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UROKSET 
 
AKU FIN MVA 
FIN31751/05 s. 5.6.2005 i. North Mai'den's Forest Gump e. Alexway's Romantic Rose 
Näyttelyt: Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt NUO H. Hyvän tyyppinen, mutta rungoltaan kovin 
kehittymätön, hyvä pää, kaula ja selkä, riittävä luusto, etu- ja taka-osa voisivat olla paremmin kulmautuneet, 
liikkuu hieman lyhyin askelin, voisi esiintyä vapautuneemmin. Rovaniemi KV 23.-24.6 Lena Stålhandske, 
Ruotsi AVO EH 1. Bra storlek, utmärkt typ, välskuret huvud, mörka ögon, mycket bra hals och rygg, 
tillräckligt vinklad fram, mycket bra bröstkorg, tillräckliga vinklar bak, rör sig ganska bra, alltför bryg. 
Rovaniemi 11.8 Arja Koskelo AVO ERI 1, PU1, SERT, FIN MVA, ROP. Erinomainen tyyppi, kaunis pää, 
oikea ylälinja ja hyvät kulmaukset, hieman leveät etuliikkeet, erinomaiset taka- ja sivuliikkeet, hyvä ryhti ja 
häntä, hyvin miellyttävä kokonaisuus. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen VAL ERI 3. Erinomaista tyyppiä 
oleva uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pää & ilme, hyvä ylälinja, eturinta saisi olla selvempi & 
olkavarret viistommat, hyvä runko, erinomaiset takakulmaukset, liikkuu leveästi edestä, muuten hyvin, voisi 
esiintyä itsevarmemmin. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Rovaniemi 16.6 Risto Janne SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Hieman 
varautunut vieraalle. Suhtautuu koiriin iloisesti. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Hieman laajanlaista hakua 
ajoittain. Lennokasta työskentelyä. Käyttää ensisijaisesti ilmavainua. Yhteistyö toimii, laukauksella ei 
vaikutusta. Laajuutta voisi hieman rajoittaa. Hyväksytty. Jäljestys: Ensisijaisesti maavainulla, reippaasti, 
melko tarkasti jäljellä. Suoraan kaadolle jonka nuuski. Hyväksytty. Vesityö: Ui halukkaasti, toi riistapukin 
rannalle. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Aku tottelee hyvin ohjaajaansa. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Parin yhteistyö toimii mallikkaasti. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
ALEXWAY'S SHAKESPEARE 
FIN17434/03 s. 24.3.2003 i. Finnhill Final Fantasy e. Twigle Game Of Change 
Näyttelyt: Joensuu 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 2, PU4. Proper breed type, 4 years old, very 
masculine, correct head piece, soft expression, correct neck, excellent shoulders, proper ribcage, slightly curly 
hair on the neck, moves ok, but could carry stronger topline. 
 
ALPACINO 
FIN28284/05 s. 11.5.2005 i. Sweetie-Pie Famoso e. Korpinotko Cleopatra 
Näyttelyt: Ii 26.5 Saija Juutilainen KÄY EH 1. 2v, mittasuhteiltaan erittäin hyvä nuori uros, joka vielä antaa 
hieman kevyen yleiskuvan, kaunisilmeinen pitkä pää, hieman kyömy kuono, hyvät huulet ja purenta, suuret 
korvat, kaunis kaula ja ylälinja, runko saa vielä kehittyä, sopiva raajaluusto, etuosa voisi olla paremmin 
kulmautunut, hieman pystyt ranteet, tiiviit käpälät, kyynärpäät saa vielä tiivistyä ja liikkeet vakiintua, sivulta 
riittävä askelpituus, kaunis väritys, mukava luonne, hyvä karvapeite. 
 
ATHOS 
FIN305221/01 s. 17.6.2001 i. Standard-Bearer Neptunus e. Alexway's Lola 
Näyttelyt: Korpilahti 1.4 Paavo Mattila AVO EH 1. Hieman epävarmasti esiintyvä uros, jolla voimakas 
otsapenger, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja, eturintaa voisi olla enemmän, hyvinkulmautunut 
takaa, hyvä karvapeite, hieman korkea häntä, liikkuu sivusta hyvin, hieman leveästi edestä. Hirvensalmi 14.4 
Paula Rekiranta AVO HYL. Hieman raskasrakenteinen ja pitkärunkoinen uros, voimakas pää, yksi 
alahammas puuttuu, hyvä kaula, pystyty lavat ja suora olkavarsi, löysyyttä kyynärpäissä, hyvä rintakehä ja 
takakulmaukset, oikea karvanlaatu, murisee käsiteltäessä, käytöksen ja hammaspuutoksen vuