (a/4, b/5, 
c/6, d/9, e/3, f/2). Tarkastelee ja merkkaa lähtöpaikan perusteellisesti. Sopivavauhtista paikoin maa- 
paikoin ilmavainuista etenemistä. Tarkastelee perusteellisesti, paikoin riistan tai porojen jälkiä. Toisella 
osuudella eteneminen pysähtyy jäljen sivuun ja osoitetaan puhdas jälki. Makuista merkkaa 1, toisella 
vain nopea nuuhkaisu. Kulmat selvittää aivan pienin tarkastus lenkein. Viimeisellä osuudella ennen 
kaatoa joutuu tuulen yläpuolelle ja oikaisee tielle. Palautus ja kaato löytyy ja se tutkitaan tarkasti. 
Osoittaa osaavansa homman, mutta muut jäljet kiinnostavat vielä liikaa. 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania NUO EH 2. Good size, correct head with 
good proportions, well set ears, correct neck, not enough strong back, still needs more chest, free 
elbows, slowly turned out knees, well set tail, free movement, good pigmentation. Rovaniemi 4.3 Soile 
Bister NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet mutta toivoisin 
paremmin kulmautuneen takaosan, hyvä pää ja ilme, vielä kehittymätön etuosa ja runko, kyynärpäät 
voisivat olla tiiviimmät, liikkuu hyvällä sivuaskeleella mutta toivoisin edestä ja takaa katsottuna olla 
hieman yhdensuuntaisempi, ylälinjassa voisi olla hieman pehmeyttä, kaunis karva, erinomainen luonne. 
Muurola 22.4 Markku Santamäki NUO EH 2. Sopivan kokoinen, hyvä pää ja kaula, suora, laskeva 
selkälinja hieman, hyvä luusto ja runko, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, reippaat liikkeet, hyvä 
turkki. Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti NUO ERI 1, PU4. Good head, pleasing expression, 
nice dark eye, good depth of chest, mover straight and true with plenty of reach of drive. Jämsänkoski 
25.5 Hannele Jokisilta NUO ERI 1, PU2, SERT. Sopivan kokoinen, maskuliininen kokonaisuus, 
hieman voimakas kalloinen pää, riittävä kaula, riittävät etukulmaukset, hyvä luusto, voimakas runko, 
hyvät takakulmaukset, erinomainen lihaskunto, hyvä karva, lyhyt ja leveä etuaskel, normaalit liikkeet. 
Rovaniemi 27.5 Markku Santamäki AVO ERI 1, PU1, SERT, VSP. Vahvarakenteinen, sopivan 
kokoinen, urosmainen pää, hyvä kaula, hyvä rintakehä ja raajat, reippaat hyvät liikkeet, käyttäytyy 
luottavaisesti. Rovaniemi KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari NUO ERI 1. Excellent type, nice head 
and expression, a bit straight shoulder but long upper arm, good balance and substance, well angulated 
hindlegs, nice coat, nice sidegait, a bit loose elbows. Ylivieska 1.-2.7 Dusan Paunovic, Serbia-
Montenegro AVO ERI 1. Good size and proportions, good type, typical head and expression, good 
eyes and ears, correct bite, good chest, good loinpath, correct angulation, gold substance, excellent hair. 
(Tuomari poisti kehästä, PU-luokasta vihaisen käytöksen vuoksi.) Kemi 25.11 Markku Santamäki 
KÄY ERI 1, PU1, SERT, FIN MVA, VSP. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvin rakentunut, hyvä 
sukupuolileima, ilmeikäs urosmainen pää, melko suora ylälinja, hyvä runko, hyvät raajat ja käpälät, 
tasapainoisesti ja hyvin kulmautuneet raajat, käyttäytyy iloisesti ja luottavaisesti, hyvä turkki.  
Spanieleiden metsästyskokeet: Rovaniemi 23.8 ylit & tuom Juha Huttunen A 1 B - C - D - E - F 1 
G 1 yht. 12 p. AVO - Ohjaaja keskeytti kokeen koiran suppean haun vuoksi. Vesityöstä ei aiempaa 
tulosta. Rovaniemi 24.9 ylit Juha Huttunen tuom Janne Koskela Walesinspringerspanieli Tiikeriä 
kokeiltiin Kierivaaran maastossa. Tiikerin haku ensimmäisessä erässä on rauhallista risteilyä ohjaajan 
molemmin puolin. Koira käyttää haun aikana lähes yksinomaan maavainua tuulesta huolimatta. Erän 



aikana tiikeri saa vainun linnusta, jota lähtee rauhallisesti lähestymään. Lintu karkoittuu kuitenkin 
etäältä arkuuttaan. Tiikeri kävi vielä merkkaamassa linnun lähtöpaikan. Toisessa erässä Tiikeri lähtee 
välittömästi reilun 50 m etumaastoon, josta koiranohjaaja kutsuu koiraa. Koiraa ei kuitenkaan nähdä 
vaan kuullaan takamaastosta (50 m) koirien rähinää. Koiran ohjaaja menee ja puuttuu tilanteeseen, jotta 
koirat saadaan erilleen. Tuomari päättää Tiikerin kokeen tähän. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Tervola 29.7 Mervi Jakkila SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Vilkas tyypillinen welssiuros, joka suhtautuu iloisesti ja luottavasti muihin ihmisiin ja hiukan 
varauksella muihin uros-koiriin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Haku-osuuden alussa koppelon 
köyheniä, joka innosti koiran kattavaan hakukuvioon. Haussa käytti ilma- ja maavainua. Laukauksen 
jälkeen haku vielä innostuu. Hyväksytty. Jäljestys: Jälkiosuuden alku kangerteli hieman, mutta sen 
jälkeen rauhallista tarkkaa työskentelyä. Kulma oikaistiin hiukan, mutta kaadolle jäljestettiin 
ilmavainua käyttäen, joten kaadosta alukis ohi, mutta palasi omatoimisesti kaadolle. Ei pelännyt kaatoa. 
Hyväksytty. Vesityö: Ui halukkaasti, mutta nouti varovaisesti toisen riistapukin rannalle. Hyväksytty. 
Tottelevaisuus: Tottelevainen koira. hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Lupaavaa 
metsästyskoira-ainesta. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
DONIOL OFF THE RECORD 
FIN44321/04 s. 18.82004 i. Wishbone e. Alexway’s Ps To Doniol 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania NUO EH 3. Good size, well balanced, 
correct head, good sized well set ears, enough long neck, level topline, still not enough chest, double 
jointed, well set tail, movement a little bit heavy crossed the fore legs and steps out rearlegs, good 
general pigmentation, needs more practise for shows. Rovaniemi 4.3 Soile Bister NUO ERI 1, PU2, 
SERT. Vahva, maskuliininen uros, jolla hyvä ylälinja, kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, eturinta voisi 
olla selvempi ja kyynärpäät hieman tiiviimmät, hyvä takaosa ja hännän kiinnitys, liikkuu sivusta mutta 
voisi edestä ja takaa katsottuna olla yhdensuuntaisempi, kaunis karva, erinomainen luonne. Tampere 
KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti NUO H. Hyväluonteinen, urosmainen, voimakas uroksen pää, hyvä 
ilme, vahva purenta, voimakas kuono-osa, voisi olla lyhyempi lanneosaltaan muuten hyvä runko ja 
etuosa, hyvänlaatuinen turkki ja oikea väritys, vahvaluustoinen, takaliikkeet ovat ahtaat ja etuliikkeiden 
tulisi olla paremmat. Muurola 22.4 Markku Santamäki NUO EH 1. Hyvän rakenteinen, 
sukupuolileimaltaan selvä, kohtalaisen hyvä pää, voisi olla jalompi, oikea ylälinja, hyvä luusto, runko 
ja kohtalaisesti kulmautunut raajaluusto, voisi liikkua suoraviivaisemmin edestä, käpälät voisivat olla 
korkeammat. Rovaniemi KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari NUO EH 2. Good type, a bit coarse 
head, the ears are widely set, good neck and shoulders, a bit long loin, I`d prefer better balance, he`s a 
bit short on legs, nice coat, should move better today. Keminmaa 22.-23.7 Harri Lehkonen NUO EH 
1. Kookas, hieman pitkärunkoinen uros, maskuliininen pää, hyvin kulmautuneet raajat, runsas turkki, 
joka voisi olla silkkisempää, erinomainen temperamentti, saisi liikkua edestä yhdensuuntaisemmin 
askelin. Sodankylä 12.8 Paula Heikkinen-Lehkonen NUO EH 1. Voimakas maskuliininen uros, 
tarpeettoman paksu ja pitkä karva tekee koiran todellisuutta raskaamman näköiseksi, karvan laatu on 
turhan pehmeää, pitkä suoralinjainen pää, hyvät silmät ja ilme, vankka luusto, hieman painuneet 
ranteet, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin, purenta saisi olla tiiviimpi, etuhampaiden väliin jää 
hieman rakoa. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Rovaniemi 26.8 Risto Janné SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Avoin 
ystävällinen, sosiaalinen. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Riittävän laajaa hakua, reipasta menoa. Pääasiassa 
ilmavainuinen. hyvää yhteistyötä. Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa. Hyväksytty. Jäljestys: Maa- ja ilmavainulla 
tarkasti jäljellä reipasta vauhtia. Kaato kiinnosti. Hyvä jäljestäjä. Hyväksytty. Vesityö: Ui hyvin. Toi pukin 
rannalle (jännitystä pitäen). Hyväksytty. Tottelevaisuus: On hyvin ohjaajansa hallinnassa. Hyväksytty. Yhteistyö 
ja yleisvaikutelma: Yhteistyö mallikasta. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 



 
 
DONIOL OPTIMIST OLLE 
FIN44322/04 s. 18.82004 i. Wishbone e. Alexway’s Ps To Doniol 
Näyttelyt: Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta NUO EH 2. Voimakas maskuliininen kokonaisuus, 
vahva pää, hyvä kaula, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, hieman lyhyt rintakehä, 
erinomainen lihaskunto, hyvä karva, hyvä luonne, liikkuu leveästi ja lyhyesti edestä ja kintereet tulisi 
olla tiiviimmät liikkeessä. Mäntsälä 23.7 Saija Juutilainen NUO ERI 1, PU1, SERT, VSP. 23kk 
mittasuhteiltaan miellyttävä, erinomainen pään profiili, kaunis ilme, turhan suuret korvat, hyvä kaula & 
ylälinja joka kaartuu tyypillisesti, ikäisekseen hyvä runko, liikkuu sivusta erinomaisella 
askelpituudella, etuaskeleet turhan korkeat, kaunis erinomainen karva, tyypillinen mukava luonne. 
Tervakoski 2.9 Merja Järnstedt AVO EH 2. Hieman kookas, mutta erittäin hyväntyyppinen, hyvä 
pää, hyvä luusto, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, eturinta voisi olla voimakkaampi, hyvä 
selkä ja rinnan syvyys, takaosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä turkki, liikkuu hieman lyhyin 
askelin, edestä löysästi, ihastuttava luonne, esiintyy ja esitetään hyvin. 
 
DONIOL OUTSTANDING BOY 
FIN44323/04 s. 18.82004 i. Wishbone e. Alexway’s Ps To Doniol 
Näyttelyt: Hyvinkää 17.9 Marjo Jaakkola KÄY EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, maskuliininen pää, 
hyvä kaula, eturinnan tulee vielä voimistua, sopiva luusto, toivoisin kaarevammat kylkiluut, vielä tässä 
vaiheessa turhan ”kireä” ylälinja, kohtalaisesti kulmautunut, kaunis turkki & väri, liikkuu riittävällä 
askelpituudella joskin etuaskeleen pitäisi olla ulottuvampi, miellyttävä luonne. 
 
DONIOL QUANTUN LEAP 
FIN21124/05 s.3.3.2005 i. Doniol He Has The Star e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Loviisa 23.4 Merja Järnstedt JUN H. Seistessään erittäin kaunis rodunomainen profiili, 
hyvä pää, kaunis pitkä kaula, luusto voisi olla vankempi, runko vielä kovin litteä, hieman lyhyt reisi, 
melko hyvä turkki, liikkuu iloisesti, joskin hieman lyhyin askelin, kaipaa kehätottumusta. 
 
DONIOL QUESTION OF PRIDE 
FIN21126/05 s.3.3.2005 i. Doniol He Has The Star e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4 Raija Tammelin JUN H. Maskuliininen juniori, joka voisi olla hieman 
pidempirunkoinen, pitkä pää, hyvä kuonon täyteläisyys, tummat silmät, oikeanlaiset korvat, kaunis 
kaula, melko hyvä ylälinja, ikään riittävä runko, vankka luusto, hyvät kulmaukset, hieman pehmeät 
ranteet, liikkeiden tulee jäntevöityä, liikkuu avoimin kyynärpäin ja kapeasti takaa, hyvä karva, 
luottavainen luonne, koon ylärajalla. Loviisa 23.4 Merja Järnstedt JUN EH 1. Erittäin 
hyväntyyppinen, oikeat mittasuhteet, hyvä pää ja kaula, riittävä luusto, takaosa voisi olla paremmin 
kulmautunut, hyvä turkinlaatu, liikkuu reippaasti ja melko hyvin. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-
Britannia JUN H. This dog is a little too settery for my liking, a little plain in head, dark eye, good 
shoulders, would like more bone & more rib, overall he has good conformation which gives a free & 
true movement back & front.  
 
DONIOL QUICK AS WIND 
FIN21127/05 s.3.3.2005 i. Doniol He Has The Star e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania JUN EH 4. Correct head with good 
proportions, well set ears, correct neck, not enough strong back, chest not enough developed, free 
elbows, rear quarters may be stronger, well set tail, doesn't show himself properly in movement, good 



temperament. Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti JUN H. Vielä hieman litteä, 
hyvänkokoinen ja hyväluonteinen, kaunis sivuprofiili seistessä, hyväilmeinen pää, suurehkot korvat, 
oikea purenta, runkoa tulisi olla enemmän, hyvä karvanlaatu, hyvä väri, hyvä häntä, vielä kapea 
kokonaisuus, hyvä luonne. Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen JUN H. Hyväntyyppinen, 
sopusuhtainen nuori uros, hyvä pää ja kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis 
runko, hyvänlaatuinen karva, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, hyvä luonne. Jämsänkoski 25.5 
Hannele Jokisilta JUN EH 1. Erinomainen maskuliininen kokonaisuus, oikeanmallinen pää, hieman 
suuret silmät, hyvä kaula, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, vahva luusto, normaali runko 
ikäisekseen, erinomainen karvanlaatu, hyvä luonne, liikkeessä vaikuttaa hieman korkearaajaiselta, 
hyvät takaliikkeet, hieman leveä edestä. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia JUN EH 2. 
Overall god balance, a little plain in head, dark eye, good bite, good shoulders, I would like more rib & 
depth of rib, good hindangulation, true movement back & font. Tuuri 17.-18.6 Jorma Silta JUN EH 1. 
Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen uros, hyvä uroksen pää, hyvä selkälinja, rintakehä ei vielä 
valmis, vahva, hyvä luusto, riittävät kulmaukset, hyvä turkki, kiva luonne, hyvät liikkeet. Ylivieska 1.-
2.7 Dusan Paunovic, Serbia-Montenegro JUN EH 2. 16 months old male, front should be better, 
correct eyes and ears, in down jaws he has 7 incisivas, good chest, correct rear, good hair, correct 
moving and temperament. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka JUN ERI. Very nice type with 
pleasing head and nice proportions of it, nice neck, nice shoulders, I prefer better upper arm, quite nice 
body development, correct topline, moves well. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen JUN EH 4. Erittäin 
hyväntyyppinen, reippaasti esiintyvä uros, alaleuka voisi olla voimakkaampi, suuret korvat, hyvä kaula 
ja rinnan syvyys, vielä litteä runko, vahva raajaluusto, hieman niukat kulmaukset, liikkuu kapeasti 
takaa ja askel voisi olla vetävämpi, esitetään hyvin. Haapajärvi 12.8 Leila Kärkäs JUN EH 2. Hyvät 
mittasuhteet & luusto, hyvä kallo, otsapenger, mutta kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä ilme, hyvä 
kaula & ylälinja, vielä kovin kapea runko ja eturinta puuttuu, tasapainoiset niukat kulmaukset, 
kintereissä löysyyttä, liikkeessä saisi olla enemmän ulottuvuutta, edestä vielä löysä, erinomainen karva 
& miellyttävä käytös. Pielavesi 27.8 Paula Rekiranta JUN EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, vielä kovin 
kapearunkoinen uros, hyvin kaunis pää, silmät ja ilme, alhaalla seitsemän etuhammasta, hyvä kaula, 
hieman pystyt lavat, kyljet saisivat kaareutua paremmin, niukka polvikulmaus, hyvä luusto ja käpälät, 
kaunis turkki, saisi liikkua hieman pidemmällä askeleella, hyvä luonne. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-
Doyle, Irlanti NUO EH 3. 18 months old male, presented in very good condition, correct topline, 
correct bite, would prefer wider muzzle, correct reach of neck, well placed shoulders, good angulation, 
moved freely. Seinäjoki KV 4.-5.11 Stefan Sinko, Slovenia NUO ERI 1, PU4, VARA-SERT. 1,5 
years old, good type, nice head with good bite, very good body proportions, correct tailset & carriage, 
good angulations in the hind quarters, moves good, needs a bit time to get the substance. 
 
DON’S FLY ME TO THE MOON 
FIN20416/03 s. 15.4.2002 i. Weslave Wild Card e. Hillcrofts Honeymoon At Dons 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja AVO ERI 2. Nice dog, good 
overall looking, I would prefer better expression, he could have better front and better head carriage on 
the move. 
 
EASTFARM’S FLYING DEAMON 
FIN35894/04 s. 3.7.2004 i. Cleavehill Robin Hoods Bay e. Eastfarm’s Deeply In Love 
Näyttelyt: Kihniö 16.9 Soile Bister AVO H. Hyväluustoinen maskuliininen uros, joka voisi seistä 
tukevammin raajoillaan, pää voisi olla kuivempi, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, vielä hieman 
litteä runko, ylälinja voisi olla tyylikkäämpi, liikkeessä korkea-asentoinen häntä, liikkuu sivusta hyvin 
edestä löysästi, kaunis karva ja hyvä luonne. Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro AVO ERI 1, PU1, 



SERT, VSP. Erittäin hyvä tyyppi & koko, hyvä pää & ylälinja, hyvä runko, hyvät raajat, kaunis turkki, 
hyvät liikkeet, hieman löysät kyynärpäät. Eckerö KV 23.-24.9 Bertil Lundgre, Ruotsi AVO ERI 1, 
PU2, SERT, VARA-CACIB. Bra storlek och proportioned, väl meislat maskulint hunuf, bra uttryck, 
välformade öron bra hals och skuldra, rak överarm, bra bröstkorg och länd bra rygg, något brant kors, 
tillräk vink, rörsig med bra steg längd, lite tråkig bak, bra benstomme och päls. 
 
EASTFARM’S INSIDE OUT 
FIN17257/06 s.27.2.2006 i. Eastfarm’s Flying Deamon e. Hammalgårdens Seastar At Eastfarm 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia 7-9kk PEK 1 KP, PU2. Nice puppy in good 
hard condition, nice head and expression, good neck & shoulders, lovely bone, well sprung ribs for age, 
good sound mover. 
 
ESMARI SWEET CASANOVA 
FIN38188/99 s. 12.9.1999 i. Don’s Scotchman e. Esmari Rosalin 
Näyttelyt: Loviisa 23.4 Merja Järnstedt KÄY EH 3. Erittäin hyväntyyppinen, vankka uros, Hyvä 
pää, kaula ja ylälinja, hyvä luusto, selkä ja takaosa, suorat lavat ja olkavarret minkä vuoksi eturaajojen 
liikkeet lyhyet ja leveät, hyvä turkki, eitetään hyvin. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KÄY 
EH. Nice headed dog, lacking a little in pigment, kind eye, his shoulders are a little upright, which 
reflects in his front movement, he is little close behind & I would like a little more depth in rib, 
however overall a nice type.  
 
FAGOS CHIEVO  
S19171/04 s. 24.1.2004 i. Fedelm`s Angus e. Lagos Lucy Pearl 
Näyttelyt: Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO EH 4. Litet grov i 
huvudet, som kunde ha haft mera långdrag, litet rund i skallen, små fina öron, kraftig stomme, fina 
fötter, rak i fronten, litet kort underben, mycket bra päls och färg, mycket stolt över sin svans, saknar 
harmoni och kraft i sina rörelser.  
 
GELTMAN’S GRAND VENTURE 
S20612/2005 s. 3.2.2005 i. Geltman’s Grand Duke e. Geltman’s Grandezza 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia JUN EH 3. Overall very good balance & 
conformation, he is spoiled with his head, he has a very light eye, which gives a forgein expression, 
moved well, good legs & feet. Kihniö 16.9 Soile Bister NUO ERI 1, PU2, SERT. Erinomainen tyyppi, 
vahvaluustoinen, maskuliininen uros, varsin hyvä pää, kaunis kaula, hyvä ylälinja, toivoisin tiiviimmät 
kyynärpäät ja hieman viistommat olkavarret, hyvä runko ja takakulmaukset, kaunis väritys, liikkuu 
sivusta hyvin edestä löysästi ja takaa hieman ahtaasti.  
 
GELTMAN’S GOLD STANDARD 
FIN50819/06 s. 17.4.2006 i. Geltman’s Gala Tuxedo e. Menstonia Messina 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia 5-7kk PEK 2 KP. Nice puppy, nice head, 
lovely neck & shoulders, good bone and feet, correct lenght of back, good movement, just needs to 
settle. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen PEK 1 KP ROP-pentu. Normaalisti 
kehittynyt pentu, erittäin kaunis pää, tummat silmät, runko vielä kevyt, hyvä selkeälinja, hieman pysty 
lapa ja olkavarsi, hyvät takakulmaukset, oikea-asentoinen häntä, reipas ja iloinen käytös, kaunis turkki 
ja väri, erittäin lupaava. 
 



HAMMALGÅRDENS COLLIN COLLECTION  
47690/04 s. 11.7.2004 i. Kazval Call Collect e. Hammalgårdens Ain’t She Sweet 
Näyttelyt: Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen NUO ERI 1, PU2, VARA-SERT. Erittäin 
hyväntyyppinen, sopusuhtainen ja ystävällinen nuori uros, jolla hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, tiivis runko, liikkuu ja esiintyy hyvin. Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti NUO 
ERI 2. Nice head, pleasing expression, wel let down chest, level topline, moved well in front, but a 
little lose behind, would like to see a little more lenght in the ribcage. Haukipudas 4.6 Eeva Anttinen 
NUO EH 1. Maskuliininen, pienehkö, mittasuhteiltaan oikea, kaunisilmeinen oikealinjainen pää, hyvä 
kaula, oikea ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, hyvät tassut, hyväasentoinen häntä, pontevat, 
normaalit liikkeet, aavistuksen kinnerahtautta, hieman ulkonevat kyynärpäät, hyvä temperamentti.  
 
HAMMALGÅRDENS DON’T FORGET ME KANS & N & S(U) & FIN & EST MVA & S JVA, 
LTUV-03 
24896/03 s. 30.5.2000 i. Merry One’s Number One e. Hammalgårdens Lucky Little Love 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti VAL ERI 2, PU2, VARA-CACIB. Hieno 
welsh springeri tyyppi, urosmainen, sopivan kokoinen, kaunis klassinen uroksen pää, hyvä kaula, selkä 
ja etuosa, hyvä runko, harmoninen kauttaaltaan, hyvä karvanlaatu ja väritys, saisi liikkua hieman 
leveämmin takaa, hyvät etu- ja sivuliikkeet, vahvaluustoinen, hyvä väri. Lappeenranta KV 15.-17.4 
Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VAL ERI 2, PU2, VARA-CACIB. Excellent proportions of head, neck 
and body, correct expression, little bit slope in croup, movement enough light, powerful and very 
parallel, correct temperament. Lahti KV 22.-23.4 Hans Lehtinen VAL ERI 1, PU1, CACIB, VSP. 
Kauniit mittasuhteet, hyvä rodunomainen päätyyppi, kaunis profiili, kaunis kaula ja ylälinja, seisoo ja 
liikkuu hyvin, kauniisti esitetty löysällä hihnalla, erinomainen karvapeite. Vaasa 29.-30.4 Gerry 
Hickey, Irlanti VAL ERI 1, PU1, ROP. Nice eye, needs a bit more elegance in the head, good strong 
neck, stands a bit too square at the group, nice steady movement. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-
Britannia VAL ERI. Good eaded dog, kind eye, good bite, I would lke him a little finer in shoulder & 
a shade shorter in body, however he strode out very well. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika 
Ulltveit-Moe, Ruotsi VAL ERI 2. Välmejslat huvud, mycket bra uttryck, bra öron. Välkroppad med 
bra förbröst, ben och fötter. Kunde ha bättre vinklad överarm. Fin kondition, bra överlinje, päls och 
färg. Rör sig mycket bra bak, typiskt fram. Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia VAL ERI 2, 
PU2. Sound free moving dog, good head and expression, nice neck, bone and feet, good topline, ribs 
and quarters, in good coat. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja VAL ERI 2, PU2. 6 år gammal, mycket 
tilltalande champion hane med ett härlight temperament, maskulint huvud, vackert uttryck, kärligh hals, 
kropp och bakställ, kunde varit lite mera stark I sina fram bens rörelsen, en hane med en utlmärkt 
siluett, välvisad. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia VAL ERI 3. Typical of his breed, good 
head with kind expression, well boned, good neck, shoulders and front, nice topline, shown in good 
hard condition and coat for age, moved okay. Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara VAL ERI 1, PU1, 
ROP. Tyypiltään erinomainen, oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima, kaunisilmeinen hyvä pää, kaunis 
huulilinja, erinomainen eturinta, sopivasti tilavuutta rintakehässä, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä 
ylälinja, kauniit sujuvat helponnäköiset liikkeet, hiukan korkea-asentoinen häntä liikkeessä, 
erinomainen esiintyminen ja esittäminen. 
 
HIGHCLARE WOODSMAN 
KCAG00215701 s.7.10.2005 
Näyttelyt: Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro JUN H. Hyväntyyppinen, vahva uros, hieman raskas 
pää, vahva ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hyvä takaosa, erittäin ahdas takaa liikkeessä, 
kaunis turkki. 



 
HORSECHESTNUT 
FIN34083/03 S. 19.6.2003 I. That Way Wink Akimbo e. Rwyn Lilyofthevalley 
Tottelevaisuuskokeet: 

Pvm Paikka Tuomari Tulos Pist. 
6-8-2006 Tampere Aino Juhantalo-Kakkola VOI3 196,5 
9-9-2006 Lempäälä Tuija Sere VOI3 192,5 
14-10-2006 Kangasala Markku Santamäki VOI0 185 

 
JANGAS BLAME THE DOG 
FIN31504/03 s. 14.6.2003 i. Micarobian Harry e. Sweetie-Pie Kathy 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO ERI 2. Lovely oldfashioned type of 
welsh, welsh expression in head, good shoulders & legs & feet, well ribbed up, showing good 
movement back & front. 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGI I  [hyl]  Kirkkonummi 12-1-2006 Ritva Herrala 
AGIH I 9. 0,47 Kirkkonummi 4-2-2006 Ritva Herrala 
AGI I  [hyl]  Kirkkonummi 4-2-2006 Ritva Herrala 
AGI I  [hyl]  Kirkkonummi 8-4-2006 Risse Koponen 
AGI I 8. 14,81 Helsinki 7-5-2006 Anne Savioja 
AGI I 2. 0 SERTK  Lohja 12-8-2006 Salme Mujunen 
AGI II 3. 2,16 Jyväskylä 2-9-2006 Katarina Virkkala 
AGI II  [hyl]  Kirkkonummi 21-10-2006 Ritva Herrala 
AGI II 4. 0,6 Mäntsälä 28-10-2006 Anne Savioja 
AGI II  [hyl]  Helsinki 19-11-2006 Kari Jalonen 

 
JANGAS COLA FOR ELVIS 
FIN15039/04 s. 3.1.2004 i. Clumbrolds Kilkenny e. Sweetie-Pie Kathy 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGI I  [hyl]  Varkaus 4-2-2006 Minna Räsänen 
AGI I 8. 14,05 Varkaus 1-4-2006 Salme Mujunen 
AGI I  [hyl]  Varkaus 20-5-2006 Sisko Pulkkinen 
AGI I 11. 14,61 Varkaus 20-5-3006 Sisko Pulkkinen 
AGIH I  [hyl]  Kuopio 27-5-2006 Jarmo Jämsä 
AGI I 8. 20 Kuopio 27-5-2006 Jarmo Jämsä 
AGI I  [hyl]  Kuopio 28-5-2006 Jarmo Jämsä 
AGI I  [hyl]  Kuopio 28-5-2006 Jamo Jämsä 
AGI I 5. 5 Jyväskylä 2-9-2006 Vesa Sivonen 
AGI I  [hyl]  Jyväskylä 2-9-2006 Katarina Virkkala 
AGI I 2. 5 Varkaus 23-9-2006 Tuija Kokkonen 
AGI I 13. 22,22 Pieksämäki 14-10-2006 Risse Koponen 
AGI I  [hyl]  Kirkkonummi 21-10-2006 Ritva Herrala 
AGI I 12. 5 Varkaus 11-11-2006 Salme Mujunen 
AGIH I  [hyl]  Varkaus 11-11-2006 Salme Mujunen 

 
JANGAS CUBIC BUTTERFLY 
FIN15040/04 s. 3.1.2004 i. Clumbrolds Kilkenny e. Sweetie-Pie Kathy 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGI I  [hyl]  Helsinki 6-12-2006 Anne Savioja 



 
JANGAS CORDON BLEU 
FIN15038/04 s. 3.1.2004 i. Clumbrolds Kilkenny e. Sweetie-Pie Kathy 
Näyttelyt:  Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro AVO EH 3. Erittäin hyvä tyyppi & koko, vahva luusto, 
kaunis pää, hyvä ylälinja, hyvä eturinta & rintakehä, riittävät etukulmaukset, toivoisin enemmän 
takakulmauksia, rodunomaiset liikkeet, mutta taka-askel saisi olla tehokkaampi. 
 
KIIKURIN IOWA 
FIN32814/00 s. 4.7.2000 i. Sweetie-Pie Goofy e. Kiikurin Bellona 
Näyttelyt: Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia AVO EH 1. 6 years, good type, head is ok, more 
stop, eyes are little light, good neck, good topline, tail set a little high, achieve lay action, good depth of 
chest, could have more angulation, moves with drive, a little broach. 
 
KORPINOTKON FIREFLY 
FIN11260/05 s. 5.12.2004 i. Benton Lookin’For Duck e. Twigle Hunter’s Pride 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania JUN ERI 1. Correct head with very good 
expression, well set ears, good topline, well developed chest, upstanding fore and hindquartes, well set 
and carried tail, good movement, good general pigmentation. Tuusjärvi 18.2 Leila Kärkäs JUN EH 1. 
Hyvät mittasuhteet omaava, iloinen nuori uros jolla hyvä pää, hyvä runko, pystyt olkavarret ja niukasti 
kulmautunut takaa, liikkuessaan painuu hieman etumatalaksi ja askel saisi olla tehokkaampaa, upea 
turkki. Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen JUN EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, kaunis turkkinen nuori 
uros, jolla erittäin ystävällinen luonne, hyvä pää ja kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja 
tiiviimpi, hyvä runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi. Joensuu 28.5 Eeva 
Rautala NUO ERI 1, PU1, SERT, ROP. Erittäin hyväntyyppinen nuori uros, kaunismuotoinen pää, 
hyvä ilme, tummat silmät, erinomainen kaula, melko suora selkä, hyvä rintakehän syvyys, hyvä luusto, 
hieman suorat etukulmaukset, takana riittävät, kaunis karva ja väri, hyvät takaliikkeet, hieman lyhyt 
etuaskel. Mikkeli KV 29.-30.7 Eugen Megelea, Romania NUO ERI 2. Masculin head, good bite, firm 
topline, good angulations and movement, good feet, good quality hair. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, 
Kreikka NUO ERI 2. Very nice type all over, beautiful head and expression, lovely neck, very nice 
shoulders I prefer better upper arm, well made body, very nice topline and back end, moves well. 
Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen NUO EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, kookas uros, hyvä pää, melko suora 
ylälinja, syvä rintakehä ja erinomainen runko, suorahkot olkavarret, riittävät takakulmaukset, vahva 
raajaluusto, liikkuu edestä hieman löysästi ja taka kapeasti, runsas karvapeite, miellyttävä luonne, 
esitetään hyvin. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja NUO ERI 2. Masculine 
dog in good coat and body condition, he is sound in move, topline could be stronger. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Nilsiä 27.8 Jaana Heiskari SPA0. (arvostelu epäselvä) Sosiaalinen 
käyttäytyminen: Hyväksytty. Haku ja laukaus: Hylätty. Jäljestys: Hylätty. Vesityö: Hyväksytty. 
Tottelevaisuus: Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Kokonaisarvostelu: Hylätty 
 
KORPINOTKON GET ON 
FIN14539/6 s. 22.1.2006 i. Doniol He Has The Star e. Twigle Hunter’s Pride 
Näyttelyt: Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti PEK 1 KP ROP-pentu. 8 moths old, promising 
male puppy, good color eye, correct bite, good shape of head, good bone, correct level topline which he 
keeped on the move, correct depth of chest, strong bone, a little nervous today, this should emprore 
with time. 
 



LLOER’S NORTHERN STAR 
FIN49767/06 s. 4.4.2006 i. Julita The Norse Quest e. Lloer’s Savage Affair On Sunhill 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia PEK 1 KP, PU1, VSP-pentu. Lovely 
masculine head with kind expression, good bone, front and feet, well sprung ribs for age, good agulated 
hind quarters, moving a alittle close behind, nice puppy. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula 
Heikkinen-Lehkonen PEK 2 KP. Vahva ja hyvin kehittynyt nuori uros, pitkä pää, korkea otsapenger, 
isot korvat, tummat silmät, pitkä kaula, raajat saisivat olla voimakkaammin kulmautuneet jolloin myös 
askeleeseen tulisi enemmän pituutta, erinomainen turkki, iloinen ja itsevarma. 
 
LLAWEN QUERIDO  
FIN33799/01 s. 28.7.01 i. Benton Everybody Duck e. Llawen Merry Mathilda  
Spanieleiden metsästyskokeet: Laitila 10.9 ylit Esko Tähtinen tuom Ari Metsäranta Koe-erä 
keskeytettiin 0-haun vuoksi tuomarin toimesta. 
 
LUCKYSTONE`S DOUBLE TROUBLE FIN MVA 
FIN40019/03 s. 25.8.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Doniol Canorous Lady 
Näyttelyt: Ruovesi 17.4 Kirsi Nieminen VAL ERI 1, PU2. Erinomaista rotutyyppiä oleva uros, jolla 
kauniit ääriviivat, hyvä pää & ilme, erittäin hyvä kaula, erinomainen eturinta & runko, hyvät 
kulmaukset, sopiva luuston voimakkuus, tasapainoiset liikkeet, esiintyy ja esitetään hyvin. 
Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta VAL ERI 1, PU1, VSP. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, 
hyvä kaula ja selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, erinomainen runko, 
erinomainen karva, hyvä luonne, hieman lyhyt etuaskel ja takaa ahdas. Sauvo 27.5 Marjo Jaakkola 
VAL ERI 1, PU2. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvä 
luusto, hyvin kehittynyt runko, aavistuksen luisu lantio, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä 
sivuaslkeleella joskin etuaskel voisi olla ulottuvampi. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia 
KÄY EH 4. Nice headed dog with kind gentle expression, good bite, excellent shoulders & front, good 
balance, I would like a little more second thigh, he is a little close behind but extends well. Rovaniemi 
KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari VAL ERI 3. Good type, head should be more parallel, but has a 
typical expression, good neck and shoulders, would prefer more forechest, excellent balance and 
substance, well angulated hindlegs, I would prefer more drive and better rear on the move. Eckerö KV 
23.-24.9 Bertil Lundgre, Ruotsi VAL ERI 1, PU1, CACIB, VSP. Fin champion hane, bra proportion, 
maskulint väl mejslat huvud, bra hals & skuldra, väl vinklad, bra bröstkorg, fin ryglinje, rörsig bra 
något lös I armbågarna, bra benstome & päls. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-
Lehkonen VAL ERI 4. Keskivahva, keskikokoinen uros, pitkä jalo pää, hyvät silmät ja korvat, hyvä 
selkälinja, hyvät takakulmaukset, mutta kovin ahtaat takaliikkeet, runko voisi olla hivenen pidempi ja 
tanakampi, kaunis turkki ja väri. 
 
LUCKYSTONE’S EASY FELLOW 
FIN16127/06 s. 26.1.2006 i. Doniol Lion King e. Alexway’s Ps To Doniol 
Näyttelyt: Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia PEK 1 KP, ROP-pentu. When settled free 
sound mover, lovely head, correct neck and shoulders, front and feet, good ribs, nice topline, very 
promising. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH 3. Normaalisti 
kehittynyt vahva, nuori uros, hyvä runon pituus, pitkä voimakas pää, hieman riippuvat huulet, pysty 
lapa ja olkavarsi myös kulmaukset voisivat olla voimakkaammat, hieman lyhytaskeliset liikkeet, 
eturinta kaipaa lisää täytettä, hyvä karva ja väri.  
 



MAWREDD ROBIN GOCH FIN MVA, EUJV-3 
FIN35004/02 s. 15.7.2002 i. Northey Wyman e. Mawredd Nos Da 
Näyttelyt: Kotka 29.-30.7 Maudie Burke, Irlanti KÄY ERI 1, PU3. Correct head, good eyes, ear 
well set, good pigmentation, would prefer better reach of neck & layback of shoulder, good topline & 
chest well developed, moves well. 
 
MAWREDD TACHWEDD 
FIN47670/03 s. 5.11.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia KÄY ERI. Sound happy dog with good neck, 
shoulders and front, would prefer a little more head, correct lenght of back, excellent hind quarters 
which he knows how to use, I just wish a little more throughout of him. Valkeala 12.11 Elena 
Ruskovaara KÄY H. 3v uros, jonka tulisi olla kauttaaltaan maskuliinisempi, oikeat mittasuhteet ja 
rauhallinen käytös, oikeanmallinen pää, aavistuksen pyöreät silmät, hyvät takakulmaukset, eturinta ja –
kulmaukset saisivat olla paremmat samoin rintakehä, liikkuu kovin leveästi takaa, erinomainen häntä, 
kaunis karvapeite. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Espoo 27.8 Kaarina Pirilä SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Riku 
on hiukan pidättyväinen, mutta ystävällinen ja kiltti pikku-walesi. Ei välitä muista koirista, ok. 
Hyväksytty. Haku ja laukaus: Riku hakee ennen laukausta jo ihan kelvollisesti. Laukauksen jälkeen 
hetken suppeasti, ei irtoa, mutta paranee jälleen. Ok. Hyväksytty. Jäljestys: Rauhallinen, hiukan 
ihmettelevä suoritus. Maavainulla kuitenkin edetään, kania jäi nuuhkimaan. Hyväksytty. Vesityö: 
Hetken mietti, sitten ui suoraan ja toi pukin ohjaajalle. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Tottelevainen koira. 
Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallista työskentelyä, joka toi tänään hyvän tuloksen. 
Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
MAWREDD TAD BEDYDD 
FIN47671/03 s. 5.11.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da 
Näyttelyt: Järvenpää 28.5 Jorma Silta KÄY EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen uros, jonka 
urosleima saisi olla voimakkaampi, oikealinjainen pää, hyvä kaula, pientä pehmeyttä selässä, hyvä 
rintakehä, hyvät raajat samoin turkki, luonne ja liikkeet. Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia KÄY 
EH 1. Good working type, overall could be more masculine, good head, eyes and ears, completed 
scissors (CDs), good neck, topline could be stronger, angulation in fore and back hand must be come 
better, not in best coat condition, in movement good back but not good in front moves broad. Helsinki 
2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia KÄY ERI 1, PU4, SERT. Paced first when moving but when he 
started to move properly he had real drive behind, good head and expression, good lay-back of 
shoulder, nice bone and feet, good ribs. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia KÄY ERI 3. 
Good honest type of dog with lovely head and expression, good strong musculated neck, well sprung 
ribs, correct length of back, good strong hind quarters which he drives from when moving, moving a 
little wide in front today, nice dog. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja KÄY 
EH 2. Nice dog, could be in better coat condition, he has a nice head, but he could have better topline 
being a little better angulated and front action. 
 
MAWREDD TWM 
FIN47669/03 s. 5.11.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da 
Näyttelyt: Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia AVO EH 2. 2 and half years, good type, good head 
but too parallel in muzzles and skull, good eyes, ears maximun size, good topline, good loins, tail 
wellset, needs more angulation forehand, in movement needs more tail action, moving very broad in 
front, need’s more personality to shine. 



 
MC TWISTER’S RED CURRANT 
FIN24136/04 s. 25.3.2004 i. Wesper Oliver Stone e. Iiris 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGI I  [hyl]  Riihimäki 2-9-2006 Kati Wala 
AGIH I  [hyl]  Riihimäki 2-9-2006 Kati Wala 
AGI I  [hyl]  Helsinki 24-9-2006 Leena Rantamäki-Lahtinen 
AGI I 4. 1,13 Helsinki 29-10-2006 Anne Savioja 
AGI I 30. 15 Helsinki 19-11-2006 Tuija Kokkonen 
AGI I  [hyl]  Helsinki 6-12-2006 Anne Savioja 

Näyttelyt: Helsinki KV 20.-21.5 Tiina Illukka AVO ERI 2, PU3, VARA-SERT, VARA-CACIB. 
Erinomainen tyyppi ja koko, pitkä pää, hyvin kulmautunut, vahva luusto, oikeanmuotoinen rintakehä, 
hyvä ylälinja, liikkuu hyvin. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH. Nice headed dog 
with kind eye, good bite, adequite shoulders, I would like a shade more ribbing, has good 
hindanqulation, he extends well to the rear but pins slightly in front. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-
Britannia KÄY ERI 2. Masculine dog with lovely head, good reach of neck, good shoulders, well 
boned front, good substance throughout, good strong hindquarters, good ground ring movement, nice 
dog, very typical in breed.  
 
MCTWISTER`S RED ONION 
FIN24134/04 s.25.3.2004 i. Wesper Oliver Stone e. Iiris 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGI I  [hyl]  Helsinki 19-11-2006 Tuija Kokkonen 
AGIH I 7. 6,18 Helsinki 19-11-2006 Tuija Kokkonen 

Näyttelyt: Valkeala 4.3 Jorma Silta NUO ERI 1, PU3, VARA-SERT. Mittasuhteiltaan riittävä, 
sopusuhtainen uros, sillä on hyvä uroksen pää, moitteeton selkä, samoin rintakehä, erittäin hyvät raajat, 
kaunis turkki, hyvä luonne ja liikkeet. Järvenpää 28.5 Jorma Silta AVO ERI 1, PU1, SERT, VSP. 
Mittasuhteiltaan oikein tasapainoinen uros, sillä muutoin hyvä pää mutta kaulanalusnahka muuttaa 
hienon sivukuvan, hyvä selkä, hyvä rintakehä, vahva runko, riittävät kulmaukset, hyvä turkki ja luonne, 
liikkuu oikein. Karjaa 9.7 Kirsti Louhi AVO EH 2. Riittävän luuston omaava uros, jolla erinomainen 
aurinkoinen luonne, oikea purenta, hieman syvä pää, hyvä ylälinja, riittävä rinnan syvyys, hyvä karvan 
laatu, saisi olla kulmautunut edestä paremmin, koira liikkuu edestä leveästi, takaa liike lyhyttä. 
Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara AVO EH 2. Erittäin maskuliininen kokonaisuus, hyvä 
kokonaisuus, vankka uros, päässä hyvä pituus ja ilme, aavistuksen lyhyt kaula, toivoisin selvemmän 
eturinnan ja tilavamman rintakehän, hyvin rakentunut takaosa, liikkuu kovin leveästi edestä, hyvä 
ulottuva sivuaskellus, hyvä käytös. Tampere 6.12 Raija Tammelin AVO ERI 1, PU3, VARA-SERT. 
Maskuliininen, hieman ilmava, linjakas uros, hyvät pään mittasuhteet, hieman syvä kallo ja voimakas 
otsapenger, kaunis huulilinja, riittävä rungon tilavuus, luisu lantio, vankka luusto, kulmauksia saisi olla 
enemmän, tehokkaat liikkeet, leveä edestä, oikein hyvä karva. 
Tottelevaisuuskokeet: 

Pvm Paikka Tuomari Tulos Pist. 
25-2-2006 Janakkala Tuija Sere ALO1 172,5 
18-3-2006 Hyvinkää Kaisa Lähdesmäki ALO2 151 
1-7-2006 Hämeenlinna, joukkue SM Varina Ranne ALO2 159,25 
6-8-2006 Tampere Aino Juhantalo-Kakkola ALO1 161,5 
2-9-2006 Vantaa Hannele Pörsti ALO1 174 

 



MILFEDDYF DIAROS KANS & FIN & EST & DK & N & S & LTU MVA 
FIN34904/98 s. 21.8.1998 i. Amityvill’s Xylitol e. Milfeddyg Bendith 
Näyttelyt: Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen VET ERI 1, PU2, VSP-
veteraani. Komea, maskuliininen uros, oikeat mittasuhteet, pitkä komea pää, hyvä selkälinja, 
erinmainen lapakulmaus ja eturinta, hyvä runon syvyys ja pituus, erinomainen takakulmaus, kaunis 
turkki ja väri, esiintyy reippaasti ja iloisesti, puhtaat hyvin hoidetut hampaat. 
 
MILFEDDYG FFAWD KANS & FIN & LV & RUS & PRT MVA, LVV-01, BALTV-01 
FIN23628/99 s. 7.5.1999 i. Don’s Scotchman e. Milfeddyg Blaengar 
Näyttelyt: Joutseno 25.5 Harri Lehkonen VAL ERI 1, PU1, ROP. Tyylikäs vahva uros, 
maskuliininen pää, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja ja turkki, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä 
askeleella. Kotka 29.-30.7 Maudie Burge, Irlanti VAL ERI 1, PU2. Good head, ear well set, nice eye 
& good pigment, correct bone, nice front, good reach of neck & good shoulder, correct topline & 
tailset, good bend of stifle, ribs are wellsprung, moves with drive. Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, 
Belgia VAL ERI 1, PU1, VSP. Beautiful type with good masculine head, showing his age, good ear 
set, good scissors bite, beautiful neck and topline, good tailset, prefer more angulate, good bone and 
feet, good deep chest, moves with drive, in forehand moves broad, good tail action. Luumäki 27.8 
Markku Santamäki VAL EH 1. Vahvarakenteinen kuitenkin riittävän jalo, vahva pää, purenta ei tällä 
hetkellä ole leikkaava, erinomainen kaula ja oikea ylälinja, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, 
näyttävä turkki, hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin. 
 
MILFEDDYG FFORTUNUS 
FIN23631/99 s. 7.5.1999 i. Don’s Scotchman e. Milfeddyg Blaengar 
Mestästyskoirien jäljestämiskokeet: Sirkjärvi 21.5 Hannu Palonen VOI 3 22pist. (a/3, b/4, c/4, d/6, 
e/3, f/2). (arvostelu huono).Vauhdikas lähtö ja jäljestys. Tarkistuslenkkejä aika ajoin. Katkokulmalla 
ensin oikaistaan mutta ei selvitä sitä, lopulta hukka. Toinen kulma lenkillä, kolmas oikaisten. Makuista 
yksi ohi muut tarkistaen. Ennen kania jälleen sivuun ja sieltä kanin tuojan jäljille. Toinen hukka jäljelle 
tuotuna, toiselta puolelta ohi kanin. Palaa kuitenkin takaisn. Kaatokäytös hyväksytty. Joutseno 19.8 
Heikki Vesikko VOI 0.Lähtee oma-aloitteisesti, rauhallisesti ja määrätietoisesti. Etenee maavainulla 
zikzak kuviolla jälkitarkasti, makuut osoittaa. Kulmat tarkasti, samoin katkokulma, kääntyen ohi 
viimeisen kulman. Ottaa siinä suunnan oikealle eikä palaa jäljelle tekee hukan. Loppuosuus 
jälkitarkasti makuulle joka osoittaa pysähtymällä, tämän jälkeen zikzak kuvio ??? tuotti näin kaadon 
ohituksen aina tielle asti. Tämä koe keskeytettiin 
 
MILFEDDYG LLYNGESYDD 
FIN16674/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Näyttelyt: Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 1. Excellent 
proportions of head, neck and body, upperarm a little short, correct expression, little bit slope in croup, 
excellent temperament, movement enough light, powerful and parallel. Helsinki KV 20.-21.5 Tiina 
Illukka JUN EH 1. Pienehkö ja kevyt rakenteinen, kovin kapea, hyvä urosmainen pää, kaunis pitkä 
kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut, rintakehä saa kehittyä, jyrkkä lantio, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
 
MILFEDDYG LOETRAN 
FIN16675/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Näyttelyt: Valkeala 4.3 Jorma Silta JUN H. Mittasuhteitaan aavistuksen pitkähkö, sillä on hyvä pää, 
kiinteä selkä, rinta ei ole vielä valmis, riittävä luusto, hyvät kulmaukset, hyvä turkki ja 
temperamenttinen luonne, hyvät liikkeet. Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä 



JUN EH 3. Very good proportions of head, neck and body, correct expression, chest should be wider in 
front, loin should be shorter, movement light and powerful and enough parallel, too shy. Joutseno 25.5 
Harri Lehkonen JUN EH 1. Hyvän kokoinen, vielä kesken kehityksen oleva nuori uros, oikeat 
mittasuhteet päässä ja rungossa jonka tulee vielä vahvistua, hyvin kulmautuneet raajat, rodunomainen 
ylälinja, oikeanlaatuinen turkki, terveet liikkeet, voisi esiintyä itsevarmemmin, lupaava mutta tarvitsee 
aikaa. Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia JUN H. 18 months, beautiful type with nice head, eyes 
and ears are ok, complete theets, scissor bite, elegant neck, good topline and tailset, chest could be 
better shaped, in total substance could be better but don’t like shines that’s the reason for good. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Miehikkälä 6.8 Veli Nurminen SPA1. Hieman varovainen, hyvin 
koiriin suhtautuva, vähän varovasti ihmisiin suhtautuva koira. Hyväksytty. Haku ja laukaus: hyvä 
laajuus, aluksi suppeaa, laukauksesta muuttuu erinomaiseksi. Käyttää maa- ja ilmavainua. hyvää 
yhteistyötä. Laukauksesta säpsähtää: haku nopeutuu ja laajenee. Hyväksytty. Jäljestys: Aluksi 
haparointia, jonka jälkeen varmaa vauhdikasta jäljestystä. ohi kaadon, pienen haun jälkeen kani löytyi 
ja kiinnostaa. Hyväksytty. Vesityö: Ui hyvin. Tuo riistapukin rantaan. Haluaa omia sen. Luovuttaa 
lopulta. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Omapäisyyttä. Omii itselleen riistapukin. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: hyvää yhteistyötä vain riistapukin luovutus kangertelee. Kokonaisarvostelu: 
Hyväksytty. 
 
MILFEDDYG LWCUS 
FIN16676/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Näyttelyt: Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia JUN EH 3. 1.5 years, teeth correct, little short 
muzzle, good neck, correct front, good topline, sufficient group, moving crossing front. Kuopio 5.8 
Stelios Makaritis, Kreikka JUN ERI 3. Lovely head and expression, nice type all over with beautiful 
proportions of body, lovely neck, nice angulated front & rear, lovely topline and back end, moves 
really well. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen uros, jolla on hyvä pää, 
suurehkot korvat, hyvä kaula, eturinta voisi olla voimakkaampi ja lanne lyhyempi, hyvät kulmaukset ja 
vahva raajaluusto, köyristää lanne-osaa liikkeessä, kaunis karvapeite, esitetään erinomaisesti. 
 
MOZART 
FIN24997/04 s. 31.3.2004 i. Twigle Infinity e. Alexway’s Lola 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania NUO ERI 1, PU4, SERT. Well balanced, 
correct head with good expression, well set ears, correct neck, level topline, good fore chest, chest may 
be a bit deeper, upstanding fore and hindquarters, well angulated, correct movement, good general 
pigmentation, nice temperament, very good handling. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka AVO 
ERI 1, PU3, VARA-SERT. Very nice type all over with beautiful head and expression, very nice 
shoulders, I prefer slightly better upper arm, lovely topline, very well angulated in rear with very nice 
back end, moves very well and sound. Pielavesi 27.8 Paula Rekiranta AVO EH 1. Tyypiltään ja 
mittasuhteiltaan hyvä uros, joka saisi esiintyä hieman reippaammin, oikeanmallinen hyvä ilmeinen pää, 
kaunis kaula, niukka eturinta, kapea rintakehä, reisi saisi olla leveämpi, hyvä luusto ja karvapeite, 
hieman lyhyt etuaskel. 
 
NEW DESIGN’S JACKPOT  
FIN26670/04 s. 16.2.2004 i. Rocbee Running Robert e. New Design's All My Life 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH. Nice headed dog with a kind eye & 
good expression, he is of overall good balance & correct type, his front angulation are good but he is let 
down by poor rear movement. Toijala 3.6 Markku Santamäki AVO EH 2. Vahvarakenteinen, hyvin 
urosmainen, vahva pää, hyvä runko ja raajat, kohtalaisen hyvät raajojen kulmaukset, laskeva ylälinja, 



iloinen hännänheiluttaja, takaa liikkeet tulisivat olla suoraviivaisemmat, aavistuksen pihti kintereet. 
Lohja 4.6 Paula Rekiranta AVO EH 2. Erittäin hyväntyyppinen uros, jolla rungon oikeat 
mittasuhteet, hyvä pään profiili, hyvä ilme, hyvä kaula, melko hyvä ylälinja ja hieman suora olkavarsi, 
hyvä rintakehä ja runko, polvikulmaus saisi olla selvempi ja kinner matalampi, hyvä luusto, kaunis 
karvapeite, liikkuu hyvin takaa edestä hieman leveästi. Forssa 18.6 Javier Sancez Fernandez, 
Espanja AVO ERI 2, PU3. Correct and typical, the back end should be better in the movement, good 
type and proportions, his best point is the head, he`s a bit narrow in hind quarters. Hyvinkää 21.10 Joy 
Hartley, Iso-Britannia AVO EH 3. Good bone and substance, nice head, good feet, short coupled, 
good strong hindquarters, moving close behind and wide in front, good honest workmanlike dog. 
 
NEW DESIGN’S KEEP YOU GOING 
FIN26814/04 s.9.4.2004 i. New Design's Fortune Hunter e. Eastfarm's Endless Light 
Näyttelyt: Hausjärvi 9.4 Raija Tammelin NUO H. Maskuliininen, mittasuhteilta hieman 
lyhytrunkoinen uros, hyvät pään mittasuhteet, hieman voimakas otsapenger ja kallossa korkeutta, hyvä 
kaula, melko hyvä ylälinja, riittävä rungon tilavuus, hyvä luusto, kulmauksia saisi olla enemmän 
etenkin edessä, saisi liikkua pidemmällä askeleella takaa, edestä löysät kyynärpäät, hyvä karva, 
vauhdikas luonne, koulutus auttaisi hieman kehäkäytöstä. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia 
AVO HYL. Temperament untypical for breed, a great pity, nice type of dog with good bone and 
substance, showing good coat. 
 
NEW DESIGN´S KEY TO SUCCESS  
FIN26815/04 s.9.4.2004 i. New Design's Fortune Hunter e. Eastfarm's Endless Light 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGIH I  [hyl]  Lohja 20-5-2006 Minna Väyrynen 
AGI I  [hyl]  Lohja 20-5-2006 Minna Räsänen 
AGI I  [hyl]  Riihimäki 2-9-2006 Kati Wala 
AGIH I  [hyl]  Riihimäki 2-9-2006 Kati Wala 
AGI I  [hyl]  Kirkkonummi 16-9-2006 Kari Jalonen 

Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti NUO ERI 1. Hyväntyyppinen, mittasuhteet 
oikea, rakenteeltaan harmoninen, erittäin hyväilmeinen pää, oikea purenta, hyvät korkea-asentoiset 
korvat, kaunis kaula ja selkälinja, hyvä eturinta, sopivaluustoinen, kaunis väritys, karvaa voisi olla 
runsaammin, mutta se on laadulstaan hyvä, liikkuu hyvin sivulta ja takaa, voisi liikkua paremmin 
edestä. Helsinki KV 20.-21.5 Tiina Illukka AVO ERI 1, PU2, SERT, CACIB. Kauniit linjat, hyvät 
mittasuhteet, hyvä urosmainen pää, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut vahva luusto, oikea 
rintakehän mutoto, liikkuu hyvin. Joensuu 27.5 Theo Leenen, Belgia AVO ERI 1, PU2, VARA-
SERT. 2 years old, well balanced, nice head, complete scissors bite, good neck & shoulder & topline, 
well angulated, good bones, feet & topline, nice coat, moves well. Joensuu 28.5 Eeva Rautala AVO 
ERI 1, PU3. Elegantti, erittäin hyväntyyppinen uros, kaunismuotoinen pää, hyvä ilme, hyvä kaula, 
riittävä rintakehä, lyhyt, tiivis runko, sopusuhtainen luusto ja kulmaukset, liikkuu hyvin. Lohja 4.6 
Paula Rekiranta AVO EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä kallo, hyvät 
korvat, tyylikäs kaula, suora selkälinja ja hyvin kulmautunut hyväluustoiset raajat, riittävä rintakehä, 
hyvä karvapeite, liikkuu hyvin sivulta hieman leveästi edestä. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika 
Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO EH 3. Bra nosparti, aningen rund i skallen, litet stora öron. Framskjutna 
skuldror. Tillräckligt markerad överlinje och bakvinklar, mycket bra stomme, fina baktassar, bra päls. 
Kunde täcka mera mark och ha mera kraft i steget. Blir kort i framsteget och är armbågsvid. Jyväskylä 
KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja AVO ERI 3. Nice body proportions, head is a little 
plain, he could cover more ground on the move, he makes a picture. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-



Britannia AVO EH 2. Good honest type of dog with nice head and expression, good bone and 
substance throughout, a little wide on shoulders, correct length of back, good strong hindquarters, 
showing in good coat and condition, moving close behind and wide in front. Valkeala 12.11 Elena 
Ruskovaara AVO EH 3. Oikeantyyppinen uros, jonka sukupuolileima päässä voisi olla selvempi, 
sopiva luusto, päässä hyvät mittasuhteet ja lempeä ilme, eturinta saa vielä täyttyä ja kyynärpäät tulla 
tiiviimmin runon myötäiseksi, hiukan pitkävarpaiset etukäpälät, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta 
hiukan jäykästi takaa, hyvin hoidettu karvapeite. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-
Lehkonen AVO H. Lyhytrunkoinen, hieman kevytluinen uros, kevytpiirteinen pää, suippo kuono, 
jyrkkä otsapenger, tummat silmät, pysty lapa ja olkavarsi, melko niukat takakulmaukset, hyvä karva ja 
väri, lyhytaskeliset liikkeet.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Espoo 27.8 Meerit Kuparinen SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Ketsuppi on iloinen ja ystävällinen koira. Suhtautuu ystävällisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. 
Hyväksytty. Haku ja laukaus: Aluksi liian suppeaa hakua ja pelkkää juoksentelua. Laukausta ihmettelee 
ja sen jälkeen haku muuttuu riittävän laajaksi. hyvää yhteistyötä. Hyväksytty. Jäljestys: Tutkii 
makauksen tarkasti ja ohjataan alkumerkille. Sen jälkeen alkaa itsenäisesti jäljestämään reipasta 
vauhtia. Kaatoa nuuhki innolla. Hieno suoritus!. Hyväksytty. Vesityö: Innokas uimari ja reipas nouto. 
Hyväksytty. Tottelevaisuus: Tottelevainen koira. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Mukavan 
reipasta yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
NEW DESIGN’S MERRY MELODY 
FIN51731/04 s. 1.11.2004 i. Rocbee Niles Smiles e. New Design’s All It Takes 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja KÄY EH 4. Nice dog, nice 
head, he needs better trainig as well as body condition, alittle poor on the move. 
 
NEW DESIGN'S MIDNIGHT MELODY 
FIN51728/04 s. 1.11.2004 i. Rocbee Niles Smiles e. New Design’s All It Takes 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania JUN EH 3. Good size, well balanced, correct 
head with very good proportions, well set ears, boch may be a bit stronger, needs more forechest and 
chest, upstanding fore and hindquarters, wellset tai, good movement, good general pigmentation, needs 
more substance. Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen JUN H. Hyväntyyppinen, sopusuhtainen nuori 
uros, jolla selvästikin jälkikoirantaipumuksia, kuonon selkä saisi olla leveämpi, hyvä kaula, saisi olla 
paremmin kulmautunut edestä ja takaa, kovin litteä runko, hyvänlaatuinen karva, hyvä luonne. Joensuu 
27.5 Theo Leenen, Belgia NUO ERI 1. 19 months old, young male who could be bit stronger on body, 
complete siccors bite, enough dark eye, good neck, feet & topline, well angulated, chest could be more 
ribbed up, nice coat, moves well. Sotkamo 13.8 Vera Smirnova, Viro NUO EH 2. Erittäin hyvä 
tyyppi ja koko, vahva luusto, kaunis pää, melko hyvä ylälinja, eturintaa pitää olla enemmän, rintakehä 
saisi olla kaarevampi, hyvät raajat, liikkeessä turhan laskeva selkälinja. 
 
NORTH MAIDEN`S FIREFLY FIN MVA 
FIN25043/01 s. 27.4.2001 i. Rocbee Running Robert e. Armazu Fiini Fariini 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania VAL ERI 1, PU1, CACIB, ROP. Well 
balanced, good size, excellent head with very good proportions, well set ears, very good neck, strong 
back, well developed chest, well angulated, very little turned out knees, well set and carried tail, very 
good coat and general pigmentation, excellent movement, very good temperament. Oulu 13.-14.5 
Deirdre Dinneen, Irlanti VAL ERI 1, PU2. Beautiful head and expression, nice dark eye, well layed 
shoulder, good spring of rib, moved straight and true with plenty of reach and drive, but showed a little 
roll on the back. Tuuri 17.-18.6 Jorma Silta VAL ERI 1, PU1, ROP. Mittasuhteiltaan oikea, 



komeapäinen uros, jolla erittäin hyvä ylälinja, voimakas, moitteeton rinta, erittäin hyvät raajat, kaunis 
turkki, rauhallinen luonne, upeat liikkeet. Rovaniemi KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari VAL ERI 
2, PU4. Nice typical balanced, solid male, the expression could be more friendly, good neck and 
shoulders, a bit short upper arm, excellent balance, plenty of substance, good coat quality, moved well.  
Haapajärvi 12.8 Leila Kärkäs VAL ERI 2, PU4. Erinomaiset mittasuhteet, maskuliininen, ihastuttava 
pään profiili mutta hieman leveä kallo, kaunis kaula, ylälinja & takaosa, pysty olkavarsi ja kyynärpäät 
tulisi olla tiiviimmin rungossa, painuneet välikämmenet, melko hyvä sivuliike, etuosa painuu hieman ja 
edestä löysä, turkki hieman pehmeälaatuinen, miellyttävä luonne. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, 
Irlanti VAL ERI. 5 year old male with good strong bone overall, correct bite, good dark eye, good 
depth of chest, well angulated, strong high quarters, moved with drive. Seinäjoki KV 4.-5.11 Stefan 
Sinko, Slovenia VAL ERI 1, PU2, VARA-CACIB. 5 years old, strong male of good type, bite ok but 
not clean teeth, body with great substance, nice proportions, good neck & topline, correct angulations 
in the hind quarters, good mover. 
 
NORTH MAIDEN`S FIRST MAN 
FIN25040/01 s. 27.4.2001 i. Rocbee Running Robert e. Armazu Fiini Fariini 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari AVO ERI 3. Nice old-fashioned, typical 
dog, head is correct, muzzle could be bit more square, good neck and shoulders, but front could be 
better, well ribbed-up, well angulated hindlegs, good character, nice coat, should move better.  
 
NORTH MAIDEN`S FLYING FLIRT FIN & N & S (u) MVA 
FIN25041/01 s. 27.4.2001 i. Rocbee Running Robert e. Armazu Fiini Fariini 
FIN25041/01 NORTH MAI'DEN'S FLYING FLIRT U Rovaniemi 3-9-2006 VOI1 46 Kati Huovila 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Rovaniemi 4.6 Jukka Välitalo VOI 0. Hyvä ohjattu lähtö. 
Aloittaa enimmäkseen ilmavainuisen jäljestyksen mitä jatkuu 1. osuuden loppupuolelle missä ensin 
hirvenjälki vie koiran ja sitten edellä noussut metso mikä siipeytyy lopulta. Koiran mielenkiinto jälkeen 
ei palaudu, hukka. Uusi aloitus ja 1. kulma mistä katko tehokkaasti tarkistuslenkein. Toinen osuus 
hyvin mutta kulman takaa lähtevä teeri vie koiran mukanaan hukkaan. kolmas osuus loppuu hyvin 
mutta kulman jälkeen hukka. koe keskeytettiin. Kaksi ensimmäistä makuuta merkkaa hieman 
huolimattomasti, kolmas ohi. Linnut pilasivat koiran päivän tänään. Rovaniemi 6.8 Kari Pinola VOI 2 
33 pist (a/4, b/8, c/7, d/10, e/1, f/3). Lähtee ohjattuna rauhallisesti jäljelle. Maa- ja ilmavainuista 
tarkastuslenkein etenevää jäljestystä. Makuista merkkaa hyvin kolme yhden ohittaa tarkastuslenkin 
kohdalla. kulmilla laajat tarkastukset, katkokulma lähes jäljentekijöiden jälkiä. Viimeisellä osuudella 
poron jäljet vievät puoleensa niin paljon, että joudutaan osoittamaan puhdas jälki. Jatkaa 
tarkastuslenkein kaadolle, joka nuuhkaistaan ja jatketaan jäljen etsimistä. Koira osoittaa osaavansa 
jäljestää, mutta tänään muut jäljet kiinnostavat liikaa. Rovaniemi 3.9 Kati Huovila VOI 1, 46pist (a/6, 
b/11, c/9, d/12, e/3, f/5). Näytetty, haisteltu ja ohjattu aloitus. Vallu tekee vauhdin poistolenkit jäljellä 
ohjaajan jarruttaessa vauhtia. Edetään pääosin maavainua käyttäen jäljen alussa, mutta ilmavainun 
käyttöön Vallu siirtyy rinteissä tuulen vaikutuksesta. Vallu tekee 2. ja 3. osuuden alussa nopean, pienen 
sivupiston ja ennen viimeistä kulmaa tarkastuksenkin rinteessä jäljen sisäpuolella tuulen puhaltaessa. 
Viimeinen osuus tarkasti jäljen päällä tai aaltoillen. Makauksista 1. ja 4. hidastaen, 2. pysähtyen ja 3. 
ohi. Kulmista 1 juuri takakautta, katkolla suurenevin lenkein jatkoon, 3. tarkasti. Ilmavainulla kaadolle, 
missä jäi kanin viereen ja nuoli. Nopeasti etenevä jälkipari ilmavainua käyttäen. 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania VAL ERI 2, PU2, VARA-CACIB. Correct 
head with very good proportions, well set ears, very good neck, level topline, enough well developed 
chest, very little turned out elbows, correct rear guarters, well set and carried tail, good general 



pigmentation, excellent coat, typical movement. Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti VAL H. 
Sopivankokoinen, tyypillinen, tänään laihassa kunnossa oleva, hyväilmeinen, oikea purenta, hieman 
suora edestä, vahva, hyvä selkä, hyvä väritys, hieman kihara karvanlaatu, leveät etuliikkeet, taka- ja 
sivuliikkeet, hyvä luonne. Rovaniemi KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari VAL ERI 1, PU3, VARA-
CACIB. Good type, nice head, a bit pronounced eyes, good neck and shoulders, balance and substance, 
well angulated hindlegs, nice coat, moves ok but front could be better on the move. Oulu KV 7.-8.10 
Ann Long-Doyle, Irlanti VAL ERI 4. 5,5 year old male, pleasing head type, good dark eye, head with 
good proportions, correct bite, well angulated in shoulders, good strong bone, good depth of chest, 
moved freely and with good drive. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia VAL ERI. Nice type 
of dog, nice head, good bone and substance, correct topline, short coupled, good strong hindquarters, 
good hind angulation, movement okay, a little out at elbows. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula 
Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 2, PU3. Vahva, maskuliininen uros, hyvässä kunnossa, kiinteä ja 
lihaksikas, mutta turkki ei ole aivan parhaimmillaan, hyvä rungon syvyys ja pituus, pitkä pään profiili, 
mutta kuono voisi olla täyteläisempi silmien alta, hyvät silmät ja korvat, pitkä kaula, erinomaiset 
takakulmaukset. 
Spanieleiden metsästyskokeet: Rovaniemi 23.9 ylit & tuom Juha Huttunen A 3 B 3 C - D - E - F 3 
G 3 yht 45 p. AVO - Vallu nimistä 5-vuotiasta wsp-urosta kokeiltiin Rovaniemen Joutolammen 
monipuolisissa ympärysmaastoissa kolmessa erässä yht. 2 h 50 min. Vallun haku on vaihtelevaa 
risteilyä ohjaajan etumaastossa ja sivuilla. Välillä hieman suppeaa vaatien ohjausta mutta 
riistatilanteissa haku selvästi laajenee ja muuttuu vauhdikkaaksi koiran merkatessa jäljen. Erien aikana 
päästiin riistakosketuksiin kerran koiran ylösajamalla koppelolla sekä teeriparilla, jonka jäljellä koira 
oli mutta ei ehtinyt ylösajolle. Peitteisen maaston takia lintuja ei ammuttu. Vesityökoe suorittamatta. 
Koira tottelee ohjaajan käskyjä. Kokonaisvaikutukseltaan riistaverinen ja kehityskelpoinen koira joka 
tarvitsee ohjausta haussa ja jolta pudotetun riistan puute vei tänään mahdollisuuden parempiin 
pisteisiin. Rovaniemi 24.9 ylit Juha Huttunen tuom Janne Koskela A 3 B - C - D - E - F 3 G 3 yht 
36 p. AVO - Walesinspringerspanieli Vallua kokeiltiin kolmessa erässä Kerivaaran ja Joutolammen 
pohjoispuolen maastoissa. Ensimmäisessä erässä Vallun haku lähtee käyntiin varsin hyvin, mutta 
menee erän edetessä hieman liian suppeaksi, kunnes Vallu saa taas hajun linnusta ja haku palautuu 
varsin hyväksi. Lintu karkoittuu kuitenkin arkuuttaan etumaastosta. Erän loppua kohden haku menee 
taas hieman suppeammaksi.  Toisessa erässä haku jatkuu kohtalaisena koira kuitenkin vaatii riistan 
hajua haku pysyy ns. hyvänä. Toisessa erässä ei riistakosketuksia. Kolmannessa erässä ei koira löytänyt 
riistaa, eikä riistan hajuja ja koiran haku muodostui suppeaksi, joskin tukeutui vahvasti ohjaajaan, jolta 
olisin toivonut hieman enemmän ohjausta ja rohkaisua koiralle.  Tänään ei kuitenkaan osittain riistan 
arkuuden vuoksi saatu riistatyötä. 
 
OLEAGINOUS SIRIUS 
FIN16936/05 s. 11.2.2005 i. Don’s Fly Me To The Moon e. Rocbee Eternal Love 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGI I  [hyl]  Elimäki 5-11-2006 Salme Mujunen 
AGI I  [hyl]  Kotka  3-12-2006 Pertti Siimes 

Näyttelyt: Hausjärvi 9.4 Raija Tammelin JUN H. Maskuliininen, kookas, hieman lyhytrunkoinen 
uros, pää saisi olla jalompi, hieman syvä kallo ja runsaat huulet, hyvät korvat, kaunis kaula, melko 
hyvä ylälinja, ikään sopiva runko, hyvä luusto, riittävät takakulmaukset, erinomaiset sivuliikkeet, 
liikkuu leveästi edestä, kintereiden tulee voimistua, saisi liikkua yhdensuuntaisemmin, hyvä karva ja 
väri, reipas luonne. Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 2. Very good 
proportions of head, neck and body, head little bit heavy in skull, loin should be shorter, movement 



enough powerful, light and parallel, excellent temperament. Lahti KV 22.-23.4 Hans Lehtinen JUN 
EH 1. Tällä hetkellä hyvin kevyt, oikea rungon pituus, mutta runko litteä ja pitäisi olla syvempi, 
hieman epäjalo pää, akunis kaula, etukulmaus liian suora, sopiva luusto, hieman litteät käpälät, kaunis 
ylälinja, hyvä takaosa, tarvitsee aikaa. Hamina 13.-14.5 Kirsi Nieminen JUN ERI 1, PU2, VARA-
SERT. Erinomaista rotutyyppiä oleva uros, oikeat rungon mittasuhteet, oikealinjainen, hieman 
voimakas pää, erinomainen kaula ja ylälinja, eturinta saisi olla voimakkaampi, ikäisekseen hyvä runko, 
sopiva luuston voimakkuus, olkavarret voisivat olla viistommat, erinomaiset takakulmaukset, hyvä 
lihaskunto, liikkuu vielä leveästi edestä muuten hyvin. Kotka 29.-30.7 Maudie Burge, Irlanti JUN 
EH 2. Skull is flat, eyes correct & pigment correct, nice reach of neck, good depth of chest, good bone, 
would prefer better topline, a little long cast in body, movement could be better. Kouvola 19.8 Jef 
Verrees, Belgia NUO EH 1. 18 months, good head, ears rather large, good reach of neck, level topline, 
tail well set, enough coat, a little straight in front, could move with more drive. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Elimäki 16.9 Kati Huovila SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Nuori 
sosiaalinen uros, joka on kiinnostunut muista koirista ja ihmisistä. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Nuori 
Merri irtoaa hyvin ohjaajan molemmin puolin, käyttäen maa- ja ilmavainua hakiessaan riistaa. 
Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa hakua. Antaa kytkeä erinomaisesti. Hyväksytty. Jäljestys: Näytetty 
lähtö, mistä Merri aloittaa reippaan itsenäisen ja ilmavainuisen jälkityön. Kulma tarkasti. Kanille 
ilmavainulla, haisteli ja jäi viereen. Hyväksytty. Vesityö: Ui innokkaasti riistapukin luo, mutta ei tuo 
sitä, eikä toistakaan pukkia. Hylätty. Tottelevaisuus: Muuten tottelevainen nuori uros, mutta ei ottanut 
riistapukkia/tuonut sitä. Hylätty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Yhteistyökykyinen nuori parivaljakko. 
Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
RED AND WHITE’S MERCURY IN THE SKY 
FIN52316/06 s. 15.5.2006 i. Ibn Sulwyn Our Loyal Welsh e. Red And White’s Imperia Brava 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia PEK 5-7kk 4. Well boned and bodied for age, 
good reach of neck, nice feet, correct lenght of back, well angulated hindquarters, good hind action, 
needs to tighten in front movement. 
 
RED AND WHITE’S SURTSEY SUPERIOR DK & D & VDH & FIN & L MVA 
DK20005/99 s.13.11.1999 i. Red And White’s Lincoln De Dyfed e. Red And White’s Qena Allowin 
Näyttelyt: Kouvola 19.8 Jef Verrees, Belgia VAL ERI 2, PU2, SERT, FIN MVA. 7 year old, lovely 
dog, sweet head, correct ear, good reach of neck, level topline, tail well set, excellent coat texture, 
enough angulation, moved and showed well. Tervakoski 2.9 Merja Järnstedt VAL ERI 1, PU2. 
Erittäin hyväntyyppinen, tasapainoinen, hyvä pää, runko ja selkä, vankka luusto sekä etu- että takaosa 
voisivat olla aavistuksen paremmin kulmautuneet jolloin sivuliikkeissä askel olisi pidempi. hyvä turkki, 
tasapainoiset yhdensuuntaiset liikkeet. Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia VAL ERI 3, PU3. 
Free mover, nicely shaped head, good lay-back of shoulder, good bone, topline and ribs, good coat. 
Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja VAL EH 4. 6 ½ år gammal, mycket maskulin bra storlek, önsker 
ett lite kode huvud med mer längd, kunde heft en litel längre hals, mycket bra kropp, bra rygg, något 
höga haser, bra rörelser men kunde heft little mer kroft I sfoget, bra pals, välvisad. 
 
ROCBEE ARISTOCRAT FIN MVA 
FIN14246/01 s. 17.1.2001 i. Cleavehill Rhyader e. Rocbee Dolly Parton 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania KÄY ERI 2. Correct head with very good 
expression, well set ears, correct neck, excellent back and chest, upstanding front and hindquarters, 
well set tail, correct movement, needs more practise for shows. Tuusjärvi 18.2 Leila Kärkäs KÄY EH 
1. Saisi olla urosmaisempi, hyvä pää, aavistuksen voimakkaat otsaluut, hyvä kaula ja ylälinja sekä 



rakenne, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, löysyyttä ja avoimuutta kyynärpäissä, hyvä karva ja 
miellyttävä luonne. Valkeala 4.3 Jorma Silta KÄY ERI 1, PU1, SERT, VSP. Mittasuhteiltaan oikea, 
hyvin tasapainoinen kokonaisuus, moitteeton pää, selkä ja rinta, raajoissa ei ole huomauttamista, hyvä 
turkki, liikkeet ja luonne. Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KÄY ERI 2. 
Excellent proportions of head, neck and body, should be more clean lines in head, little bit short upper 
arm, movement enough powerful, light it should be more parallel in front. Lahti KV 22.-23.4 Hans 
Lehtinen KÄY EH 1. Hyvät mittasuhteet, kaunis pään profiili, joskin hieman korkea otsa, kaunis 
huulilinja, hyvä kaula, sopiva luusto, erittäin hyvä runko, hieman löysät kyynärpäät, ylälinja saisi olla 
tasaisempi, hyvin lihaksikas, takaosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä karvapeite, pitäisi liikkua 
tehokkaammin. Joensuu 27.5 Theo Leenen, Belgia. 5 years old male, head could be stronger from 
muzzle, complete scissor bite, well setted ears, good neck shoulder & topline, well angulated chest 
deep and well developed, in the movement close behind. Joensuu 28.5 Eeva Rautala KÄY EH 2. 
Eleganttipäinen uros, hyvä kaula ja selkä sekä rintakehä, luusto voisi olla hieman voimakkaampi, pysty 
lapa ja olkavarsi, hyvät takakulmat, saisi liikkua joustavammin, pidemmällä etuaskeleella, hyvä väri. 
Laukaa 15.-16.7 Markku Santamäki KÄY ERI 1, PU2, SERT, FIN MVA. Mittasuhteiltaan ja 
linjoiltaan erittäin hyvä, sopivan kokoinen ja sukupuolileimaltaan selvä, hyvä ilmeikäs pää, 
sopusuhtainen luusto, jonkin verran matalat käpälät, hyvä turkki, liikkuu hyvin, voisi käyttäytyä 
iloisemmin. Mikkeli KV 29.-30.7 Eugen Megelea, Romania KÄY ERI 1. Good head, good topline, 
elbows a bit turned out. Kouvola 19.8 Jef Verrees, Belgia KÄY ERI 1, PU3. 4 year old, good head, 
good reach of neck, correct topline, tail well set, shoulder well laid back, good angulation, moved and 
showed well, with lot of muscles. Heinola 20.8 Harri Lehkonen KÄY EH 1. Hyvän kokoinen uros, 
melko hyvä pää, hieman kevyt kuono, raajat voisivat olla kulmautuneemmat, oikeat mittasuhteet 
rungossa, kaunis turkki, terveet liikkeet, saisi esiintyä iloisemmin ja vapautuneemmin. Porvoo 9.-10.9 
Per Iversen, Norja KÄY EH 1. Fem och ett halft år hane, bra storlek men kunde heft lite mer 
könsprägel, bra huvud, önsker ett lite ledre uttryck, kunde heft lite längre hals, bra kropp, ben och 
tassar, önsker en lite ledre rygglinje. Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara KÄY ERI 1, PU2. 
Erinomaista tyyppiä oleva maskuliininen linjakas uros, hyvä vahvuus ja luusto, kaunisilmeinen 
oikeanmallinen pää, erittäin kaunis ylälinja, olkavarsi voisi olla viistompi, muuten mallikkaat 
kulmaukset, tilava runko, etuliike voisi olla tiiviimpi, muuten ulottuvat liikkeet, hyvä häntä. Jyväskylä 
KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja KÄY EH 3. Nice dog, I would prefer more showy 
temperament, head is a little plain, I would prefer a better action on the move, otherwise he is ok. 
 
ROCBEE EEKA`S FIRST SON FIN MVA 
FIN47371/04 s. 3.10.2004 i. North Mai'den's Firefly e. Twigle Gift To Mama 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania JUN ERI 2. Well balanced, correct head with 
good proportions, well set ears, very good neck, good topline, excellent chest, well angulated, well set 
tail, correct movement, good general pigmentation, good temperament. Oulu 13.-14.5 Deirdre 
Dinneen, Irlanti AVO ERI 1, PU1, SERT, ROP. Excellent head, very pleasing expression, nice reach 
of neck, good depth of chest, weould like to see a little more lenght in this ribcage, good, strong hind 
quarters, moved well in front, but a little close behind. Tuuri 17.-18.6 Jorma Silta AVO ERI 1, PU3, 
SERT. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen uros, oikea uroksen pää, hyvä kiinteä selkä, erittäin hyvä 
rintakehä, voimakas luusto, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Rovaniemi KV 24.-25.6 
Tamas Jakkel, Unkari AVO ERI 1, PU2, SERT, CACIB. Nice type, lovely head and expression, 
good character and balance and substance, well angulated hind legs, nice coat and moved well. 
Haapajärvi 12.8 Leila Kärkäs AVO ERI 1, PU2, SERT Hyvät mittasuhteet, vielä hieman 
kapearunkoinen nuori uros, jolla erittäin hyvä takaosa, etuosa vielä kovin löysä, pysty olkavarsi, 
eturinta puuttuu, liikkuessa etuosa painuu hieman sekä köyristää lannetta, hyvä pään muoto, tummat 



silmät, hyvä kaula, hyvä sivuliike, kaunis karva ja miellyttävä luonne, etuosan virheistä huolimatta 
erinomainen kokonaisuus! Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti AVO EH 2. 2 year old male, 
correct head type, good dark eye, good reach of neck, well placed shoulders, strong bone, some 
weakness on the pasterns, would need to move with little more drive, overall very well presented. 
Seinäjoki KV 4.-5.11 Stefan Sinko, Slovenia AVO ERI 1, PU1, SERT, FIN MVA, CACIB, ROP. 3 
years old, excellent type, lovely head with good bite, very nice body lines, good substance, nice coat 
condition, correct tail set & carriage, good angulation. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Rovaniemi 26.8 Risto Janné SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Iloinen, rauhallinen ja avoin. Hyväksytty. Sopivan laajaa, risteilevää hakua. Reipasta työskentelyä. 
Käyttää ilma- ja maavainua. Yhteistyö toimii. Laukauksella ei vaikutusta. Hyväksytty. Jäljestys: Maa- 
ja ilmavainulla. 1. osuudella palautus, samoin 2. osuudella. Kaato ei oikein kiinnostanut. Hylätty. 
Vesityö: Ui halukkaasti. Jätti pukin 3m:n päähän veteen. Hylätty. Tottelevaisuus: Yhteistyö toimii, 
paitsi noudossa. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Yhteistyöstä saa ”mukavan” vaikutelman. 
Kokonaisarvostelu: Hylätty. Ruovesi 3.9 Tero Mettälä SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Mukava, 
hyvin luoksepäästävä koira, joka tulee toimeen hienosti sekä ihmisten että koirien kanssa. Hyväksytty. 
Haku ja laukaus: Hitaasti lämpenevä koira, mikä hetken haun jälkeen osoittautuu positiiviseksi asiaksi. 
Koira aloittaa rauhallisen, maa- ja ilmavainuisen haun pysytellen haulikon kantamalla ja pitäen hyvin 
yhteyttä ohjaajaan. Ensimmäistä laukausta hieman hätkähtää, toisesta jatkaa. Tulee ensikäskystä luo ja 
antaa kytkeä. Liika kehottaminen oli vähällä pilata koiran suorituksen. Hyväksytty. Jäljestys: Hyvin 
ohjattu rauhallinen lähtö. Koira etenee varovasti hiipien, pääosin maavainua käyttäen tarkasti jäljen 
päällä. Ennen kulmaa pieni tarkistuspisto oikealle, jonka jälkeen jatkaa tarkkaa ja rauhallista 
työskentelyä kaadolle asti. Kaadon nuuhkii ja nuolee. Hyväksytty. Vesityö: Hetken epäröinnin jälkeen 
veteen, josta tuo pukin rannan tuntumaan. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Koira on hyvin ohjaajan 
hallussa. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hieman ujo koira, joka hiukan kaipaisi 
itsevarmuutta. Tänään kuitenkin osoitettiin selvää halukkuutta metsässä työskentelyyn. 
Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
ROCBEE GENTLEMAN KIM  
FIN21567/05 s. 9.3.2005 i. Rocbee Ambassador e. Rocbee Made With Love 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania JUN EH. Correct head, well set ears, still not 
enough strong back, still not enough developed chest, upstanding forequarters, slowly turned out knees, 
good general pigmentation, movement has to be more free, needs more practise for shows. Kajaani 
29.4 Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1, PU1, SERT, VSP. Erittäin hyväntyyppinen nuori uros, hyvä 
pää ja kaula, etuasentoiset lavat, tiivis runko, hyvä takaosa, liikkuu hyvin, viehättävä luonne. Oulu 13.-
14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti JUN ERI 1, PU3, VARA-SERT. Very promising young dog, beautiful 
head and expression, level topline, well sprung ribs, nice bend of stifle, moves well coming and going 
with plenty of reach and drive. Ylivieska 1.-2.7 Dusan Paunovic, Serbia-Montenegro JUN ERI 1, 
PU1, SERT, ROP. 15 months old male, excellent type and size, typical male head and expression, gold 
eyes and ears, good jaws, correct bile, good bones, good chest and rear, excellent tail, excellent body 
and hair condition, good moving, excellent temperament. Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia 
NUO ERI 1, PU1, SERT, VSP. 16 months, good coat, nice head, good neck, sufficient strong front, 
nice proportions, good topline, tail and proportions. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka NUO ERI 
1, PU2, SERT, VARA-CAIB. Very nice type, lovely head and expression, nice shoudlers, I prefer 
better upperarm, well made body, nice topline and back end, moves very well. Kuopio 6.8 Kirsi 
Nieminen NUO ERI 1, PU1, SERT, CACIB, ROP. Erinomaista tyyppiä oleva jolla oikeat rungon 
mittasuhteet, kuono-osa saisi olla pidempi muuten hyvä pää, syvä rintakehä ja erinomainen runko, 
hyvät takakulmaukset, hieman suora ylälinja, liikkuu hyvin, esitetään erinomaisesti, iloinen luonne. 



Sotkamo 13.8 Vera Smirnova, Viro NUO ERI 1, PU2, SERT. Erittäin hyväntyyppinen, 
vankkarakenteinen uros, jolla on kaunis uroksen pää, hyvä ylälinja, riittävä runko, hieman etuasentoiset 
lavat, hyvät takaraajat, kaunis turkki, tehokkaat liikkeet, hieman ahtaat takaa. Oulu KV 7.-8.10 Ann 
Long-Doyle, Irlanti NUO ERI 1, PU3, VARA-SERT 17 months old male in excellent condition, good 
head type, correct stop, correct eyecolour, good reach of neck, correct depth of chest, correct tight feet, 
good angulation, moved freely. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia NUO ERI 2, VARA-
SERT. Lovely type of dog with lovely head and expression, good bone and substance throughout, good 
neck and shoulders, front and feet, just needs a little more coat to finish, showing good hard condition. 
Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja NUO ERI 1. Good dog, I like his 
expression and over all picture, he needs a little more coat finnish the picture and he could have be a 
little more masculine, but he needs a little more time. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-
Lehkonen NUO ERI 1, SERT. Vahva, hyvin kehittynyt uros, hyvät mittasuhteet, kiinteä ja lihaksikas, 
hyvä pään pituus, hieman jyrkkä otsapenger, hyvä rintakehä, hyvä selkälinja, hyvät takakulmaukset, 
eturinnassa voisi olla enemmän täytettä, erinomainen turkki ja kaunis väri, erinomainen käytös. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Pyhäntä 17.6 Juha Karlström SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Utelias urosmainen. Suhtautuu avoimesti ihmisiin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Riittävän laajaa 
hakua, joka saisi olla innokkaampaa. Laukauksesta tarkastaa ampujan, jatkaa. Vainun käyttö hiukan 
epäselvää. Hyväksytty. Jäljestys: Rauhallinen maavainuinen suoritus. Pysähelee. Kaadolle suurta 
varovaisuutta noudattaen. Hyväksytty. Vesityö: Ui hyvin. Kasteli jalkansa. Riistapukki ei kiinnostanut. 
Hylätty. Tottelevaisuus: Hallinnassa. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallinen uros, jolla 
saisi ohjaajan kanssa olla parempi kontakti. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
ROCBEE JAMES DEAN 
FIN27826/05 s. 29.4.2005 i. Rocbee Umba Lumba e. Rocbee Jelly Belly 
Näyttelyt: Sotkamo 13.8 Vera Smirnova, Viro JUN EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, kaunislinjainen 
juniori uros, jolla hyvä luusto, vielä kehittymätön pää, mutta oikeanmuotoinen, kaunis ylälinja, hyvä 
rinnansyvyys, toivoisin enemmän eturintaa, kyynärpäissä uloskierteisyyttä, erittäin kauniit takaraajat, 
kaunis karva, vapaat tehokkaat liikkeet. 
 
ROCBEE JULES VERNE 
FIN27825/05. 29.4.2005 i. Rocbee Umba Lumba e. Rocbee Jelly Belly 
Näyttelyt: Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti NUO ERI 2. 17 months old male with lovely 
dark eye, correct bite, good reach of neck, correct shaped shoulder, straight topline which he keeps in 
moving, good angulation, correct feet type, well presented. 
 
ROCBEE KING OF THE HILL 
FIN37943/02 s. 28.7.2002 i. Hillpark Roller Coaster e. Apris Carmen 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania VAL EH. Good size, correct head with very 
good expression, very good neck, not enough strong back, needs more chest, well angulated, wellset 
and carried tail, free movement, good temperament. Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen VAL EH 1. 
Hyväntyyppinen, sopusuhtainen uros, jolla hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, runko 
saisi olla täyteläisempi, hyvänlaatuinen turkki, liikkuu hieman löysästi edestä, hyvä luonne. Oulu 13.-
14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti VAL ERI 2. Nice head, pleasing expression, good depth of chest, 
would like to see more spring of rib, a little long back for me, good front movement, but a little close 
behind. Sotkamo 13.8 Vera Smirnova, Viro VAL ERI 2, PU3. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, vahva 
luusto, melko hyvä pää, jyrkkä otsapenger, kaunis kaula, vahva selkä, hieman etuasentoiset lavat, hyvät 
takaraajat, hyvä karva, hyvä luonne, rodunomaiset liikkeet. 



 
ROCBEE LED ZEPPELIN  
FIN34192/05 s. 1.6.2005 i. Milfeddyg Diaros e. Rocbee Yeah Yeah Yeah 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania PEK 2 KP. Correct head, well set ears, still 
needs more muscles on the withers and back, well developed chest, correct legs, free movement, but 
hocks moving a bit too close each other, good coat & general pigmentation, nice temperament. 
Tuusjärvi 18.2 Leila Kärkäs PEK 1 KP, VSP-pentu. Iloisesti ja reippaasti esiintyvä nuori herra, joka 
tämänhetkisessä kehitysvaiheessa hieman etumatala, voimakas hyväilmeinen pää, hyvä rakenne ja 
liikkuu hyvin, toivottavasti seuraavaksi kasvaa raajakorkeutta, hauska luonne. Kajaani 29.4 Annaliisa 
Heikkinen JUN H. Hyväntyyppinen, sopusuhtainen nuori uros, hieman raskas pää ja liikkaa huulia, 
hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, liikkuu hyvin takaa, edestä löysästi, hieman 
matalaraajainen. Joensuu 27.5 Theo Leenen, Belgia JUN ERI 1. 11 months old, nice young dog, 
could be bit more legs, very nice head, siccors bite, well setted ears, good neck, shoulder & topline, 
well angulated, very good movements. Tuuri 17.-18.6 Jorma Silta JUN EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, 
voimakasrakenteinen uros, hyvä selkä, hieman raskas pää, erittäin hyvä rintakehä, voimakas, hyvä 
luusto, hyvät kulmaukset, moitteeton turkki ja luonne, liikkuu oikein. Kuopio 4.8 Giuseppe 
Alessandra, Italia JUN ERI 2, PU4. 14 months, nice head, correct teeth, good neck, correct front, little 
short, nice proportions, good neck, good moving. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka JUN ERI 1, 
PU4. Lovely type all over with beautiful head and expression and proportions of it, lovely neck, 
beautiful made up body, well angulated front & rear, lovely back up, powerful mover. Pielavesi 27.8 
Paula Rekiranta JUN H. Hieman matalaraajainen nuori uros, jolla turhan karkea pää, hyvä kaula ja 
eturinta samoin rintakehä, hyvin kulmautunut takaosa, vahva luusto, hyvä karvanlaatu, liikkuu takaa 
lyhyellä askeleella ja edestä turhan leveästi.  
 
ROCBEE LEOPARD SPOTS 
FIN34194/05 s. 1.6.2005 i. Milfeddyg Diaros e. Rocbee Yeah Yeah Yeah 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania PEK 3. Correct head, good proportions, well 
set ears, correct neck, still needs more muscles on the back and more chest, correct legs, free 
movement, good general pigmentation, good temperament. Joensuu 28.5 Eeva Rautala JUN ERI 2. 
Erittäin voimakasrakenteinen nuori uros, jolla vahva maskuliininen pää joka saisi olla hieman jalompi, 
hyvä kaula ja selkä, ikäisekseen hyvä rintakehä, erittäin voimakas luusto, riittävät kulmaukset, hyvä 
väri, liikkuu normaalisti. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka JUN ERI 2. Very nice type all over, 
pleasing head and expression, lovely neck, beautiful body, lovely topline, well angulated front & rear, 
moves very well. Pyhäselkä 13.8 Hannele Jokisilta JUN EH 1. Voimakastekoinen, hyvin 
maskuliininen kokonaisuus, valmis pää ikäisekseen joka ei toivottavasti tule raskaammaksi iän myötä, 
tyypillinen selkälinja, riittävästi kulmautunut sekä edestä että takaa, voimakas luusto, hyvä runko, 
erinomainen karva, luonne saisi olla avoimempi, liikkuu hyvin. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos 
Fernandez Renau, Espanja NUO EH 3. Nice dog, needs better show condition, head is a little bit 
heavy, needs to settle down on the move. 
 
ROCBEE NAVIGATOR 
FIN38448/05 s.23.6.2005 i. Rocbee Pink Panther e. Rocbee Amiable 
Näyttelyt: Joensuu 28.5 Eeva Rautala JUN ERI 1, PU4. Hyvä tyyppi, oikea pään muoto, tulee vielä 
kehittyä, varsinkin rungoltaan, hyvä selkä, riittävä luusto, hyvät kulmaukset, liikkuu normaalisti, kun 
malttaa, hyvä luonne, mutta kaipaa harjoittelua. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka JUN ERI 4. 
Very nice type all over, lovely head and expression, very nice body development, quite nice 
angulations in front, very nice in rear, very nice topline and back end, moves very well. Kuopio 6.8 



Kirsi Nieminen JUN ERI 1, PU3, VARA-SERT. Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla on hyvä pää, 
suurehkot korvat, hyvä ylälinja, olkavarsi voisi olla viistompi, hyvä runko, erinomaiset takakulmaukset, 
hyvä karvapeite, liikkuu edestä hieman löysästi muuten hyvin, esitetään hyvin. Helsinki KV, V-06 9.-
10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH 2. Vielä hieman kevyt nuori uros, hyvät mittasuhteet, 
hyvä pää, tummat silmät, hieman pysty lapa ja olkavarsi, eturinta kaipaa lisää täytettä, leveät 
etuliikkeet, suora selkä, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki ja väri, käytös vielä hieman tottumtonta ja 
ujoa. 
 
ROCBEE ODYSSEUS 
FIN25030/03 s. 16.4.2003 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Rocbee Cleopatra 
Näyttelyt: Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1, PU3. Erittäin hyvä luonteinen uros, joka 
ei saa tulla päästään raskaammaksi, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erinomainen runko, 
liikkuu hieman löysästi edestä ja vaikuttaa liikkeessä etumatalalta. 
 
ROCBEE PEGASUS 
FIN49984/03 s. 21.5.2003 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Rocbee Yeah Yeah Yeah 
Näyttelyt: Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti AVO EH 4. 3 year old male, correct head type, 
correct bite, good bone, well angulated, correct level topline, would prefer more drive when moving, 
little out of elbows, very well handled and well presented. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez 
Renau, Espanja AVO ERI 1, PU3, VARA-SERT. Sound dog, masculine, head could be a little more 
refined, he is ok for proportions. 
 
ROCBEE QUARTER BACK 
FIN29387/06 s. 27.4.2006 i. Geltman’s General e. Rocbee Juliana 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia PEK 5-7kk PEK3. Good bone & substance, 
good reach of neck, well sprung ribs for age, good hindquarters, nice short hocks, just need to settle in 
movement which I’m sure he’ll do with age. 
 
ROCBEE SIR ARTHUR 
FIN41311/03 s. 4.9.2003 i. Don’s Fly Me To The Moon e. Rocbee Amiable 
Näyttelyt: Ruovesi 17.4 Kirsi Nieminen AVO EH 2. Erinomaista rotutyyppiä, jonka kokonaiskuvaa 
häiritsee epävarmuus esiintymisessä, hyvä pää, erinomainen rungon mittasuhteet, hyvä ylälinja, 
erinomainen runko, sopiva luustoin voimakkuus, hyvät takakulmaukset, liikkuu tänään kehässä hiipien, 
käyttäytyminen vaikuttaa palkintosijaan. 
 
ROCBEE TEXAS RANGER 
FIN41305/03 s. 9.9.2003 i. Don’s Fly Me To The Moon e. Apris Carmen 
Näyttelyt: Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro AVO ERI 2, PU3, VARA-SERT. Erittäin 
hyväntyppinen, vahva uros, vahva urosmainen pää, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta, tilava 
rintakehä, hyvä takaosa, hyvät liikkeet. 
 
ROCBEE UGLY DUCKLING 
FIN10919/04 s. 1.12.2003 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. HAmmalgårdens Sweet And Sour 
Näyttelyt: Muurola 22.4 Markku Santamäki AVO EH 1. Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan oikea, 
hyvä pää ja ilme, hyvä luusto, kohtalaisesti kulmautuneet raajat, hieman ylikulmautunut välikämmen, 
tasapainoiset liikkeet, liikkeessä köyristää hieman lanne-osaansa, hyvä turkki, laatu ja luonne. 
 



ROCBEE ULTRA SPEEDY 
FIN10920/04 s. 1.12.2003 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. HAmmalgårdens Sweet And Sour 
Näyttelyt: Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti AVO EH 3. 3 year old male, good head type, 
correct stop, correct bite, well placed ears, good reach of neck, good shoulder angulation, well boned 
allover, correct feettype, I would prefer more level topline expecially when moving. 
 
ROCBEE URSUS 
FIN10918/04 s. 1.12.2003 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. HAmmalgårdens Sweet And Sour 
Näyttelyt: Rovaniemi 4.3 Soile Bister AVO H. Hyväluustoinen mutta kovin rungoton ja hoikassa 
kunnossa oleva uros, joka voisi olla hieman maskuliinisempi, varsin hyvä päänmuoto, hyvät 
kulmaukset ja hännän kiinnitys, liikkuessa häntä nousee hieman turhan korkealle, hyvät takaliikkeet, 
mutta melko korkeat etuaskeleet, hyvä turkki, hyvä luonne. Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen AVO 
EH 2. hyväntyyppinen, mutta turhan hoikassa kunnossa oleva uros, kuonon selkä voisi olla leveämpi, 
hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja enemmän eturintaa, tiivis runko, mutta massaa 
pitäisi olla enemmän, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti AVO EH 2. 
Good head, pleasing expression, nice dark eye, nice reach of neck, would like to see more spring of rib, 
moved very well coming and going with plenty of reach and drive. 
 
ROCBEE XL MORRIS MINI 
FIN27408/04 s. 23.4.2004 i. Rocbee Running Robert e. Rocbee Jump For Joy 
Näyttelyt: Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti AVO EH. Very well presented male, coat in 
excellent condition, correct expression, strong bone overall, correct dark eye, correct bite, good 
angulation, I would prefer more reach of neck and more angulation on the shoulders. 
 
ROMEO FIN MVA 
FIN26541/04 s. 22.4.2004 i. Sweetie-Pie Famoso e. Korpinotkon Cleopatra 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti KÄY ERI 1, PU3, SERT. Tyypillinen, 
hyvänkokoinen, urosmainen, hyväilmeinen pää, vahva purenta, hyvä kuono-osa ja korvat, sulava kaula 
ja selkälinja, sopusuhtainen rakenne, runkoa voisi olla hieman enemmän, ja voisi liikkua leveämmin 
takaa, liikkuu hyvin sivulta ja edestä, hyvä väritys ja karvanlaatu. Ruovesi 17.4 Kirsi Nieminen KÄY 
ERI 1, PU1, SERT, ROP. Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet, 
oikealinjainen pää, hyvä kaula, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvä rintakehä, erinomainen runko, 
riittävät takakulmaukset, sopiva luuston voimakkuus, liikkuu hieman lyhyellä etuaskeleella, muuten 
hyvin, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Loviisa 23.4 Merja Järnstedt KÄY EH 1. Erittäin 
hyväntyyppinen, hyvä pää, kaula ja ylälinja, erinomainen luusto, etu- ja takaosa voisivat olla paremmin 
kulmautuneet, hyvä selkä ja rungon syvyys, hyvä turkki, liikkuu hieman löysästi edestä, esitetään 
hyvin, miellyttävä luonne. Ramu 20.-21.5 Jorma Silta KÄY EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, 
sopusuhtainen uros, erittäin hyvä uroksen pää, moitteeton selkä, rintakehä ei ole vielä valmis saisi olla 
syvempi ja eturinta voimakkaampi, hyvät raajat, samoin turkki, luonne ja liikkeet. Karkku 28.5 
Graham Tain, Iso-Britannia KÄY EH 3. Quite good headed dog, however he is a little full behind 
the eyes, good shoulders, good neck, nice lower angulation, well balanced in body, I would like more 
angulation behind but he moves quite well. Toijala 3.6 Markku Santamäki KÄY ERI 1, PU1, SERT, 
FIN MVA, ROP. Erittäin hyvä kokonaisuus, hyvä sukupuolileima, ilmeikäs pää, erinomainen 
niskalinja, hyvä rinnansyvyys, hyvät liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti. Tampere 10.6 Beata 
Petkevica, Latvia KÄY ERI 1, PU3. Very good type, attractive young dog, correct head, nice eyes, 
good pigmentation, correct ear placement, good neck placement, good bones, enough brisket, correct 
tail placement, excellent angulation front, good behind, nice presentation. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen 



VAL ERI 1, PU2, VARA-CACIB. Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla on hyvä pää, suurehkot korvat, 
syvä rintakehä ja hyvä runko, polvikulma voisi olla voimakkaampi, sopiva luuston voimakkuus, 
tasapainoiset liikkeet, esitetään hyvin. Tampere 6.12 Raija Tammelin VAL EH 1. Maskuliininen, 
hyvät mittasuhteet runossa ja päässä, hieman voimakas otsapenger, lempeä ilme, hyvä pään 
täyteläisyys, suora ylälinja, rintakehä saisi olla tilavampi, hyvä luusto, hieman litteät käpälät ja niukat 
kulmaukset, saisi liikkua pidemmällä askeleella, hieman korkea ja leveä etuaskel, kapea takaa, kaunis 
karva, miellyttävä luonne. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 3. 
Keskivahva uros, hyvä pää, pysty lapa ja olkavarsi, eturintaa saisi olla enemmän, hyvä selkälinja, 
niukat takakulmaukset, kaunis turkki ja väri, hieman lyhyt askeliset liikkeet, hyvässä kunnossa, kiinteä 
ja lihaksikas. 
Spanieleiden metsästyskokeet: Kauhajoki 30.9 ylit & tuom Mauri Koivuporras A2 B 3 C 3 D 2 E 
3 F 2 G 2 yht. 77 p. AVO 3  Rompuksi kutsuttua welssiurosta kokeiltiin yhdessä erässä yksi tunti. 
Maastona peltoaukeat ja joenvarsipusikot. Koiran haku vapaamuotoista risteilyä. Ajoittain varsin 
kapeaa ojanvarsissa.Tekee muutamia pitkiä pistoja eteen. Haun vauhti voisi olla reippaampaa. 
Ylösajokyky todettiin yhdellä fasaanilla. Osoittaa selvästi ennen ylösajoa. Ryhmä pudottaa linnun, 
koska ohjaaja ei kanna asetta. Koira lähtee suoraan ylösajosta noutoon. Löytää kynnöspellolta heti. 
Noudossa ongelmia. Pyörittelee ja sylkee höyheniä suustaan. Pitkän maanittelun jälkeen ottaa suuhunsa 
ja tuo viisi metriä. Laskee maahan. Ohjaajan hermostuessa ja muutaman voimasanan jälkeen ottaa 
uudelleen suuhunsa ja tuo käteen. Nouto-ote hyvä. Samoin luovutus. Vesityöpisteet vesilintukokeen 
mukaan. Tottelevaisuus rakoilee noudon osalta, muuten riittävä. Yhteistyö toimii hillitysti suurimman 
osan erästä. Kokonaisvaikutukseltaan kehityskelpoinen koira. Kauhajoki 1.10 ylit & tuom Mauri 
Koivuporras A 3 B 5 C 4 D 3 E 3 F 2 G 3 yht 94 p. AVO 2 Rompuksi kutsuttua welssiurosta 
kokeiltiin yhdessä erässä sänkipelloilla ja joenvarsitiheiköissä yksi tunti. Koiran haku vapaamuotoista 
risteilyä. Ojanvarsissa suoraviivaista, mutta joenrantaryteiköissä etenee hyvin. Ylösajokyky todettiin 
erittäin hyväksi kuudella ylösajolla. Viisi ylösajoista fasaaneilla ja yksi rusakolla. Kaksi fasaania 
pudotetaan ryhmän toimesta, koska ohjaaja ei kanna asetta. Joen toiselle puolelle pudonneet linnut 
koira löytää oma-aloitteisesti ilman ohjausta hyvin. Noutoihin suoraan ylösajosta. Nouto hyvä, 
luovutuksissa pudottaa ohjaajan jalkoihin, kouluttamalla käteen. Vesityö pisteet kauden aikana 
vesilintukokeesta. Tottelevaisuus ja yhteistoiminta rakoilee luovutuksissa ja rusakon kuumilla jäljillä. 
Ohjaaja joutuu käyttämään kaikki äänivaransa saadakseen koiran takaisin ruotuun. 
Kokonaisvaikutukseltaan tänään tehokkaasti toiminut koira. Mouhijärvi 14.10 ylit Ari Metsäranta 
tuom Juha Tuomanen A 3 B 3 C 3 D 1 E 3 F 2 G 2 yht 70 p. AVO 3 2 v wss uros Romppua kokeiltiin 
Riistapellon maastossa tunnin ajan. Alue pitkäheinäistä kesantopeltoa, ojanvarsia ja metsäisiä 
pellonreunamia. Koiran haku ajoittain ohjaajaan tukeutuvaa risteilyä ohjaajan edessä. Välillä itsenäistä 
hakua hajukenttään törmätessä. Pysyy haulikonkantaman sisällä. Ylösajokyky todettiin yhdellä 
fasaanilla. Ylösajokyky kohtalainen, hiukan pohtii linnun nähtyään, ryntään linnulle ja saa sen 
siivilleen. Tarkka-ampuja pudottaa linnun lähes koiran viereen. Ylösajosta koira suoraan pysähtymättä 
linnulle. Löytökyky kohtalainen pienestä etäisyydestä ja normaali maastosta johtuen. Koiran noudossa 
ongelmia, pyörittelee, nostelee ja tiputtelee lintua. Pakkaa lintua suuhunsa. Ohjaajan raivoisien 
käskyjen jälkeen tuo hyvällä otteella suoraan käteen. Luovutus seisten. Vesityöskentely todettu SPVE-
kokeessa. Tottelevaisuus ja yhteistoiminta rakoilee noudossa. Kokonaisvaikutukseltaan koulutusta 
vaativa koira. Mouhijärvi 15.10 ylit Ari Metsäranta tuom Juha Tuomanen A 3 B 3 C 0 D 0 E 3 F 2 
G 3 yht 53 AVO 0 2-vuotiasta Romppu-nimistä wss-urosta kokeiltiin yhdessä erässä yht. 1 h. Koiran 
haku kohtalaista, ohjaajan käsi- & pillimerkkejä kohtalaisesti tottelee, odottaa usein ohjaajalta käskyjä 
minne mennään. Vauhti rauhallista kattaen kuljetus maaston. Ylösajokyky todettiin yhdellä fasaanilla 
hyväksi. Koira nosti saman linnun kaksi kertaa ylös. Ensimmäiseen ylösnostoon ryhmä ampui 
tuloksetta, koira jatkoi suoraan linnun laskeutumispaikalle haulikonkantaman ulkopuolelle ja nosti 



linnun uudestaan lentoon. Kolmatta kertaa lintua ei löydetty etsinnästä huolimatta. C & D ei voida 
todeta, koska riistaa ei saatu tiputettua alas. Vesityöskentely todettu kuluvalla metsästyskaudella. 
Tottelevaisuus ja yhteistoiminta rakoili riistatilanteessa koiran kuulon kadotessa. 
Kokonaisvaikutukseltaan nuori koira joka vaatii koulutusta ja kokemusta. Leppävirta 19.11 ylit Arto 
Kurvinen tuom Juha Tuomanen Ohjaaja keskeytti nouto-ongelmien vuoksi. 
Spanieleiden vesilintukokeet: Ii 26.8. ylit & tuom Jyrki Vuopohja A 3 B 4 C 3 D 2 E 3 F 3 G 3 yht 
85 p AVO 2 Koiraa kokeiltiin kahdessa koe-erässä yhteensä 1 h 15 min Pikkusaarten rantaluhdissa. 
Haku hidasta välillä tehden pistoja. Haku ei aina ole alueen kattavaa. Ylösajot todettiin kahdella 
heinäsorsalla, joista toinen ammuttiin. Ylösajot olivat kiistattomia, tosin olisivat voineet olla hieman 
räväkämpiä. Ammutun saaliin koira löysi nopeasti, mutta nouto tökki tänään pahasti saaliin ohjaajalle 
tuonnissa. Välillä kovakorvaisuutta ja hieman omapäinen. Harjoituksella saadaan hyvä metsästyskoira. 
Ohjaaja ei kantanut asetta. Ii 27.8. ylit Ari Grönstrand tuom Antti Koistinen A 2 B 3 C 3 D 1 E 2 F 
3 G 2 yht. 65 p AVO 0  Romppu-nimistä walesinspringeriä kokeiltiin Räinänlahdella 1 erässä 1 h. 
Koiran haku oli ohjaajaan tukeutuvaa verkkaista risteilyä ohjaajan etupuolella. Ylösajokyky todettiin 
raanakko sotkalla joka saatiin saaliiksi. Ylösajo oli selkeä. Linnun koira toi ohjaajan eteen pudotellen 
sitä useasti. Vesityöskentely oli tänään vähäistä. Tottelevaisuus ja yhteistoiminta toimi muuten hyvin 
paitsi noudon suhteen. Kokonaisvaikutukseltaan nuori kehittyvä metsästyspari. Ohjaaja ei kantanut 
asetta.  
 
SPARKLECREAK`S HERCULES 
FIN51797/04 s.25.11.2004 i. Sweetie-Pie Famoso e. Mctwister's Wet And Wild  
Näyttelyt: Vaasa 29.-30.4 Gerry Hickey, Irlanti JUN EH 2. Nice expression but very strong in the 
skull, he has good bones & outline, movement ok, he needs to develop in body, and he is very 
promising. Alajärvi 6.5 Leila Kärkäs JUN EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, rungoltaan vielä kovin 
kesken kehityksen, riittävät tasapainoiset kulmaukset, hyvä pää ja ilme, vielä hieman korostuneet 
otsaluut, pitkä lanneosa, liikkuessaan köyristää hieman lanneosaansa ja taka-askel saisi olla 
voimakkaampi, hyvät yhdensuuntaiset liikkeet edestä ja takaa, erinomainen karva ja väri, miellyttävä 
luonne. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia NUO H. Nice expression & kind eye, level bite, 
shoulders little upright, I would like more bone & rib on this dog, he doesn't extend as well as he could 
to the back & front. Pietarsaari 16.7 Hannele Jokisilta NUO ERI 1, PU1, SERT, VSP. Erinomainen 
tyyppi, valmis pää ikäisekseen, hyvä kaulan pituus, kaula saisi olla kuivempi, hyvä selkälinja, riittävät 
etukulmaukset, voimakas luusto, hyvä runko, hyvät takakulmaukset, erinomainen karva, hyvä luonne, 
hieman lyhyt etuaskel, muuten liikkuu hyvin, toivottavasti ei tule iän myötä raskaammaksi. Maalahti 
12.8 Ing-Marie Hagelin, Ruotsi KÄY ERI 1, PU1, SERT, ROP. Mycket välbyggd hane, vackert 
linjerad huvud, vällagd skuldra, korrekt formad bröstkorg, passande benstomme, välpälsad tilltalande 
uttryck, rör sig bra bak och fram, tillräckligt baksteg, djup bra färg. Seinäjoki KV 4.-5.11 Stefan 
Sinko, Slovenia KÄY ERI 2. 20 months old, good head with correct bite, quite good body proportions, 
good neck & topline, little bit long in loin, correct angulation in the hind quarters, moves good, good 
tailset.  
Spanieleiden metsästyskokeet: Kauhajoski 30.9 ylit Mauri Koivuporras tuom Pertti Kotiranta A 
2 B - C - D - E 3 F 2 G 2 yht. 36 p. AVO - 2-vuotiasta  Hercules-nimistä wss urosta kokeiltiin 1 h 8 
min yhdessä erässä Takkulan nevan maastossa. Maasto oli joenreunapusikoita sekä puituja peltoja. 
Koiran haku oli erän alussa oraspellolla laajaa ravia, ojanvarsipusikoissa liian suppeaa, ei etene. 
Hercules jää tutkimaan hajupaikkoja. Ylösajoa ei todettu. Koira jää puurtamaan hajuihin. 
Riistakosketuksia ei ollut. Noutoa ei todettu. Vesityö todettu SPVE kokeessa. Koiran tottelevaisuus 
rakoili ohjauksissa sekä erän lopussa kiinniotossa oli pieniä vaikeuksia. Luoksetulo houkutteluineen 
kesti noin 4 min. Kokonaisvaikutukseltaan pari on vielä kokematon. Hercules selvästi kiinnostuu riistan 



hajuista, mutta ei vielä osaa siitä jatkaa, pari varmaan harjoituksen kautta pääsee tuloksiin. 
Spanieleiden vesilintukokeet: Ii 2.9 ylit & tuom Jyrki Vuopohja A 1 B - C - D - E 3 F 2 G 2 yht 31 
p. AVO - Koiraa kokeiltiin Pikkusaarten merenrantaluhdissa 1 h 4 min. Haku oli tänään halutonta. 
Vesityötä saatiin kokeiltua riittävästi. Haku ei ollut ylösajoille pyrkivää ja näin riistatyö jäi toteamatta. 
Koira oli tänään myös kovakorvainen ja tottelevaisuus rakoili myös.  
 
 
STANDARD-BEARER GLADIATOR FIN MVA 
FIN16614/04 s.24.9.2004 i. Benton Lookin' For Duck e. Standard-Bearer Olympia 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania VAL ERI 3, PU3. Well balanced, correct 
head with good proportions, well set ears, very good neck, level back, enough chest, upstanding front 
and rear quarters, well set and carried tail, correct movement, but not always shows himself properly, 
good general pigmentation, good temperament. Tuusjärvi 18.2 Leila Kärkäs VAL EH 1. Seistessään 
erittäin kaunis koira, mutta valitettavasti liike ei tänään riitä, askel lyhyt, kaunis pää ja ilme, hyvä runko 
ja rakenne, hieman löysyyttä ranteissa, kaunis hyvin hoidettu turkki ja miellyttävä luonne. Kerimäki 
11.3 Jorma Silta VAL ERI 1, PU1, ROP. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen uros, sillä on erittäin 
hyvä uroksen pää, hyvä selkä, rinta ja raajat, moitteettomat liikkeet. Mikkeli 25.3 Marjo Jaakkola 
VAL ERI 1, PU1, ROP. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää ja ilme, kaunis kaula & ylälinja, erittäin 
hyvin kehittynyt runko, vahva luusto, hieman löysät ranteet, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu 
hyvällä askeleella mutta löysästi edestä. Lahti KV 22.-23.4 Hans Lehtinen VAL ERI. 
Hyvärakenteinen uros, erinomainen runko, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä päätyyppi, tekee hieman 
matalan vaikutelman, leveät etuliikkeet. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia VAL ERI. Nice 
headed dog who is a shade overdone behind the eyes, however he has a good expression & kind eye, I 
would like his shoulders little finer which restricts his movement, however overall he is a very good 
specimen of a welsh springer. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi VAL ERI 
3. Välmejslat huvud, fint uttryck, aningen stora öron, mycket bra rygg, starka lår, tillräckligt bakvinkel, 
mycket bra päls och färg, bra skuldervinkel men framskjuten vilket påverkar hans framsteg, bra 
bakrörelser. Tampere 10.6 Beata Petkevica, Latvia VAL ERI 2, PU2. Excellent type, very nice 
lovely head, good pigmentation, very nice expression, good length of neck and also it`s placement, 
good forechest, good ribcage, a little bit too much angulations behind, good movements, excellent 
presentation, good coat. Tuuri 17.-18.6 Jorma Silta VAL  ERI 2, PU2. Mittasuhteiltaan oikea, 
komeapäinen uros, hyvä, kiinteä selkä, syvä moitteeton rintakehä, voimakasluustoiset, riittävästi 
kulmautuneet raajat, hyvä turkki ja luonne, liikkuu kauniisti. Mikkeli KV 29.-30.7 Eugen Megelea, 
Romania VAL ERI 3. Correct head, good topline, movement could cover more space, good quality 
for. Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia VAL ERI 1, PU2. 3 years, good coat, very masculine 
head, good neck, strong body, good topline and angulation. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka 
VAL ERI 1, PU1, CACIB, VSp. Beautiful type all over with lovely head and expression, beautiful 
neck, beautiful angulated front & rear, very nice body development, lovely topline and back end, 
moves really well with power. Sotkamo 13.8 Vera Smirnova, Viro VAL ERI 1, PU1, VSP. Erittäin 
hyväntyyppinen, vahva uros, kaunis urosmainen pää, kaunis ylälinja, erinomainen runko, hyvät raajat, 
hyvä turkki, tehokkaat liikkeet, rodunomainen. Pielavesi 27.8 Paula Rekiranta VAL ERI 1, PU1, 
VSP. Linjakas, tasapainoinen uros, jolla hyvä maskuliininen pää, silmät voisivat olla hieman 
tummemmat, hyvä kaula, oikea ylälinja, hyvä eturinta, tilava rintakehä, tasapainoisesti kulmautuneet 
raajat, kaunis turkki, liikkuu hyvin sivulta, leveästi edestä. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-
Britannia VAL ERI. Good honest dog with a lot to like, good bone and substance throughout, show’n 
in good coat and condition, I would like to see a little more enthusiasm when he moves. Jyväskylä KV 
18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja VAL ERI 2, PU4. Nice classic dog, nice head and body 



proportions, today a little bit lazy on the move, front action could be better. 
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STANDARD-BEARER MATADOR  
FIN12552/06 s. 13.9.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Standard-Bearer Urban Legend 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia PEK 2. Nice headed dog with king dark eye, 
good ear set, shade full in shoulders, good lower shoulder angulation, shade long in back, good hind 
angulation, moved freely if a little loose in front. Tuuri 17.-18.6 Jorma Silta JUN EVA. 
Mittasuhteiltaan oikea, aavistuksen raskaspäinen uros, hyvä kaula, pientä pehmeyttä selässä, 
moitteettomat raajat, hyvä rintakehä, kaunis turkki, hyvä luonne, koira ontuu, joten liikkeitä ei voi 
arvostella. Seinäjoki 29.7 Markku Santamäki JUN EH 1. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan 
oikea, vahva urosmainen pää, joka kuitenkin tulisi olla jalompi, hyvä luusto, tasapainoisesti 
kulmautuneet raajat, reippaat liikkeet, kiiltävä hyvin hoidettu karvapeite, käyttäytyy luottavaisesti. 
Kihniö 16.9 Soile Bister JUN H. Erinomainen koko, kaunislinjainen, hyvälinjainen nuori uros jolla on 
turhan vahva pää ja voimakas otsapenger, riittävästi kulmautunut edestä hyvin takaa, ikäisekseen hyvä 
runko, oikea-asentoinen häntä, kaunis karva, erittäin hyvät sivuliikkeet, turhan löysät edestä, 
erinomainen luonne, pää määrää palkinnon. 
 
STANDARD-BEARER MINOTAURUS 
FIN12551/06 s. 13.9.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Standard-Bearer Urban Legend 
Näyttelyt: Vesilahti 6.8 Marjo Jaakkola JUN ERI 1, PU1, SERT, ROP. Erinomainen tyyppi, 
maskuliininen pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat, silmät saavat vielä tummua, 
riittävä runko, sopiva luusto, seistessä aavistuksen pehmeä selkä, liikkuu hyvällä askeleella mutta tulee 
vielä tiivistyä edestä. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja JUN EH 1. Nice 
masculine dog, still very immature, head could be a bit more refined, topline will improve with age, a 
little too long in back. 
 
STANDARD-BEARER NEPTUNUS KANS & FIN & S MVA 
FIN44681/96 s. 26.5.1996 i. Uro Jifex e. Twist And Flirt 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania VET ERI 1, ROP-veteraani. Well balanced, 
correct head, very good neck, good topline and underline, well angulated, well set and carried tail, free 
movement but hocks are moving a bit too close each other, good general pigmentation, very good 
temperament. Mikkeli 25.3 Marjo Jaakkola VET ERI 1, PU2, ROP-veteraani, BIS-2 veteraani. 
Erinomaisessa kunnossa esitetty lähes 10-vuotias veteraani, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, 
riittävä eturinta, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, hieman ahtaasti takaa. Karkku 
28.5 Graham Tain, Iso-Britannia VET ERI 1, VSP-veteraani. Good headed, kind eye, nice neck & 
shoulders, good legs and feet, well balanced overall, terrible coat, but this maybe due to age, overall a 
very nice welsh springer. Haukipudas 4.6 Eeva Anttinen VET ERI 1, PU1, ROP, ROP-veteraani, 
RYP-4. Maskuliininen, sopivan kokoinen, sopusuhtainen, oikeailmeinen ja -linjainen kuiva pää, hyvät 
korvat, hyvä ylälinja, riittävä runko, sopivat kulmaukset, hyvät tassut, hyvä hännänasento, kiiltävä 
mutta voimakkaasti laineikas karvapeite, liikkuu ikäisekseen voimakkaasti. Ylivieska 1.-2.7 Dusan 
Paunovic, Serbia-Montenegro VET ERI 1, PU2, ROP-veteraani. 10 years old male, in good 
condition, correct head and expression, good chest, excellent rear, good temperament, good moving. 
Haapajärvi 12.8 Leila Kärkäs VET ERI 1, PU1, ROP, ROP-veteraani. Erinomaine 10-vuotias, 



ihastuttava pää ja ilme, erinomainen tyyppi, eturinta saisi olla selvempi ja turkki turhan laineikkaassa 
kunnossa, hieman niukat etukulmaukset, hyvä takaosa, liikkuu vielä hyvällä askelpituudella, 
miellyttävä luonne. 
 
STANDAR-BEARER NEVADA KANS & FIN & S(u) MVA, V-98, SV-05, EUVV-06 
FIN44679/96 s.26.5.1996 i. Uro Jifex e. Twist And Flirt  
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti VAL ERI 1, PU1, CACIB, ROP. 
Erinomainen, vahvarakenteinen, klassinen walesinspringeri, sen pään profiili on hieno, hyvä ilme, 
vahva purenta ja erinomainen anatomia, hieno kaula ja selkälinja, vahvarunkoinen, hyvät tassut, hyvä 
väritys ja karvanlaatu, harmoninen, voisi liikkua aavistuksen leveämmin takaa, hyvä luonne. Ruovesi 
17.4 Kirsi Nieminen VET ERI 1, PU3, ROP-veteraani. Lähes 10-vuotias, erinomaisessa kunnossa 
oleva veteraani, oikealinjainen, mutta hiukan voimakas pää, erinomainen pää ja kaula, olkavarsi voisi 
olla viistompi, erinomainen runko ja erinomaiset takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella joskin 
hiukan leveästi edestä, esiintyy hyvin. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia VAL ERI 1, PU1, 
VSP. Absolutely outstanding in balance, good head, kind eye, good neck & shoulder, well ribbed, short 
coupled, excellent movement, to be hypercritical he is a shade wide coming towards, but his overall 
balance & qualities overcome this. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi  VET 
ERI 1, ROP-veteraani, EUVV-06. Mer än 10 år gammal, maskulint huvud med värdig blick, i utmärkt 
kropps- päls- och muskelkondition, utmärkt stomme och fötter, harmonisk, ihopkommen, utmärkt 
överlinje, kraftig och aktiv i rörelsen. Helsinki 15.-16.7 Merja Järnstedt VET ERI 1, PU1, VSP, 
ROP-veteraani. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, vankka, hyvärakenteinen vanha herra, erittäin 
hyvässä kunnossa, hyvä ilmeikäs pää, hyvä ylälinja, hyvä turkki, hieman leveät etuliikkeet, muuten 
liikkuu ja esiintyy hyvin. Hämeenlinna KV 26.-27.8 Tarja Hovila VET ERI 1, PU2, ROP-veteraani. 
Upeassa kunnossa esitetty veteraani uros, erinomaista tyyppiä, kaunis miellyttäväilmeinen pää, erittäin 
kaunis kaula, hieman lyhyt pysty olkavarsi muuten tasapainoisesti kulmautunut, erinomaiset raajat ja 
luusto, oikeanmallinen runko ja hyvä eturinta, oikea-asentoinen lantio, erinomainen kaunis turkki, 
liikkuu upealla vetävällä askeleella, ikä ei paina! Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja VET ERI 1, PU4, 
ROP-veteraani 10 år gammal, välbibehällen hane, mycket maskulin och med bra linjer, kraftigt huvud 
som kunde vara lite ädlar, utmärkt hals, välkroppad, rör sig med utmärkt drive från sidan, vackert päls i 
utmärkt kondition. Kihniö 16.9 Soile Bister VET ERI 1, PU1, ROP, ROP-veteraani. Erinomainen 
tyyppi, vahva maskuliininen uros, jolla kaunis ylälinja, pää voisi olla jalompi ja etukulmaukset hieman 
voimakkaammat, erinomainen runko ja hännänkiinnitys, kaunis karva ja väri, erinomaiset sivuliikkeet, 
edessä hieman löysyyttä, ihastuttava luonne. Tampere 6.12 Raija Tammelin VET ERI 1, PU1, ROP, 
ROP-veteraani, RYP-4, BIS-1 veteraani. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, oikea ylälinja, sopiva 
rungon tilavuus, vankka luusto, hyvät kulmaukset, tehokkaat liikkeet, leveyttä edessä, hyvä karva, on 
ilo saada arvostella tämäntasoinen walesi. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen 
VET ERI 3. Vankka, maskuliininen uros, erittäin hyvä pää, pitkä kaula, täyteläinen hieman lyhyt 
runko, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, erinomainen turkki, hyvässä kunnossa, virkeä ja reipas, 
liikkuu edelleen vetreästi. 
 
SWEETIE-PIE MAX 
FIN43952/03 s.8.9.2003 i. Milfeddyg Diaros e. Sweetie-Pie Kiss 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH. A dog with heavily roaned head, a 
shade full under the eye, good bite, I would like a shade more rib but he has overall a good bodily 
balance, moved adequately. Toijala 3.6 Markku Santamäki AVO ERI 1, PU3. Sopivan kokoinen, 
mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää ja kaula, sopusuhtainen luusto ja hyvät raajojen kulmaukset, 
tasapainoiset liikkeet, hyvät etu- ja takaliikkeet, käyttäytyy hyvin. 



 
SWEETIE-PIE MEL 
FIN43953/03 s.8.9.2003 i. Milfeddyg Diaros e. Sweetie-Pie Kiss 
Näyttelyt: Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta AVO H. Suurehko, hieman raskaan oloinen 
kokonaisuus, pää saisi olla elegantimpi, pyöreähköt silmät häiritsevät ilmettä, lyhyt kaula, riittävät 
etukulmaukset, runsas hyvälaatuinen turkki, hyvä luonne, raskaalla askeleella kerien edestä. 
 
SWEETIE-PIE NEMO 
FIN46380/04 s.9.9.2004 i. Milfeddyg Diaros e. Sweetie-Pie Kiss 
Näyttelyt:  Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen AVO EH 2. Melko kookas, 
voimakas, maskuliininen uros, liikkuvat huulet, isot korvat, pitkä kaula, hyvä lapakulmaus, vankka 
luusto, hyvä runon pituus, erinomaiset takakulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä turkki ja väri, muuten kome 
koira mutta pää ei ole aivan oikeapooinen, huulilinjan takia muistuttaa enemmän 
englanninspringerspanielin päätä.  
 
TIPUKYTÄN HIP-HOPPARI FIN MVA 
FIN26460/96 s. 28.5.1996 i. Sweetie-Pie Eliot e. Boniton Araminta 
Näyttelyt: Salo 8.7 Leila Kärkäs VET ERI 1, PU1, VSP, VSP-veteraani. Hurmaavasti harmaantunut 
10-vuotias, hieman leveä kallo, kauniit silmät, hyvä otsapenger, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset, 
riittävät kulmaukset, hyvät, vanhan koiran liikkeet, riittävä askelpituus, kantaa itsensä hyvin, heiluttaa 
iloisesti häntäänsä taukoamatta, toivotan monta hyvää vuotta. Vesilahti 6.8 Marjo Jaakkola VET ERI 
1, PU3, ROP-veteraani. Erinomainen tyyppi, selvästi urosmainen, miellyttävä pää ja ilme, riittävä 
eturonta, hyvä luusto, riittävä runko, tasapainoisesti kulmautunut, hyvässä kunnossa ikäisekseen, 
liikkuu hyvällä askeleella, joskin etuaskel voisi olla ulottuvampi. Raisio 12.-13.8 Luis Catalan, 
Portugali VET ERI 2, PU4. In Excellent condition for his age, well proportioned head, well angulated, 
in good coat condition, moves well. Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro VET ERI 2, PU4. Erittäin 
hyväntyyppinen, sopivankokoinen veteraaniuros, hyvä pää, liikaa kaulanahkaa, kaunis ylälinja, 
toivoisin enemmän eturintaa, rintakehä saisi olla tilavampi, hyvä takaosa, ahtaat takaliikkeet, sivulta 
hyvät.  
 
TOPI  
FIN16116/03 s. 22.02.03 i. That Way Wink Akimbo e. Korpinotkon Cleopatra 
Spanieleiden metsästyskokeet: Mouhijärvi 14.10 ylit Ari Metsäranta tuom Mauri Koivuporras A 
1 B 3 C 3 D 0 E 3 F 2 G 2 yht 55 AVO 0 Topiksi kutsuttua welssiurosta kokeiltiin yhdessä tunnin 
erässä. Maastona hakkuuaukea ja reunametsiköt. Koiran haku vapaamuotoista risteilyä. Varovaista ja 
isäntään tukeutuvaa. Vain riistakosketuksessa irtoaa kunnolla. Ylösajokyky todetaan kahdella fasaanin 
ylösajolla. Toisen ohjaaja pudottaa. Koira suoraan ylösajosta noutoon. Lintu löytyy nopeasti, 
valitettavasti koira ei kuitenkaan suostu noutamaan lintua. Vesityöskentely todettu aiemmin kaudella 
vesilintukokeessa. Tottelevaisuus joutuu koetukselle noudon yhteydessä eikä toimi. Yhteistyö muuten 
hiljaista. Ohjaaja hoitaa osuutensa riistan pudotuksella hyvin. Kokonaisvaikutukseltaan varovainen 
koira , joka tarvitsee ohjaajalta paljon tukea maastossa. Noudon epäonnistuessa ei voida palkita. 
Spanieleiden vesilintukokeet: Ii 26.8 ylit Jyrki Vuopohja tuom Antti Koistinen A 2 B - C - D - E 1 
F 2 G 2 yht 28 p AVO -  Topi-nimistä walesinspringeri urosta kokeiltiin 1 h 5o min Iin maastoissa. 
Koiran haku oli ohjaajaan tukeutuvaa risteilyä ohjaajan etupuolella. Riistakosketuksiin ei päästy. 
Vesityöskentely vähäistä tänään. Kokonaisvaikutukseltaan kehittyvä metsästyspari. Ii 27.8 ylit & tuom 
Ari Grönstrand A 2 B 2 C 3 D 2 E 3 F 3 G 2 yht 71 p AVO 3 Topia kokeiltiin Kiviarkun särkän 
maastossa 1 h. Riistakosketukseen päästiin huonokuntoisella haavakko heinäsorsalla. Topin haku oli 



verkkaista, suoraviivaista, vapaamuotoista hakua parantuen mitä pitemmälle erä eteni. Ylösajokyky ja 
saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky todettiin haavakolla jonka Topi ajoi verkkaisesti ylös, aristeli 
kiinniotossa, kehoituksesta otti suuhun ja toi ohjaajalle käteen, korjasi kerran otetta, riistaote hieman 
mutusteleva. Topi työskentelee mielellään vedessä. Koira totteli käskyjä ja käsimerkkejä hyvin, mutta 
lämpeni taivaanvuohien kanssa käyden hakualueen ulkopuolella. Kehittyvä koira joka tarvitsee lisää 
riistatilanteita ja kokemusta.  
 
TOTTI  
FIN43266/05 s. 16.6.2005 i. North Maiden`s Firefly e. Korpinotkon Esmeralda 
Näyttelyt: Ylivieska 1.-2.7 Dusan Paunovic, Serbia-Montenegro JUN EH 3. A little long male, 
correct head and eyes and ears, good bite, not enough forechest, good chest, good bones, temperament 
must be better, good hair. Haapajärvi 12.8 Leila Kärkäs JUN EH 1. Hyvät mittasuhteet, hyvän 
mallinen, mutta voimakas pää suhteessa kokonaisuuteen, syvä kallo, vielä kovin kapearunkoinen, hyvät 
sivuliikkeet, kyynärpäissä vielä löysyyttä, samoin kintereissä, hyvä kaula & ylälinja, pysty olkavarsi, 
riittävät takakulmaukset, hyvä karva, miellyttävä luonne, mutta tarvitsee lisää kehätottumusta. 
 
TRÈS ALLANTES AMADEUS FIN MVA 
FIN23437/03 s. 24.4.2003 i. Rocbee Running Robert e. Armazu Fiini Fariini 
Näyttelyt: Rovaniemi 4.3 Soile Bister AVO ERI 1, PU1, VSP. Erinomaisen tyyppinen, 
kaunislinjainen, maskuliininen uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää, hyvä runko ja raajat, liikkuu 
sivusta hyvin edestä hieman löysästi, hyvä turkki, erinomainen luonne. Rovaniemi KV 24.-25.6 
Tamas Jakkel, Unkari AVO ERI 2, Good type, nice head & expression, would prefer longer neck and 
better lay back of upperarm, well ribbed up, excellent substance, well angulated hindles, would prefer 
more reach on the move. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long Doyle, Irlanti VAL ERI 2, PU4. 3,5 year old 
male, presented in excellent condition, pleasing head type, correct darke eye, good stop, well placed 
ears, good lenght of neck, good angulation, correct tight feet, moved with drive and freely. 
 
TWIGLE INCANTATION FIN & LTU MVA 
FIN31499/02 s. 26.6.2002 i. Rocbee Runnign Robert e. Rocbee Gift To Slave 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania VAL EH 4. Well balanced, correct head, 
good neck, soft back, not enough chest with free elbows, well angulated, well set and carried tail, good 
general pigmentation, good coat. Tuusjärvi 18.2 Leila Kärkäs VAL H. Hyvät mittasuhteet, hieman 
leveä ja syvä kallo ja pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, runko tulisi olla paremmin täyttynyt eturaajojen 
välistä, tasapainoiset kulmaukset ja hyvä ylälinja, hyvä taka-askel mutta etuaskel kovin lyhyt ja 
tehoton, löysyyttä kyynärpäissä, turkki runsasta, laineikasta ja hieman kihartuvaakin, hieman painuneet 
ranteet, miellyttävä käytös. Valkeala 4.3 Jorma Silta VAL ERI 1, PU2. Mittasuhteiltaan oikea, hyvä 
pää, kaula ja selkä, voimakas hyvä rintakehä, moitteettomat raajat, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. 
Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VAL ERI 3. Very good proportions of 
head, neck and body, correct expression, loin should be shorter, little bit slope in croup, movement 
enough powerful, light and parallel, excellent temperament. Lahti KV 22.-23.4 Hans Lehtinen VAL 
ERI 4, PU4. Erinomaiset mittasuhteet, kaunis pään profiili, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko, 
hyvät raajat ja käpälät, erittäin hyvä takaosa, leveät etuliikkeet, hyvä karvapeite, ilme saisi olla 
parempi. Joensuu 27.5 Theo Leenen, Belgia VAL ERI 1, PU4. 4 years, nice type, but he is too shy, 
nice head, eyes enough dark, good siccors bite, good neck, shoulder & topline, well angulated, good 
bones, feet & pastern, right coat, moves velly, pity he is so afride. Joensuu 28.5 Eeva Rautala VAL 
ERI 2. Eleganttipäinen uros, hyvä ilme, hyvä selkä ja rintakehä, riittävä luusto, saisi olla paremmin 
kulmautunut edestä ja liikkua pidemmällä etuaskeleella, takaliikkeet riittävän pitkät. Laukaa 15.-16.7 



Markku Santamäki VAL ERI 1, PU1, VSP. Sopivan kokoinen mittasuhteiltaan hyvä, vahva 
urosmainen pää, jonkin verran laskeva ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset, erinomainen reisi, hyvät 
suorat etu- ja takaliikkeet, käyttäytyy iloisesti ja luettavaisesti. Mikkeli KV 29.-30.7 Eugen Megelea, 
Romania VAL ERI 4. Good head, good angulations and movement, good quality hair. Kouvola 19.8 
Jef Verrees, Belgia VAL ERI 3, PU4. 4 year old, good type, correct head, good reach of neck, level 
topline, correct tailset, well angulated, moved well with his handler. Heinola 20.8 Harri Lehkonen 
VAL ERI 1, PU1, VSP. Hyvänkokoinen, vahvaluustoinen uros, maskuliininen pää, hyvin kulmautuneet 
raajat, oikeat mittasuhteet, liikkuu hyvällä askeleella mutta hieman leveästi edestä. Porvoo 9.-10.9 Per 
Iversen, Norja VAL EH. 4 år gammal en champion hane, önskar ledre pälskondition i dag, bra huvud, 
kunde heft längre hels och mer tilbaka idag skuldra, bra kropp och välvinklad bak, rör sig något brett i 
fronten, kunde vara en anig högre på benen, trevligt temperament, välvisad. Valkeala 12.11 Elena 
Ruskovaara AL ERI 2, PU 4. Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima, hyvä luusto, erittän 
maskuliininen uroksen pää, hiukan pyöreät silmät tekevät ilmeestä hämmästyneet, toivoisin selvemmän 
eturinnan, kaunis ylälinja ja hyvin kulmautunut takaosa, kaunis karvapeite, liikkeessä hieman korkea-
asentoinen häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella ja energisesti, esitetään edukseen. Jyväskylä KV 18.-
19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja VAL ERI 1, PU2, VARA-CACIB. Nice moving dog, so 
sound, he is nice for body proportions, not the best of head, but it’s still ok. 
 
TWIGLE INCH BY INCH 
FIN31500/02 s. 26.6.2002 i. Rocbee Runnign Robert e. Rocbee Gift To Slave 
Näyttelyt:  Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH. Good headed dog with dark eye, 
good bite, I would like more shoulder angulation & a shade more spring of rib, he is however of an 
overall good balance & has adequate movement. 
 
TWIGLE INFINITY FIN & EST MVA, JV-03 
FIN31501/02 s. 26.6.2002 i. Rocbee Runnign Robert e. Rocbee Gift To Slave 
Näyttelyt: Lahti KV 22.-23.4 Hans Lehtinen VAL ERI 3, PU3. Kaunis kokonaisuus, erittäin 
hyvärunkoinen uros, hyvä pään profiili ja päätyyppi, pitkät varpaat, sopiva luusto, hyvä ylälinja, 
erinomainen takaosa, kaunis karvapeite. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia VAL ERI 4. Very 
welsh in head, kind eye, good bite, nice shoulders, shade long in rib, moved very well, of a very nice 
type. Mikkeli KV 29.-30.7 Eugen Megelea, Romania VAL ERI 2, PU4. Very good head, elegant 
topline, good bend of stifle, nice temper, excellent coat. 
 
TWIGLE JAZZ YOU UP FIN MVA 
FIN35050/03 s. 11.7.2003 i. Benton Lookin' For Duck e.Rocbee Not For Sale 
Näyttelyt: Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi  VAL, ERI. Kunde ha lite 
mer utfyllt nosparti speciellt under öronen, bra bröstkorg, stomme och fötter, bra bakställ, önskas bättre 
vinklad fram, riklig päls, litet sträv i rygghåren, rör sig balanserat, litet hastrång, kunde täcka mer mark.  
 
TWIGLE JOLLY FELLOW FIN MVA 
FIN35049/03 s. 11.7.2003 i. Benton Lookin' For Duck e.Rocbee Not For Sale 
Näyttelyt: Mikkeli 25.3 Marjo Jaakkola AVO ERI 1, PU3, SERT. Erittäin hyväntyyppinen, 
miellyttävä pää jossa oikea pituus, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, hyvä luusto, hieman löysät 
käpälät, hyvin kehittynyt runko, hyvä syvyys, riittävät takakulmaukset, saisi liikkua pidemmällä 
askeleella, liikkuu hieman ahtaasti takaa. Lahti KV 22.-23.4 Hans Lehtinen AVO HYL. Erittäin hyvät 
mittasuhteet, kaunis pään profiili, kallo saisi olla jalompi, erinomainen runko, sopiva pituus, pehmeät 
ranteet, liian runsas karvapeite, valitettavasti koiralla erittäin huono takaosa, kintereet kääntyy 



väärinpäin, tehoton askel. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH. Lovely headed dog, 
with a gentle welsh expression, nice legs & feet, shoulders could have more angulation, he is however 
very welsh throughout & of very typical balance, his shoulder angulations restricts his movement 
slightly. Mäntyharju 13.8 Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1, PU2. Hyväntyyppinen, sopusuhtainen 
uros, jolla hyvä pää ja kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, tiivis vankka runko, riittävät 
takakulmaukset, liikkuu hieman ahtaasti takaa, edestä leveästi, hyvä turkin laatu ja väri. Porvoo 9.-10.9 
Per Iversen, Norja VAL ERI 3. 3 år gammal en hane med bra storlek och god linje, välformat huvud 
med bra uttryck, önsker lite längre hals, välkroppad med bra bröstdjup, kunde haft en aning mer 
knävinklar, bra ben och tassar, goda rörelser men kunde ta steget bättre fram, välvisad. Helsinki KV, 
V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI. Vahva, tiivis uros, hyvä pään pituus ja profiili, 
pystlapa ja olkavarsi, litteät käpälät, kovin niukat takakulmaukset, kaunis urkki ja väri, hyvässä 
kunnossa, kiinteä ja lihaksikas. 
 
TWIGLE KINGS CROSS JR 
FIN52479/04 s. 25.11.2004 i. Benton Kings Cross e. Twigle In Love 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti JUN ERI 1, PU4, VARA-SERT. 
Urosmainen, iloinen, rakenteeltaan sopusuhtainen, hyvä uroksen pää, hyvä ilme, vahva purenta, hyvä 
kaula ja selkälinja, hyvät tassut, hyvä etuosa, kauniit ja voimakkaat takaliikkeet, saisi liikkua hieman 
paremmin edestä, hyvä karva, hyvä väri, hieno hännänkäyttö. Pertunmaa 8.4 Harri Lehkonen JUN 
EH 1. Hyvänkokoinen, iloisesti esiintyvä nuori uros, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, hyvät 
lavat, eturinnan tulee vahvistua, hieman jyrkkyyttä lantiossa, lyhyt taka-askel, kaunis turkki. Karkku 
28.5 Graham Tain, Iso-Britannia NUO EH 2. Nice welsh expression with dark eye & good bite, nice 
neck & shoulders, I would like better feet & shade more bone, good hind angulation, he moved with 
push & drive. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia NUO ERI 4. Masculine dog, in good hard 
condition throughout, nice head, good neck and shoulders, front and feet, well sprung ribs for age, well 
angulated hind quarters, just needs to settle in movement, needs a little more confidence. Helsinki KV, 
V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen AVO H. Vielä kevyt nuori uros, lyhyt runko, erittäin hyvä 
pää, hyvät silmät ja korvat, pysty lapa ja olkavarsi, eturinta kovin tyhjä, etuliikkeet ei aivan 
yhdensuuntaiset, lyhyt sääriluu, kaunis turkki ja väri, runko kaipaa lisää massaa ja tilavuutta, iloinen ja 
reipas käytös. 
 
TWIGLE LIFE 
FIN15452/05 s.28.1.2005 i. Benton Olympic Gold e. Twigle Ivory Girl 
Näyttelyt: Kerimäki 11.3 Jorma Silta JUN ERI 1, PU3, VARA-SERT. Mittasuhteiltaan oikea, 
voimakas, komea nuori uros, hyvä uroksen pää, moitteeton selkälinja, valmis hyvö rintakehä, erittäin 
hyvät raajat, hyvä turkki, kiva luonne, hyvät liikkeet. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia JUN 
ERI 1, VARA-SERT. Lovely headed dog, nice dark eye, true welsh expression, good shoulders, good 
legs & feet, nice bone, overall very well balanced with nice free movement. Mikkeli KV 29.-30.7 
Eugen Megelea, Romania NUO ERI 1, PU2, SERT, VARA-CACIB. Nice head, good reach of neck, 
very good topline, good bend of stifle, good movement. Mäntyharju 13.8 Annaliisa Heikkinen NUO ERI 
1, PU1, SERT, VSP. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä pää muuten mutta kallo saisi olla aavistuksen verran 
jalompi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset, hyvä luusto, runko saa vielä täyttyä, kaunis turkki ja hyvä 
väri, liikkuu hyvin. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Good old fashioned type of welsh 
springer, lovely head, neck, fron and feet, correct lenght of back, good hind angulation, showing good coat and 
hard condition, moved well. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY EH 2. Keskivahva 
nuori uros, hieman lyhyt runko, hieman korkea otsapenger, oikea huulilinja, tummat silmät, pitkä kaula, hieman 
lyhyt rintakehä, hyvä selkälinja, erittäin kaunis turkki ja väri, hieman lyhytaskeliset liikkeet.  



 
TWIGLE LORD OF AKIDON 
FIN15451/05 s.28.1.2005 i. Benton Olympic Gold e. Twigle Ivory Girl 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia NUO EH. Very mature for age, excellent 
bone & substance throughout, nice head and expression, correct of back, well angulated hindquarters, 
moving a little close behind and pinning in front, tail is set a bit high. 
 
TWITTERS ALL TRACK FIN & S JVA 
FIN25813/01 s. 20.5.2001 i. Benchmark Chwyddwydr e. Twitters Back Up 
Näyttelyt: Pori 1.-2.7 Paavo Mattila AVO ERI 1, PU3, VARA-SERT. Kaunis uros, jolla hyvät 
mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, hyvä, sopusuhtainen runko ja luusto, kulmauksia voisi 
olla hieman enemmän, hyvä karva, liikkuu hyvin.  
FIN25813/01 TWITTERS ALL TRACK U Oripää 6-8-2006 VOI1 47 Marko Aaltonen 

FIN25813/01 TWITTERS ALL TRACK U 
Turun 
ymp. 

10-9-
2006 VOI1 43 Kati Huovila 

FIN25813/01 TWITTERS ALL TRACK U Sauvo 
21-5-
2006 VOI1 40 Alf Lindblom 

FIN25813/01 TWITTERS ALL TRACK U Espoo 
17-9-
2006 VOI3 21 Ilkka Niemi 

FIN25813/01 TWITTERS ALL TRACK U Turun ymp 
14-5-
2006 VOI0   Hannu Suonti 

 
TWITTERS BLACKBERRY FIN MVA & JVA  
FIN25277/96 s. 30.4.1996 i. Don’s Thorougbred e. North Maiden’s Anastasia  
Näyttelyt: Sauvo 27.5 Marjo Jaakkola VET ERI 1, PU1, ROP, ROP-veteraani. Erinomainen tyyppi, 
miellyttävä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, erinomaiset rungon 
mittasuhteet, tasapainoisestu kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, erinomainen luonne. Pori 1.-2.7 
Paavo Mattila VET ERI 1, PU2, ROP-veteraani. Kaunis uros, hyvänmallinen pää, erittäin hyvä runko 
ja luusto, erinomainen ylälinja, riittävästi kulmautunut, hyvä karva, liikkuu hyvin, ikään nähden vielä 
erinomaisessa kunnossa, miellyttävä luonne. Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro VET ERI 1, PU2, 
ROP-veteraani. Erittäin hyvä tyyppä & koko, kaunis urosmainen pää, hyvä ylälinja, lihaksikas kaula, 
hyvä rintakehä, hyvät etu- & takakulmaukset, kaunis turkki, rodunomaiset liikkeet. 
 
TWITTERS STARBOY FIN MVA 
FIN32385/02 s.30.6.2002 i. Benton Hole In One e. Twitters Come Come 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi AVO EH 1. Bra storlek, mycket god typ, 
välformat maskulint huvud, mörka vackra ögön, välplacerade öron, bra bett, vackert milt uttryck, bra 
hals, lite raka vinklar fram, bra rygg, bra brösidel, kunde vara lite mer välvd i revbenen, fallande kors, 
tillräckliga vin bak, bra ben, rör sig med lite korta steg men balancerat, utmärkt temperament, bra 
uppvisad! 
 
UWAIN DES CHAINTRES SUR L'ETANG PT & GIB MVA 
LOF000968 s. 19.12.2003 i. Oliver Prince of Antigua e. Nolwen Des Chaintres Sur L'etang 
Näyttelyt: Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi VAL EH. Välmejslat huvud, 
fint uttryck, stark kropp, men lite grov i halsansättningen, kunde ha mera elegans, kraftig stomme, lite 
platta framtassar, lite brant kors, ger en mer balanserad bild i rörelse än i stående, kunde vara mera 
öppen i sättet.  



  
WESPER JIM BEAM 
FIN48859/05 s. 5.10.2005 i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach 
Näyttelyt: Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia JUN EH 4. 10 months, little light in the head, 
good neck, not strong in the front, good proportions, not correct in the moving. 
 
WESPER JUST LIKE A DUCK 
FIN48860/05 s. 5.10.2005 i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia PEK 1 KP, ROP-pentu. I would like more 
work on his head, but this may improve, good bite, dark eye, a little slack in eyeriwn, neat shoulders, 
with good flaw into back, good body proportions, nice rear angulation, moved freely & correctly back 
& front. Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia JUN ERI 1, PU3, VARA-SERT. Type good, correct 
teeth, nice head, sufficient strong in the front, short body, good angulations, good coat. Kuopio 6.8 
Kirsi Nieminen JUN ERI 2, PU4. Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla on oikeat rungon mittasuhteet, 
otsapenger voisi olla loivempi, hieman taakse laskeva kallo-osa, hyvä kaula, rinnan syvyys ja runko, 
hieman korkealle kiinnittynyt häntä, hyvät kulmaukset, tasapainoiset liikkeet, esitetään erinomaisesti. 
 
WESPER OLIVER STONE FIN MVA 
FIN33455/98 s. 31.7.1998 i. Llawen Gopher e. Wesper 
Näyttelyt: Raisio 12.-13.8 Luis Catalan, Portugali VET ERI 1, PU2, ROP-veteraani. Well 
proportioned head, correct bite, well angulated, good chest, good body, moves well in good condition 
for his age. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia VET ERI 1, PU2, ROP-veteraani. Lovely 8 
year old dog, quality throughout, lovely head with expression, super neck, shoulders, front and feet, 
correct length of back and topline, super hind quarters, looks as good and the move as he does standing, 
would like to have him myself. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen VET ERI 2, 
PU4. Tyylikäs, hieman kapea runkoinen uros, hyvät mittasuhteet, erinomainen pää, keskivahva luusto, 
hyvä selkälinja, hyvät raajojen kulmaukset, hieman kapeat etuliikkeet, ikä näkyy ainoastaan naaman 
harmaantumisena, muuten virkeä ja hyväkuntoinen.  
 
WILD FELLOW'S ADVENTURER FIN & EST MVA 
FIN28029/04 s. 15.5.2004 i. Milfeddyg Diaros e. Rocbee Ger Fy Llaw 
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2 Leila Kärkäs KÄY EH 2. Hyvät mittasuhteet, hieman leveä kallo ja jonkin 
verran poskia sekä vaaleat silmät antavat vieraan ilmeen, hyvä etuosa ja runko selkä kaula, jännittää 
kovasti takaosaa, liikkuessa askel saisi olla tehokkaampi, hyvä luusto ja miellyttävä luonne, hyvä 
karva. Kerimäki 11.3 Jorma Silta KÄY ERI 1, PU2, SERT. Mittasuhteiltaan oikea, komealinjainen 
uros, sillä on hyvä uroksen pää, moitteeton selkä, rinta ja raajat, samoin turkki ja luonne ja liikkeet. 
Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KÄY ERI 1, PU3, SERT. Excellent 
proportions of head, neck and body, the head a little heavy in skull, little bit wide eyes, body and legs, 
correctly constructed and developed, boiling temperament, movement very powerful and light, enough 
parallel. Joensuu 27.5 Theo Leenen, Belgia KÄY ERI 1, PU1, SERT, FIN MVA, ROP. 2 years old, 
strong dog, well balanced, eyes dark enough, complete scissors bite, well settled ears, good neck, 
shoulder & topline, correct tail set, well angulated, good fore chest, nice coat, moves well. Joensuu 
28.5 Eeva Rautala VAL ERI 1. Voimakasrakenteinen uros, maskuliininen pää, joka voisi olla hieman 
tyylikkäämpi, toivoisin hieman tummemmat silmät, hyvä kaula ja rintakehä, vahva luusto, riittävät 
kulmaukset, liikkuu hyvin takaa, hieman lyhyellä askeleella edestä. 
 



WILD FELLOW'S AQUILINE FIN & EST MVA, ESTV-06 
FIN28029/04 s. 15.5.2004 i. Milfeddyg Diaros e. Rocbee Ger Fy Llaw 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania KÄY ERI 1, VARA-SERT. Typical head 
with very good proportions, well set ears, elegant neck, back may be stronger, needs more chest, well 
angulated, well set and carried tail, good general pigmentation, excellent movement. Mikkeli 25.3 
Marjo Jaakkola KÄY ERI 1, PU4, VARA-SERT. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää, joskin 
aavistuksen raskas kallo, hyvä kaula ja ylälinja, puutteellinen eturinta, riittävä rungon syvyys, rungon 
tulee vielä pyöristyä, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu 
joustavalla askeleella. Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO ERI 1, PU4, 
VARA-SERT. Excellent proportions of head, neck and body, very stylish, correct expression, 
movement light, powerful and enough parallel, excellent temperament. Joutseno 25.5 Harri 
Lehkonen KÄY ERI 1, PU2, SERT. Iloisesti esiintyvä, hyvän kokoinen nuori uros, hyvä pää ja ilme, 
oikeat mittasuhteet, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis turkki, liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askeleella. 
Joensuu 27.5 Theo Leenen, Belgia KÄY ERI 2, PU3. 2 years old, well balanced body, very attractive 
masculine head, dark eyes, complete scissors bite, good topline, neck & shoulder, very angulated, nice 
coat, good boned feet & pastern. Joensuu 28.5 Eeva Rautala KÄY ERI 1, PU2, VARA-SERT. 
Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros, hyvä maskuliininen pää, erinomainen kaula ja selkä, hyvä 
rintakehän tilavuus, vahva luusto, hyvin kulmautunut, liikkuu kauniista ja vetävällä askeleella. 
Savonlinna 8.-9.7 Raija Tammelin KÄY H. Maskuliininen hieman lyhytrunkoinen koira, hyvät pään 
mittasuhteet, syvä kallo, silmät saisivat olla hieman tummemmat, koiran kokoon nähden hieman suuri 
pää, hyvä kaula, suora ylälinja, jyrkkä lantio, rintakehä voisi olla hieman tilavampi, vankka luusto, 
hyvät takakulmaukset, olkavarsi voisi olla hieman pidempi ja viistompi, liikkeessä hieman korkea 
häntä, riittävät sivuliikkeet, epävakaa takaa ja avoimet kyynärpäät, kaunis karva ja väri. Pyhäselkä 
13.8 Hannele Jokisilta KÄY ERI 1, PU1, SERT, FIN MVA, ROP. Voimakas maskuliininen 
kokonaisuus, silmät voisivat olla hieman tummemmat, hyvä kaula ja selkälinja, sopivasti kulmautunut 
edestä ja takaa, hyvä luusto, hieman pehmeät ranteet, lihaksikkaat reidet, erinomainen karva, hyvä 
luonne, liikkuu hieman kerien edestä, muuten normaalisti. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula 
Heikkinen-Lehkonen VAL EH. Hieman kevyt kokonaisuus, hyvä pää, tummat silmät, pysty lapa ja 
olkavarsi, hyvät takakulmaukset, hieman lyhyt ja kapea runko, eturintaa saisi olla enemmän, selkälinja 
ei aivan oikeaoppinen, vaan suorastaan laskeva.  
 
WISHBONE FIN & EST MVA 
FIN16414/97 s.19.2.1997 i. Casca e. Ressurannan Daisy 
Näyttelyt: Rovaniemi 4.3 Soile Bister VET ERI 1, PU3, VSP-veteraani. Vahvaluustoinen, kaunislinjainen, 9-
vuotias uros, hyvä pää, hyvät kulmaukset, hieman pehmeät ranteet, hyvä hännän kiinnitys, aavistuksen litteät 
kyljet, liikkuu sivusta varsin hyvin mutta saisi olla yhdensuuntaisemmat edestä ja takaa katsottuna, turkki ei 
parhaassa kunnossa. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi  VET EH 2. 9,5 år, välmejslat 
huvud, fint uttryck, framskjutna skuldror bär lite mycket vikt vilket gör honom framtung, bra rygglinje, stomme 
och fötter, i fin muskelkondition och trevlig spanieltemperament, litet vågig och ullig i pälsen, rör sig bra.  
Rovaniemi KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari VET ERI 1, PU1, ROP, ROP-veteraani, BIS 3-veteraani. The 
best of type, 9,5 years old dog with full of quality, type and character, he is still in top show condition, moved 
well. Hämeenlinna KV 26.-27.8 Tarja Hovila VET ERI 2, PU3. Erittäin hyvässä kunnossa esitetty 9 1/2 v 
veteraani, erinomaista tyyppiä, kaunis miellyttävä ilmeinen pää, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, raajat ja luusto, 
riittävästi kulmautunut, hieman pitkä lanneosa, hyvä lantio, hieman pehmeälaatuinen, hyvinhoidettu turkki, 
liikkuu reippaasti ja iloisesti, miellyttävä iloinen luonne. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti VET ERI 
1, VSP-veteraani 9,5 year old male, in excellent condition, a credit to his owner, moved with drive and freely, 
very good in movement in his age, good strong bone, good angulation.  
 



NARTUT 
 
ALEXWAY’S NOMORE COMMENDS FIN MVA 
FIN26965/99 s. 30.05.1999 i. Rwyn Napoletano e. Sprightly Heartbreaker 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Kajaani 21.5 Arto Tiainen 44pist, VOI1. Kajaani 9.7 Kristina 
Erkkilä 26pist, VOI3. Kajaani 3.9 Mauri Iskanius 36pist, VOI2. 
 
ALEXWAY’S PS TO DONIOL FIN MVA 
FIN41863/00 s. 31.10.2000 i. Rwyn Napoletano e. Alexway’s Lollypop 
Näyttelyt: Mäntyharju 13.8 Annaliisa Heikkinen VAL H. Hyväntyyppinen narttu jolla hyvä pää ja 
kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, riittävä runko, liikkuu ahtaasti takaa edestä 
hieman löysästi, turkki ei parhaassa mahdollisessa kunnossa ja väri haalistunut, hyvä luonne. 
Tottelevaisuuskokeet: 

Pvm Paikka Tuomari Tulos Pist. 
1-7-2006 Hämeenlinna, joukkue SM Carina Ranne ALO3 107 

 
ALEXWAY'S SIMPLY THE BEST 
FIN17436/03 s. 24.2.2003 i. Finnhill Final Fantasy e. Twigle Game Of Change 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania AVO ERI 3. Very nice temperament, well 
balanced, correct head, well set ears, enough long neck, strong back, well developed chest, well 
angulated, well set and carried tail, good chest and general pigmentation, free movement, but steps a bit 
out with rear legs. Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi AVO H. Utmärkt typ, fin storlek, 
välformat feminint huvud, mörka vackra ögon, bra kaft i nospartie, välplacerade öron, bra bett, bra 
hals, men en brant hals i sättning stör helheten, raka vinklar fram, bra överlinje, välformad bröstkorg, 
normala vinklar bak, bra ben & tassar, nyttjar svansen i rörelser, men blir lite stolt över den, utmärkt 
päls, bra färg, rör sig med korta steg fram, bra pälskjut, utmärkt temperament, väl visad, priset pga 
front konstruktion och frambens rörelse. Sotkamo 13.8 Vera Smirnova, Viro AVO ERI 1, PN1, ROP, 
RYP-4. Erittäin hyvä tyyppi & koko, vahva luusto, hyvä pää, toivoisin pidemmän kaulan, hyvä 
selkälinja, runko ja raajat, kaunis turkki, hyvät liikkeet. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti 
AVO ERI 1, PN4. 3,5 year old bitch, in excellent condition, pleasing feminine expression, correct bite, 
pleasing dark eye, good stop, well boned overall, moved with drive, handled very well. Hyvinkää 
21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia AVO EH 2. Typey bitch with nice head, good bone, a little short in 
forearm, nice length of back, good hindquarters, in good coat & condition, movement okay, does not 
extend in front. 
 
ALEXWAY'S TICK TAK 
FIN11021/05 s. 15.11.2004 i. Benton Olympic Gold e. Twigle Game Of Change 
Tottelevaisuuskokeet: 

Pvm Paikka Tuomari Tulos Pist. 
15-4-2006 Rovaniemi Kari Kelo ALO3 126 

 
APRIS FANTA 
FIN15906/05 s. 22.1.2005 i. Don’s Fly Me To The Moon e. Rocbee Juliana 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania JUN ERI 1, PN3, VARA-SERT. Correct, 
very expressive head, well set ears, correct neck, level topline, enough well developed chest, 
upstanding front and hindquarters, well set and carried tail, correct movement, good general 
pigmentation, nice temperament. Rovaniemi 4.3 Soile Bister JUN ERI 1, PN2, SERT. Hyvin kaunis, 



tasapainoinen feminiininen nuori narttu, varsin hyvä pää, etuosa voisi olla hieman paremmin 
kulmautunut, ikäisekseen hyvä runko, hyvä takaosa ja hännän kiinnitys, kaunis ylälinja, erinomainen 
kaula, erinomaiset liikkeet, ihastuttava luonne. 
 
ARMAZU FIINI FARIINI KANS & FIN & N & S(u) MVA, EUVV-06  
FIN32880/96 s.20.6.1996 i. North Mai’den’s Amadeus e. Cinderella 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania VAL ERI 3. Well balanced, correct head 
with good expression, well set ears, excellent topline, enough well developed chest, well angulated, 
upstanding front and hindquarters, well set and carriec tail, good temperament and general 
pigmentation. Rovaniemi 4.3 Soile Bister VET ERI 1, PN1, ROP, ROP-veteraani. Hienossa kunnossa 
oleva lähes 10-vuotias, kaunis narttu, varsin hyvä pää, hyvä runko ja raajat, erinomaiset sivuliikkeet, 
edestä melko löysä, ihastuttava luonne, nauttii elämästään! Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti 
VET ERI 1, PN1, VSP, ROP-veteraani. Beautiful head, very beautiful expression, good shoulders, 
good, thight feet, nice spring of rib, overall nicely balanced bitch, looking very well for age. 
Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta VET ERI 1, PN1, ROP, ROP-veteraani. Erinomaisessa kunnossa 
oleva lähes 10 vuotias mummeli joka liikkeistään voisi antaa mallia nuoremmille, hyvä pää, joka jo 
hieman kuivunut, hyvä pää ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut, voimakas luusto, hyvä runko, 
erinomainen karva, pirteä luonne, hieman leveät etuliikkeet. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika 
Ulltveit-Moe, Ruotsi  VET ERI 1, VSP-veteraani, EUVV-06. 10 år, i utmärkt kondition, ädelt huvud 
med långdrag, utmärkt i proportioner, välkroppad, mycket bra päls, välknutna tassar, rör sig som en 
ungdom, och mycket kraft i baksteget. Keminmaa 22.-23.7 Harri Lehkonen VET ERI 1, PN2, ROP-
veteraani. Hyvänkokoinen ja hyvin säilynyt 10v narttu, kaunis pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, 
oikeat mittasuhteet, vahva runko, hieman pehmyt turkki, erinomainen temperamentti ja liikkeet. 
Sodankylä 12.8 Paula Heikkinen-Lehkonen VET ERI 1, PN1, ROP, ROP-veteraani. Erittäin kaunis, 
hyväkuntoinen ja reipas narttu, oikeat mittasuhteet, pitkä, suoralinjainen pää, otsapenger saisi olla 
selvempi, täyteläinen eturinta ja tilava rintakehä, erinomaiset takakulmaukset ja vahva takaosa, liikkuu 
erittäin vetävästi ja esiintyy iloisesti, hyväkuntoiset hampaat, kiinteä ja lihaksikas, ikä näkyy ainoastaan 
naaman pienenä harmaantumisena. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti VET ERI 1, ROP-
veteraani. 8,5 year old female a credit to her owner, she is in excellent condition, plenty of strong 
muscle, good strong bone, lovely feminine expression, well angulated, moved with great drive and 
ease, pleasure to watch. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen VET ERI 1, PN3, 
ROP-veteraani. Erittäin kaunis, tasapainoinen narttumainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, erittäin 
kaunis pää, erinomaiset raajojen kulmaukset, liikkuu edelleen tehokkaasti, puhtaat hyvin hoidetut 
hampaat, kiinteä, lihaksikas ja iloinen, esiintyy kuin nuori koira.  
 
BENCHMARK CWTHWM KANS & FIN & EST & DK & N & S(u) MVA, ESTV-01 
FIN23162/98 s. 19.4.1998 i. Llawen Gopher e. Rwyn Pandora 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia VET ERI 2. Nice headed bitch, kind eye & 
expression, good neck & shoulders, good legs & feet, good overall balance, moved well for her age. 
Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi VET ERI 2. 8 år, ädelt tilltalande huvud, 
utmärkt överlinje, stark bak, utmärkt stomme och fötter, litet mjuk i mellanhanden, bra päls om inte i 
toppkondition, rör sig med bra steglängd, släpper litet i sin front.  
  
BENCHMARK FFRWYTH 
FIN35510/02 s. 17.7.2002 i. Benton Hole In One e. Benchmark Cwthwm 
Näyttelyt: Järvenpää 28.5 Jorma Silta AVO ERI 1, PN1, SERT, ROP. Mittasuhteiltaan oikea, 
kaunispäinen narttu, hyvä kaula samoin selkä, riittävä rungon syvyys, eturinta saisi olla hieman 



voimakkaampi, hyvät raajat, kaunis turkki, miellyttävä luonne, hyvät liikkeet. 
Tottelevaisuuskokeet: 

Pvm Paikka Tuomari Tulos Pist. 
4-6-2006 Helsinki Marita Packalén ALO1 192 
27-8-2006 Helsinki, PM Rolf Dahlbom AVO3 123 
30-8-2006 Helsinki Marita Packalén AVO1 167 
6-9-2006 Oulunkylä Reija Puolakka AVO2 142 

 
BENCHMARK FY FFANTASIA KANS & FIN & EST MVA, ESTV-04 
FIN35512/02 s. 17.7.2002 i. Benton Hole In One e. Benchmark Cwthwm 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia KÄY EH 4. Pretty bitch, nice head with kind 
expression, good reach of neck, well boned, good substance throughout, good hindquarters, movement 
okay, looks balanced when stood, but does not hold her topline when moving. 
 
BENCHMARK HAF BREUDDWYD ESTV-05 
FIN30096/03 s. 30.5.2003 i. Kastalian Tickety-Poo e. Benton Deep Feelings 
Näyttelyt: Hamina 13.-14.5 Kirsi Nieminen AVO ERI 1, PN1, ROP. Erinomaista rotutyyppiä oleva 
kauniisti liikkuva narttu, viehättävä ilmeinen pää, erittäin hyvä kaula & ylälinja, erinomainen eturinta ja 
runko, hyvät kulmaukset, esiintyy iloisesti. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH 1. 
Pretty bitch with good chiselling, kind eye, good mouth, presents overall a very nice outline, I wish she 
would extend a little more on the move, a good type of welsh. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja 
AVO ERI 1. En välgående tik utan överdriffen, bra storlek, mycket bra huvud och uttryck, bra hals, 
god kropp men kunde önska lite mer kroppslängs, välvinklad bak, välvisad. 
 
BENCHMARK IE IE IE FIN & N & EST MVA, LTUJV-05, V-05 
FIN15342/04 s. 28.1.2004 i. Boniton High Hopes e. Benchmark Cwthwm 
Näyttelyt: Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO  EH 1. Feminint huvud 
och uttryck, har en ganska trevlig ram men det saknas litet för mycket inuti vad gäller kraft och styrka 
samt längd på bröstkorg, sommarklädd, rör sig i fin harmoni men inte i sin bästa kondition för dagen. 
Pori 1.-2.7 Paavo Mattila AVO ERI 1, PN1, SERT, ROP. Hyvin kaunis narttu, hyvät mittasuhteet, 
kaunis pää ja ilme, samoin kaula, erinomainen runko, hyvä ylälinja ja raajat, erinomainen karva ja 
liikkeet, miellyttävä luonne. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja VAL ERI 2. En champion tik, mycket 
välgående, kunde vara en tung högre på benen, välformat huvud, bra hals, välkroppad men aningen 
tung i dag, välvinklad bak, välvisad. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen VAL 
ERI. Tiivis kokonaisuus, hyvä pään profiili, mutta pää voisi olla pidempi, pyöreät silmät, erinomaiset 
raajojen kulmaukset, täyteläinen rintakehä, hyvä selkälinja, hyvässä kunnossa, kiinteä ja lihaksikas, 
mutta voisi esiintyä eloisammin. 
 
BENCHMARK O FY HOLLT 
FIN15658/06 s. 27.1.2006 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Benchmark Ie Ie Ie 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia 7-9kk PEK 3. Lovely head and soft 
expression, good reach of neck, lovely front feet and shoulders, well sprung ribs for age, correct length 
of back, good hind angulation, good front movement but moving a little close behind, good coat & 
condition for age. Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara JUN ERI 2, PN3, VARA-SERT. Erinomainen 
tyyppi, feminiininen kokonaisuus, kauniit linjat, kaunis oikeailmeinen pää, kuono-osa saa täyttyä, 
olkavarsi sais olla viistompi, muuten hyvät kulmaukset, kaunis esiintyminen, vielä hieman pentumaiset 
takaliikkeet, erinomaiset ulottuvat sivuliikkeet, voisi käyttää häntäänsä kauniimmin liikkeessä, lupaava 



juniori. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja JUN ERI 1, PN4, ROP-juniori. 
Very nice bitch, she is feminine with lovely proportions and with typey head, she only needs time for 
confidence and to settle down on the move. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen 
JUN ERI. Erittäin tyylikäs ja kaunislinjainen nuori narttu, hyvät mittasuhteet, pitkä jalo pää, isot 
korvat, oikea ylälinja, erinomaiset raajojen kulmaukset, eturinta kaipaa vielä lisää täytettä, 
takaliikkeissä pientä epävakautta, kaunis turkki ja väri, erittäin lupaava.  
 
BENCHMARK ONEST AWR 
FIN15659/06 s. 27.1.2006 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Benchmark Ie Ie Ie 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia 7-9kk PEK 4. Pretty bitch, a little fine in bone 
& substance, lovely neck & shoulders and front, correct length of back, good hind angulation, just 
needs time and more confidence. Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara JUN EH. Oikeat mittasuhteet 
omaava kaunislinjainen feminiininen narttu, raajaluusto voisi olla astetta vahvempi, hyvänmallinen 
kaunisilmeinen nuoren nartun pää, puutteellinen eturinta, toivoisin paremmin kulmautuneen etuosan, 
takana kulmaukset kunnossa, saisi liikkua takaa joustavammalla ja ulottuvammalla askeleella, voisi 
esiintyä itsevarmemmin.  
 
BENTON DELAWARE STORM KANS & FIN & S(n) MVA 
FIN33326/96 s. 26.6.1996 i. Kazval Call Collect e. Statesman's Unbridled 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia VET ERI 1, PN3, ROP-veteraani. 10 year old 
who belies her age, lovely overall balance, she has a nice head & clean eye, excellent neck & shoulder, 
moved with style & soundness. Salo 8.7 Leila Kärkäs VET ERI 1, PN3, ROP-veteraani. 
Vankkarunkoinen, tasapainoinen, 10-vuotias narttu, jolla hyvä pää ja ilme, hyvä rakenne ja luusto, 
hyvät liikkeet ja hyvä karva, alati iloisesti heiluva häntä, toivotan monta iloista vuotta. Karjaa 9.7 
Kirsti Louhi VET ERI 1, ROP-veteraani. Eriomaista tyyppiä edustava vanha rouva, jolla hyvä luuston 
vahvuus, täyteläinen runko, hyvä pää, erinomainen luonne, voisi olla kulmautunut edestä paremmin, 
liikkuu rodunomaisesti. Helsinki 15.-16.7 Merja Järnstedt VET ERI 1, PN4, VSP-veteraani. Erittäin 
hyväntyyppinen, täynnä elämän iloa oleva vanha rouva, hyvät mittasuhteet sekä luusto ja kulmaukset, 
liikkuu ja esiintyy vauhdikkaasti. Eckerö KV 23.-24.9 Bertil Lundgre, Ruotsi VET ERI 1, PN2, 
ROP-veteraani. 10 år vaker veteran som har kvar alla sina kvalitet som gäler, ras tyo och konstruktion, 
myclet vakers huvud, vacker hals, utmärkt vinklar, väl kroppad, vacker rygg, rör sig som en ungdom, 
bra benstomme päls. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia VET ERI 1, VSP-veteraani. 10,5 
years young and really enjoying herself, lovely compact bitch with super head and expression, good 
bone & substance throughout, moved well. 
 
BENTON LET’EM TALK FIN & S(u) MVA, EUV-06 
FIN20820/02 s. 26.3.2002 i. Don’s Tt e. Benton Garden Party  
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi VAL ERI 2, PN3, VARA-CACIB. 
Utmärkt typ, välformad feminint huvud, mörka vackra ögon, kunde ha kraftigare underkäke, 
välplacerade små fina öron, bra hals, lite raka vinklad fram, bra överlinje, välformad bröstkorg, fina 
vinklar bak med härlig lårbredd, utmärkta ben & tassar, nyttjar sin svans väl, väl presenterad, utmärkt 
päls, rör sig med lite kort steg och bra påskjut, utmärkta temperament, väl visad. Tampere KV 18.-
19.3 Elina Tan-Hietalahti VAL ERI 1, PN1, CACIB, VSP. Vahvarakenteinen, hyväntyyppinen, 
narttumainen, kaunis narttu, hyvä nartun pää, erinomainen ilme, hyvät korvat ja purenta, hyvä etuosa, 
vahvaluustoinen, hyvärunkoinen ja sopivasti kulmautunut, aavistuksen pehmeyttä selässä, hyvin kauniit 
sivuliikkeet, saisi liikkua hieman leveämmin takaa, kaunis turkki, hyvä väri, hyvä luonne. Lahti KV 
22.-23.4 Hans Lehtinen VAL ERI 1, PN1, CACIB, ROP. Erittäin kaunis narttu, ihanteelliset 



mittasuhteet, tyylikkäät ääriviivat ja oikeaoppinen ylälinja, tiiviit käpälät, liikkuu ok. Helsinki KV 20.-
21.5 Tiina Illukka VAL ERI 1, PN1, CACIB, ROP. Vahva, melko neliömäinen, erittäin kaunis pää, 
hyvin kulmautunut, hyvä rinnan ja rungon syvyys, liikkuu upealla pitkällä sivuaskeleella, kauniissa 
karvassa. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia VAL ERI 2, PN4. Stunning headed bitch, nice 
neck, shoulders little upright, good legs & feet, well proportioned body with good hind angulation, a 
little irratic today on the move. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi VAL ERI 
1, CACIB. Tilltalande, charmerande utmärkt huvud, aningen stora ögon, fina öron, välkroppad, 
ihopkommen, utmärk hals och rygglinje, mycket bra päls, färg och muskelkondition, ger samma fina 
bild i stående som i rörelse. Forssa 18.6 Javier Sancez Fernandez, Espanja VAL ERI 1, PN1, ROP. 
Top class bitch in type, balance and movement. Karjaa 9.7 Kirsti Louhi VAL ERI 1, PN2. 
Hyväntyyppinen valionarttu, jolla kaunis pää ja ilme, hyvät rungon mittasuhteet, hyvät kulmaukset 
takana, hyvä kaula ja ylälinja, takaliike ahdasta, etuliike hieman leveää, erinomainen karvanlaatu. 
Raisio 12.-13.8 Luis Catalan, Portugali VAL ERI 1, PN1, ROP. Typical, nice head and expression, 
correct bite, elegant neck, good chest, good body, moves well, in good condition. Hämeenlinna KV 
26.-27.8 Tarja Hovila VAL ERI 1, PN1, CACIB, VSP. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, erittäin 
kaunis pää ja miellyttävä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja luusto, tasapainoisesti 
kulmautunut, erittäin kaunis turkki, liikkuu tehokkaalla kauniilla askeleella, miellyttävä luonne. Porvoo 
9.-10.9 Per Iversen, Norja VAL ERI 1, PN3. Utmärkt typ och helhet en vacker tik, välbalanserar och 
med utmärk outline, härlight huvud, hals, kropp och överlinje, fria rörelsen, välpresenterad, kunde duch 
vara en aning mera stabil i sina frambensrörelser. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia VAL 
ERI 2, PN4. A good bitch, super head & expression, looks balanced through, good bone & substance, 
in lovely coat & condition, moves well. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen 
VAL ERI 1, PN2, VARA-CACIB. Erittäin kaunis narttu, jalo narttumainen pää, pitkä kaula, syvä ja 
tilava rintakehä, hyvät raajojen kulmaukset, vakaat liikkeet, erinomainen selkälinja, erittäin kaunis 
turkki, erinomaisessa kunnossa.  
 
BENTON LETS GO GIRLS FIN MVA  
FIN20823/02 s. 26.3.2002 i. Don’s Tt e. Benton Garden Party  
Näyttelyt: Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta VAL ERI 1, PN2. Erinomainen tyyppi, narttumainen 
pää, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä, 
sopiva luusto, hyvä runko, hieman korkea kinner, erinomainen karvanlaatu joka ei ole täydessä 
pituudessaan, hyvä luonne, liikkuu hieman ahtaasti takaa ja leveästi edestä. Karkku 28.5 Graham 
Tain, Iso-Britannia KÄY EH 3. Very pretty typical welsh head, very well balanced with nice kind 
eye, good mouth, nice shoulders, a shade steep in lower forearm, good ribbing, short coupled, moved 
with some style & extension, a shade wide in front. Pietarsaari 16.7 Hannele Jokisilta VAL ERI 1, 
PN1, ROP. Erinomainen tyyppi, erittäin narttumainen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, sopusuhtaiset 
kulmaukset edessä ja takaa, hyvä luusto, voimakas, lyhyt runko, erinomainen karva, rauhallinen 
luonne, saisi liikkua hieman vetävämmällä askeleella, hieman ahdas takaa. Hyvinkää 21.10 Joy 
Hartley, Iso-Britannia Nice type of bitch, a sweet head & expression, lovely reach shoulder & front, 
well sprung ribs, compact, moves very soundly both front & rear.  
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Kihniö 11.6 Kristina Erkkilä 44pist, AVO1. Kauhajoki 20.8 
Markku Sällylä  44pist, AVO1. 
 
BENTON MINE FOR KEEPS 
FIN20636/03 s. 11.3.2003 i. Benton Everybody Duck e. Benton In My Dreams 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi AVO ERI 1, PN4. Utmäkrt typ, välformat 
vackert feminint huvud, mörka vackra ögon, välplacerade öron, bra kraft i nospartie, bra bett, bra hals 



med en fin övergång i ryggen, harmoniska vinklar fram och bak, bra överlinje, välformad bröstkorg, 
fina breda lår, passande benstomme, bra tassar, bra päls & färg, nyttjar sin svans under rörelse, rör sig 
med bra stil och steg, kunde vara stabilare fram, bra temperament, väl visad.  
 
BENTON NO MORE SECRETS FIN & S(u) MVA, MV-06, PL&PZNV-06  
FIN40348/03 s.19.8.2003 i. Benton Lookin' For Duck e. Benton Delaware Storm 
Näyttelyt: Tuuri 17.-18.6 Jorma Silta VAL ERI 1, PN1, VSP. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen 
narttu, kaunis nartun pää, hyvä ylälinja, riittävä rinnan syvyys, mutta eturinta saisi olla voimakkaampi, 
raajoissa ei huomauttamista, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika 
Ulltveit-Moe, Ruotsi VAL ERI 2, VARA-CACIB. Välutfyllt huvud, mycket bra öron och ögon, 
välutvecklad kropp, stomme och fötter, kunde ha något längre kors, välvinklad fram, bra päls, rör sig 
aktivt, men kunde täcka litet mera mark. Tampere 10.6 Beata Petkevica, Latvia VAL ERI 1, PN1, 
VSP. Excellent type, good bones, feminine head, correct proportions of skull, good strong neck, 
compact body, strong back, correct tail placement, parallel movement. Kuopio 4.8 Giuseppe 
Alessandra, Italia VAL ERI 1, PN2. 3 years, good size and coat, nice head, correct teeth, good neck, 
strong, correct front, nice proportion in body, good topline and angulation, sufficient moving. Kuopio 
5.8 Stelios Makaritis, Kreikka VAL ERI 1, PN1, CACIB, ROP. Beautiful type, lovely head and 
expression, beautiful angulated front & rear, very nice topline, lovely body development, moves with 
power and drive. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen VAL ERI 2. Erinomaista tyyppiä oleva narttu jolla on 
hyvä pää, erinomainen ylälinja, syvä rintakehä ja täyteläinen runko, liikkuu leveästi edestä, muuten 
hyvin, esitetään hyvin. Pielavesi 27.8 Paula Rekiranta VAL ERI 1, PN1, ROP. Tyypiltään 
erinomainen, kaunislinjainen ja tasapainoinen narttu, jolla erittäin hyvä pää, ilme ja korva, hyvä kaula 
ja ylälinja, oikea rakenne, kaunis turkki, rodunomaiset liikkeet. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, 
Irlanti VAL ERI 1, PN1, CACIB, VSP. 3 year old female in excellent condition, correct head 
proportions, well set ears, good dark eye, correct stop, good angulation in front and rear, strong bone 
overall, good level topline, correct tight feet, moved with drive. Seinäjoki KV 4.-5.11 Stefan Sinko, 
Slovenia VAL ERI 1, PN1, CACIB, VSP. 3 years old, lovely topline, very good feminine head with 
correct bite, excellent body proportions, good neck & topline, correct angulations on the hind quarters, 
excellent coat condition, moves good, only front action could be better. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 
Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 4. Voimakas narttu, pitkä hieman urosmainen pää, rintakehä 
voisi olla hieman tilavampi, eturinnassa saisi olla enemmän täytettä, pitkä kaula, tasainen selkälinja, 
hyvät takakulmaukset, hieman kapeat takaliikkeet, erinomainen turkki, esiintyy iloisesti.  
Spanieleiden metsästyskokeet: Rovaniemi 23.9 ylit & tuom Juha Huttunen A 2 B 0 C 0 D 0 E 0 F 
2 G 2 yht 24 p. AVO - Steffiksi kutsuttua wsp-narttua kokeiltiin Rovaniemen Joutolammen 
vaihtelevissa ympärysmaastoissa kahdessa erässä yht. 1 h 15 min. Koiran haku oli erien ajan hieman 
suppeaa etupainotteista ja vapaamuotoista vaatien ohjausta.  Erien aikana ei päästy riistakosketuksiin. 
Koira kuitenkin merkkasi ja jäljitti lintua joka karkottui myöhemmin arkuuttaan etumaastosta. 
Vesityökoe suorittamatta. Koira tottelee ohjaajansa vähäisiä käskyjä. Steffi on selvästi riistalle pyrkivä 
koira joka tarvitsee ensivaiheessa opastusta ohjatussa haussa. Rovaniemi 24.9 ylit & tuom Juha 
Huttunen A 2 B - C - D - E - F 3 G 3 yht 31 p. AVO - Steffiksi kutsuttua 3 vuotiasta wsp-narttua 
kokeiltiin Rovaniemen Joutolammen vaihtelevissa maastoissa kahdessa erässä 1 h 5 min. Erien aikana 
ei saatu riistakosketuksia. Steffin haku on voimakkaasti ohjaajaansa tukeutuvaa suppeaa risteilyä 
ohjaajan sivuilla. Ajoittain koiran saadessa vainua koiraan tulee vauhtia ja hakuun mukavasti laajuutta. 
Riistatilanteitten puutteen vuoksi osasuoritukset jää tänään arvostelematta. Vesityö suorittamatta. Koira 
tottelee ohjaajansa vähäisiä käskyjä hyvin. Vaatii harjoittelua haussa jonka jälkeen pääsy Steffille 
selvästi mieluisiin riistatilanteisiin helpottuu. 



Agility: 
Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGI I 4. 5 Oulu 30-4-2006 Salme Mujunen 
AGI I 4. 10 Oulu 30-4-2006 Salme Mujunen 
AGIH I 3. 0 Rokua 24-6-2006 Vesa Sivonen 
AGI I 9. 10 Rokua 24-6-2006 Tuomo Pajari 
AGI I 13. 10 Rokua 25-6-2006 Tuomo Pajari 
AGI I 7. 10 Rokua 25-6-2006 Katarina Virkkala 
AGI I 3. 0 SERTK  Maaninka 15-7-2006 Johanna Nyberg 
AGI II 1. 0 Maaninka 15-7-2006 Johanna Nyberg 
AGI II  [hyl]  Iisalmi 17-9-2006 Salme Mujunen 
AGIH II 1. 0 Iisalmi 17-9-2006 Salme Mujunen 
AGI II  [hyl]  Kajaani 14-10-2006 Katarina Virkkala 
AGI II 3. 0 SERTK  Kajaani 14-10-2006 Katarina Virkkala 

 
BENTON ONE FROM HEAVEN FIN MVA JV-04  
FIN13799/04 s. 15.9.2003 i. Arkview Moonstroller e. Benton Garden Party 
Näyttelyt: Ramu 20.-21.5 Jorma Silta KÄY ERI 3, PN4, SERT, FIN MVA. Mittasuhteiltaan oikea, 
sopusuhtainen kaunislinjainen narttu, erittäin kaunis pää, moitteeton selkä, hyvä rintakehä, 
moitteettomat raajat, kaunis turkki, kiva luonne, hyvät liikkeet. Forssa 18.6 Javier Sancez Fernandez, 
Espanja KÄY ERI 1, PN3. Very nice bitch, classic type, good topline and tailset, front, feet and 
angulations, very typical feminine head, well balanced with the body, moves well, but in the front the 
elbows open a bit. Raisio 12.-13.8 Luis Catalan, Portugali KÄY ERI 1. Typical well proportioned 
head, correct bite, well angulated, good body, moves well. Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro VAL 
ERI 2, PN2. Erittäin hyvä tyyppi & koko, hyvät mittasuhteet & luusto, hyvä pää, pehmeä ilme, leveä 
eturinta, hyvä rintakehä, hyvä takaosa, kaunis turkki, hieman löysät liikkeet edestä, hyvä sivulta, 
liikkeessä nostaa häntää korkealle. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia KÄY EH. Balanced 
bitch, a little long in muzzle for me, good neck and shoulders, well boned and good substance 
throughout, excellent spring of rib, good hind angulation, moving a little close behind and little wide in 
front, in good coat condition. 
 
BENTON PEARL AT WESPER EUJV-06 
FIN16796/05 s. 24.1.2005 i. Chateu Suduiraut av Vettin e. Benton Let’em Talk 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi JUN ERI 1, PU1, SERT, VSP. Utmärkt 
typ, bra storlek, välformat feminint huvud, kunde ha lite kraftigare underkäk, mörka vackra ögon, 
välplacerad öron, bra bett, bra hals, harmoniska vinklar fram & bak, vacker stram överlinje, välformad 
bröstkorg, utmärkta ben och bra tassar, nyttjar svansen, maximalt lovande päls, bra färg, rör sig med 
vägvindande steg och med härlig stil, utmärkt temperament, väl visad, en myvket välbalanserad helhet. 
Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti JUN EH 3. Tyypillinen juniori, narttumainen, hyvä 
luonteinen, hieman kapeakuonoinen, hyvä ilme, suurehkot korvat, hyvä purenta, hyvät kulmaukset, 
sulavat liikkeet, hyvälaatuinen turkki, vielä hieman niukka hyvä karvanlaatu. Marttila 8.4 Tarja 
Hovila JUN ERI 1, PN1, SERT, ROP. Erittäin kaunislinjainen narttu, erinomaista tyyppiä, kaunis 
feminiininen pää jossa kuono saa vielä täyttyä, hyvä kaula ja ylälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut, 
oikeanmallinen hyvin kehittynyt runko, erittäin hyvät raajat ja luusto, oikea hännänkiinnitys, hieman 
pitkä lanne, erinomainen liikkuja, kaunis turkki. Lahti KV 22.-23.4 Hans Lehtinen JUN ERI 1, PN2, 
SERT. Vallan viehättävä juniori, kaunis päänprofiili, erinomainen runko, kaunis ylälinja, erinomainen 
takaosa, ensiluokkainen liikkuja, enemmän tälläisiä ja minä kiitän. Helsinki KV 20.-21.5 Tiina 
Illukka NUO ERI 1, PN3, VARA-SERT, VARA-CACIB. Tyylikäs kokonaisuus, kaunis pitkä pää, 
voimakkaasti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä ylälinja, vahva luusto, hyvä rintakehänmuoto, kaunis 



karvapeite, hyvät liikkeet. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia JUN ERI 1, PN1, SERT, ROP. 
Beautiful refine head, kind dark eye, feminine neck & shoulders, beautiful lower angulation, good 
ribbing, excellent movement. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN ERI 
1, SERT. Utmärkt könsprägel, ädelt huvud där nospartiet ännu kan fyllas ut, mycket harmoniskt 
överlinje, harmoniskt vinklad och stram och god kondition, lagom stomme och kropp för åldern, i 
pälsbyte, mycket tilltalande i rörelse. Tampere 10.6 Beata Petkevica, Latvia NUO ERI 1, PN2, 
SERT. Very attractive bitch, feminine head enough stop and underjaw, good placement of ears, good 
length of neck, good forechest, enough lengt of the upper arm, correct tail placement, nice topline, 
excellent handling. Forssa 18.6 Javier Sancez Fernandez, Espanja NUO ERI 1, PN2, SERT. 
Excellent bitch, very good type and outline, she`s stylish and feminine, good bone, good substance on 
the body, nice long neck, excellent hind quarters, could be a little bit stronger on the pasterns, very 
good movement. Salo 8.7 Leila Kärkäs NUO ERI 1, PN1, SERT, ROP. Erinomainen kaunislinjainen 
kokonaisuus, kauniisti liikkuva, hyvä pää, vaaleat silmät häiritsevät ilmettä, hyvä rakenne ja runko, 
hyvä karva, miellyttävä luonne. Karjaa 9.7 Kirsti Louhi NUO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Hyvän 
tyyppinen narttu, jolla oikea pää ja hyvä purenta, riittävät kulmaukset, hyvä rintakehä, koira liikkuu 
rodunomaisesti, hieman leveästi edestä, hyvä karva. Raisio 12.-13.8 Luis Catalan, Portugali NUO 
ERI 1, PN2, SERT. Typical excellent head and expression, correct bite, elegant neck, excellent chest, 
well angulated, correct topline, today she presents a little bit shy but with excellent movement. 
Hämeenlinna KV 26.-27.8 Tarja Hovila NUO ERI 2, PN3, VARA-SERT. Erittäin kaunis nuori 
narttu erinomaista tyyppiä, kaunislinjainen feminiininen pää jossa erinomainen vahvuus, erittäin kaunis 
kaula, hyvä ylälinja, erinomaiset takakulmaukset, oikeanmallinen runko, jossa hyvä leveys ja syvyys, 
hyvä eturinta, erinomaiset raajat ja luusto, oikea hännänkiinnitys, oikealaatuinen turkki, liikkuu 
vetävällä, tehokkaalla askeleella, miellyttävä luonne. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja NUO ERI 2, 
PN4. Snygg välgående tik, kunde vara en aning högre på benen, vackert huvud och uttryck, härlig hals, 
välkroppad aningen öerdrinen bak bens vinkling, härlight temperament, välpresenterad. Hyvinkää 
21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia NUO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Lovely bitch, no matter how you 
look at her, lovely head and expression, excellent neck shoulders and front, correct length of back, 
lovely hindquarters, lovely short hocks, movement very sound, both front and rear. Helsinki KV, V-06 
9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen AVO ERI 1. Erittäin kaunis, vahva ja hyvärakenteinen narttu, 
pitkä jalo pää, erinomainen lapakulmaus, täyteläinen rintakehä, erinomainen selkälinja, erinomaiset 
takakulmaukset, kiinteä, lihaksikas, hieman painuneet ranteet, liikkuu vetävästi.  
 
BENTON PEP TALK, PMJV-05 
FIN16795/05 s. 24.1.2005 i. Chateu Suduiraut av Vettin e. Benton Let’em Talk 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi JUN EH 3. Utmärkt typ, välformat 
feminint huvud, vackra mörka ögon, välplacerade öron och fin storlek kunde ha lite kraftigare 
underkäk, bra bett, bra hals, harmoniska vinklar fram & bak, vackert korrekt överlinje, mycket bra ben 
& tassar, bra bröstdjup, kunde ha mer välvning i revben, lovande päls, bra färg, nyttjar svansen väl, rör 
sig med fin stil och bra steg, behöver bli stabilare fram, härligt temperament, väl visad. Tampere KV 
18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti JUN ERI 2, PN4. Sopivan kokoinen, hyvä luonteinen, hyvin 
narttumainen, kauniit ääriviivat ja ikäisekseen erittäin hyvin kulmautunut, kaunis kaula ja selkälinja, 
hyvä turkinlaatu, kaunis väritys, voisi liikkua hieman leveämmin takaa, liikkuu hyvin sivulta ja edestä, 
kaunis karvanlaatu. Lahti KV 22.-23.4 Hans Lehtinen JUN ERI 2, PN4. Kaunis kokonaisuus, vielä 
kehittymätön pää, kaunis kaula, litteät käpälät, etukulmaus pitäisi olla parempi, kaunis ylälinja, erittäin 
hyvä takaosa, liikkui hyvin mennen tullen. Helsinki KV 20.-21.5 Tiina Illukka NUO ERI 2, PN4. 
Erittäin tyylikäs kokonaisuus, kaunis pitkä pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut, 
vahva luusto, hyvä rungon syvyys ja muoto, liikkuu hyvin. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia 



JUN EH 2. Very pleasant welsh head, nice dark eye, good bite, wellset ears, good shoulders, well 
ribbed at this stage, overall quite well balanced, moved with extension but wide in front. Helsinki KV, 
EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN ERI 2, VARA-SERT. Välmejslat, mycket 
feminint huvud och uttryck, bra öron, harmonisk överlinje, starkt lår och bra hasvinkel, lagom stomme, 
fina fötter, fronten behöver naturlig utveckling samt en litet rikligare vinkling, i pälsbyte, rör sig bra 
från sidan. Karjaa 9.7 Kirsti Louhi NUO ERI 2, PN3, VARA-SERT. Hyväntyyppinen, 
vahvaluustoinen narttu, hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rinnan syvyys, koira liikkuu pitkällä 
askeleella rodunomaisesti, hyvä karvanlaatu. Helsinki 15.-16.7 Merja Järnstedt NUO ERI 1, PN1, 
SERT, ROP. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunislinjainen, lupaava nuori narttu, hyvä pää, kaula ja 
ylälinja, hyvä luusto, riittävät kulmaukset, kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. Raisio 12.-13.8 Luis 
Catalan, Portugali NUO ERI 2, PN3, VARA-SERT. Typical niche head and expression, correct bite 
well angulated, good body, correct coat, I’d like to have more correct movement in front. 
Hämeenlinna KV 26.-27.8 Tarja Hovila NUO ERI 1, PN2, SERT, VARA-CACIB. Hyvin kaunis 
nuori narttu, jolla on oikeat mittasuhteet, kaunis pää, hieman pyöreät silmät, upea kaula ja ylälinja, 
erinomainen runko, raajat ja luusto, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen turkinlaatu, oikea 
hännänkiinnitys, etuliikkeissä vielä löysyyttä, muuten liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä luonne. 
Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja NUO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Mycket tilltalande tik, 
välbalanserad och med vackra linjer, härligt huvud och uttryck, utmärkt hals och front, välkroppad 
stark rygg, bra ben och tassar, parallell fram och bak. Eckerö KV 23.-24.9 Bertil Lundgre, Ruotsi 
NUO ERI 1, PN1, SERT, CACIB, ROP. Tilltalande ung tik, utmärkt proportion, vakert huvud, bra hals 
och skuldra, något kort överarm, väl vinklad, bra bröstkorg och land, vacker överlinje, rörsig med bra 
sted, något vid fram, bra benstomme och päls fina färger. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia 
NUO ERI 2, PN3, VARA-SERT. Super feminine bitch, lovely head and expression, super reach of 
neck, lovely shoulders, front and feet, correct length of back, good hind angulation, lovely ground 
movement, quality throughout wish she was mine. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-
Lehkonen NUO ERI 3. Erittäin vahva, kaunis ja hyvärakenteinen narttu, oikeat mittasuhteet, 
erinomainen pää, hyvät silmät, pitkä kaula, kaunis ylälinja, erinomaiset raajojen kumaukset ja 
yhdensuuntaiset liikkeet, täyteläinen rintakehä, erinomainen turkki, purenta voisi olla hieman tiiviimpi.  
 
BENTON QUIT TALKIN` JV-06 
FIN42442/05 S. 6.8.2005 i. Benton Everybody Duck e. Benton It`s My Party 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti PEK 1 KP VSP-pentu Hyvinhoidettu pentu, 
sopivan kokoinen, narttumainen, kaunis nartun pää, suurehkot korvat, hyvä ilme, kaunis kaula, hieman 
pehmeä selkälinja, hyvä luusto ja kulmaukset, ikäisekseen hyvin kehittynyt, vapaat liikkeet, kaunis 
väritys, hyvä luonne. Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti JUN ERI 1 PN4. Nice head, very 
beautiful expression, good, dark eye, well layed down chest, correct shoulder set, would like to see a 
little more spring of rib, but overall a compact bitch, moved well coming and going. Helsinki KV 20.-
21.5 Tiina Illukka JUN ERI 2. Vahva, hyvin kehittynyt juniori, melko voimakas pää, kaulalinja saisi 
olla sulavampi, hyvät kulmaukset ja luusto, ikäisekseen vankka runko, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta JUN EH 2. Erinomainen tyyppi, pää saisi olla kuivempi, hieman 
pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, normaali kaula ja selkälinja, hyvät etukulmaukset, hyvä luusto, hyvä 
runko, hyvät polvikulmaukset, turhan korkea kinner, erinomainen karva ja luonne, liikkeessä vielä 
kauttaaltaan kovin löysä. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia JUN EH 4. Pleasant welsh head, 
kind dark eye, good bite, good shoulders & lawer forearm, good ribs, good hindangulation, moved well 
with extension. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN EH. Mycket 
välutvecklad 10 månader gammal tik som kan få ett mer elegant helhetsintryck, bra huvud som inte 
behöver grovna mer, mycket bra stomme och fötter, mycket bra bakmuskulatur, mycket bra päls, litet 



framtung i rörelse. Tampere 10.6 Beata Petkevica, Latvia JUN ERI 1, PN3. Feminine bitch with 
solid bones, medium dark eyes, enough pigmentation, correct proportions of head, excellent neck, very 
nice shoulder placement, good volume of body, a little bit long in loin, good placement of tail, good 
angulation behind, good coat and texture, good presentation. Laukaa 15.-16.7 Markku Santamäki 
JUN EH 1. Vahva rakenteinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä ilmeikäs pää, oikea ylälinja, vahva luusto, 
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, laaja rintakehä, voisi kauttaaltaan olla hieman jalompi, hyvät 
liikkeet, käyttäytyy iloisesti ja luottavaisesti. Mikkeli KV 29.-30.7 Eugen Megelea, Romania JUN 
ERI 1, PN1, SERT, VSP. Nice head, elegant topline, good angulations, easy movement, good quality 
hair. Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia JUN ERI 1, PN1, SERT, ROP. One year, excellent bitch, 
very typical feminine head, good eye and ear set, complete scissors bite, beautiful neck, good topline, 
could have more angulation in forehand, it ok in back, good feet and bone, very attractive, good move. 
Mäntyharju 13.8 Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1, PN1, SERT, ROP. Erittäin hyväntyyppinen, 
hyvin liikkuva nuori narttu jolla kaunis pää, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, vankka 
runko, lanneosa saisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvä turkinlaatu ja erinomainen väri, hyvä luonne. 
Hämeenlinna KV 26.-27.8 Tarja Hovila JUN ERI 1. Kaunis nuori narttu erinomaista tyyppiä, 
miellyttävä oikeanmallinen pää, hieman pyöreät silmät, hieman etuasentoinen lapa, hyvin kulmautunut 
takaosa, erinomainen runko, raajat ja luusto, kauniit linjat, ihanalaatuinen kaunis turkki, liikkeessä vielä 
löysyyttä mutta erinomainen drive, miellyttävä iloinen luonne. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja 
JUN ERI 1, PN2, VARA-SERT, ROP-juniori. Mycket vacker jun tik, utmärkt storlek och vacker 
silhuett, härligt huvud, utmärkt kropp och effektiva rörelser, utmärkt temperament, välvisad, 
välpresenterad. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti JUN ERI 1, PN2, SERT. 1 years old, very 
feminine bitch, correct head type, correct bite, lovely dark eyes, well placed ears, well angulated 
shoulders, correct feet, good depth of chest, moved well. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia 
JUN ERI 1. Lovely young bitch with lovely head and expression, good neck, shoulder, front & feet, 
well sprung for age, excellent hind angulation, shows balanced picture throughout, moves well, just 
needs to settle but still only a baby, should have a good future. Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara 
JUN ERI 1, PN1, SERT, VSP. Tyypiltään erinomainen, kaunislinjainen, tasapainoinen narttu, 
kaunisilmeinen mallikas nartun pää, hiukan pysty lapa, muuten hyvät kulmaukset, sopivasti runkoa 
ikään nähden, erinomaiset ulottuvat, terhakkaat liikkeet. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez 
Renau, Espanja NUO ERI 1, PN3. Quality feminine bitch, makes a nice picture on the move, she 
needs time to improve body conditions and the head is plain. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula 
Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 1. Vahva ja hyvin kehittynyt nuori narttu, oikeat mittasuhteet, 
erinomainen pää, mutta pyöreät silmät, hyvä luusto, rungossa jo mukavasti syvyyttä, kiinteä ja 
lihaksikas, vakaat liikkeet, erinomainen turkki ja väri, erittäin lupaava.  
 
BENTON REASON TO TALK ESTJV-06  
FIN43235/05 s.8.8.2005 i. Kastalian Tickety-Poo e. Benton Garden Party 
Näyttelyt: Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä PEK 1 KP, ROP-pentu. 
Excellent proportions of head, neck and body, nice head, correct expression, little bit long in loin, nice 
movement, excellent temperament. Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen PEK 1 KP, ROP-pentu. 
Viehättävä luonteinen narttu pentu, jolla hyvä pää ja kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä runko, 
riittävät takakulmaukset, hyvälaatuinen turkki, liikkuu ja esiintyy mallikkaasti. Joensuu 27.5 Theo 
Leenen, Belgia JUN EH 2. 9,5 months old, young bitch, feminine head, complete scissors bite, well 
placed ears, good neck, shoulder & topline, chest could be deeper, well angulated in front, could have 
more angulations in back, not yet in full coat, good movement, needs mature. Kuopio 4.8 Giuseppe 
Alessandra, Italia JUN EH 3. 11 months, feminine, light at the moment, sufficient group, nice head, 
nice expression, teethe correct, correct neck, not strong front, light body, good topline, sufficient 



angulation, in the moving crossing just little in the front. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka JUN 
ERI 3. Very nice type all over, very nice head and expression, lovely neck, lovely shoulder, I prefer 
slightly better upper arm, lovely body development, lovely topline and rear, moves really well. 
Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH. Vielä hieman kevyt kokonaisuus, 
aavistuksen korkeajalkainen, hieman kevyt kuono, mutta oikea päänprofiili, hyvät silmät ja korvat, 
pitkä kaula, hyvä selkälinja, mutta hieman lyhyt runko, hyvät lapakulmaukset, karva vielä niukkaa.  
 
BENTON ROSE GARDEN 
FIN43236/05 s.8.8.2005 i. Kastalian Tickety-Poo e. Benton Garden Party 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia JUN EH 3. Nice welsh head, kind dark eye, 
good bite, well angulated in front, good ribbing, a shade long in back, but moved well with drive. 
Helsinki 15.-16.7 Merja Järnstedt JUN EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, kaunis lupaava nuori narttu, 
joka tarvitsee vielä käytösharjoituksia, hyvä pää, kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä 
turkki, liikkuu erittäin hyvin. 
 
BERTTA  
FIN29933/05 s.13.5.2005 i. Twigle Jazz You Up e. Twigle Game Over 
Näyttelyt: Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia JUN ERI 3. Feminine, free mover, nicely 
shaped head, good neck, shoulders, front and feet, good ribs and hocks, well handled to get the best 
from her.  
 
BONITON GAYA FIN MVA 
FIN20710/00 s. 2.4.2000 i. Rocbee Niles Smiles e. Boniton De Luxe 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania VAL EH 4. Correct head with good 
proportions, but with a scary expression, overbuilt topline, back not enough strong, doesn't have 
enough strong muscles and for that reason body seems to be longer than it is in reality, enough chest, 
correct front and hindquarters, well set and carried tail, good movement. 
 
BONITON JAMONIKA 
FIN42223/02 s. 18.9.2002 i. Hillpark Roller Coaster e. Boniton De Luxe 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGI I  [hyl]  Rauma 6-5-2006 Leena Rantamäki-Lahtinen 
AGI I 3. 5 Pori 26-8-2006 Leena Rantamäki-Lahtinen 
AGIH I  [hyl]  Rauma 9-9-2006 Kati Wala 
AGI I  [hyl]  Rauma 9-9-2006 Kati Wala 

 
BONITON JANETTE 
FIN42224/02 s. 18.9.2002 i. Hillpark Roller Coaster e. Boniton De Luxe 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti AVO H. Lyhyessä karvassa oleva hyvin 
vilkas narttu, sopivankokoinen, miellyttävä päänprofiili, hyvä ilme, kaula ja runko, suorat, hyvät 
eturaajat ja tassut, ahtaat takaliikkeet häiritsevät, hieman monimutkaiset etuliikkeet, erittäin hyvä 
luonne. 
 
BONITON LAUREN  
FIN29995/05 s. 21.5.2005 i. Boniton High Hopes e. Boniton Iris Rose 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti JUN H. Vielä kovin pentumainen, litteähkö, 



hyvä luonteinen, hyvä ilme, hyvä purenta, eturinnan tulisi olla parempi ja se liikkuu melko ahtaasti, 
kaunis väri, viehättävä luonne, hyvät tassut. Tuuri 17.-18.6 Jorma Silta JUN H. Mittasuhteiltaan 
oikea, vielä kovin pentumaiselta vaikuttava narttu, hyvä nartun pää, kiinteä selkä, rintakehä vielä 
keskeneräinen, hyvät raajat, hyvä turkki ja luonne, ahtautta niin etu- kuin takaliikkeissäkin. Köyliö 17.9 
Vera Smirnova, Viro JUN EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen juniori narttu, kaunis 
narttumainen pää, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä ylälinja, toivoisin enemmän eturintaa, ikäisekseen 
hyvin kehittynyt rintakehä, riittävät etu- ja takakulmaukset, hyvät liikkeet. 
 
BONITON MIKAELA 
FIN39838/05 s. 23.7.2005 i. Rocbee Kinf Of The Hill e. Boniton Geena 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti PEK 2. Narttumainen, hyvin hoidettu pentu, 
villi, luustoa voisi olla hieman enemmän, narttumainen pää, hyvät silmät, kaunis kaulalinja, hyvä 
purenta, saisi liikkua paremmin edestä ja saisi olla parempi eturinta, kaunis väritys. Köyliö 17.9 Vera 
Smirnova, Viro JUN EH 2. Erittäin hyvä tyyppi & koko, riittävä luusto, kaunis narttumainen pää, 
pehmeä ilme, runko vielä kehittymätön, hyvät etu- & takakulmaukset, ulkokierteiset kyynärpäät, kaunis 
turkki, hyvät liikkeet, hieman löysät edestä. 
 
CASTIOG ADARA  
FIN16732/03 s. 21.2.03 i. That Way Wink Akimbo e. Esmari Secret Dream  
Spanieleiden metsästyskokeet: Laitila 10.9 ylit Esko Tähtinen tuom Ari Metsäranta A 4 B 4 C 2 
D 2 E 3 F 2 G 2 yht 78 p. AVO 3 Alli-nimistä wss-narttua kokeiltiin 2:ssa erässä yht. 1 h. Koiran haku 
oli hyvää, maastonkattavaa kattaen hyvin kuljetun maaston. Haku vaati hieman ohjausta ja oli 
ohjaajaan tukeutuvaa. Ylösajokyky todettiin yhdellä tarkka-ampujan alasampumalla fasaanilla. Ylösajo 
oli hyvä ja hyvin ennakoitavissa. Pysähtyi laukauksesta. Löytökyky oli puutteellinen, vaikka tuuli oli 
vastainen ja vaati ryhmältä siirtymistä 10 metriä lähemmäksi ammuttua fasaania kohden. Nouto ja 
luovutus oli puutteellinen. Korjaa otettaan 2 x, tuo kahteen otteeseen 5 metrin matkan pudottaa linnun 1 
metrin päähän ohjaajasta. Vesityöskentely todettu erikseen kuluvalla kaudella. Tottelevaisuus ja 
yhteistoiminta oli puutteellista, joka korostui noutosuorituksen epäonnistumisessa. Lisäksi ohjaaja ei 
täysin luota koiraansa ja tulee ohjanneeksi turhaan koiraa. Kokonaisvaikutukseltaan parivaljakko, joka 
vaatii vielä puolin ja toisin vielä koulutusta. Kärkölä 25.11 ylit Pertti Kotiranta tuom Heimo Ranta 
A 3 B 5 C 3 D 3 E 3 F 3 G 3 yht 93 p. AVO 23,5 vuotiasta walesinspringeri narttua Alli kokeiltiin 
kahdessa erässä yhteensä 1 h 5 min. Maastot olivat peltojen keskellä olevia metsäsaarekkeita. 
Riistakosketuksia oli neljä, kaikki koiran ylösajamia fasaaneja. Kahdesta ensimmäisestä ammuttiin ohi, 
kahdesta saatiin riistatyöt. Alli haku on hyvävauhtista, peittää kuljetun alueen, ajoittain hieman turhaa 
laajaa. Ylösajot merkattuja ja vauhdikkaita. Saaliit löytyivät nopeasti, ensimmäinen putosi aivan koiran 
eteen, toinen n. 40 m päähän. Ensimmäisessä noudossa käytti kerran lintua maassa, toi käskystä käteen. 
Noutoihin paukusta. Toisesta ylösajosta, josta ammuuttiin ohin, koiralle tuli peräänmeno. Vesityö 
vesilintukokeessa. Alli totteli yleensä hyvin ohjaajan käskyjä, riistatilanteissa käskyt eivät oikein 
menneet perille, mikä heikensi yhteistyöpisteitä. Kunhan riistatilanteet saadaan paremmin 
hyödynnettyä ja koira käsiin riistatilanteissa, tuloksetkin paranevat. 
Spanieleiden vesilintukokeet: Korppoo 30.9 tuom. Arto Kurvinen 78p. AVO3. 
 
COURTNEY COX AV VETTIN  
N18885/05 s. 14.5.2005 i Benton Lookin` For Duck e. Chateau D`yquem Av Vettin 
Näyttelyt: Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN EH 4. Ädelt huvud med 
små fina öron, typiskt uttryck, tillräcklig kropp för åldern, sänker sig för mycket bakom manke, något 
framskjutna skuldror och knapp knävinkel, i pälsbyte, hänger inte riktigt ihop i rörelse, lätt överbyggd i 



stående och gående. Tampere 10.6 Beata Petkevica, Latvia JUN ERI 2, PN4. Feminine, good bones, 
feminine head with correct proportions, good pigmentation, good length of neck, good compact body 
but needs strength to topline, correct tail placement, good angulations front and behind but a little bit 
loose in elbows in movement, good coat, nice temperament.  
 
DIDILCOM’S HEN GALADRIEL  
FIN24612/04 s. 24.3.2004 i. Rocbee Kosmic Power e. Boniton Gaya 
Näyttelyt: Laukaa 15.-16.7 Markku Santamäki AVO EH 1. Kookas, kuitenkin mittasuhteiltaan ja 
linjoiltaan hyvä, hyvä riittävän jalo pää, sopusuhtainen luusto, hyvä rinnansyvyys, polvikulmaus saisi 
olla voimakkaampi, reippaat liikkeet, hyvä turkki, voisi käyttäytyä avoimemmin. Seinäjoki KV 4.-5.11 
Stefan Sinko, Slovenia AVO EH 1. 2,5 years old, good feminine head with correct bite, good body 
proportion & upper line, hind quarters could be stronger, movement coordination could me better. 
Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja AVO EH 1. Big bitch, should be better 
trained for the ring, in better coat conditions and with better head, otherwise she is good. 
 
DIRLIAN OFFICIALLY OLGA FIN & N & EST & RUS & LTU & LV & BLR MVA 
FIN13687/01 s. 23.1.2001 i. Llawen Kibitzer e. Rocbee Victoria Cross 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia VAL EH. Good headed bitch, kind eye, good 
bite, I'd like better angulation of the shoulders, good body proportions, she was irratic on the move & 
wide in front. 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Sirkjärvi 21.5 Ilkka Niemi AVO0. 
 
DIRLIAN QUITE NICE FIN MVA 
FIN26710/03 s. 28.4.2003 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Dirlian Nice Surprise 
Näyttelyt: Helsinki 15.-16.7 Merja Järnstedt AVO H. Hyvän tyyppinen ja kokoinen, miellyttävä 
ilmeikäs pää, hieman lyhyt kaula, hyvä luusto ja etuosa, sekä rinnan syvyys, takaosa saisi olla 
paremmin kulmautunut, hieman jyrkkä lantio, liikkuu melko hyvin, mutta selän tulisi olla tiiviimpi, 
esiintyy ja käyttäytyy hyvin, miellyttävä luonne. Kotka 29.-30.7 Maudie Burge, Irlanti AVO ERI 1, 
PN1, SERT, ROP. Very typical for the breed, with good head, ears well set, nice dark eye, good depth 
of chest, correct bone, ribs are well sprung, good topline & tail set, correct bend of stifle, moves with 
drive, nicely presented. Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia AVO ERI 1. Beautiful. compact type, 
good strong head, complete teeth, scissors bite, good neck but could be dryer, good topline, good tail 
set, deep and broad chest, could have more angulation in forehand, ok in back, feet could be better, 
moves narrow in back, ok in forehand. Kouvola 19.8 Jef Verrees, Belgia AVO ERI 1, PN1, SERT, 
FIN MVA, VSP. 3 year old, nice type, excellent head, correct topline, well set, good quarters, moved 
and showed well. Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia VAL ERI 2, PN2. Sound, free mover, 
good head and expression, ears a little large, good neck, shoulders and front, good ribs, tail a little low 
set, nice, short hock. 
 
DIRLIAN RHIAN OF WALES 
FIN52082/04 s. 18.11.2004 i. Twitters Blackberry e. Dirlian Open Secret 
Näyttelyt: Oitti 9.4 Raija Tammelin NUO ERI 1, PN2, VARA-SERT. Feminiininen, hyvä 
mittasuhteet rungossa & päässä, hyvä ilme, alaleukaa voisi olla hieman enemmän, oikea ylälinja, 
sopiva runko, luisu lantio, sopusuhtainen luusto, erinomaiset sivuliikkeet, kyynärpäät saisivat olla 
tiiviimmin runkoa vasten, koira olisi enemmän edukseen hieman hoikemmassa ja jäntevämmässä 
kunnossa. Joutseno 25.8 Harri Lehkonen NUO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Hyvän kokoinen, tyylikäs 
nuori narttu, feminiininen pää, hyvin kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet ja kaunis ylälinja, 



hyvälaatuinen turkki, esiintyy iloisesti ja liikkuu pitkällä askeleella. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-
Britannia NUO EH 4. Nice head, soft kind expression, adequate neck & shoulders, quite well 
balanced, moves steadily but obviously shows attitude for hunting as it refused to keep its head up. 
Luumäki 27.8 Markku Santamäki NUO EH 2. Sopivan kokoinen, hyvät rungon mittasuhteet, 
ilmeikäs pää, pitkä kaula, oikea ylälinja, erittäin hyvin kulmautuneet eturaajat, riittävä rinnan syvyys, 
kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, käyttäytyy hyvin, tasapainoiset liikkeet. Porvoo 9.-10.9 Per 
Iversen, Norja NUO EH 4. En ung tik med bra storlek och goda linjer, bra huvud, kunde heft lite 
mörken ögon, stark hals som kunde heft lite mer längd, bra kropp får åldern, rörelserna kunde vara 
ledre i dag och ha mera drive. Hyvinkää 17.9 Marjo Jaakkola NUO ERI 1, PN1, SERT, ROP. 
Erinomainen tyyppi, hyvät pään mittasuhteet, feminiininen kokonaisuus, hyvä kaula ja ylälinja, sopiva 
luusto, riittävä rungon syvyys, aavistuksen pitkä lanneosa, kaunis turkki ja väri, liikkuu hyvällä 
askeleella, miellyttävä luonne. 
 
DIRLIAN RHONWEN WHITE 
FIN52080/04 s. 18.11.2004 i. Twitters Blackberry e. Dirlian Open Secret 
Näyttelyt: Laukaa 15.-16.7 Markku Santamäki AVO EH 2. Iloinen, avoimesti käyttäytyvä, vahva 
pää, joka saisi olla jalompi, vahva hyvä kaula, hyvä luusto, hyvin kulmautuneet raajat, oikea rintakehän 
muoto, hyvä karvanlaatu, reippaat liikkeet. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, 
Espanja AVO EH 2. Feminine bitch, could be in better coat condition with a little more bone of 
substance, better angulated, better eyes and expression, she is typey enough.  
 
DIRLIAN SEPTEMBER SPELL 
FIN52853/05 s. 19.1.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Dirlian Nice Surprise  
Näyttelyt: Seinäjoki KV 4.-5.11 Stefan Sinko, Slovenia JUN ERI 1, PN4. 1 year old, good feminine 
head with correct bite, good neck & topline, a bit long in loin, good angulation in the hind quarters, 
moves good.  
 
DIRLIAN SEVENTH HEAVEN 
FIN52852/05 s. 19.1.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Dirlian Nice Surprise  
Näyttelyt: Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia JUN ERI 2. Free mover, feminine with good 
head and expression, good neck, shoulders, front and feet, good topline, coat and ribs. 
 
DIRLIAN SWEET SURPRISE 
FIN52851/05 s. 19.1.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Dirlian Nice Surprise  
Näyttelyt: Kotka 29.-30.7 Maudie Burge, Irlanti PEK 1 KP, ROP-pentu. Good head, nice eyes, ears 
are well set, good mouth, nice reach of neck, good front, correct topline & tail set, good bone of stifle, 
when settled moves well.  
 
DIRLIAN TRUE PRINCESS 
FIN28479/06 s. 26.4.2006 i. Eastfarm's Blue Seven Seas e. Dirlian Open Secret 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia 5-7kk PEK 2 KP. Pretty feminine bitch with 
lovely head and sweet expression, good reach of neck, good front, well sprung ribs for age, nice hind 
quarters with lovely short hocks, happy mover, just needs to tighten in front. Helsinki KV, V-06 9.-
10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen PEK 1 KP, VSP-pentu. Normaalisti kehittynyt nuori narttu, jolla 
hyvät mittasuhteet, erittäin kaunis pää, pitkä kaula, tekee hieman etumatalan vaikutelman, hieman 
leveät etuliikkeet, erinomaiset takakulmaukset, rintakehässä jo hyvä tilavuus, kanis turkki ja väri, 
erittäin lupaava. 



 
DONIOL CANOROUS LADY KANS & FIN & RUS & LV MVA, RKFV-00, RKFV, LVV-05 
FIN14340/97 s. 30.1.1997 i. Hammalgårdens In Your Dreams e. Woodruff Coyota 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti VET ERI 1, ROP-veteraani. Hyvin säilynyt 
veteraani, joka on hyväntyyppinen ja hyvin kaunispäinen, esittää klassista 
walesinspringerspanielityyppiä, sillä on kaunis pää, hyvä runko, sopusuhtainen rakenteeltaan, saisi 
liikkua leveämmin takaa, karva hyvässä kunnossa, kaunis väritys. Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara 
VET ERI 1, PN4, ROP-veteraani. Tyypiltään erinomainen feminiininen linjakas narttu, hyvässä 
kunnossa, hiukan kuivunut kuono-osa, muuten oikea pää, erinomainen kaula ja hyvä ylälinja, 
tasapainoiset kulmaukset, tilava rintakehä, liikkuu ikäisekseen erinomaisesti, erinomainen häntä. 
 
DONIOL GIRL OF MAGIC 
FIN40668/99 s. 5.11.1999 i. Cit Z Dacickeho Haje e. Rwyn Taj Mahal 
Näyttelyt: Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta AVO ERI 1, PN4, VARA-SERT. Sopivan kokoinen, 
erinomainen tyyppi, hyvin narttumainen pää, pitkä kaula, jossa hieman kaulanahkaa, sopusuhtaisesti 
kulmautunut edestä ja takaa, sopiva luusto, hyvä runko, runsas turkki, hyvä luonne, hyvät sivuliikkeet, 
hieman ahdas takaa. 
 
DONIOL IMAGE PRINCESS FIN & S(n) MVA, V-02 
FIN41317/00 s. 20.10.2000 i. Cleavehill Rhyader e. Woodruff Coyota 
Näyttelyt: Pertunmaa 8.4 Harri Lehkonen VAL EVA. Häiritsevän tukevassa kunnossa esitetty 
narttu, melko hyvä pää, hyvät lavat, riittävät takakulmaukset, turkki ei parhaassa vaiheessa, esiintyy 
rauhallisesti, saisi liikkua ryhdikkäämmin, rungon raskaus häiritsee mittasuhteita, esitetään hyvin. 
 
DONIOL JASMIN SHANGRILA 
FIN22868/01 s. 5.4.2001 i. Benchmark Chwyddwydr e. Doniol Canorous Lady 
Näyttelyt: Ruovesi 17.4 Kirsi Nieminen AVO EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, oikeat rungon 
mittasuhteet omaava narttu, hyvä päänprofiili & hyvä kaula, olkavarret tulisi olla viistommat, syvä 
rintakehä, hyvä täyteläinen runko, leveät reidet ja hyvät takakulmaukset, liikkuu leveästi edestä, 
esitetään hyvin. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY ERI. Linjakas narttu, 
erittäin kaunis pää, kaunis ylälinja, eturinnassa saisi olla enemmän täytettä, hyät takakulmaukset, mutta 
kintereet painuvat hieman, litteät käpälät, hyvä turkki, hyvässä kunnossa.  
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Espoo 18.6 Kati Huovila  23pist, AVO3.  Espoo 18.6 Alf 
Lindblom 29pist. AVO3. 
 
DONIOL JOLIE JULIE 
FIN22870/01 s. 5.4.2001 i. Benchmark Chwyddwydr e. Doniol Canorous Lady 
Näyttelyt: Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia AVO ERI 1, PN1, VARA-SERT. Sound 
mover, with good drive behind, nice outline, well shaped head, ears a little large, good neck and 
shoulders, bone, ribs and quarters. 
 
DONIOL JULY MORNING 
FIN22872/01 s. 5.4.2001 i. Benchmark Chwyddwydr e. Doniol Canorous Lady 
Näyttelyt: Savonlinna 8.-9.7 Raija Tammelin AVO H. Feminiininen, hyvät mittasuhteet omaava 
narttu, jolla hyvälinjainen aavistuksen pieni pää, hyvä ilme, melko hyvä ylälinja, tilava rintakehä, pitkä, 
luisu lantio, hyvä luusto, lapa saisi olla viistompi, oikein hyvä olkavarsi, saisi liikkua paremmalla 
takapotkulla ja jäntevämmin edestä ja takaa, kiltti luonne. Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia 



AVO EH 3. Beautiful, feminine type, good head, very feminine, complete scissors bite, good neck, 
topline and loin, topline could be stronger, good depth of chest but the ribbing could be better, could be 
better angulated overall, falling down from fore hand, good tail set, moves with drive and happy tail. 
 
DONIOL KEY TO YOUR HEART 
FIN16578/02 s. 18.2.2002 i. Cit Z Dacickeho Haje e. Doniol Essence Of Life 
Näyttelyt: Kouvola 19.8 Jef Verrees, Belgia AVO EH 2. 4,5 years, doesn’t feel very comfortable in 
the ring, good head, lovely reach of neck, level topline, tail well set, a little straight in front because of 
short upper arm, moves narrow in the back and wide in front. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja KÄY 
EH 1. 4 år gammal en tik med bra storlek och goda linjer, feminint huvud, kunde heft mörkare ögon, 
önsker en längre hals och mer till baken lagda skuldor, bra kropp ben och tassar, bra steg men frång 
bak, välvisad. Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara KÄY EH 1. Linjakas oikeantyyppinen feminiininen 
narttu, tarpeeksi voimakas kuono, erittäin kaunis sivukuva, silmät voisivatolla tummemmat, 
erinomainen tilava runko, niukat etukulmaukset ja puutteellinen eturinta, liikkuu kauniisti sivulta, 
mutta voimattomasti ja kintereestä ahtaasti, esitetään kauniisti. 
 
DONIOL MAROON PRINCESS 
FIN34314/03 s. 23.6.2003 i. Doniol He Has The Star e. Doniol Image Princess 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH. Typical welsh head, dark eye, kind 
expression, good bite, overall presents a typical welsh bitch, a little close behind & I would like better 
laid shoulders. 
 
DONIOL NO MORE TEARS 
FIN10390/04 s. 6.12.2003 i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Oitti 9.4 Raija Tammelin AVO EH 1. Feminiininen, hieman korkearaajainen narttu, jolla 
pitkä pää, hyvä otsapenger, hyvä ilme, oikein hyvä kaula, hyvä ylälinja, riittävä runko, sopiva luusto, 
saisi liikkua paremmalla takapotkulla, leveä edestä, olkavarsi voisi olla parempi ja viistompi, hyvät 
takakulmaukset, liikkeessä pysty häntä. Ruovesi 17.4 Kirsi Nieminen AVO EH 3. Erittäin 
hyväntyyppinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu, oikeat päänlinjat, hyvä kaula ja ylälinja seistessä, 
eturinta ja runko saisi olla voimakkaampi, vahva raajojen luusto, hyvät takakulmaukset, kantaa 
häntäänsä korkealla liikkeessä, liikkuu kapeasti, esitetään hyvin. Loviisa 23.4 Merja Järnstedt AVO 
H. Hyväntyyppinen, rungoltaan kapea, hyvä pää ja kaula, riittävä luusto, suorat lavat ja olkavarret, 
hyvä selkä, takaosa voisi olla paremmin kulmautunut, liikkuu iloisesti, mutta töpöttävin askelin. 
 
DONIOL ONE MORE JEWEL  
FIN44325/04 s.18.8.2004 i. Whisbone e. Alexway's ps To Doniol 
Näyttelyt: Karjaa 9.7 Kirsti Louhi NUO H. Kokonaisuutena hieman kapea ja hieman laihassa 
kunnossa esitetty, oikea purenta ja selvä sukupuolileima, hyvä kaula, hieman lyhyt lantio, saisi olla 
kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa, sidotut takaliikkeet, jotka myös ahtaat, erinomaisesti 
esitetty. Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia AVO EH 3. Good front extension, but not the 
drive behind, nicely shaped head, ears little large, shade loose on left elbow, could have stronger 
topline, would like more strength behind, would like more spring of rib.  
 
DONIOL PETITE CHOCOLATE  
FIN48842/04 s. 17.10.2004 i. Doniol Duracell Buddy i. Doniol Girl Of Magic 
Näyttelyt: Ruovesi 17.4 Kirsi Nieminen NUO ERI 1, PN2, VARA-SERT. Erinomaista rotutyyppiä 
oleva narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä eturinta & 



runko, erinomaiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, vielä niukka karvapeite, esiintyy hyvin. 
Loviisa 23.4 Merja Järnstedt NUO H. Erittäin hyväntyyppinen nuori narttu, hyvä pää, kaula ja 
ylälinja, vasen silmä vahingoittunut (ell todistus), riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, voisi 
liikkua pidemmällä askeleella, seistessään hyvin kaunis. Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta NUO 
EH 1. Sopivan kokoinen, erittäin narttumainen kokonaisuus, hieman pieni pää suhteessa runkoon, hyvä 
kaula ja selkälinja, riittävät etukulmaukset, riittävä luusto, normaali runko ikäisekseen, hyvät 
takakulmaukset, oikealaatuinen karva, hyvät takaliikkeet, kerivä ja leveä edestä. Mänttä 4.6 Kari 
Salminen NUO EVA. Erinomainen kokonaisuutena, esiintyy hieman arasti, hieman hento kuono-osa, 
toinen silmä vaurioitunut, hieman korkea otsapenger, erinomaiset kulmaukset, luusto saisi olla hieman 
järeämpi, kaunis karva, palkinto vaurioituneen silmän vuoksi.  
 
DONIOL QUITE PERFECT 
FIN21129/05 s. 3.3.2005 i. Doniol He has the Star e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti JUN EH 4. Narttumainen, antaa hieman 
matalaraajaisen vaikutelman, saisi olla aavistuksen lyhyempi lanneosaltaan, hyvä ilme, suuret korvat, 
hyvä väritys, vielä varsin pentumainen, tyylikäs kaulalinja, hyvät käpälät. Oitti 9.4 Raija Tammelin 
JUN ERI 1, PN1, SERT, ROP. Erittäin hyväntyyppinen jun-narttu, jolla miellyttävä ilmenen pää, missä 
hyvät mittasuhteet, hieman korkea kallo, kaunis kaula & ylälinja, ikään sopiva runko, kaunis luusto & 
takakulmaukset, liikkuu hyvin, tarvitsee vielä lisää kehäkoulutusta esittääkseen hyvät avunsa. Karkku 
28.5 Graham Tain, Iso-Britannia JUN EH. Kind expression, nice dark eye, a little overdone behind 
the eyes, adequate shoulders, a shade long in loin, moved steadily. Karjaa 9.7 Kirsti Louhi JUN EH1. 
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori nainen, jolla hyvä pää ja oikea purenta, hyvä rintakehä, 
hieman lyhyt olkavarsi, voisi olla kulmautunut paremmin takaa, liikkuu rodunomaisesti, hyvä 
karvapeite, tarvitsee vielä kehäkokemusta, arastelee hieman. Mäntsälä 23.7 Saija Juutilainen JUN 
ERI 1, PN2, VARA-SERT. 16 kk, mittasuhteiltaan erinomainen, kaunis pää, turhan suuret korvat, hyvä 
purenta ja huulilinja, hyvä runko, olkavarsi voisi olla viistompi, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvällä 
askeleella edestä löysästi, hyvä karva ja väritys. Tervakoski 2.9 Merja Järnstedt JUN ERI 1, PN1, 
SERT, VSP. Erittäin hyväntyyppinen, kaunis, hyvärakenteinen, lupaava nuori narttu, hyvä pää ja 
ylälinja, hyvälaatuinen turkki, kauniit liikkeet kun vain malttaa, miellyttävä luonne. Helsinki 2.-3.9 
Valerie Foss, Iso-Britannia JUN ERI 4. Sound moving when settled, good bitch who will need to be 
more positive in outlook, if she is to go on to do as well as she should, lovely head and expression, 
good bone, feet, ribs and quarters. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja NUO EH 3. En ung tik som 
behöver lite mer självfortfarande, ännu ganska small och behöver fylla ut I kroppen, välformat huvud, 
bra uttryck, god hals önskar något mer vinkling bak, rörelser från sidan, en ung tik som behöver mera 
tid. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia NUO ERI 3. Sweet feminine bitch with nice head and 
kind expression, good bone, good front, neck and shoulders, correct length of back, good hind 
angulation, balanced throughout, just needs to settle in movement. Jyväskylä kv 18.-19.11 Carlos 
Fernandez-Renau, Espanja NUO EH 3. Nice typed bitch, head is ok, she could be better angulated 
both ends, she needs coat conditions and more experience in the ring.  Helsinki KV, V-06 9.-10.12 
Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 2. Vahva, tasapainoinen narttu, hyvät mittasuhteet, pitkä 
täytelänen pää, vankka luusto, hyvä selkälinja, hyvät raajojen kulmaukset, vakaat yhdensuuntaiset 
liikkeet, hyvä turkki, isot korvat. 
  
DONIOL RAVISHING LASS  
FIN27309/05 s. 6.5.2005 i. Doniol Duracell Buddy e. Doniol Key To Your Heart 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia JUN EH. Reasonable welsh head, a little 
overdone behind the eyes, good bite, adequate shoulders, would like more rib, quite a good balance, 



moved steadily. Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia JUN ERI 1, PN3, SERT, ROP-juniori. 
Moved well when she settled down, nice outline, good head and expression, good shoulders, bone and 
feet, correct stifles, good coat, happy temperament. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia JUN 
ERI 2. Nice bitch, would like a little more depth to muzzle, good neck and front, correct length of back, 
good strong hind quarters, moved well with drive, I would prefer a little more bone.  
 
DONIOL RECOLLECTION 
FIN27312/05 s. 6.5.2005 i. Doniol Duracell Buddy e. Doniol Key To Your Heart 
Näyttelyt: Oitti 9.4 Raija Tammelin JUN H. Feminiininen, saisi olla hieman pidempirunkoinen, 
lempeä ilme, alaleuan tulee vielä kehittyä lisää, hieman korkea kallo, siro kaula, hyvä selkä, luisu 
lantio, riittävä rintakehä & luusto, hieman pentumaiset liikkeet, saisi kauttaaltaan vankistua iän myötä, 
miellyttävä luonne ja edistyminen. 
 
EASTFARM’S FANTASY 
FIN35898/04 s. 3.7.2004 i. Cleavehill Robin Hoods Bay e. Eastfarm's Deeply In Love 
Näyttelyt: Kihniö 16.9 Soile Bister AVO EH 2. Pienehkö, riittäväluustoinen, feminiininen narttu jolla 
hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja, kuono voisi olla hieman vahvempi ja huulten tiiviimmät, hyvä 
kulmauksinen, hieman löysät kyynärpäät, runko saa vielä kehittyä, hyvä karvanlaatu, liikkuu sivusta 
hyvin edestä löysästi, hyvä luonne, esiintyy kauniisti. Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro AVO EH 1. 
Erittäin hyväntyyppinen, elegantti narttu, kaunis pää, päänsuhteen isot korvat, kaunis ylälinja, riittävä 
luusto, toivoisin enemmän eturintaa, hyvä takaosa, kaunis turkki, liikkuu pitkällä askeleella. Eckerö 
KV 23.-24.9 Bertil Lundgre, Ruotsi AVO ERI 1 PN3, VARA-CACIB, VARA-SERT. Bra storlek, å 
prop, feminin huvud med bra uttryck, välformade öron, bra hals och skuldra, rak överarm, bra 
bröstkorg och land fin rygglinje, väl vinklad back, rörsig med bra steg, något bunden fram, bra 
benstomme, ej I päls men bra kval. 
 
EASTFARM’S GALISTYLE 
FIN22214/05 s. 16.3.2005 i. Amblelight Star Rigel e. Eastfarm's Celebration 
Näyttelyt: Eckerö KV 23.-24.9 Bertil Lundgre, Ruotsi NUO EH 3. Bra storlek, något högstäld, 
feminint huvud, bra utryck, lite kort hals, öppna vinkel fram, tillrärkligt bak, bra bröstkorg och länd, 
bra öberlinje, kort kors, rörsig med lite kort steg vid i fronte, bra benstomme och päls. 
 
EASTFARM'S GHOST SIGN 
FIN22213/05 s. 16.3.2005 i. Amblelight Star Rigel e. Eastfarm's Celebration 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi JUN H. God typ, bra storlek, välformat 
feminint huvud, kunde ha mera kraft i nospartie, mörka vackra ögon, välplacerade öron, bra bett, 
vackert milt uttryck, lite kort hals, raka vinklar fram, bra överlinje i stående, välformad, bra päls och 
färg, nyttjar svansen väl, rör sig med korta steg, fram & sjunker i fronten, har tendens att sidvinja, 
ljuvligt temperament, väl visad, priset pga front rörelse. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja JUN EH 3. 
En elegant tik, mycket feminint, bra huvud, kunde haft lite längre hals, ännu något small I kroppen, bra 
rygglinje, önskar något mer vinklar, rör sig med något korta steg I dag, mycket bra temperament, 
välvisad. Eckerö KV 23.-24.9 Bertil Lundgre, Ruotsi NUO H. Bra storlek,. goda prop, lite kort 
huvud men feminint, kort hals, öppna vinklar, bra bröstkorg och land, bra rygg, kort brant korks 
överbyggd I gående, lite kort steg, tillräk benstomme, bra päls. 
 



EASTFARM`S HOME TO DADDY  
FIN31717/05 s. 5.6.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Eastfarm`s East of Eden 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania PEK 2 KP. Good size, well balanced, correct 
head with very good expression, well set ears, correct neck, good topline, deep chest, still not enough 
ribs sprung, upstanding front and hindquarters, well set and carried tail, free movement, still needs 
more practise for shows, good general pigmentation, nice temperament. Mikkeli 25.3 Marjo Jaakkola 
JUN EH 3. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä kaula & ylälinja, eturinnan tulee kehittyä, riittävä luusto, 
hyvä pää, mutta kuono-osa saisi olla täyteläisempi, hieman luisu lantio, riittävästi kulmautunut, liikkuu 
melko hyvällä askeleella, mutta takaliikkeet voisivat olla leveämmät, miellyttävä luonne. Muurola 
22.4 Markku Santamäki JUN EH 2. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää, oikea 
huulilinja, sopusuhtainen luusto, kohtalaisen hyvin kulmautunut, lantio voisi olla syvempi, käyttäytyy 
hyvin, liikkuu reippaasti. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia JUN EH 2. Reasonable welsh 
head, little overdone behind the eyes, good neck & shoulders, adequate ribbing, moves steadily & with 
extension. Feminiininen, sopusuhtainen, sopivankokoinen, oikealinjainen pää, jossa otsapenger saisi 
olla selkeämpi, hyvät korvat, hyvä kaula, oikea ylälinja, hieman matala runko, riittävät kulmaukset, 
hyvät tassut, vapaat, hieman lyhytaskeliset hieman kinnerahtaat liikkeet, hyvä hännänasento, sileä 
kiiltävä oikealaatuinen karvapeite. Haukipudas 4.6 Eeva Anttinen JUN EH 1. Feminiininen, 
sopusuhtainen, sopivan kokoinen, oikealinjainen pää, jossa otsapenger saisi olla selkeämpi, hyvät 
korvat, hyvä kaula, oikea ylälinja, hieman matala runko, riittävät kulmaukset, hyvät tassut, vapaat, 
hieman lyhytaskeliset, hieman kinnerahtaat liikkeet, hyvä hännän asento, sileä, kiiltävä, 
oikeanlaatuinen karvapeite. Ylivieska 1.-2.7 Dusan Paunovic, Serbia-Montenegro JUN ERI 3, PN4. 
Correct size and proportions, correct female head, correct eyes and ears, good bite, correct chest, 
excellent rear, correct moving and temperament. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka JUN ERI 4. 
Lovely type with sweet expression, lovely head, I prefer slightly better front angulations, very nice 
body, lovely topline and back end, well angulated in rear, moves ok from behind, needs a little better 
movement in front. Pyhäselkä 13.8 Hannele Jokisilta JUN EH 1. Erittäin narttumainen kokonaisuus, 
hyvät mittasuhteet päässä, hieman kevyt alaleuka, toivoisin voimakkaammat etukulmaukset, sopiva 
luusto, rintakehä saisi olla syvempi, hyvät takakulmaukset ja reisissä hyvä lihaskunto, erinomainen 
karvanlaatu, joka ei vielä täydessä pituudessa, hyvä luonne, tarvitsee lisää kehittymisaikaa, etuaskel 
saisi olla pidempi, muuten liikkuu normaalisti. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-
Lehkonen JUN ERI. Normaalisti kehittynyt nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hieman kevyt 
kuonoinen pää, hyvä lapakulmaus, pitkä kaula, hyvä selkälinja, erinomainen takaosa, erinomainen 
turkki ja väri, erittäin lupaava nuori narttu joka saa vielä vankistua hieman. 
 
EASTFARM’S INDIAN SUMMER 
FIN17262/06 s. 27.2.2006 i. Eastfarm's Flying Daemon e. Hammalgårdens Seastar At Eastfarm 
Näyttelyt: Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 2. Erittäin vahva ja 
hyvin kehittynyt nuori narttu, hyvä pään pituus, mutta kuonon ja kallon linjat ei aivan yhdensuuntaiset 
hyvä selkälinja, vankka luusto, hyvät raajojen kulmaukset, täyteläinen rintakehä, erinomainen turkki, jo 
varsin valmiin oloinen ei tarvitse enää vankistua enempää, mutta saa kiinteytyä enemmän. 
 
ESMARI SECRET DREAM  
FIN38185/99 s. 12.9.1999 i. Don's Scotchman e. Esmari Rosalin  
Spanieleiden metsästyskokeet: Kauhajoki 1.10 ylit Mauri Koivuporras tuom Pertti Kotiranta A 3 
B 3 C 2 D 3 E 3 F 3 G 3 yht 82 p. VOI 3 7 v. Oona-nimistä wss narttua kokeiltiin Takkulan nevan 
maastoissa neljässä erässä yhteensä 2 h 10 min. Maastot olivat pusikkoisia joenreunamia ja 
kesantopeltoja. Oonan haku on etumaastossa risteilevää vapaamuotoista, pyrkii välillä liiaksi eteen, 



toivoisin leveämmäksi. Ylösajokyky todettiin kaksi kertaa fasaanilla ja ne olivat ennakoitavissa. 
Rusakko jokien välissä karkoittui kuljetulta alueelta, Oona ei reagoinut. Ensimmäistä  fasaania ei 
puskapeitteen vuoksi ammuttu. Toisesta ylösajosta ampuja pudotti linnun joka putosi pusikkoisen ja 
jyrkkäreunaisen joen toiselle puolen. Oona ohjattiin noutoon, ei saatu menemään tarpeeksi kauaksi 
jyrkässä joenuomassa. Jatkoerässä joen takana hakuun laitettu Oona löysi linnun etsiskelyn jälkeen 
sänkipellosta pienen houkuttelun jälkeen toi kerran korjaten käteen. Vesityö todettu SPVE-kokeessa. 
Tottelevaisuus ja yhteistoiminta kohtalaista. Kokonaisvaikutukseltaan todella käyttökelpoinen koira. 
Pieni ohjaus- ja tottelevaisuus treeni olisi paikallaan. Kauhajoki 7.10 ylit Juha Huttunen tuom Ari 
Metsäranta A 2 B 4 C 3 D 3 E 3 F 2 G 2 yht. 78 p. VOI 3 Oona-nimistä wss narttua kokeiltiin 3 
erässä1 h. Koiran haku tiheikössä liian etupainotteista. Erän alkupuolella haku maastonkattavaa ja 
hyvää avoimessa maastossa, loppuerässä koiran haku supistui kattaen välttävästi kuljetun maaston. 
haun aikana päästiin kahteen riistakosketukseen koiran ylösajamalla fasaanilla, ensimmäisen koira 
ottaa kiinni, toisen tarkka-ampuja tiputti. Ohjaaja ei kanna asetta. Ylösajot hyvin merkattuja ja 
ennakoitavissa.   Saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky todetaan kahdella linnulla, linnut koira 
löytää heti helposta paikasta. Saaliin nouto ja luovutus todetaan kahdella linnulla, toisen koira saa 
kiinni ylösajotilanteessa. Toisen kohdalla paukkunouto, linnun koira ottaa suuhun ohjaajan 
käskyttämisen jälkeen. Noudot suoraviivaisia, luovutus seisten käteen. Vesityöskentely todettu 
kuluvalla metsästyskaudella. Tottelevaisuutta ja yhteistoimintaa rasittaa paukkunouto ja toisessa 
noudossa pieni tottelemattomuus, kun koira ei ota lintua suuhun heti. Kokonaisvaikutukseltaan 
käyttökelpoinen koira, jolla tänään ei ollut hyvä koepäivä. Raahe 8.10 ylit Juha Huttunen tuom 
Pertti Kotiranta A 3 B 4 C 4 D 5 E 3 F 1 G 2 yht. 94 p. VOI 3 Oona- nimistä 7 v. wss narttua 
kokeiltiin Laitasuon maastoissa 2 erässä yhteensä 1 h 5 min. Oonan haku on sopivan vauhtista, 
toivoisin sen kattavan maaston hieman paremmin. Se on riistalle pyrkivää. Ylösajokyky todettiin 5 
kertaa fasaanilla. Oona menee perään ja otti linnun kiinni 4 kertaa. Noudot olivat vitkastelemattomia, 
luovutukset käteen kauniisti. Vesityöskentely todettu SPVE kokeessa.  Oona tottelee haun aikana 
kohtuudella, riistatilanteissa ei ollenkaan, ainoastaan saatuaan linnun suuhunsa, nouto onnistuu hyvin. 
Kokonaisvaikutukseltaan innokas, riistalle pyrkivä koira, joka on varmasti haavakkojahdissa 
erinomainen. 
Spanieleiden vesilintukokeet: Vesilahti 2.9. ylit Heimo Ranta tuom Mika Virtanen A 2 B - C - D - 
E 2 F 3 G 2 yht 36 AVO - Oona-nimistä 7-vuotiasta wss narttua kokeiltiin Siton saaressa yhdessä 
erässä 1 h 15 min. Maasto oli järven ranta ruovikkoa ja saaren metsäistä tiheikköä. Erän aikana ei 
päästy riistakosketukseen. Ohjaaja ei kantanut asetta. Koiran haku oli tänään suppeaa ja tukeutui paljon 
ohjaajaan. Osaltaan haun puutteiden takia tänään ei päästy riistakosketukseen. Ylösajokykyä, saaliin tai 
haavoittuneen riistan löytökykyä eikä saaliin noutoa ja luovutusta voitu tänään arvostella. Oona 
työskenteli hyvin kahlaus syvyydellä, mutta syvemmässä vedessä työskentely tuotti tänään 
hankaluuksia. Koiran ja ohjaajan yhteistoiminta on hillittyä ja koira tottelee hyvin ohjaajan käskyjä. 
Kokonaisvaikutukseltaan kokematon pari metsästykseen tällaisissa maastoissa. Kokemuksen 
lisääntyessä pari yltää varmasti parempiin lopputuloksiin. Vesilahti 3.9. ylit Heimo Ranta tuom Jouni 
Lamminmäki A 2 B - C - D - E 3 F 2 G 2 yht 36 p VOI - Oona-nimistä wss narttua kokeiltiin 
Lempoisten maastoissa 1 h 3 min. Koiran haku on suppeaa eikä etene. Ylösajokykyä, saaliin tai 
haavoittuneen riistan löytökykyä, noutoa ja luovutusta ei voida tänään arvostella saaliin puuttumisen 
vuoksi. Koira ui n. 30 min erästä, pysyy hyvin vedessä eikä hakeudu kuivalle maalle vaikka haku ei 
etene. Tottelevaisuus ja yhteistoiminta ei tänään joudu kunnon koetukselle. Oona ei kuitenkaan paljon 
välitä ohjaajasta. Kokonaisvaikutukseltaan kokematon pari vesilinnun pyyntiin joka vaatii runsaasti 
harjoitusta. Ohjaaja ei kantanut asetta.  
 



FANWANS AMAZE ME 
FIN15651/06 s. 2.2.2006 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Benton Lets Go Girls 
Näyttelyt: Kihniö 16.9 Soile Bister PEK 1 KP, ROP-pentu. Kaunislinjainen, feminiininen narttu, jolla 
hyvät mittasuhteet, toivoisin hieman paremman pään profiilia, ikäisekseen hyvä runko, lapa voisi olla 
hieman viistompi, hyvät olkavarret, hyvä takaosa ja hännän kiinnitys, lupaava karva, liikkuu hyvin, 
erinomainen luonne. Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro PEK 1 KP, ROP-pentu. Erittäin 
hyväntyyppinen, sopusuhtainen narttupentu, jolla kaunis pää, pehmeä ilme, hyvä ylälinja, ikäisekseen 
kehittynyt runko, eturintaa toivoisin enemmän, hyvät raajat, kaunis turkki, hyvät liikkeet sivulta, ahtaat 
takaa. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia 7-9kk PEK 2 KP. Lovely head and expression, 
good reach of neck, good front, lovely feet, well sprung ribs for age, correct length of back with good 
topline, moved well, in lovely hard condition for age. Kemi 25.11 Markku Santamäki JUN EH 2. 
Rungon mittasuhteiltaan erittäin hyvä, oikeat päänlinjat, oikea huulilinja, pigmentti oisi olla tummempi 
häiritsee hieman ilmettä, oikea ylälinja, sopusuhtainen luusto, hyvä eturinta ja –syvyys riittää, hyvät 
raajojen kulmaukset, hyvät liikkeet, esiintyy hyvässä kontaktissa ohjaajaansa. Helsinki KV, V-06 9.-
10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH. Vielä kevyt kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, mutta kevyt 
luusto, kevytpiirteinen pää, hyvä pään pituus ja profiili, mutta kuono saisi olla täyteläisempi, pigmentti 
silmien ympärillä ja kirsussa kovin vaaleaa, hyvä selkälinja, hyvät raajojen kulmaukset, kaunis turkki, 
toivottavasti vankistuu vielä. 
 
FIONA 
FIN16883/05 s. 16.2.2005 i. North Mai'Den's Firefly e. Rocbee Isabella 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania JUN EH 4. Typical head with lovely 
expression, well set ears, still not enough strong back, needs more chest, well angulated, well set and 
carried tail, good general pigmentation, free movement, still needs more practise for shows. Sotkamo 
13.8 Vera Smirnova, Viro JUN H. Hyväntyyppinen narttu, jolla riittävä luusto, kaunis feminiininen 
pää, hyvä kaula, lanneosan pitäisi olla vahvempi, heikko eturinta, rintakehä saisi olla leveämpi, riittävät 
etukulmaukset ja hyvät takakulmaukset, ahtaat takaliikkeet, liikkeistä puuttuu tehokkuus, koira kehittyy 
vielä.  
 
HAMMALGÅRDENS LAST BUT NOT LEAST 
FIN20018/06 s. 20.7.2002 i. Hammalgårdens Scarlet Fever e. Hammalgårdens Nothing To Declare 
Näyttelyt: Rovaniemi 4.3 Soile Bister AVO EH 1. Erinomainen narttu joka saisi olla kiinteämmässä 
kunnossa, melko vahva kallo, kaula voisi olla jalompi, hyvät raajat, vahva runko, löysää kaulanahkaa, 
varsin hyvät liikkeet, saisi olla iloisempi. Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen AVO ERI 1, PN2, 
VARA-SERT. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, hyvin liikkuva narttu, kaunis pää ja kaula, 
hyvin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis vankka runko, liikkuu ja esiintyy hyvin, erinomainen luonne. 
 
HAMMALGÅRDENS SWEET AND SOUR S (n) MVA & JVA 
FIN20417/03 s. 15.2.2000 i. Rwyn King Lear e. Hammalgårdens Ain't She Sweet 
Näyttelyt: Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia VAL ERI 2. 6 years, good type, size and coat, 
nice head, nice expression, correct teeth, good neck, correct front, strong body, good topline, sufficient 
angulation and moving. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka VAL ERI 2, PN2, VARA-CACIB. 
Lovely type all over, head and expression, beautiful neck, well angulated front and rear, beautiful body 
development, moves well. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen VAL ERI 1, PN1, CACIB, VSP. Erinomaista 
tyyppiä oleva narttu jolla on kaunis pää ja viehättävä ilme, erinomainen ylälinja, oikea rinnan syvyys, 
erinomainen runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askelpituudella, kaunis karvapeite.  
 



HAMMALGÅRDENS WILL TO PLEASE KANS & S(n) & N MVA, V-06 
FIN13101/06 s. 19.1.2002 i. Kastalian John Frost e. Hammalgårdens Little Surfer Girl 
Näyttelyt: Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti VAL ERI 2. A very stylish bitch, in very good 
condition, head with correct proportions with pleasing expression, lovely dark eye, correct bite, well set 
shoulders, moved with drive and ease. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez-Renau, Espanja 
VAL ERI 1, PN1, SERT, FIN MVA, CACIB, ROP. Worthy champion, very typey bitch, sound on the 
move in good condition. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY ERI 1, PN1, 
CACIB, VSP. Erittäin kaunis, linjakas ja tyylikäs narttu, erinomainen pää, tummat silmät, hyvät korvat, 
pitkä kaula, hyvä lapakulmus, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus, hyvät takakulmaukset, kaunis turkki, 
esiintyy iloisesti. 
 
IAGOS SPACE 
S16551/2005 s. 12.1.2005 i. Eventide's Groovy Gordon e. Hammalgårdens Did I Tell You 
Näyttelyt: Eckerö KV 23.-24.9 Bertil Lundgre, Ruotsi NUO EH 2. Bra storlek och prop, mycket 
feminint huvud med bra uttryck, bra hals och skuldra, kort överarm, tillräkligt vinkel, bra bröstkorg och 
länd, bra rygg, något för brant kors rörsig med lite kort steg och är vid i fronten, bra benstomme och 
päls- 
 
IIRIS FIN MVA 
FIN13658/01 s. 22.10.2000 i. Aki e. Micarobian Eirlys 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia VAL ERI. Pleasant headed bitch, kind eye, 
good bite, good shoulders & lower forearm, a shade long in back, but overall a nice welsh springer who 
moved soundly. 
Tottelevaisuuskokeet: 

Pvm Paikka Tuomari Tulos Pist. 
12-2-2006 Hollola Reija Puolakka ALO0 89 

 
KORPINOTKON CICCIOLINE  
FIN18679/99 s 25.3.1999 i. Real Braf Forerunner e Alexway's Lollipop  
Spanieleiden metsästyskokeet: Elimäki 7.10 ylit & tuom Arto Kurvinen A 3 B 3 C 3 D 3 E 3 F 2 G 
3 yht 83 p. VOI 3 Sissi nimistä seitsemän vuotiasta weilssinarttua kokeiltiin Mustialan kartanon 
taimikoissa ja metsissä. Riistakosketuksia yksi koiran ylösajamalla fasaanilla. Sissin haku oli erän 
alussa tiheässä aluskasvillisuudessa suppeaa sekä puurtavaa parantuen selvästi erän vanhetessa. Ylösajo 
selvästi ennakoitavissa. Sissi pysähtyi hetkeksi, ja kun ohjaaja pudotti linnun lähelle koiraa, jatkoi 
linnulle. Nouto hyvällä riistaotteella, luovutus käteen. Vesityöskentely todettu vesilintukokeessa. 
Tottelevaisuus ja yhteistoiminta hieman rakoili erän alussa ohjaajan käskyttäessä koiraa hakuun. 
Paukkunouto rasitti sitten enemmän. Kokeneen tuntuinen pari, joka tänään ei täysin onnistunut. 
Leppävirta 18.11 ylit  & tuom Arto Kurvinen  A 4 B 3 C 4 D 4 E 3 F 4 G 4 yht. 109 p. VOI 1 7-v. 
wss narttu Sissiä kokeiltiin kahdessa erässä yht. 1 h Kuittisen riistatilan maastoissa. Maastot olivat 
kuusikoita ja niittyisten peltojen pajukoita. Riistakosketukseen päästiin kerran koiran kiinniottamalla 
haavakkofasaanilla. Haku oli hyvävauhtista, hyvin kuljetun maaston kattavaa. Ylösajokyky ja saaliin 
tai haavoittuneen riistan löytökyky todettiin koiran löytämällä haavoittuneella fasaanilla. Nouto 
suoraviivaisesti ohjaajalle käteen hyvällä riistaotteella. Vesityöskentely todettin SPVE kokeessa 
kuluvalla kaudella. Tottelevaisuus ja yhteistoiminta muuten hhyvää, mutta ohjaukset saisivat olla 
hieman hillitympiä. Kokonaisvaikutukseltaan tehokas metsästyskoira, joka ei jätä riistaa maastoon. 
Leppävirta 19.11 ylit & tuom Arto Kurvinen Ohjaaja keskeytti, koska Sissi vietti tänään 
itsepäisyyspäivää. 



Spanieleiden vesilintukokeet: Ii 26.8 ylit Jyrki Vuopohja tuom Ilkka Klaar A 3 B 2 C 2 D 2 E 3 F 
2 G 2 yht 67 p VOI 0 Sissiksi kutsuttua 7 v. walesia kokeiltiin Saikan kovapohjaisella merenrannalla ja 
rantapajukossa yhdessä koe-erässä 1 h 45 min. Haku oli nopeaa, erän alussa koira teki annetut tehtävät 
hyvin. Erän pidetessä haku tuli pistomaiseksi ja johti pitkiin etumaastoon ulottuviksi pistoiksi. 
Ylösajoon päästiin 2 lehtokurpalla, jotka lähtivät samasta pajukosta. Lintuja ei ammuttu. Nouto ja 
löytökyky todettiin ryhmän karkoittamalla kurpalla jonka ohjaaja pudotti. Helppoon paikkaan 
pudonneen linnun löytö kesti tovin, luovutus kärsi koiran pudotettua linnun noin 3 metrin päähän 
ohjaajasta. Toi käskystä käteen. Koira työskenteli vedessä tyydyttävästi. Tottelevaisuus kärsi koiran 
kovakorvaisuudesta. Kokonaisvaikutus jäi tänään vaisuksi. Ii 27.8 ylit Ari Grönstrand tuom Pekka 
Eskola A 4 B 4 C 4 D 3 E 4 F 4 G 4 yht 111 p. VOI 1 Sissi-niminen wss narttu kilpaili Korkiasaaren 
rannoilla yhdessä koe-erässä yht. 1 h 20 min. Maasto oli ko. koemuotoon sopiva. Riistakosketuksiin 
päästiin koiran ylösajamilla heinäsorsalla sekä lehtokurpalla jotka molemmat saatiin saaliiksi. Sissi 
haku hyvin kuljetun maaton kattavaa, hyvin etenevää ja sopivan vauhdikasta. Molemmat ylösajot 
pystyi ennakoimaan ja olivat kiistattomia. Pysähtyi käskystä. Molemmat linnut löytyi helposti. 
Luovutukset suoraan ohjaajalle käteen. Kurpalla yksi otteen korjaus. Ui mielellään ja on ohjattavissa 
vedessä. Sissi omaksuu ohjaajan antamia komentoja. Kokonaisvaikutus tehokas pari joka kykenee 
tyhjäämään sorsarannat.  
 
KORPINOTKON CLEOPATRA  
FIN18678/99 s. 25.3.1999 i. Real Braf Forerunner e. Alexway's Lollipop  
Spanieleiden vesilintukokeet: Ii 2.9 ylit Jyrki Vuopohja tuom Pekka Eskola A 2 B - C - D - E 3 F 2 
G 2 yht 36 p. AVO - Pinja niminen wsp narttu kilpaili Korkiasaaren rantaluhdissa. Maasto oli 
sorsanmetsästykseen hyvin sopivaa. Haku oli pääosin verkkaista kylmällä haulla, hajukentillä parani. 
Riistan vähyyden vuoksi ylösajokyky ja nouto jäi toteamatta. Koira ui mielellään ohjaajan sitä 
vaatiessa. Yhteistoiminta rakoili pahasti mm. jäniksen ajon yhteydessä. Kokenut pari jonka päivä ei 
ollut tänään. Ii 3.9 ylit Jyrki Vuopohja tuom Ari Metsäranta A 3 B 3 C 3 D 2 E 3 F 2 G 3 yht 78 p. 
AVO 3 7 v Pinja wss-narttua kokeiltiin 1 erässä yht. 1 h. Koiran haku oli kohtalaista, vapaata risteilyä 
ohjaajan edessä. Hakua rasittaa pistot hakualueen ulkopuolelle. Ylösajokyky todettiin 1:llä ohjaajan 
alasampumalla heinäsorsalla. Ylösajo on kohtalainen ja koira ui linnun hajuvanan perässä nostaen 
haavakon lentoon veden pinnan yläpuolelle. Nouto ja luovutus puutteellinen alasammutulla linnulla, 
koska luovutusta ei voitu todeta koiran jättäessä linnun mätäksen päälle 10 m ennen ohjaajaa. 
Avovedestä noudettaessa riistaote tasapainoinen, noutoon laukauksesta. Vesityöskentelyssä koiran 
uimataito on hyvä, mutta sitä rasittaa ohjattavuuden puutteellisuus. Kestävyydeltään kohtuullinen 
koiran uidessa enemmän kaislikossa kuin avovedessä.  Tottelevaisuutta ja yhteistoimintaa rasittaa 
kovakorvaisuus ohjaajan käskyille, joka erityisesti korostuu luovutuksessa. Kokonaisvaikutukseltaan 
käyttökelpoinen metsästyskoira, jonka työskentelytavassa on havaittavissa sekä itsevarmuus ja 
itsenäisyys riistatilanteissa. 
 
KORPINOTKON FILMI STARA 
FIN11261/05 s. 5.12.2004 i. Benton Lookin'For Duck e. Twigle Hunter's Pride 
Näyttelyt: Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen JUN EH 4. Hyväntyyppinen nuori narttu, hyvä pää ja 
kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, tiivis runko, riittävät takakulmaukset, liikkuu hieman 
löysästi edestä, hyvin takaa, hyvälaatuinen turkki. Joensuu 28.5 Eeva Rautala NUO ERI 2, PN3, 
VARA-SERT. Elegantti narttu, jolla hyvämuotoinen ja -ilmeinen pää, hyvä kaula ja selkä, riittävä 
runko, sopusuhtainen luusto ja kulmaukset, liikkuu normaalisti. 
 



KUKKAFLOORA  
FIN40445/04 s. 15.8.2004 i. Rocbee King Of The Hill e. Madonna 
Näyttelyt: Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti NUO ERI 3. Average head, nice dark eye, well 
layed down chest, would like to see more spring in the pastern, good bend of stifle, moves straight 
coming and going. Ylivieska 1.-2.7 Dusan Paunovic, Serbia-Montenegro NUO EH 2. Strong female, 
correct head and expression, correct eyes and ears, correct bite, front should be better, good chest, 
topline should be flatter, correct rear and good substance, a little long topline, correct moving and 
temperament. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti AVO H. 2 year old, very feminine 
expression, correct bite, good dark eye, good bone, on the move loose at the elbows and on today 
seems quite nervous in the ring, well handled. 
 
LLAWEN SAVANNAH 
FIN38622/02 s. 23.8.2002 i. Benton Hole In One e. Llawen Klothilde 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGI II 8. 1,95 Riihimäki 6-1-2006 Anne Savioja 
AGI II 9. 5 Kirkkonummi 14-1-2006 Ritva Herrala 
AGIH II 9. 0 Kirkkonummi 4-2-2006 Ritva Herrala 
AGI II 8. 5 Kirkkonummi 4-2-2006 Ritva Herrala 
AGI II  [hyl]  Kirkkonummi 18-2-2006 Risto Ojanperä 
AGIH II  [hyl]  Kotka 26-2-2006 Jan Vesanto 
AGI II  [hyl]  Kotka 26-2-2006 Jan Vesanto 
AGI II 2. 0 Kirkkonummi 18-3-2006 Ritva Herrala 
AGIH II  [hyl]  Kirkkonummi 18-3-2006 Ritva Herrala 
AGI II 1. 0 SERTK  Helsinki 19-3-2006 Risse Koponen 
AGI III 29. 8,9 Kirkkonummi 8-4-2006 Risse Koponen 
AGIH III 28. 0,92 Kirkkonummi 8-4-2006 Ritva Herrala 
AGI III 11. 10,1 Kotka 19-5-2006 Pertti Siimes 
AGIH III  [hyl]  Kotka 20-5-2006 Vesa Siivonen 
AGI III 11. 7,3 Kotka 21-5-2006 Katarina Virkkala 
AGI III  [hyl]  Janakkala 8-7-2006 Salme Mujunen 
AGI III 59. 16,42 Janakkala 8-7-2006 Laar Ton Van De 
AGI III 6. 0 Kirkkonummi 12-8-2006 Ritva Herrala 
AGI III 10. 12,72 Vääksy 13-8-2006 Tuija Kokkonen 
AGI III 18. 24,64 Vääksy 13-8-2006 Tuija Kokkonen 
AGI III 10. 15 Riihimäki 2-9-2006 Harri Huittinen 
AGI III 22. 12,94 Kirkkonummi 16-9-2006 Kari Jalonen 
AGIH III 15. 2,96 Kirkkonummi 16-9-2006 Ritva Herrala 
AGI III 14. 6 Helsinki 24-9-2006 Anne Savioja 
AGIH III 27. 6,61 Helsinki 24-9-2006 Anne Savioja 
AGI III 10. 2,27 Tampere 15-10-2006 Kari Jalonen 
AGI III  [hyl]  Helsinki 22-10-2006 Leena Rantamäki-Lahtinen 
AGI III  [hyl]  Helsinki 5-11-2006 Markku Vuorinen 
AGIH III 28. 5 Kirkkonummi 11-11-2006 Ritva Herrala 
AGI III  [hyl]  Helsinki 19-11-2006 Kari Jalonen 
AGIH III 23. 11,7 Kotka 3-12-2006 Pertti Siimes 
AGI III 19. 5 Kotka 3-12-2006 Salme Mujunen 
AGI III  [hyl]  Helsinki 6-12-2006 Pertti Siimes 

Luonnetestit: Turku 25.5 Jorma Lankinen, Kai Tarkka LTEP 130pist.  
Näyttelyt: Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY ERI. Keskivahva narttu, 
erinomaisessa kunnossa, kiinteä ja jäntevä, hieman korkea otsapenger, eturintaa saisi olla enemmän, 
hyvä selkälinja, hyvät takakulmaukset, takaa katsoen aavistuksen länkisäärinen, kaunis turkki. 



Tottelevaisuuskokeet: 
Pvm Paikka Tuomari Tulos Pist. 
4-7-2006 Imatra Pauli Härkönen VOI0 127 
6-8-2006 Tampere Aino Juhantalo-Kakkola VOI3 206 
23-9-2004 Helsinki Harri Laisi VOI1 264 

 
LUCKYSTONE'S DARK DAISY 
FIN40022/03 s. 25.8.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Doniol Canorous Lady 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGI I  [hyl]  Valkeakoski 26-3-2006 Leena Rantamäki-Lahtinen 
AGI I  [hyl]  Valkeakoski 27-5-2006 Asko Jokinen 
AGI I 6. 16,33 Valkeakoski 27-5-2006 Asko Jokinen 
AGI I  [hyl]  Tampere 25-7-2006 Leena Rantamäki-Lahtinen 
AGI I 2. 0 Vesilahti 13-8-2006 Asko Jokinen 
AGI I 5. 15,54 Valkeakoski 19-8-2006 Kari Jalonen 
AGI I 6. 5 Riihimäki 2-9-2006 Kati Wala 
AGIH I 3. 10 Riihimäki 2-9-2006 Kati Wala 
AGI I 14. 15,67 Tampere 15-10-2006 Kari Jalonen 
AGI I  [hyl]  Tampere 12-11-2006 Jarmo Jämsä 
AGI I  [hyl]  Tampere 12-11-2006 Harri Huittinen 

 
LUCKYSTONE'S DESIGN OF BEAUTY 
FIN40023/03 s. 25.8.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Doniol Canorous Lady 
Näyttelyt: Ruovesi 17.4 Kirsi Nieminen KÄY EH 1. Erinomaista rotutyyppiä oleva narttu, joka 
esiintyy turhan vaisusti, hyvä pää, erittäin hyvä kaula, erinomainen eturinta & runko, vahva luusto, 
erinomaiset kulmaukset, liikkuu hyvin, silloin kun haluaa, esitetään erittäin hyvin. Jämsänkoski 25.5 
Hannele Jokisilta KÄY ERI 1, PN3, SERT. Erinomainen hyvin feminiininen pää, normaali kaula ja 
selkälinja, riittävät etukulmaukset, keskivahva luusto, hyvä runko ja takakulmaukset, oikealaatuinen 
karva joka saisi olla pidempi, luonne saisi olla hieman avoimempi, liikkuu hyvin silloin kun haluaa. 
Mäntsälä 23.7 Saija Juutilainen KÄY ERI 1, PN1, SERT, ROP. 2v, erinomainen sukupuolileima, 
mittasuhteet, aavistuksen pyöreät silmät, korvat voisivat olla hivenen pienemmät, erinomainen runko, 
olkavarsi voisi olla viistompi, liikkuu takaa kapeasti muuten rodunomaisesti, hyvä väri ja karvapeite. 
Hyvinkää 17.9 Marjo Jaakkola KÄY EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, feminiininen kokonaisuus, hyvä 
kaula ja oikea ylälinja, riittävä luusto, hyvä eturinta, hyvin kehittynyt runko, riittävät takakulmaukset, 
voisi esittää itseään liikkeessä hieman ”avoimemmin”, liikkuu riittävällä askelpituudella, hyvä turkki ja 
väri. 
 
LUCKYSTONE’S ESPECIAL JEWEL 
FIN16133/06 s. 26.1.2006 i. Doniol Lion King e. Alexway's Ps To Doniol 
Näyttelyt: Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia PEK 1 KP, ROP-pentu. Steady mover, rolls a 
little at times, feminine head, good outline, good bone and feet, well ribbed up, correct, short hocks, 
very promising. Eckerö KV 23.-24.9 Bertil Lundgre, Ruotsi PEK 1 KP, ROP-pentu. Ca 7 månaden, 
mycket feminint med bra prop, väl mejslat huvud, bra uttryck, fina öron, bra hals och skuldra, kort 
överarm, bra bröstkorg och land, fin överlinje, väl vinklad bak, rörsig med bra steg vid I fronten, bra 
benstomme och päls, utmärkt typ. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia 7-9kk PEK-. Nice 
bitch with lovely bone & substance, lovely front and feet, well sprung ribs for age, correct length of 
back, just needs time and more confidence.  Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara JUN EH 4. 
Mittasuhteiltaan oikea, kaunislinjainen nuori narttu, hyvä luuto, tyypillinen pää ja ilme, toivoisin 



voimakkaammin kulmautuneet raajat ja selvemmän eturinnan, hyvä rintakehä, etuliikkeen tulee 
tiivistyä, liikkuu erinomisella ulottuvalla sivuaskeleella mutta selkä- ja ylälinja on kovin pehmeä, 
erittäin lupaava mutta tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-
Lehkonen JUN ERI. Normaalisti kehittynyt, tarpeeksi vahva, hyvät mittasuhteet, erinomainen pää, isot 
korvat, tummat silmät, pitkä kaula, hyvä lapakulmaus, rintakehässä jo hyvä tilavuus, hieman lyhyt 
säärilu, takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat, kaunis turkki ja väri. 
 
MAGICSTREAM'S FLORAFELICIA 
FIN33371/03 s. 25.6.2003 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Rocbee Taiga Daiga Doo 
Näyttelyt: Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen KÄY EH 1. Hyvän tyyppinen, sopusuhtainen narttu, 
kuono-osa saisi olla voimakkaampi, hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis, 
mutta liian litteä runko, liikkuu ahtaasti takaa, hyvä turkin laatu, ystävällinen luonne. 
 
MAGICSTREAM'S FIRST FIRST FIRST 
FIN33365/03 s. 25.6.2003 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Rocbee Taiga Daiga Doo 
Näyttelyt: Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen AVO EH 2. Hyväntyyppinen, sopusuhtainen narttu, 
kuono-osa saisi olla voimakkaampi, hyvä kaula, etuasentoiset lavat, tiivis runko, takaosa voisi olla 
paremmin kulmautunut, hyvä luonne, voisi liikkua tiiviimmin edestä. 
 
MAWREDD NOS DA KANS & FIN & RUS MVA 
FIN44603/96 s. 8.11.1996 i. Weslave Red Admiral e. Mawredd Jiwbili 
Näyttelyt: Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VET ERI 1, ROP-veteraani. 
Excellent proportions of head, neck & body, correct expression, chest should be wider in front, 
movement very light and powerful for her age and enough parallel, excellent temperament. Joutseno 
25.5 Harri Lehkonen VET ERI 1, PN3, ROP-veteraani. Hyvin säilynyt veteraani, miellyttävä pää, 
hyvät raajat, oikeat mittasuhteet vahvassa rungossa, melko hyvä turkki, liikkuu hyvällä askeleella, 
mutta hieman leveästi edestä. Joensuu 27.5 Theo Leenen, Belgia VET ERI 2, PN3. 9,5 years old, still 
going well to her age, feminine head, complete scissors bite, well set ears, good neck shoulder & 
topline, slooping croup, chest deep and well ribbed, well angulated, bit straight from back, not really in 
best coat, moves well. Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia VET ERI 1, PN4, ROP-veteraani. 10 
years, very beautiful type, beautiful feminine head with dentition for age, good eyes and ear set, good 
neck, good topline, well shaped loin, tail well set, deep chest with good ribbing, like to have more 
angulation in forehand, ok in back, feet could be stronger, very good mover for its age. 
 
MAWREDD PRYDFERTH FIN & LV & EST MVA, BALTV-01 
FIN23878/99 s. 23.4.1999 i. Weslave Red Admiral e. Mawredd Claerwyn 
Näyttelyt: Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä VAL ERI 2, VARA-CACIB. 
Excellent proportions of head, neck and body, correct expression, loin should be little bit shorter, 
movement very light and powerful and parallel, excellent temperament. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, 
Iso-Britannia VAL ERI 3. Lovely bitch for her age, in good condition, lovely head and expression, 
shows a balanced picture both stood and moving, very sound both front & rear. Valkeala 12.11 Elena 
Ruskovaara VAL ERI 1, PN2. Tyypltään erinomainen vahva narttu, jolla oikeat mittasuhteet, linjat ja 
olemus, aavistuksen vavakalloinen pää, kaunis pää, hyvin kulmatuneet raajat, erinomainen runko, 
erinomainen ja terhakka liikkuja, erinomainen esiintyminen, mukava käytös. Jyväskylä KV 18.-19.11 
Carlos Fernandez Renau, Espanja VAL ERI 2. Nice moving bitch, a fraction high on legs for me but 
typed enough, nice overall.  
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Espoo 21.5 Jukka Kuparinen AVO0. 



 
MAWREDD TARADR Y COED 
FIN47677/03 s. 5.11.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da 
Näyttelyt: Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KÄY ERI 1. Excellent 
proportions of head, neck and body, correct expression, body and legs correctly constructed and 
developed, movement very light and powerful and enough parallel, excellent temperament. Joutseno 
25.5 Harri Lehkonen KÄY ERI 1, PN 4, VARA-SERT. Iloisesti esiintyvä, hyvän kokoinen narttu, 
feminiininen pää, hyvä etuosa ja ylälinja, jäntevä runko, kaunis turkki, liikkuu hyvin edestä, taka-askel 
voisi olla pidempi. Joensuu 27.5 Theo Leenen, Belgia KÄY EH 1. 2,5 years old, very too small bitch, 
well balanced, nice feminine head complete scissors bite, well angulated, nice coat, moves well, pity 
that she is too small. Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia KÄY ERI 1, PN2. Very beautiful, 
feminine type, pleasing head with good eye and ears, complete scissors bite, good neck and topline, 
good loin, well angulated behind but could be better angulated forehand, overall could have little more 
substance, sound movement, very happy. Kotka 29.-30.7 Maudie Burge, Irlanti KÄY ERI 1, PN2, 
VARA-SERT. Nice eye, good pigment, correct head, good bone, nice feet, nice reach of neck & 
shoulder, correct topline & tailset, chest well developed, ribs nierly sprung, moves with drive when 
settled. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia KÄY EH 1. Compact bitch who really looks as 
she could do what she was bred for, feminine head with soft expression, well sprung ribs, shows a good 
balanced picture, moves very soundly front and rear, to be critical I would like a little more bone. 
 
MAWREDD TES 
FIN47675/03 s. 5.11.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da 
Näyttelyt: Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara KÄY EH 2. Erittäin feminiininen aavistuksen 
sirolustoinen narttu jolle toivoisin pidemmän pään, hieman pyöreät silmät tekevät ilmeestä 
hämmästyneen, erinomainen tilava rintakehä, turhan niukat raajojen kulmaukset, niukka eturinta, saisi 
liikkua takaa pidemmällä ja joustavammalla aslkeleella, hyvä karvapeite. 
 
MAWREDD UNPLYGRWYDD 
FIN21532/06 s. 11.3.2006 i. Julita Royal Reveller e. Mawredd Rhosyn 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia 7-9kk PEK 1 PK, PN1, ROP-pentu. Pretty 
bitch with lovely bone & substance, good reach of neck, well placed shoulders, excellent spring of rib 
for age, lovely hind quarters, moved well, just needs little more confidence. Helsinki KV, V-06 9.-
10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen PEK 2 KP. Melko kookas, vankkaluinen nuori narttu, pitkä pää, 
mutta korkea otsapenger ja pyöreä kallo, isot ylös kiinnittyneet korvat, pitkä kaula, hiemn pysty lapa ja 
olkavarsi, suora selkälinja, hyvät takakulmaukset, hyvälaatuinen karva. 
 
MAXBERRY'S APPLE 
FIN23485/04 s. 9.4.2004 i. Sweetie-Pie Famoso e. Korpinotko Ciccioline 
Näyttelyt: Ramu 20.-21.5 Jorma Silta AVO EH 1. Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkähkö, 
kaunispäinen narttu, hyvä kiinteä selkä, riittävä rinnansyvyys, hyvät raajat, pientä pehmeyttä selässä, 
hyvä turkki, luonne ja liikkeet. 
 
MCTWISTERS RED BETTY 
FIN24131/04 s. 25.3.2004 i. Wesper Oliver Stone e. Iiris 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH. Pretty happy girl with kind 
expression, dark eye & good overall body propertied, she is upright in shoulder which reflects in her 
front movement, her hind action is however quite good. 



 
MCTWISTER’S RED SUNRISE  
FIN24130/04 s. 25.3.2004 i. Wesper Oliver Stone e. Iiris 
Näyttelyt: Vaasa 29.-30.4 Gerry Hickey, Irlanti KÄY EH 1. Very lovely bitch, good neck & 
shoulder, good bone, she is very loose in body and this shows in movement, I hope she will develop 
some more. Alajärvi 6.5 Leila Kärkäs KÄY EH 1. Erittäin hyvä kokonaisuus, mutta rungoltaan vielä 
kovin kapea, pitkä lanneosa jota köyristää liikkeessä, muuten hyvä pää ja ilme, mutta otsaluut vielä 
korostuneet, hyvät kulmaukset ja luusto, liikkuu riittävällä askelpituudella, hyvät yhdensuuntaiset etu- 
ja takaliikkeet, hyvä karva ja väri, miellyttävä luonne. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia 
KÄY EH. Typical head if a shade overdone behind the eyes, kind expression, good bite, good neck & 
shoulders, would like more ribbing & a shade less length of back, moved soundly & happily. 
Pietarsaari 16.7 Hannele Jokisilta KÄY ERI 1, PN3, SERT. Suurehko, voimakastekoinen silti 
feminiininen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, riittävät kulmaukset edessä, hyvä 
luusto, voimakas runko, hyvät takakulmat, erinomainen karva ja luonne, liikkuu hyvin. Maalahti 12.8 
Ing-Marie Hagelin, Ruotsi KÄY ERI 1, PN1, SERT, VSP. Mycket cältypad, bra huvudlinje, bra 
ögonfärg, god könsprägel, normalt skulderläge, bra vinklar, snygg överlinje, bra tassar, bra djup på 
bröstkorgen, parallella röreser bak och fram, utmärkt steg från sidan. Seinäjoki KV 4.-5.11 Stefan 
Sinko, Slovenia KÄY ERI 2, PN3, VARA-SERT. 2,5 years old, quite strong female, good type head 
with correct bite, good neck & topline, correct angulation on the hind quarters, coat could be in better 
condition, moves good. 
 
MELODY 
FIN24998/04 s. 31.3.2004 i. Twilge Infinity e. Alexway's Lola 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania NUO EH 2. Correct bitchy head, neck may 
be a bit longer, not enough strong back, needs more chest, well angulated, well set and carried tail, free 
movement, but movement could be more ground covering. Tuusjärvi 18.2 Leila Kärkäs NUO ERI 2, 
PN4. Tasapainoinen linjakas narttu, jolla hyvä pää, kaunis kaula ja ylälinja, eturinnan tulee vielä 
täyttyä, hieman painuneet ranteet, liikkuu vaivattomasti hyvällä askelpituudella, turkki ei ihan 
parhaimmillaan miellyttävä käytös. Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia AVO ERI 1. 2 years, 
feminine, good size and coat, correct teeth, good neck, correct in the front, strong body, good topline 
and tail sufficient angulation, good moving. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka AVO ERI 1. 
Lovely type all over with excellent head and expression, nice neck, beautiful angulations front & rear, 
nice topline and body development, moves well. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen AVO ERI 1. Erinomaista 
tyyppiä oleva narttu jolla on oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pää ja viehättävä ilme, suurehkot korvat, 
hieman etuasentoiset lavat, syvä rintakehä ja hyvä runko, leveät reidet ja hyvät takakulmaukset, 
tasapainoiset liikkeet, kaunis karva. Pielavesi 27.8 Paula Rekiranta AVO ERI 1, PN4, VARA-SERT. 
Erittäin hyväntyyppinen, oikeat rungon mittasuhteet, hyvät pään linjat, miellyttävä ilme, hyvä kaula ja 
ylälinja, oikea-asentoiset, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis turkki, rodunomaiset liikkeet. Hyvinkää 
21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia AVO EH 3. Good bone & substance, sweet head & expression, good 
neck & shoulders, compact, good hindquarters and topline, moves a little close behind.  
 
MCTWISTER`S RED SUNRISE 
FIN24130/04 s.25.3.2004 i. Wesper Oliver Stone e. Iiris 
Tottelevaisuuskokeet: 

Pvm Paikka Tuomari Tulos Pist. 
9-9-2006 Nykarleby Saija Pollari-Peltoniemi ALO3 114,5 

 



MILFEDDYG GENETH FIN & LV MVA, LVV-06 
FIN36089/01 s. 22.8.2001 i. Benton Everybody Duck e. Milfeddyg Blaengar 
Näyttelyt: Valkeala 4.3 Jorma Silta VAL ERI 1, PN1, ROP. Mittasuhteiltaan oikea, koira esitetään 
aavistuksen pulskassa kunnossa, erittäin hyvä pää samoin selkälinja, voimakas syvä rinta, raajoissa ei 
ole huomauttamista, kaunis turkki, hyvä luonne ja liikkeet. Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, 
Valko-Venäjä VAL ERI 2, PN3. Excellent proportions of head, neck and body, correct developed, 
movement very light and powerful and enough parallel, excellent temperament. Helsinki KV 20.-21.5 
Tiina Illukka VAL ERI 2. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis, ilmeikäs pää, erinomainen 
ylälinja, hyvä luusto ja tassut, liikkuu ja esiintyy hyvin. Joutseno 25.5 Harri Lehkonen VAL ERI 1, 
PN2. Vahvarunkoinen narttu, melko hyvä pää, oikeat mittasuhteet, hyvä ylälinja, tasapainoisesti 
kulmautuneet raajat, hieman kihartuva turkki, liikkuu reippaasti hyvällä askeleella. Kuopio 4.8 
Giuseppe Alessandra, Italia VAL ERI 3. 5 years, feminine, good size and coat, correct teeth, nice 
expression, good neck, sufficient front in the body, good topline, sufficient angulation, good moving. 
Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka VAL ERI 4. Lovely type all over, lovely head & expression, 
nice neck, well made up body, quite nice angulations in front, very nice in rear, beautiful topline, 
moves well and sound. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen VAL EH 4. Erittäin hyväntyyppinen, 
mittasuhteiltaan oikea narttu, hyvä pää suurehkot korvat, syvä rintakehä ja täyteläinen runko, vahva 
raajaluusto, hyvät kulmaukset, köyristää selkälinjaa liikkeessä, iloinen luonne, esitetään hyvin. Imatra 
12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia VAL ERI 1, PN3. Very beautiful type, beautiful head, very feminine, 
good ears set, good eyes colour, good scissors bite, good neck, good topline, loin could be better 
shaped, tail well set, good depth of chest and well ribbing, good substance overall, good angulated from 
fore and behind, feet could be stronger, good mover with good tail action.  
 
MILFEDDYG GWISGI 
FIN36092/01 s. 22.8.2001 i. Benton Everybody Duck e. Milfeddyg Blaengar 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania AVO ERI 4. Good size, correct head with 
good proportions, well set ears, correct neck, level topline, well developed chest, well angulated, well 
set and carried tail, very good movement, good general pigmentation, good temperament. Tuusjärvi 
18.2 Leila Kärkäs AVO ERI 1, PN3. Tasapainoinen vankka hyvärakenteinen narttu, jonka pää voisi 
olla jalompi, hieman leveä kallo, vaaleat silmät, hieman lyhyt kaula, liikkuu muuten hyvin, mutta 
painuu hieman edestä ja leveäasentoiset kyynärpäät liikkeessä, hyvä karva ja miellyttävä luonne. 
 
MILFEDDYG LAFANT 
FIN16677/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Näyttelyt: Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 4. Very good 
proportions of head, neck & body, too narrow chest in front, a little short and straight upper arm, loin 
should be shorter, movement enough light and powerful, too narrow in front, excellent, temperament. 
Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia JUN EH 3. Good type but needs more substance overall, 
beautiful feminine head with complete scissors bite, good neck and topline, good loin, with good tail 
set seems a little high, could have more angulation in fore hand, good move and good tail action.  
 
MILFEDDYG LLAFUR 
FIN16682/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi JUN EH 4. Utmärkt typ, välformat 
feminint huvud, mörka vackra ögon, väl placerade öron, vackert milt uttryck, bra bett, bra hals, 
harmoniska vinklar fram och bak, bra överlinje i stående, välformad bröstkorg, bra ben och tassar, 
lovande päls, nyttjar sin svans väl, rör sig lite kort och ostabilt i steget fram, sjunker lite i fronten, 



härligt temperament, väl visad. Marttila 8.4 Tarja Hovila JUN H. Hyvän tyyppinen, lyhytrunkoinen 
narttu, feminiininen pää joka saisi olla hieman pidempi, riittävä kaula, niukasti kulmautunut, erittäin 
hyvä runko, sopiva luusto, lyhyt jyrkkä lantio, erinomainen turkki, saisi liikkua tehokkaammalla ja 
joustavammalla askeleella, erittäin iloinen ja miellyttävä luonne. Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli 
Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 1, PN4, VARA-SERT. Excellent proportions of head, neck and body, 
correct expression, body and legs correctly constructed and developed, movement very light, powerful 
and enough parallel, very lovely girl. Helsinki KV 20.-21.5 Tiina Illukka JUN ERI 3. Hyvät 
mittasuhteet, hieman kevyt kuono-osa, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut, oikeanmuotoinen 
rintakehä, liikkuu hyvin, kauniissa kunnossa. Sauvo 27.5 Marjo Jaakkola JUN EH 1. Erittäin 
hyväntyyppinen, erittäin feminiininen, sievä pää, joskin kuono-osa voisi olla aavistuksen vahvempi, 
hyvät rungon mittasuhteet, hyvä luusto, hieman litteät käpälät, eturinnan tulee vielä kehittyä, riittävästi 
kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä askeleella, kaunis turkki ja väri. Laukaa 15.-16.7 Markku 
Santamäki JUN EH 3. Sopivan kokoinen, rungonmittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää joskin hieman 
pyöreät silmät, sopusuhtainen luusto ja kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, lantio-osan tulisi olla 
suorempi, käyttäytyy iloisesti. Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia JUN ERI 2. 18 month, nice 
colour, sufficient coat, correct teeth, sufficient head, good neck, not strong in the front, nice proportion 
in the body, sufficient moving. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka JUN ERI 1. Lovely type all 
over with lovely head and expression, lovely neck, beautifully angulated front & rear, lovely topline, 
well made body, beautiful mover. Seinäjoki KV 4.-5.11 Stefan Sinko, Slovenia NUO ERI 1. 1 year & 
8 months old smaller female, nice type head, good neck & topline, correct angulation in the hind 
quarters, moves good. Tampere 6.12 Raija Tammelin NUO EH 2. Feminiininen, riittävät 
mittasuhteet, hyvä pään ylälinja, hieman suippo kuono, alaleuan tulee täyttyä iän myötä, kaula saisi olla 
hieman pidempi, hyvä selkä, jyrkkä lento ja kapea selkä, hyvin kaareutuneet kylkiluut, sopiva luusto, 
kulmauksia saisi olla enemmän edessä, saisi liikkua hieman pidemmällä askeleella ja jänevämmin 
edestä ja takaa, kaunis väri, reipas luonne. 
 
MILFEDDYG LLAWEN 
FIN16678/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Näyttelyt: Järvenpää 28.5 Jorma Silta JUN H. Temperamenttinen nuori narttu, hyvä nartun pää, 
hyvä selkä, köyristää hieman lantiota, rintakehä vielä kesken kehityksen, voimakas hyvä luusto, hyvät 
kulmaukset, hyvä turkki, kiva luonne, pientä haparuutta etuliikkeissä. 
 
MILFEDDYG LLEBAN 
FIN16681/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Näyttelyt: Valkeala 4.3 Jorma Silta JUN EH 1. Mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla riittävä pää, hyvä 
selkä, rintakehä vielä keskeneräinen, koko koira vaikuttaa vielä kapealta, voimakas luusto, hyvät 
kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä 
JUN ERI 2. Very good proportions of head, neck and body, excellent angulations, loin should be 
shorter, movement very light and powerful and parallel, excellent temperament. Joutseno 25.5 Harri 
Lehkonen JUN EH 1. Hyvänkokoinen, vielä kesken kehityksen oleva nuori narttu, feminiininen pää, 
hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, rungon tulee vielä vahvistua, oikealaatuinen turkki, esiintyy 
iloisesti, vielä hieman hontelot liikkeet, lupaava mutta tarvitsee aikaa. Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, 
Belgia NUO ERI 1. 18 months, beautiful type, seems a little long and needs more substance, beautiful 
feminine head, complete scissors bite, elegant neck, loins could be better shaped, good tail set, good 
angulation in fore and back, chest can be deeper and more powerful, happy mover, good drive. 
Luumäki 27.8 Markku Santamäki NUO ERI 1, PN1, SERT, ROP, RYP-3. Erinomaiset rungon 
mittasuhteet, hyvä pää, pitkä kaula, tasapainoisesti ja erittäin hyvin kulmautuneet raajat, oikea 



rinnansyvyys, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia NUO EH. 
Pretty bitch with nice head, good shoulders and front, correct length of back, good strong hind quarters, 
looks a little unbalanced at the moment but I’m sure this will come with maturity, movement okay. 
Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara NUO ERI 1. Linjakas, oikeat mittasuhteet omaava nuori narttu, 
kokoon sopiva luusto, hyvä nartun pää ja ilme, toivoisin hiukan pidemmän kaulan, tarpeeksi 
etukulmauksia, hyvä takaosa ja ikään nähden sopiva runko, aavistuksen kinnerahtaat takaliikkeet, 
erinomaiset sopivat tehokkaat sivuliikkeet, esitetään edukseen.  
 
MILFEDDYG LLEWPART 
FIN16680/05 16677/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi JUN ERI 2. Utmärkt typ, välformat 
feminint huvud, välplacerade små fina öron, mörka vackra ögon, kunde vara en aning större, bra bett, 
bra hals, harmoniska vinklar fram & bak, vacker övergång halsrygg, vacker överlinje, välformad 
bröstkorg, utmärkt ben & tassar, nyttjar svansen väl, bra päls, väl presenterar, rör sig med utmärkt stil 
& bra steg, kunde ha lite kraftigar påskjut, utmärkt temperament, väl visad. Tuusjärvi 18.2 Leila 
Kärkäs JUN ERI 1, PN2, VARA-SERT. Kaunis linjakas narttu, kaunis ilmeinen hyvä pää, hyvin 
kulmautunut etuosa, melko voimakkaat takakulmaukset, hyvä ylälinja ja runko, liikkuu hyvällä 
askeleella, saisi kasvaa vielä hivenen raajakorkeutta, hyvä karva ja miellyttävä luonne. Tampere KV 
18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti JUN ERI 1, PN3, VARA-SERT. Viehättäväluonteinen, tyypillinen, 
liikkuu hyvin, narttumainen, hyvä pään profiili, hyvät korvat ja oikea rodunomainen ilme, ikäisekseen 
hyvä runko, sopivasti kulmautunut, kaunis väritys, hyvä karvanlaatu, hyvä häntä ja erittäin hyvä 
luonne. Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä JUN ERI 3. Excellent proportions 
of head, neck and body, nice head, correct expression, loin should be shorter, little bit slope in croup, 
movement enough powerful and light, excellent temperament. Jaala 1.5 Jorma Silta JUN EH 1. 
Mittasuhteiltaan oikea, kaunis päinen narttu, sillä on hyvä selkä, rintakehä ei ole vielä valmis, hyvät 
raajat, upea turkki, temperamenttinen luonne, hyvät liikkeet, kaipaa kehätottumusta. Helsinki KV 20.-
21.5 Tiina Illukka JUN ERI 1, PN2, SERT. Erittäin kaunis, tasapainoinen kokonaisuus, pitkä kapea 
pää, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut, sopiva rintakehä ja runko, liikkuu ja esiintyy hyvin. 
Lohja 4.6 Paula Rekiranta JUN ERI 1, PN1, SERT, ROP. Tyypiltään erinomainen, kaunislinjainen 
nuori narttu, oikean mallinen nartun pää, hyvä ilme ja korvat, kaunis kaula, melko hyvä ylälinja, hyvä 
eturinta, hieman lyhyt ja suora olkavarsi, erittäin hyvä takaosa, kaunis karvapeite, erinomaiset liikkeet, 
miellyttävä nuori narttu. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi JUN EH 3. 
Ädelt välmejslat huvud, fint uttryck och öron, mycket bra överlinje, djup lång bröstkorg, litet öppna 
tassar, lovande päls, lös i sina halsar och armbåge och hänger inte riktigt ihop i rörelse, ger en fin bild 
stående Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia NUO ERI 1, PN3, SERT. 17 months, good type size 
and coat, strong and elegant, nice head, feminine, correct teeth, strong in the front of the body, good 
topline and angulation, good moving. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka NUO ERI 2, VARA-
SERT. Very nice type all over, beautiful head & expression, lovely neck, nice shoulders, I prefer better 
upper arm, lovely topline, well made body and back end, moves really well. Kuopio 6.8 Kirsi 
Nieminen NUO ERI 1, PN4, VARA-SERT, VARA-CACIB. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla on 
kaunis pää ja viehättävä ilme, erinomainen kaula ha hyvä ylälinja, syvä rintakehä ja hyvä runko, 
olkavarsi voisi olla viistompi, hyvät takakulmaukset, liikkuu hieman lyhyellä etuaskeleella, esitetään 
hyvin. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia NUO EH. Matured for her age, pretty head and 
expression, good reach of neck, a little wide in shoulder, good bone and substance throughout, good 
strong hind quarters, not enough extension in movement for me, little wide in front, nice bitch. 
Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja KÄY ERI 1, PN2, VARA-SERT, 
VARA-CACIB. Quality bitch in good condition, she needs to settle down in the temperament but eye 



catching on the move.  Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY ERI 2, VARA-
SERT. Erittäin kaunis, tyylikäs ja hyvärakenteinen narttu, erinomainen pää, hyvät silmät ja korvat, 
pitkä kaula, kaunis ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset ja yhdensuuntaiset liikkeet, kaunis turkki ja väri, 
esiintyy iloisesti.  
 
MISTY 
FIN13389/00 s. 27.1.2000 i. Rocbee Niles Smiles e. Crystal 
Luonnetestit: Turku 25.5 Jorma Lankinen, Kai Tarkka LTEP 130pist.  
 
NEW DESIGN’S GOLD FINGER  
FIN30771/03 s. 28.5.2003 i. Eastfarm’s Blue Seven Seas e. New Design’s Cayenne Pepper 
Näyttelyt: Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta AVO H. Voimakastekoinen narttu, joka saisi olla 
hieman feminiinisempi, hieman raskastekoinen pää ja suuret silmät häiritsevät ilmettä, riittävä kaula, 
hieman pehmeä selkä, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, voimakas luusto ja runko, runsas hieman 
pehmeä karva, saisi olla kauttaaltaan hieman tiiviimmässä kunnossa, hieman raskaat liikkeet ja leveä 
edestä. Mänttä 4.6 Kari Salminen AVO H. Vankka narttu, erinomainen luusto, hieman turpea pää, 
silmät voisivat olla tummemmat, pysty lapa, tilava runko, hyvin kulmautunut takaa, pehmeä selkä, 
eloton melko kiilloton karva, miellyttävä vapaa luonne. 
Tottelevaisuuskokeet: 

Pvm Paikka Tuomari Tulos Pist. 
5-7-2006 Mänttä Juha Kurtti ALO0 82 

 
NEW DESIGN’S GOLDEN RULE  
FIN30773/03 s. 28.5.2003 i. Eastfarm’s Blue Seven Seas e. New Design’s Cayenne Pepper 
Näyttelyt: Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti. AVO ERI 3. Nice head, good dark eyes, well 
layed down chest, nice spring of rib, good bend of stifle, moved straight and true but would like to see 
more training.  
 
NEW DESIGN`S QUEEN OF PARADISE  
FIN38882/05 s. 17.6.2005 i. Rocbee Ultra Speedy e. New Design`s All My Life 
Näyttelyt: Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta JUN H. Hyvänkokoinen narttumainen pää, jonka 
tulee kauttaaltaan vahvistua, hyvä kaula ja selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, 
keskivahva luusto, pyöreä runko, oikeanlaatuinen karva, joka ei tänään täydessä pituudessaan, hyvä 
luonne, liikkeessä ajoittain takakorkea, kovin leveät etuliikkeet. Laukaa 15.-16.7 Markku Santamäki 
JUN EH 2. Rungon mittasuhteilta ja linjoilta hyvä, ilmeikäs pää, jalo kaula, hyvin kulmautuneet raajat, 
antikliinipainauman kohdalla pehmeyttä, voisi olla jäntevämmässä kunnossa, käyttäytyy luottavaisesti. 
Kihniö 16.9 Soile Bister JUN HYL. Kevytluustoinen, sopivan kokoinen, feminiininen narttu, toivoisin 
täyteläisen kuonon ja paremman ilmeen, niukasti kulmautunut edestä ja vielä puutteellinen eturinta, 
riittävät takakulmaukset, hyvä hännän kiinnitys, hännän päässä mutka, tulisi liikkua tehokkaammin 
takaraajoillaan, melko suuret korvat, hyvä väritys, tänään melko niukassa kunnossa, esiintyy hyvin, 
häntämutka määrää palkinnon. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja JUN EH 
4. Feminine bitch that I prefer with more substance and better angulated, head is plain, a little narrow. 
Tampere 6.12 Raija Tammelin JUN EH 2. Feminiininen hieman ilmava narttu, lempeä ilme, kokoon 
nähden siro pää, alaleuka saa hieman voimistua, oikein hyvä ylälinja, luisu lantio, runko saisi olla 
hieman tilavampi, riittävä luusto, olkavaris saisi olla viistompi ja reisi levempi 
 



OLEAGINOUS SUPREME LOVE 
FIN16938/05 s.11.2.2005 i. Don’s Fly Me To The Moon e. Rocbee Eternal Love 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti JUN T. Hyväluonteinen, kookkaanpuoleinen 
narttu, huulilinja tulisi olla kuivempi, suuret korvat, hyvä purenta ja ilme, vahva luusto ikäisekseen, 
ongelma tällä koiralla on sen takaosa, se ei pysty liikkumaan kunnolla, hyvä häntä. Vaasa 29.-30.4 
Gerry Hickey, Irlanti JUN EH 1. Nice head, but she is very loose in construction and her topline is 
wrong, perhaps with exercise this may improve. Alajärvi 6.5 Leila Kärkäs JUN EH 1. Erittäin hyvä 
kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, liikkuessaan köyristää voimakkaasti lanneosaa ja taka-askel jää 
rungon alle, hyvä pää, vielä hieman korostuneet otsaluut, hyvä kaula, pysty olkavarsi, hyvin 
kulmautunut takaosa, hieman pitkä lanne, erinomainen karva ja väri, miellyttävä luonne. Tuuri 17.-
18.6 Jorma Silta JUN H. Mittasuhteiltaan oikea, hieman raskaspäinen narttu, oikea selkälinja, 
rintakehä vielä keskeneräinen, riittävä, vahva luusto ja hyvät kulmaukset, hyvä karva, ystävällinen 
luonne, hyvät liikkeet. Ylivieska 1.-2.7 Dusan Paunovic, Serbia-Montenegro. JUN EH 4. Good 
strong head with strong jaws, good eyes and ears and bite, strong bones, topline should be better, 
correct rear, position of the rear legs should be better, good temperament, excellent condition. 
Pietarsaari 16.7 Hannele Jokisilta NUO EH 1. Voimakastekoinen narttu, pää saisi olla 
narttumaisempi, hyvä kaulan pituus, riittävät etu- ja polvikulmat, voimakas luusto, hyvä rungon 
syvyys, turhan pyöreä selkälinja, joka korostuu liikkeessä, erinomainen karva, hyvä luonne, taka-askel 
saisi olla pidempi ja voimakkaampi, muuten liikkuu normaalisti. Seinäjoki 29.7 Markku Santamäki 
NUO EH 1. Kookas, rungon mittasuhteiltaan oikea, vahva miellyttävä ilmeinen pää joka saisi olla 
jalompi, hyvä pitkä kaula, vahva luusto ja rintakehän muoto, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, 
liikkeessä köyristää selkäänsä, seistessä hyvä ja oikea ylälinja, käyttäytyy iloisesti ja luottavaisesti, 
kiiltävä hyvin hoidettu karvapeite. Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia NUO EH. 18 months, just 
a little big, correct teeth, sufficient ears, good neck, not strong in the front, just a little in the body and 
the light, not strong in the topline, not good moving. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka NUO 
ERI. Nice type all over with beautiful head and expression, nice neck, I prefer slightly better upper arm 
and shoulder, nice body, very nice topline, moves well. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen NUO H. 
Hyväntyyppinen voimakaspäinen narttu, hyvä kaulan pituus, hieman etuasentoiset lavat ja suorahkot 
olkavarret, syvä rintakehä, vahva raajaluusto, köyristää lannetta, liikkuu lyhyellä askeleella, hyvä 
karvapeite. Kouvola 19.8 Jef Verrees, Belgia NUO ERI 1, PN2, VARA-SERT. 1,5 year, lovely 
temperament, nice head with sweet expression, good reach of neck, tail well set, enough angulation, 
good coat texture, moved with drive. Heinola 20.8 Harri Lehkonen NUO ERI 1, PN1, SERT, ROP. 
Jäntevä, tyylikäs nuori narttu, kaunis pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet, 
rungon tulee vahvistua, erinomainen ylälinja, kaunis turkki, erinomainen temperamentti ja liikkeet. 
Kihniö 16.9 Soile Bister NUO H. Hyväluustoinen narttu joka köyristää lanneosaa sekä seistessä että 
liikkeessä, toivoisin paremman pään profiilin, huulten tulisi olla kuivemmat, suuret korva, hieman 
niukat kulmaukset, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, varsin hyvät sivuliikkeet, edestä ja takaa 
voisivat olla yhdensuuntaisemmat, erinomainen luonne. Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro NUO EH 
1. Erittäin hyvä tyyppi & koko, vahva luusto, hyvä pää, ylähuulia saisi olla vähemmän, kaunis kaula, 
hyvä ylälinja, hyvä runko, vahva takaosa, hyvät etu- & takakulmaukset. Seinäjoki KV 4.-5.11 Stefan 
Sinko, Slovenia NUO ERI 2. 21 months old very strong female, strong head with good bite, good 
neckline, topline could be stronger, good angulation on the hind quarters, good typey movement.  
 
ROCBEE AFTER YOU  
FIN14247/01 s. 17.1.2001 i. Cleavehill Rhyader e. Rocbee Dolly Parton 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania AVO EH. Typical head, may have a little bit 
stronger stop, well set ears, very good neck, level topline, well developed chest, upstanding front and 



hind quarters, well set tail, free movement, doesn`t show herself always properly in movement and 
when standing.  
 
ROCBEE ANN TAYLOR 
FIN41110/04 s. 16.8.2004 i. Rocbee Running Robert e. Boniton Jasmin 
Näyttelyt: Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti AVO H. 2 year old bitch, lovely soft feminine 
expression, correct bite, good dark eye, correct stop, well angulated on shoulders, correct tight feet, 
would like to see more angulation on the hindquarters, today loose on the move.  
  
ROCBEE BAILA BAILA  
FIN18987/01 s. 8.3.2001 i. Amityvill`s Xylitol e. Rocbee Up-To-Date 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti AVO H. Hyväluonteinen narttu, sillä on 
hyvin kaunis nartun pää, vahva purenta, kaunis pään profiili, hyvä kaula ja selkälinja, hyvä etuosa, 
liikkuu kovin ahtaasti takaa ja seisoo myös mielellään takajalat allaan, kaunis väri, hieman lyhyt kaula. 
Ramu 20.-21.5 Jorma Silta AVO EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen temperamenttinen 
narttu, hyvä selkä, köyristää hieman lantiota, riittävä rinnan syvyys, eturinta saisi olla voimakkaampi, 
moitteettomat raajat, hyvä turkki, samoin liikkeet.  
  
ROCBEE CALAMITY JANE 
FIN44417/04 s. 4.9.2004 i. Don’s Fly Me To The Moon e. Boniton De Luxe 
Näyttelyt: Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen NUO ERI 1, PN4. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, 
jolla hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, etuosa saisi olla tiiviimpi, 
erinomainen runko, kaunis tumma väri, liikkuu hyvin suvulta ja takaa, edestä hieman löysästi, hyvä 
luonne. Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti NUO ERI 4. Good head, pleasing expression, over all 
nice, compact bitch, nice bend of stifle, moved well behind but a little wide front. Kuopio 4.8 
Giuseppe Alessandra, Italia NUO ERI 3. 15 months, good coat, correct teeth, nice head, good neck, 
sufficient strong in the front, short body, good topline, sufficient angulation, sufficient moving. Kuopio 
5.8 Stelios Makaritis, Kreikka NUO ERI 1, PN4, SERT. Lovely type all over, beautiful head & 
expression, lovely neck, excellent angulation front & rear, very nice, body development, lovely topline, 
croup and back end, moves sound with power. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen NUO ERI 2. Erinomaista 
tyyppiä oleva narttu, hyvä pää suurehkot korvat, hyvä kaula ja erinomainen ylälinja, syvä rintakehä, 
täyteläinen runko, hyvät kulmaukset, kaunis karvapeite, tasapainoiset liikkeet, esitetään hyvin. Oulu 
KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti AVO EH 3. 2 year old bitch with correct head proportions, good 
stop, good angulation, good level topline, correct tight feet, today lack drive on the move, would like to 
see free movement.  
 
ROCBEE CHEROKEE ROSE  
FIN44416/04 s. 4.9.2004 i. Don’s Fly Me To The Moon e. Boniton De Luxe 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania NUO ERI 1. Typical head, well set and 
carried ears, correct neck, level topline, needs a bit more chest, upstanding front and rear quarters, little 
open front and rear angulation, well set tail, good general pigmentation, good movement and 
temperament, handling may be better. Rovaniemi KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari AVO EH 1. 
Good type, nice head, bit short neck, she has a kind expression, good substance, too short croup 
because of her straight angulated hind legs, low tail set because of the same reason, nice coat, would 
prefer more drive on the move. Keminmaa 22.-23.7 Harri Lehkonen AVO ERI 1, PN4, VARA-
SERT. Hyvän kokoinen, reippaasti esiintyvä narttu, kaunismuotoinen pää, riittävästi kulmautuneet 
raajat, oikeat mittasuhteet, kaunis turkki, terveet liikkeet. Sodankylä 12.8 Paula Heikkinen-Lehkonen 



AVO EH 1. Hieman korkeajalkainen narttu, voisi olla astetta voimakkaampi kauttaaltaan, hyvä pään 
profiili, melko isot ja pyöreät silmät, hieman pysty lapa ja olkavarsi, myös takakulmaukset voisivat olla 
voimakkaammat jolloin myös askeleeseen tulisi enemmän ulottuvuutta, rintakehässä tarpeeksi syvyyttä 
ja tilavuutta, erittäin kaunis turkki ja väri, esiintyy iloisesti. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti 
KÄY H. Young 2 year old bitch, correct bite, I would prefer better sop, presented in very good 
condition, correct tight feet, good level topline, a little straight and lacking angulation in hind quarters, 
more drive on move I’d prefer. 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Rovaniemi 6.8 Pekka Tuomi 42pist, AVO1. Rovaniemi 3.9 
Kati Huovila VOI0. 
 
ROCBEE DEBUTANTE  
FIN47368/04 s. 3.10.2004 i. Don’s Fly Me To The Moon e. Rocbee Cleopatra 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania JUN EH. Good size, correct head with good 
proportions, very good neck, still not enough strong back, needs more chest, well angulated, turned out 
knees in movement, stops outwards with her rear legs, good general pigmentation, nice temperament. 
Muurala 22.4 Markku Santamäki NUO EH 1. Sopivan kokoinen, hyvä ilme, hyvä luusto ja 
rintakehä, hyvät kulmaukset, köyristelee liikkeessä lanneosaansa, muuten hyvät liikkeet, käyttäytyy 
hyvin, hyvä turkki. Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen NUO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, 
sopusuhtainen, hyvin liikkuva narttu, jolla hyvä pää ja kaula, hieman suora edestä, turhan 
lyhytrunkoinen, riittävät takakulmaukset, hyvä turkin laatu ja väri, hyvä luonne ja liikkuu hyvin. Oulu 
13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti NUO ERI 1, PN3, VARA-SERT. Nice head, pleasing expression, 
would like to see smaller eyes, good depth of chest, good level topline, good bend of stifle, moves 
straight and true. Tuuri 17.-18.6 Jorma Silta NUO ERI 1, PN3, SERT. Mittasuhteiltaan oikea, 
sopusuhtainen, kaunispäinen narttu, oikea-asentoinen, kiinteä selkä, valmis, oikea-asentoinen rinta, 
hyvät raajat, hyvä turkki, kiva luonne, liikkuu oikein. Ylivieska 1.-2.7 Dusan Paunovic, Serbia-
Montenegro NUO ERI 1, PN3. Correct size and proportions, good head and expression, good eyes and 
ears, correct bite, a little free elbows, correct chest, correct angulation, correct moving and 
temperament, correct hair. Seinäjoki 29.7 Markku Santamäki NUO EH 2. Sopivan kokoinen, 
miellyttävä ilmeinen hyvä pää, kookkaat korvat, vahva kaula, suora selkä, hyvät raajojen kulmaukset, 
hyvin hoidettu turkki, käyttäytyy iloisesti, reippaat liikkeet. Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia 
NUO ERI 2, PN4, VARA-SERT. 22 months, good colour and coat, correct teeth, nice head, good ears 
and neck, sufficient strong neck, nice body, good topline, sufficient angulation, sufficient moving. 
Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka NUO ERI 3. Lovely type all over with beautiful head, 
expression and proportions, lovely neck, well angulation front & rear, beautiful topline, strong quarter, 
moves well. Sotkamo 13.8 Vera Smirnova, Viro NUO EH 1. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, vahva 
luusto, hyvä pää, kaula ja selkä, turhan leveä eturinta, kyynärpäissä ulkokierteisyyttä, hyvät etu- ja 
takakulmaukset, erinomainen luonne, hieman löysät takaliikkeet. Pielavesi 27.8 Paula Rekiranta 
NUO ERI 1. Erittäin hyväntyyppinen, tiivisrunkoinen narttu, jolla oikean mallinen hyvä ilmeinen pää, 
kaunis kaula, suora selkälinja, hieman pysty olkavarsi, erinomainen rintakehä, hyvä luusto, kaunis 
turkki, voisi ottaa hieman pidemmän askeleen. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti KÄY ERI 
2. 2 year old female with very pleasing expression, correct head proportions, well angulated in 
shoulders, good strong bone, good reach of neck, level topline, good condition. Seinäjoki KV 4.-5.11 
Stefan Sinko, Slovenia KÄY ERI 1, PN2, SERT, VARA-CACIB. 2 years old, nice type, good head 
with correct bite, good neck & topline, correct angulation on the hind quarter, very nice coat condition, 
correct tail set, moves good. 
 



ROCBEE ELEGANT MINNIE  
FIN47373/04 s. 3.10.2004 i. North Mai’den’s Firefly e. Twigle Gift To Mama 
Näyttelyt: Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti NUO ERI 2. Nice head, pleasing expression, well 
layed down chest, nice spring of rib, good tidy feet, good strength in hind quarters, good bend of stifle, 
moves straight and true. Keminmaa 22.-23.7 Harri Lehkonen NUO ERI 1. Hyvän kokoinen, 
tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu, kaunis pää, riittävästi kulmautuneet raajat, kaunis turkki, 
esiintyy reippaasti, terveet liikkeet. Kemi 25.11 Markku Santamäki AVO EH. Rungon 
mittasuhteiltaan oikea, hyvä ilmeikäs pää, hyvä kaula, hyvä runko, erittäin hyvin kulmautuneet 
eturaajat, oikea rinnan syvyys, lantio-osan tulisi olla suorempi, muuten hyvät takakulmaukset, 
käyttäytyy iloisesti, liikkuu reippaasti, mutta taka-askeleen tulisi olla joustavampi, hyvä turkki, koira 
myöhästyi luokastan! 
 
ROCBEE ETERNAL LOVE 
FIN15862/02 s. 18.2.2002 i. Standard-Bearer Neptunus e. Rocbee Margaret Rose 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Sirkjärvi 21.5 Hannu Palonen 33pist, AVO2. 
 
ROCBEE EVIVA ESPANJA  
FIN47374/04 s. 3.10.2004 i. North Mai’den’s Firefly e. Twigle Gift To Mama 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania KÄY ERI 1, PN4. Well balanced, typical, 
very expressive head, very good neck, back could be stronger, enough deep chest, upstanding front and 
hind quarters, well angulated, well set and carried tail, good general pigmentation, good temperament, 
excellent movement. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti KÄY ERI 1, Pn3, VARA-SERT, 
VARA-CACIB. 2 year old female, presented in excellent condition, soft feminine expression, correct 
stop, good dark eye, well angulated in front and rear, strong bone, moved with drive. Jyväskylä KV 
18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja KÄY ERI 2. Nice moving bitch, she could be a fraction 
shorter in loin, she has a nice head, nice picture. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-
Lehkonen KÄY ERI 3. Aavistuksen matala, mutta tyylikäs narttu, täyteläinen runko, hyvä pään 
profiili, mutta hieman kevyt kuono, hyvät raajojen kulmaukset, kaunis ylälinja, erinomainen turkki, 
vilkas ja iloinen.  
 
ROCBEE GABRIELLE 
FIN21571/05 s. 9.3.2005 i. Rocbee Ambassador e. Rocbee Made With Love 
Näyttelyt: Rovaniemi 4.3 Soile Bister JUN H. Tottumattomasti käyttäytyvä, hieman kevyt narttu, 
jolle toivoisin tyylikkäämmän ylälinjan, pää saa vielä täyttyä, hyvä purenta, riittävät kulmaukset, turhan 
alhainen hännän kiinnitys, ikäisekseen riittävä runko, liikkuu varsin hyvin, kunhan asettuu, tarvitsee 
kehäharjoittelua. Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti JUN EH 4. Nice head, pleasing expression, 
needs more time to develop, also needs more training, if given time and training, should develop into a 
nice bitch. Haukipudas 4.6 Eeva Anttinen JUN EH 2. Feminiininen, sopusuhtainen, pienehkö, 
oikeailmeinen ja -linjainen pää, hyvä kaula, tasainen ylälinja ja vielä matala runko, riittävästi 
kulmautuneet raajat, joissa voisi olla pidempi olkalinja, lantio saisi olla pidempi, rodunomaiset, hieman 
lyhytaskeliset liikkeet, kiiltävä, aavistuksen laineikas, oikeanlaatuinen karvapeite. Keminmaa 22.-23.7 
Harri Lehkonen JUN EH 2. Vielä kesken kehityksen oleva nuori narttu, feminiininen pää, melko hyvä 
etuosa, oikeat mittasuhteet, takaosa voisi olla kulmautuneempi, kaunis turkki, esiintyy hieman 
ujostellen, taka-askel voisi olla pidempi. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti NUO H. 1 year 7 
month old bitch with very pleasing expression, good dark eye, good angulation, correct tight feet, 
would prefer a little bit more reach of neck, displayed nervousness today, would prefer to see more 
drive. 



 
ROCBEE GER FY LLAW  
FIN19546/02 s. 23.3.2002 i. Rocbee Silvery Moon e. Apris Anniina  
Spanieleiden metsästyskokeet: Leppävirta 18.11 ylit Arto Kurvinen tuom Pertti Kotiranta A 2 B 
3 C 3 D 4 E 2 F 2 G 3 yht. 79 p. AVO 3 4,5-vuotiasta wss narttu Siiriä kokeiltiin Kuittisen riistatilan 
maastoissa 4 erässä yht 1 h 25 min. Maastot olivat pusikkoituneita pellonreunamia ja metsää. 
Riistakosketukseen päästiin kerran fasaanilla. Koiran haku on pääosin hidas vauhtista, kattaa maaston 
välttävästi. Saisi monin paikoin olla laajempaa. Ylösajokyky todettiin koiran liikkeelle ajamalla 
fasaanilla. Ylösajo hieman yllätyksellinen. Liikkeelle ajamansa linnun koira ottaa kiinni. Tuo 
suoraviivaisesti ohjaajalle ja luovuttaa käteen. Vesityöskentely todettu vesityössä kuluvalla kaudella. 
Koira tottelee ohjauksia kohtalaisesti, riitatilanteessa kovakorvainen. Kokonaisvaikutukseltaan 
käyttökelpoinen metsästyskoira johon toivoisin huomattavasti enemmän temperamenttia. 
 
ROCBEE HANSU  
FIN21565/05 s. 12.3.2005 i. Rocbee Oliver Twist e. Dirlian Nylon Nancy 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania JUN EH. Typical head with very good 
expression, well set ears, excellent neck, very good topline, well developed chest, upstanding front and 
rear legs, little open front and rear angulation, well set but not always well carried tail in movement, 
movement not enough free, doesn`t show herself properly in movement, good temperament. Kajaani 
29.4 Annaliisa Heikkinen JUN H. Hyväntyyppinen nuori narttu, joka saisi esiintyä rohkeammin, 
kuono-osa saisi olla voimakkaampi, hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä 
karvanlaatu, saisi esiintyä ryhdikkäämmin.  
 
ROCBEE HERMIONE 
FIN21563/05 s. 12.3.2005 i. Rocbee Oliver Twist e. Dirlian Nylon Nancy 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania JUN EH 3. Correct head, well set tail, still 
not enough hard back, needs a bit more chest and forechest, upstanding front and hind quarters, well set 
tail, free movement, needs more practice in shows. Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen JUN H. 
Hyväntyyppinen nuori narttu, joka on kovin ujo luonteeltaan, kuono-osa saisi olla vahvempi, hyvä 
kaula, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, tiivis runko, liikkuu hieman ahtaasti takaa.   
 
ROCBEE HERTHA 
FIN21562/05 s. 12.3.2005 i. Rocbee Oliver Twist e. Dirlian Nylon Nancy 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania JUN ERI 2. Correct head with good 
proportions, well set ears, correct neck, strong back, well developed chest, well angulated, upstanding 
front and rear legs, well set and carried tail, good general pigmentation, free movement, but movement 
could be a bit more dynamic, good temperament. Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen JUN ERI 2. 
Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen nuori narttu, hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautunut edestä ja 
takaa, hyvä runko, liikkuu hyvin, hyvä luonne. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti NUO EH 2. 
16 months old bitch with good head proportions, good dark eye, proper stop, correct bite, good 
angulation, nice tight feet, on the move moved quite close today, I would prefer to see more drive. 
 
ROCBEE HILLA  
FIN21566/05 s. 12.3.2005 i. Rocbee Oliver Twist e. Dirlian Nylon Nancy 
Näyttelyt: Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen JUN EH. Hyvän tyyppinen, joskin hieman 
matalaraajainen nuori narttu. hyvä pää ja kaula, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, tiivis runko, 
köyristää lanneosaa, hyvät takakulmaukset, saisi olla rohkeampi.  



 
ROCBEE ISABELLA  
FIN30425/02 s. 25.6.2002 i. Rocbee Silvery Moon e. Boniton Gaya 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania VAL ERI 1, PN2, VARA-CACIB. Correct 
head, well set ears, enough long back, very good topline, enough deep chest, well angulated, well set 
and carried tail, very good movement, good temperament. Pietarsaari 16.7 Hannele Jokisilta VAL 
ERI 2, PN2. Erinomainen, narttumainen kokonaisuus, hyvä pää, riittävä kaula, sopusuhtaisesti 
kulmautunut edestä ja takaa, voimakas luusto, erittäin voimakas, lähes turhan pyöreä runko, hyvä karva 
ja luonne, hieman painunut selkä liikkeessä, liikkuu hyvin.  
 
ROCBEE ISADORA  
FIN27823/05 s. 26.4.2005 i. Benton Olympic Gold e. Tres Allantes Antoinette 
Näyttelyt: Lahti KV 22.-23.4 Hans Lehtinen JUN EH 3. Hyvin kehittynyt narttu, sopiva luusto, 
hyvät takakulmaukset, pää liian lyhyt ja ilme pitäisi olla parempi, turhan lihavassa kunnossa.  
 
ROCBEE IT MUST BE 
FIN27821/05 s. 26.4.2005 i. Benton Olympic Gold e. Tres Allantes Antoinette 
Näyttelyt: Kouvola 19.8 Jef Verrees, Belgia JUN EH 2. 15 months old, rather skinny, doesn’t feel 
very comfortable in the ring, good head, correct topline, enough angulation, good summer coat, moved 
well but needs a lot of show training. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja JUN H. En ung tik som 
behöver mer självforhande, hon kunde heft mera substans, feminint huvud med bra uttryck, god kropps 
längd och bra vinklar men visar sig inte till sin för del varken I stående och gående. Hyvinkää 21.10 
Joy Hartley, Iso-Britannia JUN ERI 3. Lovely head and expression, lovely outline, everything is 
there in the right places, she just needs time, movement good when settled. Valkeala 12.11 Elena 
Ruskovaara NUO EH 2. Erittäin feminiininen, oikeat mittasuhteet ja linjat omaava viehättävä narttu, 
hyvä luusto, hiukan pitkävarpaiset etukäpälät, hyvänmallinen pää, hiukan pyöreät silmät, hyvin 
rakentunut takaosa ja sopivasti runkoa, toivoisin viistomman olkavarren, kaunis kaula, liikkuu hyvällä 
sivuaskeleella mutta voisi esiintyä vapaammin ja käyttää häntää paremmin, erittäin lupaava narttu. 
Tampere 6.12 Raija Tammelin NUO EH 1. Feminiininen, hyvät mittasuhteet runossa ja päässä, 
hieman voimakas otsapenger ja syvä kallo, suuret tummat silmät, alaleuan tulee vielä voimistua, 
seistessä hyvä ylälinja, luisu lantio, ikään riittävä rungon tilavuus, voimakkaat taka- niukat 
etukulmaukset, liikkuu hieman korkealla etuaskeleella, kapeasti takaa ja leveästi edestä, hyvä karva ja 
hapsut. 
 
ROCBEE JULIANA  
FIN35140/02 s. 6.7.2002 i. Rocbee Ambassador e. Twigle Gift To Mama 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania AVO ERI 2. Correct head with good 
proportions, well set ears, correct neck, back may be stronger, not enough chest, well angulated, free 
movement, good temperament. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen AO ERI 2. 
Tiivis, tanakka narttu, hyvä pään profiili mutta pää voisi olla aavistuksen pidempi, kauniit silmät, 
melko niukat raajojen kulmaukset, liikkuu kuitenkin tarpeeksi vetävästi, syvä tilava rintakehä, kaunis 
turkki, pieni hoikistuminen voisi tehdä kokonaisuuden hieman jalommaksi.  
 
ROCBEE KIND OF MAGIC  
FIN30543/05 s. 22.5.2005 i. Rocbee Niles Smiles e. Rocbee Danielle 
Näyttelyt: Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen JUN ERI 1, PN1, SERT, ROP. Erittäin hyvän 
tyyppinen nuori narttu, hyvin tasapainoinen, kaunis pää ja kaula, etuosa voisi olla paremmin 



kulmautunut, hyvä runko ikäisekseen, hyvä turkki, luusto voisi olla hieman vankempi, liikkuu ja 
esiintyy hyvin. Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti JUN ERI 2. Nice head, pleasing expression, 
good spring of rib, good strength behind, showing plenty of reach and drive in movement, would like to 
see little more spring in the pasterns. Haukipudas 4.6 Eeva Anttinen JUN EH 3. Feminiininen, 
hieman pitkärunkoinen, oikealinjainen ja -ilmeinen pää, isohkot korvat, hyvä kaula, suora ylälinja, 
hyvä runko, suorahkot olkavarret, hyvät tassut, vapaat rodunomaiset liikkeet, oikeanlaatuinen, kiiltävä, 
suora karvapeite. Rovaniemi KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 1, PN2, VARA-SERT. 
Good type, feminine head and expression, bit upright shoulders, good balance and substance, well 
angulated hind legs, nice coat, moved well but would prefer more reach. Ylivieska 1.-2.7 Dusan 
Paunovic, Serbia-Montenegro JUN ERI 2, PN2, VARA-SERT. Correct, little long female, typical 
female head, good eyes and ears, good bite, excellent neck, good chest and forechest, good, little long 
topline, excellent rear, in excellent condition, position of rear legs must be better, excellent hair, 
excellent temperament. Savonlinna 8.-9.7 Raija Tammelin JUN EH 1. Feminiininen, oikealinjainen 
pää, hyvä ilme, hyvä kaula, suora ylälinja, selän tulee jäntevöityä, jyrkkä lantio, riittävän tilava runko, 
hyvä luusto ja takakulmaukset, hieman kapea reisi, olkavarsi saisi olla viistompi, kauniit sivuliikkeet, 
takaliikkeiden tulee jäntevöityä, kaunis karva, miellyttävä luonne. Sotkamo 13.8 Vera Smirnova, 
Viro JUN ERI 1, PN3, SERT. Erittäin hyväntyyppinen, sopivankokoinen, hyvä luusto, kaunis ilmeikäs 
pää, pitkä kaula, vahva selkä, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, hyvät raajat, rodunomaiset 
liikkeet. Pielavesi 27.8 Paula Rekiranta JUN ERI 1, PN2, SERT. Tyypiltään ja mittasuhteiltaan 
erinomainen nuori narttu, kaunis feminiininen pää, hyvä kaula, hyvät kulmaukset, ikäisekseen hyvä 
runko, oikea turkin laatu, liikkuu hyvin. 
 
ROCBEE KIR ROYAL  
FIN30544/05 s. 22.5.2005 i. Rocbee Niles Smiles e. Rocbee Danielle 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania PEK 1 KP, VSP-pentu. Bitchy head with 
very nice expression, well set ears, good topline, still needs a bit more chest, upstanding legs, well set 
tail but carried a bit too high in movement, correct movement, very nice temperament. Rovaniemi 4.3 
Soile Bister JUN EH 2. Vahvaluustoinen, hyvin kehittynyt narttu, joka on hieman löysässä kunnossa ja 
selkä pettää sekä seistessä että liikkeessä, varsin hyvä pää, kaunis pitkä kaula, hyvät kulmaukset, voisi 
olla lyhyempi lanneosaltaan, erittäin hyvät liikkeet. Muurola 22.4 Markku Santamäki JUN ERI 1, 
PN1, SERT, ROP. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä pää ja ilme, riittävä luusto, hyvä 
rinnan syvyys, polvikulmaus voisi olla voimakkaampi, erinomaiset liikkeet, käyttäytyy hyvin. Oulu 
13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti JUN ERI 3. Very pleasing expression, nice dark eyes, well layed 
down chest, nice spring of rib, good strong hind quarters, moved straight and true with plenty of reach 
and drive. Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta JUN ERI 1. Erinomainen narttumainen kokonaisuus, 
hyvä pää ja ilme, toivoisin voimakkaammat etukulmaukset, sopiva luusto, hyvä runko, normaalit 
takakulmaukset, oikeanlaatuinen karva, joka ei täydessä pituudessaan, hyvät takaliikkeet, hieman leveä 
edestä. Rovaniemi KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari JUN ERI 2, PN3. Good type, feminine head 
and expression, would prefer better shoulder placement, good balance and substance, well angulated 
hind legs, she is a sound mover.  Ylivieska 1.-2.7 Dusan Paunovic, Serbia-Montenegro JUN ERI 1, 
PN1, SERT, VSP. Good type, good size and proportions, excellent head, good eyes and ears, good bite, 
correct front, correct chest, a little long but correct topline, good rear, good moving and temperament, 
good hair. Keminmaa 22.-23.7 Harri Lehkonen JUN ERI 1, PN3, SERT. Hyvän kokoinen, tyylikäs 
nuori narttu, kaunis pää, oikeat mittasuhteet, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis turkki, erinomainen 
temperamentti ja liikkeet. Sodankylä 12.8 Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 1, PN2, SERT. 
Erittäin kaunis, hyvin kehittynyt ja hyvärakenteinen nuori narttu, erinomainen pää, tummat silmät ja 
kaunis ilme, rintakehässä jo mukavasti syvyyttä ja tilavuutta, hyvät raajojen kulmaukset ja vakaat 



liikkeet, oikealaatuinen, kaunis turkki ja kirkkaat värit, esiintyy iloisesti. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-
Doyle, Irlanti NUO ERI 1. Pleasing young bitch, lovely feminine expression, head with correct 
proportions, correct dark eye and bite, good reach of neck, well placed shoulders, good bone, moved 
with drive. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 1, SERT. Erittäin 
kaunis, tasapainoinen ja linjakas narttu, jolla erinomaiset vetävät liikkeet, erittäin kaunis jalo pää, 
tummat silmät, kaunis ilme, eturinnassa voisi olla hieman enemmän täytettä, kaunis ylälinja, 
rintakehässä tarpeeksi syvyyttä ja tilavuutta, erinomaiset takakulmaukset, kaunis turkki.  
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Rovaniemi 6.8 Pekka Tuomi 25pist, AVO3. Rovaniemi 3.9 
Kari Pinola 42pist, AVO1. 
 
ROCBEE KOHINOOR  
FIN30542/05 s. 22.5.2005 i. Rocbee Niles Smiles e. Rocbee Danielle 
Näyttelyt: Tuusjärvi 18.2 Leila Kärkäs PEK 1 KP, ROP-pentu. Tasapainoinen, hyvässä 
kehitysvaiheessa oleva narttu, jolla kaunis, hyväilmeinen pää, liikkuu hyvällä, riittävällä 
askelpituudella, tasapainoiset kulmaukset, lupaava, miellyttävä luonne, mutta tarvitsee lisää harjoitusta, 
miellyttävä luonne. Kerimäki 11.3. Jorma Silta JUN EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen nuori 
narttu, sillä on hyvä selkä, rintakehä vielä matala ja kapea, hyvät raajat, hyvä luonne, hyvät liikkeet. 
Mikkeli 25.3 Marjo Jaakkola JUN EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä pää, riittävä luusto ja 
eturinta, ylälinja voisi olla rodunomaisempi, köyristää herkästi, takakulmaukset voisivat olla 
selvemmät, liikkuu kuitenkin hyvällä askeleella ja edestä melko tiiviisti. Kajaani 29.4 Annaliisa 
Heikkinen JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvin liikkuva nuori narttu, hyvä pää ja kaula, etuosa 
saisi olla paremmin kulmautunut, samoin takaosa, tiivis runko, hyvä turkinlaatu, miellyttävä luonne. 
Joensuu 27.5 Theo Leenen, Belgia JUN ERI 1, PN2, SERT. 1 year old, nice type, needs to mature, 
nice feminine head and typical expression, good neck, shoulders and topline, chest not yet deep 
enough, underline stucked up, well angulated, nice coat, moves well. Joensuu 28.5 Eeva Rautala JUN 
ERI 1, PN4. Erittäin hyvän tyyppinen ja -kokoinen narttu, jolla kaunis feminiininen pää, tummat 
silmät, hyvä selkä, riittävä luusto ja kulmaukset, kaunis väri ja karva, liikkuu tasapainoisesti ja 
yhdensuuntaisesti, hyvä luonne.  
 
ROCBEE KRISSE  
FIN32554/05 s. 22.5.2005 i. Don's Fly Me To The Moon e. Rocbee Daylight Illusi 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja JUN EH 3. Nice typed bitch, 
but needs to be trained she and the owner, needs time to learn, but she is nice and typed. 
 
ROCBEE MY OWN FUUGA FIN MVA  
FIN25732/98 s. 22.5.1998 i. Amityvill’s Xylitol e. Rocbee Vienna Waltz 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania VAL ERI 2. Correct head, well set and 
carried ears, excellent topline, well developed chest, well angulated, well set and carried tail, free 
movement. Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen VAL ERI 1, PN3. Kauniissa kunnossa oleva narttu, 
hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hieman suora edestä, erinomainen runko, liikkuu ja esiintyy hyvin. Tuuri 
17.-18.6 Jorma Silta VET ERI 1, PN2, ROP-veteraani. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, 
jolla erittäin hyvä ylälinja, syvä, voimakas rintakehä, hyvä luusto, olkavarsi saisi olla pidempi, hyvät 
takakulmaukset, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Joensuu 27.5 Theo Leenen, Belgia VET ERI 1, PN1, 
VSP, ROP-veteraani. 8 years old, nice head, eyes dark enough, good neck, shoulders and topline, well 
angulated, good feet, bones and pastern, strong body, nice coat and moves well. Joensuu 28.5 Eeva 
Rautala VET ERI 1, PN1, VSP, ROP-veteraani. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, hyvänmuotoinen pää, 
pitkä kaula, hieman suora ylälinja, tilava runko, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvässä kunnossa oleva 



veteraaninarttu, jolla tehokkaat pitkät liikkeet. Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia VET ERI 1, 
PN1, ROP, ROP-veteraani. 8 years, excellent type, good size and coat, correct teethe, excellent head, 
good neck, correct in the front and body, good angulation, good moving. Kuopio 5.8 Stelios 
Makaritis, Kreikka VET ERI 1, PN 3, ROP-veteraani. Beautiful type all over, lovely head & 
expression, lovely body development, beautiful angulations front & rear, beautiful body, lovely topline, 
moves very well and sound. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen VET ERI 2. 8-vuotias erinomaisessa 
kunnossa oleva veteraani jolla on kaunis pää ja viehättävä ilme, hyvä kaula, suora selkälinja ja 
korkealle kiinnittynyt häntä, sopiva raajalusto, hyvät kulmaukset, liikkuu ikäisekseen hyvin, esitetään 
hyvin. Sotkamo 13.8 Vera Smirnova, Viro VET ERI 1, PN2, ROP-veteraani. Erittäin 
hyväntyyppinen, sopivankokoinen, erinomaisessa kunnossa oleva veteraaninarttu jolla on kaunis pää ja 
hyvä ilme, hyvä eturinta, hieman matala rintakehä, hyvät etu- ja takakulmaukset, kauniit käpälät, 
hieman ahtaat liikkeet takaa, hyvät sivusta. Pielavesi 27.8 Paula Rekiranta VET ERI 1, PN3, ROP-
veteraani. Oikealla spanieli asenteella esiintyvä hyväkuntoinen veteraani narttu, kauniit pään linjat, 
hieman niukka otsapenger, erinomainen runko, raajat ja kulmaukset, ikä näkyy liikkeessä, miellyttävä 
vanha rouva. 
 
ROCBEE NEW LOOK  
FIN25027/03 s. 16.4.2003 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Rocbee After You  
Näyttelyt: Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti AVO ERI 2. Nice head, pleasing expression, good 
depth of chest, good spring of ribs, good bend of stifle, would like to see better movements coming and 
going.  
 
ROCBEE NOUGAT  
FIN38450/05 s. 23.6.2005 i. Rocbee Pink Panther e. Rocbee Amiable 
Näyttelyt: Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta JUN EH 3. Sopivan kokoinen, hyvin narttumainen 
kokonaisuus, päässä hyvät linjat, toivoisin voimakkaammat etukulmaukset, kokoon nähden sopiva 
runko, hyvä luusto ja takakulmaukset, oikeanlaatuinen karva, joka ei vielä täydessä pituudessaan, 
luonne tulisi olla avoimempi, hyvät takaliikkeet, leveä edestä. Savonlinna 8.-9.7 Raija Tammelin 
JUN EH 2. Feminiininen, hyvät mittasuhteet, kauniit pään linjat ja hyvä täyteläisyys, suora ylälinja, 
luisuutta lantiossa, riittävä rungon tilavuus, hyvä luusto, polvikulmaa voisi olla hieman enemmän, saisi 
liikkua paremmalla takapotkulla, hyvä karva ja hapsutus. Mäntyharju 13.8 Annaliisa Heikkinen JUN 
EH 2. Hyväntyyppinen nuori narttu jolla hyvä pää ja kaula, voisi olla hieman paremmin kulmautunut 
edestä, tiivis runko, riittävät takakulmaukset, luusto voisi olla vankempi, liikkuu hyvin takaa, edestä 
hieman löysästi, hyvä karvanlaatu ja väri. Heinola 20.8 Harri Lehkonen JUN EH 1. Vielä kesken 
kehityksen oleva, hyvän kokoinen narttu, kaunis pää, oikeat mittasuhteet, hyvin kulmautuneet raajat, 
lyhyt, oikealaatuinen turkki, vielä hieman pentumaiset liikkeet ja saisi esiintyä itsevarmemmin, 
tarvitsee aikaa. Mikkeli KV 29.-30.7 Eugen Megelea, Romania JUN ERI 2, PN4. Feminine head, a 
bit finer boned, ribcage could be a bit wider, good angulations, moving well, nice temper. Kuopio 5.8 
Stelios Makaritis, Kreikka JUN ERI 2. Beautiful type all over wit lovely head and expression, 
beautiful neck, lovely shoulder, I prefer better upper arm, lovely body development, beautiful topline, 
lovely back end, she moves really well. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja 
NUO EH 4. Feminine bitch, needs more better coat condition and better movement, she is ok with head 
and proportions. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen NUO EH. Vahva, hieman 
matala narttu, hyvä pään profiili, mutta pää voisi kokonaisuudessaan olla hieman jalompi, pyöreät 
silmät, pysty lapa ja olkavarsi, hyvä selkälinja, täyteläinen rintakehä, karva vielä lyhyttä ja käytös 
tottumatonta ja hieman ujoa.  
 



ROCBEE NOT FOR SALE KANS & FIN & RUS MVA 
FIN36226/98 s. 30.7.1998 i. Llawen Gopher e. Rocbee Dolly Parton 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Ristiina 4.6 Heikki Vesikko AVO0. 
 
ROCBEE OFELIA 
FIN46934/05 s. 10.9.2005 i. Don's Fly Me To The Moon e. Rocbee New Look 
Näyttelyt: Vesilahti 6.8 Marjo Jaakkola JUN EH 1. Erittäin hyväntyyppinen feminiininen, kuono-osa 
voisi olla vahvempi, hyvä kaula, eturinnan tulee kehittyä, riittävä luusto kokoon nähden, rungon tulee 
vielä kehittyä, riittävät takakulmaukset, tulee vielä kehittyä kauttaaltaan, hyvä luonne. 
 
ROCBEE OO LA LA  
FIN25032/03 s. 16.4.2003 i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Rocbee Cleopatra 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania AVO, ERI1, PN1, VSP, SERT, CACIB. 
Excellent general appearance, excellent temperament. Correct, very expressive head. Well set ears, 
good top and underline. Well angulated. Well set and carried tail. Excellent movement, very good coat. 
Sotkamo 13.8 Vera Smirnova, Viro AVO EH 2. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä luusto, kaunis 
narttumainen pää, hieman pehmeä selkä ja takaluisu lantio, hyvä rintakehä ja raajat, kaunis turkki, 
liikkeet voisivat olla tehokkaammat. 
 
ROCBEE O`THELMA  
FIN46939/05 s. 10.9.2005 i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee New Look 
Näyttelyt: Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä PEK 2. Very good proportions 
of the head, neck and body, chest should be wider in front, movement enough light, powerful and 
parallel, dog needs ring training, correct temperament. Hamina 13.-14.5 Kirsi Nieminen PEK 1 KP, 
ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, reippaasti esiintyvä pentu, kuono-osa saisi olla pidempi ja 
alaleuka voimakkaampi, erittäin hyvä kaula ja ylälinja, oikea rinnan syvyys ja runko, hyvät 
kulmaukset, liikkuu hyvin, esitetään erittäin hyvin. Savonlinna 8.-9.7 Raija Tammelin JUN EH 3. 
Feminiininen, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää, miellyttävä ilme, hieman suuret korvat, kaunis 
kaula, seistessä melko hyvä ylälinja, liikkeessä lanne kohoaa, lihaksikas hieman kapea reisi, hyvä 
luusto, olkavarsi voisi olla viistompi, polvikulma selvempi, hyvät sivuliikkeet, kinnerahdas ja hieman 
leveä edestä, hyvä karva, väri ja hapsutus, miellyttävä luonne. Kotka 29.-30.7 Maudie Burge, Irlanti 
JUN H. The head is correct & earset, good pigment, nice reach & neck, a little bit wide in front, good 
topline & tailset, good bend of stifle, hard to assess the movement. Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, 
Belgia JUN EH 2. Very happy young female, need more substance overall, beautiful feminine head 
with elegant neck, topline still too weak, good tailset, need more ribbing and more angulation, she will 
be better when be older, good movemenr with good tailaction. Kouvola 19.8 Jef Verrees, Belgia JUN 
ERI 1, PN3. 11 month old, lovely temperament, nice head, good reach of neck, level topline and 
correct tail, good coat texture, enough angulation for her age, moved well. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, 
Norja JUN EH 2. Ett år gammal tik med elegant och härligt temperament, välformat huvud, god hals, 
bra kropp för alder men behöver mycket tid för ett utveklas, bra visad. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, 
Iso-Britannia JUN EH 4. I would like a little more depth to her muzzle and a little more bone, good 
front, neck and shoulders, correct length of back, good hindquarters, movement a little erratic. 
Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara JUN EH 3. Tyypiltään oikea reipas, kaunislinjainen feminiininen 
narttu, erittäin kaunis pää ja ilme, erinomainen ylälinja, kovin niukat eturaajojen kulmaukset ja eturinta 
puuttuu, tarpeeksi runko tähän ikään, etuliike saa tiivistyä, liikkuu sivusta hyvällä askelpituudella ja 
joustolla, korkea-asentoinen häntä liikkeessä, erittäin lupaava, tarvitsee aikaa kehittyäkseen rungoltaan, 
esitetään edukseen.  



 
ROCBEE O`VENETZIA  
FIN46935/05 s. 10.9.2005 i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee New Look 
Näyttelyt: Haukipudas 4.6 Eeva Anttinen PEK 1 KP, ROP-pentu. Feminiininen, sopivan kokoinen, 
aavistuksen pitkärunkoinen, oikeailmeinen pää, hieman suuret korvat, sopusuhtainen runko, oikea 
ylälinja, riittävästi kulmautuneet raajat, hyvät tassut, normaalit liikkeet, hyvä hännän asento, 
oikeanlaatuinen ja -värinen karvapeite. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti JUN EH 2. 13 
month old bitch, lovely feminine expression, correct bite, good dark eye, good reach of neck, a little 
unsteady on move today, seemed a little nervous, hopefully that will disappear with ringtraining. 
 
ROCBEE TAMBOURINE  
FIN41308/03 s. 9.9.2003 i. Don’s Fly Me To The Moon e. Apris Carmen 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania AVO H. Shy. Correct head, well set ears, 
correct neck, still not enough strong back, needs more chest, free elbows, well set but badly carried tail 
in movement, doesn`t show herself properly when standing and moving.  
 
ROCBEE VICTORIA 
FIN14427/04 s. 15.1.2004 i. Rocbee Niles Smiles e. Rocbee Danielle 
Näyttelyt: Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti AVO ERI 1, PN2, SERT. Very good head, very 
pleasing expression, good spring of  rib, over all very balanced bitch, good bend of stifle, moves 
straight and true with plenty of drive. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti AVO EH 2. 2 year 
old bitch, good dark eye, correct bite, good reach of neck, well angulated shoulders also good 
angultions in rear, good bone overall, moved a little close behind today. 
  
ROCBEE YO-YO  
FIN39851/04 s. 3.6.2004 i. Don’s Fly Me To The Moon e. Rocbee Yeah Yeah Yeah 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania NUO EH 3. Well sized head, but a little bit 
too strong, level topline, very good chest, well angulated, well set and carried tail, good movement, 
shows herself very badly when standing, a little bit too shy. Tuusjärvi 18.2 Leila Kärkäs NUO ERI 1, 
PN1, SERT, ROP. Hyvät mittasuhteet, pää voisi olla jalompi, hieman pyöreyttä silmissä, liikaa huulia 
ja hieman leveä kallo, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoinen hyvä rakenne, eturinnan tulee vielä täyttyä, 
liikkuu hyvällä tasapainoisella askeleella, antaa käsitellä hyvin, mutta jännittää hieman tilannetta, hyvä 
karva. Kerimäki 11.3 Jorma Silta NUO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, aavistuksen 
voimakaskuonoinen narttu, hieman kaulanalusnahkaa, riittävä rintakehä, hyvät raajat, hyvä turkki ja 
luonne, liikkeessä pientä pehmeyttä selässä. Mikkeli 25.3 Marjo Jaakkola NUO EH 1. Erittäin hyvän 
tyyppinen, hieman vahva pää, voisi olla narttumaisempi, hyvä kaula ja ylälinja, luusto voisi olla 
vahvempi kokonaisuuteen nähden, syvä rintakehä, hieman lyhyt rintakehä ja pitkähkö lanneosa, 
tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, 
Valko-Venäjä NUO ERI 2. Very short upper arm, very good proportions of head, neck and body, 
correct expression, chest should be wider in front, loin should be shorter, upper arm short and straight, 
excellent temperament, movement powerful and light, but time to time the dog shows passage. 
Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen NUO EH 3. Hyvän tyyppinen sopusuhtainen narttu, pää saisi olla 
feminiinisempi, hyvä kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, tiivis runko, voisi liikkua 
pidemmällä askeleella, hyvä luonne. Joensuu 27.5 Theo Leenen, Belgia NUO EH 1. Quite heavy 
bitch, nice feminine head, complete scissors bite, well set ears, good neck and shoulders, could have 
stronger topline, lightly slooping croup, well angulated, nice coat, moves well. Joensuu 28.5 Eeva 
Rautala NUO ERI 3. Voimakas, hyvän tyyppinen narttu, toivoisin hieman elegantimman pään, hyvä 



kaula ja selkä, tilava runko, vahva luusto, riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana, hieman paksut 
huulet, liikkuu vetävällä askeleella. Savonlinna 8.-9.7 Raija Tammelin AVO H. Vankka, hyvät 
mittasuhteet omaava jo hieman urosmainen narttu, jonka pää voisi olla jalompi, hieman syvä kallo, 
lempeä ilme, kaunis kaula, seistessä hyvä ylälinja, pitkä oikea-asentoinen lantio, polvikulmaa voisi olla 
enemmän, saisi liikkua paremmalla takapotkulla ja jäntevämmin kaikista suunnista, hyvä karva, 
miellyttävä luonne. Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia AVO ERI 2. Beautiful type with lot of 
substance, well shaped head but prefer more feminine, good neck, topline could be stronger, angulation 
in fore head could be better, good ribbing and depth of chest, good tailset, good movement, good drive 
and tail action.  
  
ROCBEE ZOMMAREN E KORT  
FIN34217/04 s. 11.6.2004 i. Rocbee Kosmic Power e. Rocbee After You 
Näyttelyt: Salo 8.7 Leila Kärkäs AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, jolla kaunis pää, 
hieman pysty olkavarsi, hieman leveäasentoiset eturaajat, hyvä runko, lyhyt ja luisu lantio, joka 
vaikuttaa myös takaliikkeeseen, liike jää lyhyeksi, tasapainoiset, riittävät kulmaukset, hyvänlaatuinen 
karva, trimmauksen jälki näkyy paikkapaikoin, miellyttävä luonne.  
 
RWYN LILYOFTHEVALLEY KANS & FIN & S & LV & RUS MVA 
FIN/38006/96 s. 1.5.1996 i. Rwyn Vintage Year e. Rwyn Notre Dame 
Tottelevaisuuskokeet: 

Pvm Paikka Tuomari Tulos Pist. 
6-8-2006 Tampere Aino Juhantalo-Kakkola EVL0 103,5 

 
SNOWY FINNISH GIRL OUR LOYAL WELSH 
FIN33887/07 s. 20.4.2006 i. Gravelfarm's Famousse Grouse e. Undeg Our Loyal Welsh 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia 5-7kk PEK 1 KP, PN2. Pretty bitch with nice 
dark eye, lovely front and feet, correct length of back, good hind angulation, lovely short hocks, moved 
well with drive, very good for age. 
 
SONIARUS APPLE SCRUFF 
FIN42434/03 s. 29.9.2003 i. Boniton High Hopes e. Milfeddyg Dewino 
Näyttelyt: Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka AVO ERI 2. Nice head type, lovely expression, 
nice neck, I prefer better angulation in front, nice topline, well angulated in rear, nice body, moves 
really well. 
 
SPARKLECREAKS HIGHLIGHT  
FIN51799/04 s.25.11.2004 i. Sweetie-Pie Famoso e. McTwister`s Wet And Wild 
Näyttelyt: Vaasa 29.-30.4 Gerry Hickey, Irlanti JUN H. Feminine head, good neck, very difficult to 
judge as she has no experience nor has the handler, her movement seems ok but she needs to learn.  
 
SPARKLECREAKS HURRICANE  
FIN51798/04 s.25.11.2004 i. Sweetie-Pie Famoso e. McTwister`s Wet And Wild 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia NUO EH 3. Sweet head, kind expression, dark 
eye, good bite, reasonable shoulders and lower forearm, well balanced and moved well, good legs and 
feet.  
Spanieleiden metsästyskokeet: Elimäki 25.2 ylit & tuom Arto Kurvinen A 3 B 5 C 2 D 2 E - F 2 G 
2 yht 64 p. AVO 0 Vuoden vanhaa walesinspringerspanielia kokeiltiin Mustialan kartanon lumisissa 



metsissä ja taimikoissa kahdessa erässä yksi tunti. Lunta noin 40 - 50 cm. Riistakosketuksia kahdeksan 
koiran ylösajamilla fasaaneilla. Lilin haku oli välillä ohjaajaan tukeutuvaa muuttuen ennen ja jälkeen 
riistakosketuksien itsenäisemmäksi. Kattoi maaston kohtalaisesti. Ylösajokyky todettiin kahdeksalla 
fasaanilla ollen erinomainen. Näistä kaksi haulikonkantaman ulkopuolelta. Ensimmäistä noutaessa otti 
neljä ylösajoa. Löytyi vahvasti tuettuna. Pienen nyppimisen jälkeen hyvällä otteella käteen. Toisen 
saaliin Lili otti ampumatta kiinni ja ensimmäisen uusinta. Vesityöskentelyä ei todettu jäätilanteen 
vuoksi. Tottelevaisuus rakoili pahasti peräänmenojen takia. Hyvänenäinen spanieli, joka tarvitsee 
aktiivista tottelevaisuuskoulutusta.  Mouhijärvi 14.10 ylit Ari Metsäranta tuom Mauri Koivuporras 
A 2 B 4 C 3 D 3 E 3 F 1 G 2 yht 74 AVO 3 Liliksi kutsuttua nuorta welssinarttua kokeiltiin yhdessä 
koe-erässä yksi tunti. Maastoina pusikoitunut hakkuuaukea ja sitä ympäröivät metsiköt. Koiran haku 
vapaamuotoista risteilyä, jota nenä vahvasti vie. Haun pitäminen haulikonkantaman sisällä tuottaa 
vaikeuksia. Ylösajokyky todetaan kolmella ylösajolla hyväksi. Lisäksi koira karkottaa hakualueen 
ulkopuolelta fasaanin ja lähtee perään (n.3min.) Ensimmäisestä ylösajosta ohjaaja ampuu ohi, toisesta 
pudotetaan lintu ryhmän toimesta. Ensimmäisen linnun ylösajon jälkeen koira linnun perään käskyistä 
piittaamatta. Ottaa linnun kiinni (n.150m) ja tuo ohjaajalle käteen. Käyttää kerran maassa tuodessaan. 
Luovutus ohjaajan edessä istuen. Toisen, ohjatun ylösajon, jälkeen suoraan noutoon. Pyörittelee ennen 
kuin ottaa suuhunsa. Tuo verkkaisesti ohjaajalle, luovutus edessä istuen. Vesityöskentely todettu 
vesityökokeessa. Tottelevaisuus koiran ongelma. Päästessään riistan hajuille ei kuuntele ohjaajaa 
yhtään. Kokonaisvaikutukseltaan metsästämisen makuun päässyt nuori koira, jonka tottelevaisuus 
vaatisi huomattavaa parantamista. Kärkölä 25.11 ylit Pertti Kotiranta tuom Heimo Ranta Ohjaaja 
keskeytti, koska koira ei pysynyt käsissä. Kärkölä 26.11 ylit & tuom Pertti Kotiranta A 2 B 3 C 3 D 
2 E 3 F 1 G 2 yht. 61 AVO 0 Lili nimistä 2 vuotiasta wss narttua kokeiltiin Koiviston fasaanitilan 
maastoissa kahdessa erässä yhteensä 1 h. Lilin haku on sopivan vauhtista risteilyä, joka on 
harvakuvioista, ei täysin kata maastoa, Lili käy myös liian usein aivan liian kaukana ohjaajasta 
piittaamatta. Ylösajokyky todettiin kerran kuusen oksien alta koiran ylösajamilla kahdella fasaanilla. 
Ylösajo oli tosi hyvin ennakoitavissa. Ohjaaja ampui niistä toisen, Lili ylösajosta toisen perään, saa sen 
kiinni n. 100 m:n päässä. Tuo hyvällä oteella n. 5 m:n päähän ohjaajasta, jatkaa noutoa perille saakka, 
vasta useiden käskyjen jälkeen. Lähetetään noutaman ammuttua lintua. Löytää sen nopeasti, nouto 
samanlainen kuin ensimäinenkin. Vesityö todettu kuluvalla kaudella. Lili ei tällä kertaa ollut  
yhteistyöhaluinen, vaan kulki omia polkujaan. Riistalle pyrkivä koira ei paljon piitannut siitä missä 
ohjaaja liikkui. Kun riista noudoissa tulee käteen, ja koira haussa saadaan pysymään lähempänä, 
päästään palkintosijoille. 
 
STANDARD-BEARER FAIRYTAIL MYWAY  
FIN30095/05 s. 26.3.2004 i. Hammalgårdens Pennies In My Pocket e. Standard-Bearer Riverdance 
Näyttelyt: Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi AVO EH 2. Bra huvud och 
uttryck, litet stora öron, bra proportioner men lite lätt byggd och flat i bröstkorgen, välvinklad, litet 
platta framtassar, är inte på sitt bästa humör, kanske på grund av sin vattensvans som stör henne i 
rörelse. �
 
STANDARD-BEARER FEENIX FIN MVA 
FIN30096/05 s. 29.3.2004 i. Hammalgårdens Pennies In My Pocket e. Standard-Bearer Riverdance 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti NUO ERI 1, PN2, SERT, VARA-CACIB. 
Oikeantyyppinen, sopivankokoinen narttu, jolla erittäin kaunis pää kaikkine yksityiskohtineen, hyvä 
kaula ja selkälinja, hyvä etuosa ja rinnan syvyys, sopivasti kulmautunut, harmoninen rakenne, hyvät 
käpälät, kaunis väritys ja oikea karvanlaatu, voisi liikkua hieman leveämmin takaa ja kiinteämmin 
edestä. Ruovesi 17.4. Kirsi Nieminen AVO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Erinomaista rotutyyppiä oleva 



narttu, jolla hyvä pää ja ilme, hyvä eturinta, syvä rintakehä ja täyteläinen runko, hieman alhainen 
hännän kiinnitys, liikkuu hyvin, esitetään erinomaisesti. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia 
AVO EH 3. Very typical welsh head with kind dark eye, adequate neck, little upright in shoulder, 
lacking angulation in lower forearm, overall however very typical welsh bitch who moved reasonably 
well. Helsinki 15.-16.7 Merja Järnstedt AVO EH 1. Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, jolla 
hyvä pää, kaula ja ylälinja, riittävä luusto, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut sekä eturinta ja 
rintakehä täyteläisemmät, hyvä takaosa, kaunis turkki, hyvät sivuliikkeet, etuliikkeet hieman epävakaat. 
Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja AVO EH 2. En sngg tik som inte visar up sig helt i rörelse, bra 
storle, mycket bra huvud och uttryck, bra längd på alsen och kropp, utmärkt könsprägel. Kihniö 16.9 
Soile Bister AVO ERI 1, PN1, SERT, FIN MVA, VSP. Hyvin kaunis tasapainoinen feminiininen 
narttu, kaunis pää ja ilme, lavat voisivat olla viistommat ja sen myötä niskalinja tyylikkäämpi, 
erinomaiset mittasuhteet, eturinta saa vielä täyttyä, ernomainen takaosa ja oikea hännän kiinnitys, 
kaunis karva, hyvät sivu ja takaliikkeet, edessä löysyyttä, erinomainen luonne. Helsinki KV, V-06 9.-
10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 2, PN4. Keskivahva, tyylikäs narttu, oikeat mittasuhteet, 
erinomainen rakenne, erittäin kaunis pää, kaunis ylälinja, hyvässä kunnossa, kiinteä ja lihaksikas, 
kaunis turkki.  
 
STANDARD-BEARER GRACE KELLY  
FIN16616/04 s. 24.9.2003 i. Benton Lookin’ For Duck e. Standard-Bearer Olympia 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania AVO EH. Head almost without stop, well set 
ears, level topline, needs more forechest and chest, upstanding front and hind quarters, well set and 
carried tail, good general pigmentation, in movement rear legs are too close to each other, good 
temperament. Mikkeli 25.3 Marjo Jaakkola AVO EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, 
kuono-osa voisi olla vahvempi, aavistuksen vaaleat silmät, kaunis ylälinja, hieman luisu lantio, hyvä 
luusto, hieman litteät käpälät, hyvä reisi, kinnerkulma voisi olla selvempi, voisi liikkua vapaammalla 
askeleella, kaunis turkki, seistessä kauniit ääriviivat. Pyhäselkä 13.8 Hannele Jokisilta AVO EH 1. 
Erittäin narttumainen kokonaisuus, narttumainen pää, loiva otsapenger, hyvä kaula ja selkälinja, 
sopivasti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, erittäin voimakas syvä runko, hyvä karva, hyvä 
luonne, olisi edukseen hieman laihempana, taka-askel saisi olla voimakkaampi ja pidempi, muuten 
liikkuu hyvin. 
  
STANDARD-BEARER LEGEND 
FIN12531/06 s. 20.9.2005 i. Rocbee Ultra Speedy e. Standard-Bearer Olympia 
Näyttelyt: Tampere 6.12 Raija Tammelin JUN EH 1. Feminiininen, hyvät mittasuhteet omaava juniori, joka 
kauttaaltaan vielä melko kapea, pitkä kapea pää, myös alaleuka saa täyttyä, hyvä ylälinja, riittää rungon tilavuus, 
sopiva luusto, voimakkaat takakulmaukset, vetävät sivuliikkeet, kovin kapea takaa ja leveä edestä, hyvä karva, 
miellyttävä luonne. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen JUN EH. Kevytluinen nuori 
narttu, hyvät mittasuhteet, mutta saisi kokonaisuutena olla voimakkaampi, pitkä pää, kevyt kuono-osa, hyvät 
raajojen kulmaukset, runko vielä kapea, hyvä selkälinja, hyvälaatuinen karva, joka olisi voitu viimeistellä 
huolellisemmin, hyvät raamit, mutta toivottavasti vahvistuu vielä kauttaaltaan. 
 
STANDARD-BEARER MORE AND MORE 
FIN12554/06 s.13.9.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Standard-Bearer Urban Legend 
Näyttelyt: Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI. Keskivahva, normaalisti 
kehittynyt nuori narttu, vielä hieman korkeajalkainen, erittäin kaunis pää, pitkä kaula, isot korvat, hyvä 
selkälinja, hyvät raajojen kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet, lupaava nuori narttu joka tarvitsee vielä 
syvyyttä runkoon. 
 



STANDARD-BEARER RIVERDANCE FIN MVA  
FIN35587/99 s.1.6.1999 i. Rwyn Lucky Luke e. Twist And Flirt 
Näyttelyt: Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi VAL ERI 3. Mycket bra 
huvud, tendens till öppet bett, bra överlinje, tillräcklig kropp, kunde ha litet mer stomme och en bättre 
knuten framtass, pälsen inte i toppkondition, rör sig aktivt.  
 
STANDARD BEARER STELLA MARIS 
FIN42243/00 s. 1.6.2000 i. Rwyn Le Roi-Soleil e. Standard-Bearer Odiaeth 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGI I  [hyl]  Seinäjoki 2-12-2006 Harri Huittinen 
AGI I  [hyl]  Seinäjoki 4-11-2006 Tuija Kokkonen 
AGI I 13. 20 Maaninka 2-9-2006 Minna Väyrynen 
AGI I 2. 5 Maaninka 2-9-2006 Minna Väyrynen 
AGI I  [hyl]  Kuopio 12-8-2006 Kari Jalonen 
AGI I 9. 10 Maaninka 15-7-2006 Johanna Nyberg 
AGI I 5. 10 Maaninka 15-7-2006 Johanna Nyberg 
AGI I 9. 15 Kuopio 28-5-2006 Jarmo Jämsä 
AGI I  [hyl]  Kuopio 28-5-2006 Jarmo Jämsä 
AGI I 9. 20 Kuopio 27-5-2006 Jarmo Jämsä 
AGI I  [hyl]  Joensuu 14-4-2006 Minna Räsänen 
AGI I  [hyl]  Joensuu 14-4-2006 Minna Räsänen 
AGI I 5. 15 Siilinjärvi 4-3-2006 Salme Mujunen 
AGIH I  [hyl]  Seinäjoki 2-12-2006 Eija Berglund 
AGIH I 7. 5 Kuopio 12-8-2006 Kari Jalonen 
AGIH I  [hyl]  Kuopio 27-5-2006 Jarmo Jämsä 

 
STANDARD-BEARER URBAN LEGEND FIN MVA 
FIN49382/04 s. 22.8.2003 i. Rwyn Vintage Year e. Rwyn Timandra 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH 4. Very typical welsh head, kind 
expression, good neck and shoulders and overall balance, moved with some style. Tampere 6.12 Raija 
Tammelin KÄY ERI 1, PN1, SERT, FIN MVA, VSP. Feminiininen, tyypikäs kokonaisuus, jolla 
muuten oikein hyvä pää, mutta hieman jyrkkä otsapenger, oikea ylälinja, joskin se voisi olla 
jäntevämpi, tilava runko, jyrkkyyttä lantiossa ja hieman alhainen hännänkiinnitys, sopiva luusto, litteät 
käpälät, hyvät kulmaukset, tehokkaat sivuliikkeet, liikkuu leveästi ja sisäkiertein käpälin edestä, hyvä 
karva, luonne ok. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI. Hieman 
lyhytlinjainen, tiivis narttu, pää voisi olla pidempi ja otsapenger matalampi, hyvä eturinta ja 
lapakulmaus, täyteläinen rintakehä, hieman lyhyt runko, vahva takaosa, hieman leveät etuliikkeet ja 
etukäpälät kääntyvät sisään, erinomainen turkki, lihaksikas ja kiinteä. 
 
SWEETIE-PIE KATHY 
FIN40172/98 s. 2.5.1998 i. Aki e. Sweetie-Pie Evita 
Näyttelyt: Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro VET ERI 1, SERT, VSP-veteraani. Hyväntyyppinen, 
sopivankokoinen, luusto saisi olla vahvempi, hyväpää, kaula & selkälinja, tilava runko, hyvät etu- & 
takakulmaukset, liikkeet pitäisi olla tehokkaammat. 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGI III 37. 13,63 Kirkkonummi 18-2-2006 Ritva Herrala 
AGIH III 41. 6,25 Kirkkonummi 18-2-2006 Ritva Herrala 
AGI III 11. 8,85 Jyväskylä 2.9.2006 Katarina Virkkala 



 
THAT WAY WATER LUPINE 
FIN40129/98 s. 1.5.1998 i. That Way The Wholelitter e. Kiikurin Tiara 
Näyttelyt: Savonlinna 8.-9.7 Raija Tammelin VET EH 1. Feminiininen, hyvät mittasuhteet omaava 
narttu, jolle toivoisin hieman jäntevämpää kokonaisuutta, lempeäilmeinen, hyvälinjainen pää, hyvä 
kaula, pehmeyttä selässä, luisu lantio, polvikulmaa voisi olla hieman enemmän, hyvät tehokkaat 
sivuliikkeet, hyvä karva ja väri, miellyttävä luonne. 
 
TIMRA`S ADVENT  
S11351/04 s. 1.12.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Don`s Ta`t Lugnt 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari AVO H. Would prefer a bit better type, a 
bit too square muzzle, good neck and shoulders, loose elbows, good balance and substance, she has 
loose topline and low tail carriage on the move because of her temperament.  
 
TRÈS ALLANTES ADELEINE FIN MVA  
FIN23439/03 s. 24.4.2003 i. Rocbee Running Robert e. Armazu Fiini Fariini 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania KÄY ERI 2. Correct head, well set and 
carried tail, very good neck, back could be a little bit stronger and chest a bit deeper, very good 
angulation, well set and carried tail, good general pigmentation, correct movement. Rovaniemi 4.3 
Soile Bister AVO EH 2. Riittäväluustoinen, mutta hieman ikäistään nuoremmalta vaikuttava narttu, 
kuono voisi olla hieman vahvempi, riittävät kulmaukset, varsin hyvä ylälinja, saisi liikkua hieman 
tehokkaammin, hyvä luonne. Muurola 22.4 Markku Santamäki KÄY EH 1. Vahvarakenteinen, 
mittasuhteiltaan hyvä, hyvä pää, hyvä eturinta, sopusuhtainen luusto, hyvät raajojen kulmaukset, 
ylälinja ei säily oikeana liikkeessä, taka-askel voisi olla lennokkaampi. Rovaniemi 27.5 Markku 
Santamäki KÄY ERI 1, PN1, SERT, ROP. Mittasuhteet ja linjat oikeat, miellyttäväilmeinen pää, hyvä 
kaula, sopusuhtainen runko ja raajat, reippaat liikkeet, käyttäytyy hyvin, hyvin hoidettu turkki. 
Rovaniemi KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari KÄY ERI 1, PN1, SERT, FIN MVA, CACIB, VSP. 
Good type, nice head, correct neck, shoulders and forechest, good balance and substance, well 
angulated hind legs, nice coat and moved with full of temperament. Keminmaa 22.-23.7 Harri 
Lehkonen VAL ERI 1, PN1, ROP. Tyylikäs, hyvänkokoinen narttu, kaunis pää, erinomaiset raajat ja 
ylälinja, oikeat mittasuhteet, kaunis turkki, liikkuu tehokkaalla askeleella. Sodankylä 12.8 Paula 
Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 1, PN3. Jäntevä narttu, erittäin kaunis pää, tyypillinen selkälinja, 
keskivahva luusto, hieman korkeajalkainen, erinomaiset takakulmaukset, karva on tällä hetkellä 
lyhyttä, mutta oikealaatuista, kaunis, mahonginpunainen väri. 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Rovaniemi 4.6 Jukka Välitalo 34pist, AVO2. Rovaniemi 6.8 
Pekka Tuomi 27pist, AVO3. Rovaniemi 3.9 Kari Pinola 33pist, AVO2. 
 
TRÉS ALLENTES ANTIONETTE 
FIN23440/03 s. 24.4.2003 i. Rocbee Running Robert e. Armazu Fiini Fariini 
Näyttelyt: Kemi 25.11 Markku Santamäki AVO ERI 1, PN1, SERT, ROP. Mittasuhteiltaan ja 
linjoiltaan oikeain rakentunut, ilmeikäs hyvä pää, hieman löysää nahkaa, hyvä kaula, tasapainoisesti 
kulmautuneet raajat, vahva hyvä runko, lantio-osa voisi olla hieman suorempi, hyvä turkki, käyttäytyy 
iloisesti ja luottavaisesti, hyvät liikkeet. 
 
TRÉS ALLANTES AMANDA 
FIN23438/03 s. 24.4.2003 i. Rocbee Running Robert e. Armazu Fiini Fariini 
Näyttelyt: Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta KÄY H. Sopivan kokoinen, hyvin narttumainen 



kokonaisuus, hieman kapea kuono jossa alaleuka saisi olla voimakkaampi, lyhyt kaula, toivoisin 
voimakkaammat etukulmaukset, sopiva luusto, hyvä runko ja takakulmaukset, karvapeite voisi olla 
suorempi, hieman aristeleva käytös, saisi liikkua vetävämmällä askeleella, kovin leveät etuliikkeet. 
 
TWIGLE HELLO DOLLY 
FIN24904/01 s. 5.5.2001 i. Cleavehill Rhyader e. Rocbee Not For Sale 
Agility: 

Laji Luokka Sijoitus Tulos Paikka  Aika Tuomari 
AGI I  [hyl]  Pori 26-8-2006 Leena Rantamäki-Lahtinen 
AGI I 13. 19,6 Tampere 15-10-2006 Kari Jalonen 

 
TWIGLE IN LOVE FIN MVA  
FIN31505/02 s.26.6.2002 i. Rocbee Running Robert e. Rocbee Gift To Slave 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti VAL H. Narttumainen, luonteeltaan 
miellyttävä, toivoisin voimakkaamman ja rodunomaisemman pään, hyvä purenta, hyvät korvat, melko 
kapea edestä ja etuliikkeiden tulisi olla paljon paremmat, hyvärunkoinen, liikkuu hyvin takaa, hyvä 
karvanlaatu ja väritys. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia VAL ERI 1, PN2. Lovely headed 
bitch, tight dark eye, lovely neck and shoulders, correct body proportions, moved with style and 
animation.  
 
TWIGLE JUST A DREAM FIN MVA  
FIN35052/03 s. 11.7.2003 i. Benton Lookin’ For Duck, e. Rocbee Not For Sale 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti VAL EH 2. Narttumainen, pikkusievä, hyvä 
pään profiili, toivoisin hieman voimakkaampaa päätä, hyvä ylälinja, leveä etuosa, hyvät tassut, hyvät 
kulmaukset, vahva hyvä selkä, saisi liikkua leveämmin takaa ja hieman paremmin edestä, viehättävä 
luonne. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KÄY EH 1. Lovely kind welsh expression, 
excellent eye shape, good bite, good shoulders and neck, would like a shade more depth of rib but nice 
body proportions and lovely free movement. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, Kreikka VAL ERI 3. 
Beautiful type all over, beautiful head, lovely neck, beautiful body development, topline and back end, 
well angulated front & rear, moves very sound and powerfully. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen VAL ERI 
3. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla on hyvä pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, 
rinnan syvyys ja runko, olkavarret voisi olla viistommat, yhdensuuntaiset liikkeet, kaunis karvapeite, 
iloinen luonne. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Lovely outline, sweet head 
& expression, good bone, strong well musculated neck, good front, good hindangulation, moves well 
both front and rear, shown in good coat & condition. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-
Lehkonen KÄY EH. Lyhytlinjainen, tiivis narttu, hyvä pään profiili, isot korvat, pysty lapa ja 
olkavarsi, eturintaa saisi olla enemmän, tasainen selkälinja, lyhyt runko, takakulmaukset voisivat olla 
voimakkaammat, hieman leveät etuliikkeet, hyvä karva ja väri, hyvässä kunnossa, esiintyy iloisesti. 
 Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Espoo 21.5 Tuire Lindfors AVO 0. Heinola 5.7 Heikki Kulo 
45pist, AVO1. 
 
TWIGLE KING’S LOVE  
FIN52482/04 s. 25.11.2004 i. Benton Kings Cross e. Twigle In Love 
Näyttelyt: Mikkeli 25.3 Marjo Jaakkola JUN ERI 1, PN1, SERT, VSP. Erittäin hyvän tyyppinen, 
miellyttävä pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa, sopiva luusto, hyvin 
kehittynyt runko, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, saisi nostaa häntäänsä liikkeessä, 
muuten liikkuu iloisesti. Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä NUO ERI 1, PN1, 



SERT, CACIB, VSP. Very stylish, excellent proportions of head, neck and body, nice head and correct 
expression, body and legs correctly constructed and developed, movement very light, powerful and 
parallel, excellent temperament. Lahti 22.-23.4. Lahti KV 22.-23.4 Hans Lehtinen NUO ERI 1, PN3, 
VARA-SERT, VARA-CACIB. Erittäin hyvä kokonaisuus, hyvä pään tyyppi, kaunis kaula, erittäin 
hyvä ylälinja ja takaosa, seisoo hyvin raajoillaan, hieman litteät käpälät, liikkuu erittäin hyvin mennen 
tullen. Joensuu 27.5 Theo Leenen, Belgia NUO EH 2. 2 years old, quite short body, enough dark 
eyes, complete siccors bite, well set ears, good neck, shoulders and topline, well angulated, strong 
bones, feet and pastern, nice coat, moves well. Joensuu 28.5 Eeva Rautala NUO ERI 1, PN2, SERT. 
Hyvän tyyppinen narttu, feminiininen pää, jossa hyvä ilme, hyvä kaula ja selkä, riittävä luusto ja 
kulmaukset, liikkuu hyvin. Mikkeli KV 29.-30.7 Eugen Megelea, Romania NUO ERI 1, PN2, 
VARA-SERT, CACIB. A bit smaller but well balanced female, nice head, good length of the neck, 
good angulation and movement, nice temper. Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia NUO EH 4. 18 
months, good size and coat, correct teeth, good neck, correct in the front, nice proportions in the body, 
sufficient topline, not correct the group, sufficient angulation and moving. Kuopio 5.8 Stelios 
Makaritis, Kreikka NUO ERI 4. Lovely type all over with beautiful head and expression, nice neck, 
well angulated front & rear, very nice body, topline and back end, moves well and sound. Kuopio 6.8 
Kirsi Nieminen NUO EH 3. Erittäin hyväntyyppinen narttu, kuono-osa voisi olla pidempi, hyvä kaula, 
rinnan syvyys ja runko, hieman luisu lantio, sopiva raajaluusto, liikkuu hyvällä askelpituudella, 
esitetään hyvin. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia NUO EH 4. Good honest old fashioned 
type, lovely head with soft expression, lovely bone & substance throughout, shows balanced picture, 
moving a little close behind, pretty bitch. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, 
Espanja NUO ERI 2. Beautiful bitch, very good proportions, sound on the move, expression could be 
slightly better, but a good one. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen AVO EH 3. 
Tiivis, vankka narttu, aavistuksen matala, hyvä pää, isot korvat, hyvä selkälinja, runko voisi olla 
hivenen pidempi, hyvät etuliikkeet, hieman ahtaat takaliikkeet, hyvä karva, kokonaisuutena hieman 
lyhytlinjainen, saisi olla astetta jalompi ja voisi esiintyä eloisammin. 
 
TWIGLE KING`S QUEEN  
FIN52485/04 s. 25.11.2004 i. Benton Kings Cross e. Twigle In Love 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti JUN H. Hyväluonteinen, feminiininen narttu, 
joka ei ole parhaassa näyttelykunnossa, se on liian lihava, hyvänkokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä 
nartun pää, suuret korvat, tyypillinen ilme, hyvä etuosa, sopiva luusto, liikkuu takaa ahtaasti ja 
vaikuttaa hieman takakorkealta, hyvä luonne.  
 
TWIGLE LADY O’THE RING 
FIN15448/05 s. 28.1.2005 i. Benton Olympic Gold e. Twigle Ivory Girl 
Näyttelyt: Helsinki 15.-16.7 Merja Järnstedt JUN H. Hyvän tyyppinen, hieman liian pitkä 
runkoinen, hyvä pää ja kaula, riittävä luusto, hyvin kulmautunut etuosa, lanneosa voisi olla lyhyempi, 
hyvä turkki, liikkeessä, köyristää lannetta, esiintyy ja käyttäytyy hyvin. Mikkeli KV 29.-30.7 Eugen 
Megelea, Romania NUO ERI 2, PN3, VARA-CACIB. Feminine head, good teeth, good bend of stifle, 
good quality hair, nice temper. 
 
TWIGLE LET IT BE ME 
FIN15449/05 s. 28.1.2005 i. Benton Olympic Gold e. Twigle Ivory Girl 
Näyttelyt: Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen NUO ERI 4. Hyvät mittasuhteet, 
täyteläinen runko, hieman korkea otsapenger ja kevyehkö kuono, pysty lapa ja olkavarsi, pitkä kaula, hyvä 
selkälinja, hyvät takakulmaukset, käytös vielä hieman tottumatonta, hyvässä kunnossa, kaunis turkki.  



  
TWIST AND GO WITH A SWING 
FIN23188/04 s. 30.3.2004 i. Benton Lookin'For Duck e. New Design's Comedy Girl 
Näyttelyt: Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia AVO EH 2. Free mover, but shade close 
behind, nice shape of head, eye a little round, shade long in upper arm, nice bone and feet, tail a alittle 
low set, good ribs, would like shorter hocks. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja AVO H. God typ, en 
elegant feminine tik som kunde ha mera substans, feminint huvud, önskar längre hals och mer 
tikbalenlagd skuldra, god kropp och överlinje, kunde heft mer benstomme, vacker päls, rör sig med 
korta steg I dag, välvisad. Hyvinkää 21.10 AVO ERI 1. Nice type of bitch, lovely head & expression, 
well put together, compact, good strong hindquarters, moves well when settled, shown in good coat and 
condition. 
 
TWITTERS BIG-CLOUD FIN MVA  
FIN27630/99 s. 30.5.1999 i. Don’s Scotchman e. Twitters Big Time 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi KÄY EH 2. Mycket god typ, kraftfull tik, 
ger lite tungt intryck, kraftfullt välformat huvud, vackra ögon, oregelbundet bett, välplacerade öron, bra 
hals och skuldror, lite rak överarm, bra överlinje, kraftfull kropp, normala vinklar bak, passande 
benstomme, nyttjar sin svans under rörelser, rör sig lite trångt bak, i övrigt med bra steglängd, utmärkt 
temperament väl visad. Jaala 1.5 Jorma Silta KÄY EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, 
sillä on hyvä selkä, oikea-asentoinen rintakehä, riittävä luusto, hyvät etukulmaukset, kinnerkulmat 
saisivat olla voimakkaammat, hyvä turkki ja luonne, hyvät liikkeet. Rauma 20.5 Jorma Silta KÄY 
ERI 2, PN3. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, moitteeton selkä, hyvä rintakehä, voimakas, 
hyvä luusto, hyvät kulmaukset, moitteeton turkki, hyvä luonne, pientä ahtautta takaliikkeessä. Karkku 
28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KÄY EH. Typical welsh head with dark eye and good bite, good 
shoulders and neck, a little long in back and moved soundly but a little lethargicly. Helsinki 15.-16.7 
Merja Järnstedt KÄY EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä pää, kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja 
kulmaukset, kinner voisi olla matalampi, turkki voisi olla paremmassa kunnossa, hieman kapeat 
takaliikkeet, liikkuu ja esiintyy hieman laiskasti. Laukaa 15.-16.7 Markku Santamäki KÄY EH 2. 
Kookas, mittasuhteiltaan erittäin hyvä, hyvä jalo pää, hyvä runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, 
oikea ylälinja, tasapainoiset liikkeet, voisi olla käytökseltään iloisempi ja reippaampi. Raisio 12.-13.8 
Luis Catalan, Portugali KÄY ERI 3. Well proportioned head, incomplete white, good chest, good 
body, I’d like to have better movement. Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia KÄY ERI 1. 
Positive mover, 7 years old, good head shape and expression, dentition certificate, good bone and feet, 
ribs and quarters. Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 2, PN4. Erittäin hyväntyyppinen vahva 
narttu, kaunis pää & ilme, hyvä luusto, kaunis ylälinja, erinomainen runko, hyvä takaosa, ahdas taka-
askel, hyvät liikkeet sivulta. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia KÄY EH. In good hard 
condition for age, pretty head, good neck and shoulders, well boned, good substance throughout, 
correct length of back, a little long in hock for me, movement okay. 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Turun ymp. 14.5 Pekka Tuomi AVO0. 
 
TWITTERS BIG-DREAM FIN MVA, PMV-05 
FIN28153/01 s. 3.6.2001 i. Benchmark Chwyddwydr e. Twitters Big-Time 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi VAL ERI 1, PN2, CACIB. Utmärkt typ, 
välbalanserad, välformat, feminint huvud, vackra ögon, välplacerade små fina öron, bra bett, bra hals 
med fin övergång i ryggen, vacker överlinje, välformad bröstkorg, fina vinklar bak mer härligt 
lårbredd, låga fina hasar, utmärkta ben och tassar, bra päls och farg, nyttjar svansen väl, rör sig med 
utmärkt steg och stil, utmärkt welshtik. Jaala 1.5 Jorma Silta VAL ERI 1, PN1, ROP. Mittasuhteiltaan 



oikea, tasapainoinen, kaunislinjainen narttu, sillä on moitteeton pää, hyväasentoinen selkä, voimakas 
hyvä rintakehä, hyvät raajat, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Rauma 20.5 Jorma Silta VAL ERI 1, 
PN1, ROP. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen kokonaisuus, erittäin kaunis pää, hyvä selkä, oikea-
asentoinen rintakehä, riittävä luusto, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Karkku 28.5 
Graham Tain, Iso-Britannia VAL ERI 4. Pleasant headed bitch with kind eye, good bite, nice neck 
and shoulders, a shade long in rib, covered the ground soundly and with style. Pori 1.-2.7 Paavo 
Mattila VAL ERI 1, PN2. Erinomainen narttu, hyvin kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, runko ja 
luusto, hyvä ylälinja ja takaosa, hieman suora edestä, erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä 
luonne. Salo 8.7 Leila Kärkäs VAL ERI 1, PN2. Erinomainen, kaunislinjainen kokonaisuus, kaunis 
pää ja ilme, riittävät etukulmaukset, mutta eturinta puuttuu ja kyynärpäät ovat löysät, liikkuu muuten 
hyvin, mutta edessä löysyyttä, hyvä karva, miellyttävä luonne. Karjaa 9.7 Kirsti Louhi VAL ERI 2, 
PN4. Melko hyvän tyyppinen narttu, jolla hyvä pää ja oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, lyhyt 
olkavarsi, saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, selkää elää liikkeessä, erinomainen 
luonne. Helsinki 15.-16.7 Merja Järnstedt VAL ERI 1, PN3. Kaunis, sopusuhtainen, hyvä 
rakenteinen narttu, jolla hyvä ilmeikäs pää, erittäin kauniit liikkeet, hyvä turkki. Laukaa 15.-16.7 
Markku Santamäki VAL ERI 1, PN1, ROP. Sopivan kokoinen, linjoiltaan ja mittasuhteiltaan erittäin 
hyvä, miellyttävä ilme, hyvä kaula, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, esitetään hyvässä turkissa, 
puolustaa hyvin titteliään. Raisio 12.-13.8 Luis Catalan, Portugali VAL ERI 2, PN4. Typical nice 
head and expression, correct bite, good chest, well angulated, good body, moves well. Helsinki 2.-3.9 
Valerie Foss, Iso-Britannia VAL ERI 1, PN1, VSP. Sound free mover, very nice type of bitch, good 
head and expression, good front, bone and feet, good topline, strong quarters, good ribs. Köyliö 17.9 
Vera Smirnova, Viro VAL ERI 1, PN1, ROP. Erittäin hyväntyyppinen, sopivankokoinen, linjakas 
narttu, kaunis pää & kaula, hyvä selkälinja, hyvä runko & takaosa, liikkuu pitkällä askeleella. 
Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia VAL 4. Well balanced bitch, lovely head with kind 
expression, lovely neck, shoulders & front, correct length back, good strong hindquarters, moves well, 
in good hard condition and coat. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen VAL ERI 
3. Hyvät mittasuhteet, linjakas ja jalo kokonaisuus, pitkä kaunis pää, pitkä kaula, hieman hoikassa 
kunnossa, hieman pysty lapa ja olkavarsi, erinomainen takaosa, täysin yhdensuuntaiset liikkeet, kaunis 
turkki. 
 
TWITTERS BIG-FLOWER FIN MVA  
FIN28152/01 s. 3.6.2001 i. Benchmark Chwyddwydr e. Twitters Big-Time 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi KÄY EH 1. Mycket god typ, välformat 
feminint huvud, mörka vackra ögon, välplacerade öron, bra bett, bra hals, raka vinklar fram, bra 
överlinje, välformad bröstkorg med tillräcklig välvning, fina vinklar bak, passande benstomme, bra 
tassar, bra pälskvalite, bra färg, nyttjar sin svans väl i rörelse, rör sig med kort steg fram, bra påskjut 
och stil, utmärkt temperament, väl visad. Jaala 1.5 Jorma Silta KÄY ERI 1, PN2. Mittasuhteiltaan 
oikea, kaunispäinen narttu, hyvä ylälinja, riittävä rintakehä, raajoissa ei huomauttamista, hyvä turkki, 
luonne ja liikkeet. Rauma 20.5 Jorma Silta KÄY ERI 1, PN2. Mittasuhteiltaan oikea, tasapainoinen 
narttu, kaunis nartun pää, erittäin hyvä selkä, syvä, pitkä rintakehä, hyvät raajat, samoin turkki, luonne 
ja liikkeet. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KÄY EH 4. Well chiseled head with kind dark 
eye, good bite, excellent flow of neck into shoulders, would like a little more angulation in forearm and 
a shade less length of back, but she moves with style and enthusiasm. Pori 1.-2.7 Paavo Mattila KÄY 
ERI 1, PN3. Erittäin hyvä narttu, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, erittäin hyvä kaula, 
aavistuksen suora edestä, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja ja karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä 
luonne. Helsinki 15.-16.7 Merja Järnstedt KÄY ERI 1, PN2. Erittäin hyvän tyyppinen, 
sopusuhtainen, vankka hyvä rakenteinen narttu, jolla hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä turkki, liikkuu 



erittäin hyvin. Laukaa 15.-16.7 Markku Santamäki KÄY ERI 1, PN2. Erittäin hyvät mittasuhteet ja 
linjat, oikea spanielin käyttäytyminen ja luonne, hyvä luusto, hyvät raajojen kulmaukset, miellyttävä 
kokonaisuus. Raisio 12.-13.8 Luis Catalan, Portugali KÄY ERI 2. Typical nice head and expression, 
well angulated, good body, moves well. Helsinki 2.-3.9 Valerie Foss, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Fas 
mover, sound enough, nice type, good head and expression, good bone and feet, good turn of stifle, 
good coat, could be handled to better advantage. Köyliö 17.9 Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 1, PN3. 
Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä luusto, kaunis ilmeikäs pää, kaunis kaula, hyvä ylälinja, toivoisin 
enemmän eturintaa, hyvät etu- & takakulmaukset, kaunis turkki, erittäin hyvät liikkeet sivulta, hieman 
ahtaat takaa. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia KÄY ERI 3. Good honest type of bitch who 
looks as if she can do a full days work, nice head, lovely expression, good strong neck and shoulders, 
well boned front, correct length of back, looks balanced when stood and moving, in good coat and 
condition. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen KÄY ERI 4. Linjakas narttu, 
jolla hyvät mittasuhteet, erittäin kaunis pää, pitkä kaula, hieman pysty lapa ja olkavarsi, hyvä 
selkälinja, hieman kapeat takaliikkeet, kaunis turkki ja väri, hyvässä kunnossa, kiinteä ja lihaksikas. 
 
TWITTERS BIG PEACH PUFF 
FIN19038/06 s. 28.2.2006 i. Twitters Blackberry e. Twitters Big-Dream 
Näyttelyt: Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia PEK 7-9kk. Sweet bitch with good bone, well 
sprung ribs and good body for age, a little short in back, moving wide in front and close behind, needs 
time. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen JUN ERI 4. Tasapainoinen hyvin 
kehittynyt nuori narttu, hyvä rakenne ja mittasuhteet, erinomainen pää, isot korvat, hyvät raajojen 
kulmaukset, hyvä selkälinja, yhdensuuntaiset liikkeet, erittäin lupaava, tasapainoinen kokonaisuus. 
 
TWITTERS BIG-TIME FIN MVA  
FIN43204/94 s.21.8.1994 i. Don’s Serious Moonlight e. Artemisia 
Näyttelyt: Jaala 1.5 Jorma Silta VET EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, hieman lihavassa kunnossa 
esitetty narttu, sillä on kaunis nartun pää, hyvä selkä ja voimakas hyvä rintakehä, hyvä turkki, hyvät 
raajat, arvokas veteraaniluonne, jo hieman verkkaiset liikkeet. Rauma 20.5 Jorma Silta VET EH 1. 
Mittasuhteiltaan oikea, vetreä veteraani, pientä turpeutta päässä ja pientä lihavuutta rungossa, hyvä 
selkä, voimakas rintakehä, hyvät raajat, hyvä turkki, liikkuu oikein.  
 
TWITTERS FIRTH OF CLYDE 
FIN38300/05 s. 17.7.2005 i. Twitters Blackberry e. Twitters Big-Flower 
Näyttelyt: Valkeala 12.11 Elena Ruskovaara JUN EH. Pentumainen, oikeat mittasuhteet omaava, 
voimakas narttu, hyvänmallinen pää ja kaunis ilme, isot korvat, hyvinkulmautunt takaosa ja sopivasti 
runkoa tähän ikään, etuosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut, liikkuu ikäisekseen hyvin, hiukan 
levoton esiintyminen. 
 
TWITTERS SUNSET  
FIN32388/02 s. 30.6.2002 i. Benton Hole in One e. Twitters Come Come 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH. Typical head, would like the 
eyerims tighter, good bite, adequate shoulder and neck, would like her a shade shorter with a little more 
bone but overall a very typical bitch. Helsinki 15.-16.7 Merja Järnstedt KÄY H. Hyvän tyyppinen ja 
kokoinen, miellyttävä ilmeikäs pää, hyvät mittasuhteet, hyvä luusto, etu- ja takaosa voisivat olla 
paremmin kulmautuneet, hieman jyrkkä lantio, liikkuu hieman leveästi edestä ja sivuliikkeet voisivat 
olla pidemmät, hyvä turkki, esiintyy hyvin, miellyttävä luonne. 
 



ULWENA DES CHAINTRES SUR L'ETANG PT & GIB MVA 
LOF000968 s. 19.12.2003 i. Oliver Prince of Antigua e. Nolwen Des Chaintres Sur L'etang 
Näyttelyt: Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi VAL, EH4. Kunde ha mer 
längd och mejsling i huvudet, bra bröstkorg men fattig fram, önskas bättre tillbakalagda skuldror, bra 
rygg, brant kors, inte i toppen päls, lite platta framtassar, kunde ha mer harmonisk rörelseschema, lite 
armbågsvid. 
 
WESPER JEWEL BEACH  
FIN48863/05 s. 5.10.2005 i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach 
Näyttelyt: Tuuri 17.-18.6 Jorma Silta PEK 1 KP, ROP-pentu. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen 
narttu, oikea-asentoinen selkä, oikea rintalinja, sopiva luusto, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, luonne ja 
liikkeet. Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta PEK 1 KP, ROP-pentu. Erinomainen ja erittäin lupaava 
kokonaisuus, hyvä pää, oikeanmalliset, hieman suuret korvat, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti 
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, hyvä runko, erinomainen karva, hyvä luonne ja esiintyy 
erittäin hyvin, vielä hieman leveät etuliikkeet, muuten liikkuu hyvin. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-
Britannia PEK 1 KP, VSP-pentu. Overall a very nice bitch but a shade long in back, has a nicely 
balanced head with dark eye, good shoulders, tight feet, would like more rib but this may come, good 
hind angulation, free and correct movement front and rear. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika 
Ulltveit-Moe, Ruotsi PEK 1 KP, ROP-pentu. 8 månader. Finmejslat och mycket feminint huvud och 
uttryck, kan ännu samla sig i kroppen, harmoniskt vinklad, mycket bra stomme och fötter, bra substans 
för alder, rör sig lätt med bra överlinje. Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia JUN ERI 1. 10 
months, sufficien coat, nice head, correct teeth, good ears and neck, nice body, sufficient, strong 
topline, good angulation, good moving. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen JUN ERI 1, PN3, SERT. 
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla on oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pää ja viehättävä ilme, 
erinomainen ylälinja, syvä rintakehä ja hyvä runko, hyvät kulmaukset, tasapainoiset liikkeet, iloinen 
luonne. Hämeenlinna KV 26.-27.8 Tarja Hovila JUN EH 2. Kaunislinjainen, tyylikäs narttu, hieman 
turhan pitkärunkoinen, kaunislinjainen pää jossa oikeat mittasuhteet & vahvuus, otsapenger saisi olla 
hieman selvempi, hyvä kaula, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, sopiva luusto, hyvin kulmautunut, 
oikealaatuinen hieman niukka karvapeite, turhan pitkä lanneosa, liikkeessä vielä iänmukaista löysyyttä, 
tarvitsee aikaa jäntevöitymiseen mutta lupaava alku. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-
Lehkonen JUN ERI 3. Normaalisti kehittynyt, tarpeeksi vahvaluinen nuori narttu, oikeat mittasuhteet, 
erinomainen pää, isot korvat, hyvät raajojen kulmaukset, eturinta kaipaa vielä lisää täytettä ja rintakehä 
syvyyttä, hyvä karva, yhdensuuntaiset liikkeet, erittäin lupaava. 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Petäjävesi 13.8 Olavi Nurmiranta AVO0. 
 
WESPER JUST LIKE A MOM  
FIN48865/05 s. 5.10.2005 i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach 
Näyttelyt: Sauvo 27.5 Marjo Jaakkola PEK 1 KP, ROP-pentu. Erinomainen tyyppi, erittäin 
feminiininen, hyvä pää, jossa riittävä vahvuus, erinomaiset rungon mittasuhteet, sopiva luusto, 
tasapainoisesti kulmautunut, rungon tulee vielä pyöristyä, liikkuu hyvin halutessaan, erinomainen 
luonne.  
 
WESPER KNOCK OUT  
FIN38709/04 s. 15.7.2004 i. Benton Kings Cross e. Wesper On The Beach 
Näyttelyt: Sauvo 27.5 Marjo Jaakkola NUO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Erinomainen tyyppi, 
miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta ja luusto, hyvin kehittynyt runko, 
takaosa voisi olla hieman selvemmin kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella, kaunis turkki ja 



väri. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia NUO ERI 1, VARA-SERT. Good headed bitch, 
gentle kind eye, good bite, good neck and shoulders, very well proportionded, moved with style.  
 
WESPER LEAD THE WAY FIN MVA  
FIN22618/02 s. 12.4.2002 i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KÄY EH. Nice kind expression, good bite, has 
overall good body proportions, moves very soundly, excellent feet.  
 
WESPER LIKE A SHOT  
FIN22619/02 s. 12.4.2002 i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia AVO EH 2. Happy bitch with kind eye and 
good outlook, has good shoulders and front angulation, good overall balance, good ribbing, nice hind 
angulation, moved with animation and extension.  
 
WESPER LONG BEACH FIN MVA  
FIN22620/02 s. 12.4.2002 i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi VAL ERI 3. Utmärkt typ, välformat 
feminint huvud, märka vackra ögon, bra kraftigt nospartie, välplacerade öron, bra bett, tillräcklig hals, 
lite raka vinklar fram, bra överlinje, kraftfull kropp, bra vinklar bak, passande benstomme, bra tassar, 
nyttjar sin svans väl, bra päls och färg, rör sig med lite kort steg fram men ändå balanserat, utmärkt 
temperament, välvisat! Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia VAL ERI 3. Nice headed bitch, 
kind dark eye, good bite, good neck and shoulders, good lower forearm, nice legs and feet, in good 
coat, moved with extension. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia VAL ERI 1, PN2. Lovely 
honest type of bitch, quality throughout, lovely feminine head, good bone & body, moves soundly both 
front & rear, a pleasure to go over. 
 
WESPER MIN EL AUWA  
FIN33854/01 s. 28.7.2001 i. Benton Good Heavens e. Wesper On My Mind 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi AVO EH 2. Mycket god typ, välformat, 
kraftfullt, feminint huvud, mörka vackra ögon, välplacerade öron, bra bett, fint uttryck, lite kort hals, 
raka överarmar, bra överlinje, kraftfull bröstkorg, normala vinklar bak, med fin lårbredd, bra päls och 
färg, passande benstomme, nyttjar sin svans väl under rörelse, rör sig med korta steg fram, övrigt fin 
stil, väl presenterad, bra temperament.  
 
WESPER ON THE BEACH FIN & S(u) MVA  
FIN33462/98 s. 31.7.1998 i. Llawen Gopher e. Wesper Sally Be Good 
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti VAL H. Sopivankokoinen, hieman iäkkäämpi 
narttu, jolla erikoisen kaunis pää, hyvä kuono, ilme ja purenta, hieman lyhyt kaula, karvapeite ei 
näyttelykunnossa, sen pitäisi liikkua paremmalla potkulla, kaunis väritys, voisi osoittaa enemmän 
temperamenttia, vahva, hyvä runko. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KÄY EH 2. Nice kind 
eye set into well proportioned head, good bite, good shoulders and ribbing, good hind angulation and 
moved with soundness and style. Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia VET ERI 2. 8 years, good 
type, excellent condition, nice head, correct teeth, good neck, correct in the front, just a little heavy in 
the body, good topline and angulation, good moving. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen VET ERI 1, PN2, 
ROP-veteraani. 8-vuotias erinomaisessa kunnossa oleva veteraani, viehättävä ilmeinen pää, oikea 
ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä raajaluusto, liikkuu hyvin, 
esitetään erittäin hyvin. Hämeenlinna KV 26.-27.8 Tarja Hovila VET ERI 1, PN4, VSP-veteraani. 



Erittäin hyvässä kunnossa esitetty hyvin feminiininen veteraani narttu jolla on miellyttävä pää ja 
lempeä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko, hyvät raajat ja luusto, hyvin kulmautunt 
takaosa, oikea hännänkiinnitys, kaunis turkki, liikkuu hyvin 
 
WESPER PEGGY BE GOOD KANS & FIN & EST MVA, V-01 
FIN16041/97 s. 22.2.1997 i. Inu-Goya Artro e. Benton Betsy Be Good 
Näyttelyt: Marttila 8.4 Tarja Hovila VET ERI 1, PN2, ROP-veteraani. Erinomainen tyyppi, 
erinomaisessa kunnossa esitetty feminiininen veteraaninarttu jolla on hyvänmallinen pää, otsapenger 
voisi olla selvempi, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen runko ja sopiva luusto, liikkuu tehokkaasti ja 
ryhdikkäästi vetävällä askeleella, kaunis turkki. 
 
WILD FELLOW'S ATTRACTIVE  
FIN28026/04 s. 15.5.2004 i. Milfeddyg Diaros e. Rocbee Ger Fy Llaw  
Spanieleiden metsästyskokeet: Elimäki 7.10 ylit Arto Kurvinen tuom Raimo Martikainen A 3 B 4 
C 3 D 1 E 3 F 3 G 3 yht 80 p. AVO 3 Sissiä kokeiltiin Mustilan kartanon mailla 1 h 10 min. 
Riistakosketuksiin päästiin neljä kertaa. Kolme oli koiran ylösajamaa fasaania ja yhden fasaanin koira 
otti kiinni. Ryhmän toimesta yksi fasaani pudotettiin. Ohjaaja ei käyttänyt asetta.  Koiran haku oli 
rauhallista tukeutuen hieman ohjaajaan. Kattoi haettavan alueen kohtalaisesti. Ylösajokyky oli hyvä. 
Pudotettu fasaani löytyi muutaman käskyn jälkeen avonaiselta paikalta suhteellisen hyvin. Toisen 
fasaanin koira otti kiinni tiheästä risukosta. Otettuaan fasaanin kiinni koira kyni sitä runsaasti ja n. 10 
min maanittelun jälkeen toi ohjaajalle lähietäisyydeltä. Toista fasaania koira ei tuonut, tosin se oli 
ampumisen seurauksena heikossa kunnossa. Vesityöskentely oli todettu aikaisemmin. Tottelevaisuus ja 
yhteistoiminta rakoili saaliin noudon ja luovutuksen osalta. Kokonaisvaikutukseltaan metsästykseen 
pystyvä pari joka fasaaniharjoitusten jälkeen pääsee pitkälle. Elimäki 28.10 ylit Raimo Martikainen 
tuom Pertti Kotiranta A 2 B 3 C 2 D 0 E 3 F 3 G 2 yht 59 p. Avo 0 2,5-vuotiasta Sissi-nimistä 
walesinspr. narttua kokeiltiin 2 erässä yhteensä 1 h 10 min Nokkalan maastoissa. Maastot oli 
kesantopeltoja sekä metsäpusikoita. Koiran haku oli pääosin hidas vauhtista, vapaamuotoista risteilyä, 
ei täysin kata maastoa. Riistahajulla vauhti lisääntyy. Haku on hyvin ohjaajan hallinnassa. 
Ylösajokykytodettii kerran fasaanilla joka ammuttiin. Koira löysi lähelle pudonneen linnun heti. Ei 
suostunut noutamaan. Vesityöskentely todettu kauden aikana. Sissi toteli hyvin haun aikana ja pitää 
hyvin yhteyttä, ainoastaan nouto käskyt eivät menneet perille. Kokonaisvaikutukseltaan hyvin yhteyttä 
pitävä ja riistan hajulla aktivoituva koira. Kun nouto saadaan kuntoon niin päästään palkinnoille. 
Ohjaaja ei kantanut asetta. Leppävirta 18.11 ylit Arto Kurvinen tuom Juha Tuomanen A 2 B 3 C 2 
D 0 E 3 F 2 G 2 yht 55 p. AVO 0 2,5 v. wss narttua Sissiä kokeiltiin kahdessa erässä yht. tunnin ajan 
Nikkilänmäen maastossa. Maastot olivat kesantopeltoja ja paju- ja koivumetsiköitä sekä kuusikkoa. 
Riistakosketukseen päästiin kaksi kertaa fasaaneilla. Koiran haku hidasta, vaatii ohjausta, ei 
maastonkattavaa. Riistatilanteissa kuumenee hallitsemattomaksi. Ylösajokyky todettiin kaksi kertaa, 
ylösajot saisivat olla räväkämpiä. Kuitenkin ennakoitavissa. Ensimmäisessä ylösajossa menee perään, 
peitteisen maaston takia ei pystytty ampumaan. Toisessa ylösajossa pysähtymättä lähietäisyydellä 
olevalle kaadolle. Tänään noutoa ja luovutusta ei tapahtunut ohjaajan kovasta yrittämisestä huolimatta. 
Koira nyppii, pyörittelee ja nostelee lintua, mutta ei lähde millään tuomaan sitä. Vesityöskentely 
todettu vesityössä kuluvalla kaudella. Tottelevaisuus ja yhteistoiminta rakoili riistatilanteissa. 
Kokonaisvaikutukseltaan vaatii vielä koulutusta ja kokemusta haun ja noudon osalta. Leppävirta 19.11 
ylit & tuom Arto Kurvinen Ohjaaja keskeytti koiran kieltäytyessä noutamisesta. 
 



ZARA  
FIN45008/05 s. 26.8.2005 i. Eastfarm`s Days Of Thunder e. Madonna 
Näyttelyt: Vaasa 29.-30.4 Gerry Hickey, Irlanti PEK 1. Typical head, nice eye, good deep chest, the 
topline is not correct and I´m not happy with the movement which is not free and is very district. 
Pietarsaari 16.7 Hannele Jokisilta JUN EH 1. Sopivan kokoinen, erittäin narttumainen kokonaisuus, 
hieman kapea kuono suhteessa kalloon, normaali kaula, riittävät etukulmaukset, sopiva luusto, 
ikäisekseen hyvä runko, riittävät polvikulmat, hieman korkea kinner, erinomainen karva, hyvä luonne, 
liikkuu normaalisti. Seinäjoki 29.7 Markku Santamäki JUN EH 1. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan 
oikein rakentunut, tällä hetkellä vielä kuitenkin kevytrunkoinen, narttumainen vahva pää, voisi olla 
jalompi, riittävä luusto, hyvä rinnan syvyys, tasapainoiset liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti. Maalahti 
12.8 Ing-Marie Hagelin, Ruotsi JUN EH 1. Mycket välformat huvud, bra könsprägel och resning, bra 
kropp för klassen, passande benstomme, fallande kors, bra päls, rör sig bra bak och fram, ganska kort 
baksteg. Kihniö 16.9 Soile Bister JUN EH 1. Kaunislinjainen hieman siroluustoinen, feminiininen 
narttu, varsin hyvä pää, hyvät kulmaukset, ikäisekseen riittävä runko, hyvä hännän kiinnitys, tulisi 
liikkua maatavoittavammin ja tehokkaammin takaa, hyvä luonne, esiintyy kauniisti. Seinäjoki KV 4.-
5.11 Stefan Sinko, Slovenia JUN EH 2. 15 months old, head in proportion to the body with correct 
bite, today not presented in optimal condition, good neckline, topline could be stronger, not the best in 
the movement. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, Espanja JUN EH 2. Nice moving 
bitch, a little narrow at the movement, she could have a better topline, head is ok, but marking does not 
help the expression. 
 
 
 
 
 
 



KASVATTAJALUOKAT 
 
KENNEL BENCHMARK 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KASV 4. Some variations within this group 
although they are all very typical of the breed and very representative of it. Helsinki KV, EUV-06 9.-
11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi KASV 2, KP. En del ihopsatt grupp av 3 kombinationer, olika 
åldersgrupper. Fulla av fina detaljer och ger en trevlig helhetsbild. Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja 
KASV 2 KP. En utmärkt grupp med fyra hundar med fyra kombinationen, typisken och med bra 
könsprägel, alla med bra vinklar. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen KASV 3 
KP. Ryhmässä on 2 urosta ja 2 narttua, joten koko eroja tulee väkisinkin, kaikki ovat erinomaista 
rotutyyppiä, niillä on erinomaiset päät, kaikki koirat ovat hyvärakenteisia, kasvattajalla on erinomainen 
jalostusmateriaali. 
 
KENNEL BENTON  
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. En 
uppfödargrupp bestående av fyra utmärkta individer, ur tre olika kombinationer, härlig rastyp, vackra 
huvuden med ljuvligt milda uttryck, härliga typiska överlinjer, sunda och välgående hundar, lyfter på 
hatten och gratulerar och det varmaste fortsatt lycka till i det framtida, utmärkt temperament. Tampere 
KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Ryhmä hyvin samantyyppisiä 
koiria, kaikilla hyvät luonteet, oikeat mittasuhteet rungossa, hyvinhoidetut, hyvät turkit, kauniit värit, 
sopivaluustoisia, muistuttamista on etu- mutta varsinkin takaliikkeissä, kauniit ilmeet. Lahti KV 22.-
23.4 Hans Lehtinen KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Erinomainen ryhmä, hyvin oikeaoppiset 
kautta linjan, onnittelut. Helsinki KV 20.-21.5 Tiina Illukka KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. 
Vahvarakenteisia, kauniit päät ja ilmeet, hyvät ylälinjat, hyväluonteisia, esitetään erinomaisessa 
kunnossa. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KASV 2. Very similar in type, typical welsh 
movement, all have good heads, some heads exceptional. Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika 
Ulltveit-Moe, Ruotsi KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. En mycket högklassig grupp av 3 
kombinationer där inga detaljer stör helheten, ett mycket lyckat uppfödarresultat som jag gratulerar till. 
Tampere 10.6 Beata Petkevica, Latvia KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Very nice group, 
feminine bitches and masculine dogs, good bones, nice expressions, good pigmentations and neck 
placements, nice temperaments, good coats. Forssa 18.6 Javier Sancez Fernandez, Espanja KASV 1 
KP, ROP-kasvattajaluokka. Excellent team of dogs, very similar in type, all of them, good distance 
between the front legs in all of them, front part of the dogs, heads, necks and shoulders are of high 
quality. Karjaa 9.7 Kirsti Louhi KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Ryhmä koostuu neljästä 
nartusta, jotka kaikki rotunsa erinomaisia edustajia, hyvät tyypilliset päät, vahvat luustot, kauniit värit 
ja karvapeitteet, koirat liikkuvat rodunomaisesti, onnittelut kasvattajalle erinomaisesta kasvatustyöstä. 
Raisio 12.-13.8 Luis Catalan, Portugali KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Very homogenous in 
type and quality, excellent movers. Hämeenlinna KV 26.-27.8 Tarja Hovila KASV 1 KP, ROP-
kasvattajaluokka. Hyvin kaunis ja tasainen kasvattajaluokka, kaikki koirat erinomaista rotutyyppiä, 
kaikilla oikeanmalliset päät ja hyvät ilmeet, erinomaiset rungon, luustot ja liikkeet, ihanat turkinlaadut, 
kasvattaja voi olla kasvatustyöstään ylpeä! Porvoo 9.-10.9 Per Iversen, Norja KASV 1 KP, ROP-
kasvattajaluokka. En utmärkt klass med fyra hunden, tre olika kombinationer, alla av hög kvalitet, en 
duktig uppfödare. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. 
Lovely even type throughout, follow breed type like bees in a pot. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula 
Heikkinen-Lehkonen KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Ryhmässä on neljä komeaa voimakasta 
narttua, jotka ovat keskenään samantyyppisiä ja mittasuhteiltaan samanlaisia, kaikilla on myös 
oikeamuotoinen pää, kasvattajalla on loistava jalostusmateriaali. 



 
KENNEL DIRLIAN 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KASV -. All are quite typical, mostly good 
movers with head variations.   
 
KENNEL DONIOL  
Näyttelyt: Tampere KV 18.-19.3 Elina Tan-Hietalahti KASV 2. Hieman epätasainen ryhmä, koirat 
kauttaaltaan iloisia luonteeltaan, miellyttävät pään tyypit ja ilmeet, eroja karvapeitteessä, hyvät värit, 
kasvattajan tulisi kiinnittää huomiota etu- ja takaliikkeisiin. Ruovesi 17.4 Kirsi Nieminen KASV 1 
KP, ROP-kasvattajaluokka. Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä, kaikilla ryhmässä esitetyillä 
koirilla on oikeat päät ja oikeat rungon mittasuhteet ja hyvät takakulmaukset, ryhmässä esitetyt koirat 
ovat eri ikäisiä ja kaikki eivät ole vielä rungoiltaan valmiita, tasainen ryhmä, onnittelut kasvattajalle. 
Jämsänkoski 25.5 Hannele Jokisilta KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Ryhmä koostuu kahdesta 
uroksesta ja kahdesta nartusta, kooltaan hieman epätasainen, mutta riittävän tasalaatuinen, hyvät 
ylälinjat, riittävät kulmaukset ja kaikilla riittävän avoimet luonteet. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-
Britannia KASV -. Variations within the group, all are however of good balance and representative of 
the breed. Helsinki 2.-3.9 Valarie Foss, Iso-Britannia KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Nice 
headed breeders group with good coats. 
 
KENNEL MAWREDD 
Näyttelyt: Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Beautiful 
breeder group, like to see real type, they  are different. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia 
KASV 2 KP. Very much of a type, all well boned with substance. 
 
KENNEL MILFEDDYG 
Näyttelyt: Lappeenranta KV 15.-17.4 Anatoli Zhuk, Valko-Venäjä KASV 1 KP, ROP-
kasvattajaluokka. Excellent breeder`s group, dogs in the group have similar types and similar 
anatomical construction, all the dogs show light and powerful movement and all have excellent 
temperaments. Helsinki KV 20.-21.5 Tiina Illukka KASV 2 KP. Erinomainen rotutyyppi kaikilla, 
koirien väliset ikäerot näkyvät, kauniit päät ja ilmeet, kaikilla kaunis väritys. Joutseno 25.5 Harri 
Lehkonen KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Kooltaan ja tyypiltään tasainen ryhmä, kaikilla hyvät 
päät, oikeat mittasuhteet ja rodunomaiset ylälinjat, onnittelut kasvattajalle. Kuopio 4.8 Giuseppe 
Alessandra, Italia KASV 2 KP. Good type and size, sufficient moving. Kuopio 5.8 Stelios Makaritis, 
Kreikka KASV 2 KP. Very nice type, lovely heads and expressions, very nice bodies, toplines, very 
nice angulations, moved well. Imatra 12.-13.8 Jos De Cuyper, Belgia KASV 2 KP. Beautiful group 
with good individuals, they are too different. 
 
KENNEL ROCBEE 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1 Roberto Schill, Romania KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Typical 
heads with very good expression, good topline, well developed chests, correct front and hind quarters, 
very good movement, good temperament, good pigmentation. Kajaani 29.4 Annaliisa Heikkinen 
KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Ryhmä erittäin hyvän tyyppisiä, hyväluonteisia koiria, ikäeroista 
huolimatta yhtenäinen tyyppi. Oulu 13.-14.5 Deirdre Dinneen, Irlanti KASV 1 KP, ROP-
kasvattajaluokka. All dogs showed correct breed types, good head, balanced bodies, type was very 
similar in all dogs. Joensuu 27.5 Theo Leenen, Belgia KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Four dogs 
which form is very harmonic, correct hight, correct heads, well angulated, nice coats. Joensuu 28.5 
Eeva Rautala KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Ryhmä hyväntyyppisiä, oikeankokoisia rotunsa 



edustajia, joilla hyväilmeiset päät, hyvät kaulat ja rintakehät, voimakkaat luustot ja erittäin hyvä 
liikunta. Tuuri 17.-18.6 Jorma Silta KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Hyvä, tasainen ryhmä, josta 
erottuvat oikeat mittasuhteet, kauniit päät, voimakas luusto, hyvät kulmaukset ja kauniit liikkeet. 
Rovaniemi KV 24.-25.6 Tamas Jakkel, Unkari KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Quality group, 
carrying excellent breed type, should be a bit more even in the back end angulation. Ylivieska 1.-2.7 
Dusan Paunovic, Serbia-Montenegro KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Typical group, all dogs 
have good types, correct size and proportions with typical head and expression, correct body, good 
tails, good coat and typical temperamently moving.  Keminmaa 22.-23.7 Harri Lehkonen KASV 1 
KP, ROP-kasvattajaluokka. Kooltaan ja rotutyypiltään tasainen ryhmä, kaikilla kauniit päät ja 
mittasuhteet, terveet anatomiat, onnittelut kasvattajalle. Kuopio 4.8 Giuseppe Alessandra, Italia 
KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Excellent type, homogenic colour, good moving. Kuopio 5.8 
Stelios Makaritis, Kreikka KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Lovely type all over, beautiful heads 
& expressions, lovely necks, beautiful angulated front & rear, lovely toplines, well made bodies, 
beautiful movers. Kuopio 6.8 Kirsi Nieminen KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Ryhmä koottu 4 
eri yhdistelmästä, pää tyypeissä hieman eroa, kaikilla neljällä koiralla on erinomaiset mittasuhteet, 
hyvät rungot ja hyvin kulmautuneet takaosat, hyvä ryhmä, onnittelut kasvattajalle. Sotkamo 13.8 Vera 
Smirnova, Viro KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Erittäin hyväntyyppisiä kaunispäinen ryhmä, 
koirilla on hyvät luustot, oikeat ylälinjat ja hyvät luonteet. Oulu KV 7.-8.10 Ann Long-Doyle, Irlanti 
KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Very nice type, all displaying lovely dog eye and heads and 
proportions, good strong bone and well presented. Jyväskylä KV 18.-19.11 Carlos Fernandez Renau, 
Espanja KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Very nice group, all are type of very good size and 
sound on the move. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen KASV 2 KP. Ryhmässä 
on 1 uros ja 3 narttua, kaikki ovat erinomaista rotutyyppiä ja rakenteeltaan erinomaisia, ikäerojen 
vuoksi hieman eri kehitysvaiheessa, kaikilla erinomaisen pää ja liikkuminen, kasvattaja on onnistunut 
erinomaisesti jalostustyössään. 
 
KENNEL STANDARD-BEARER 
Näyttelyt: Helsinki KV, EUV-06 9.-11.6 Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi KASV 3. Fyra 
kombinationer, lite olika i modellen, välkönspräglade, helheten störs lite av en försiktig tik, rör sig 
genomgående bra, men det saknas lite detaljer för att höja kvaliteten på gruppen. Helsinki KV, V-06 
9.-10.12 Paula Heikkinen-Lehkonen KASV 4 KP. Ryhmässä on 1 uros ja 3 narttua, joten koossa ja 
mittasuhteissa on pieniä eroja, myöskin ikäerot tekevät sen että koirat ovat hieman eri kehitysvaiheessa, 
kaikki ovat hyvärakenteisia ja niillä on tyypilliset päät, tällä jalostusmateriaalilla on hyvä jatkaa 
jalostustyötä. 
 
KENNEL TWIGLE 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KASV 3. Very similar in type throughout the 
group, all of similar balance with good heads. Mikkeli KV 29.-30.7 Eugen Megelea, Romania KASV 
1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Good type, homogenous group with very good temperament, quite good 
hair structure, few anatomic problems. Hyvinkää 21.10 Joy Hartley, Iso-Britannia KASV 3. Quality 
dogs but a little variation in type, good bone and substance throughout. Helsinki KV, V-06 9.-10.12 
Paula Heikkinen-Lehkonen KASV-. Ryhmässä on 1 uros ja 3 narttua, joten tulee hieman kokoeroja 
myös koirien mittasuhteissa on hieman kokoeroja, kaikki ovat oikeaa rotutyyppiä, niillä on tyypilliset 
päät, tällä jalostusmateriaalilla on hyvä jatkaa.  
 



KENNEL TWITTERS 
Näyttelyt: Turku KV 21.-22.1 Patric Ragnarsson, Ruotsi KASV 2 KP. Uppfödargrupp bestående av 
fyra typiska welshar, ur tre olika kombinationer, vackra typiska huvuden, bra överlinjer, sunda med 
härligt typiskt temperament, som helhet är gruppen idag något ojämn, men alla har samma typ, 
gratulerar för ett framgångsrikt uppfödararbete, fortsatt lycka till. Jaala 1.5 Jorma Silta KASV 1 KP, 
ROP-kasvattajaluokka. Hyvä, tasapainoinen ryhmä, josta erottuvat hyvät mittasuhteet, kauniit päät ja 
hyvät liikkeet. Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KASV -. A little varied in type, very good 
movers, their heads are a little untypical. Ramu 20.-21.5 Jorma Silta KASV 1 KP, ROP-
kasvattajaluokka. Hyvä, tasainen ryhmä, josta erottuvat kauniit päät, hyvät ylälinjat, oikeat mittasuhteet 
ja kauniit liikkeet. Pori 1.-2.7 Paavo Mattila KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Erinomainen ryhmä 
hyvin rakentuneita koiria, joilla hyvät mittasuhteet, kauniit päät, hyvät karvapeitteet, kaikki liikkuvat 
hyvin ja ovat miellyttäviä luonteita, hyvin tasokas ryhmä, josta onnittelut. Köyliö 17.9 Vera 
Smirnova, Viro KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Erittäin hyväntyyppiset rotunsa edustajat, vahvat 
luustot, kauniit päät, erinomaiset liikkeet. 
 
KENNEL WESPER 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia KASV 1, KP, ROP-kasvattajaluokka. Very 
uniform in type, all have excellent heads and good body proportions, construction very sound. Kuopio 
4.8 Giuseppe Alessandra, Italia KASV 3 KP. Good type, not very homogenic colour, sufficient 
moving. 
 
JÄLKELÄISLUOKAT 
 
BENTON EVERYBODY DUCK, FIN26147/98 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia JÄLK 2. The sire has thrown through some of 
his qualities to some of the group but not all. Heads are similar in some of his progeny and not in 
others.  
 
WESPER ON THE BEACH, FIN33462/98 
Näyttelyt: Karkku 28.5 Graham Tain, Iso-Britannia JÄLK 1, KP. The mother of this group has 
thrown through her own head and body properties toa number of this group, mostly very typical of her.  
 


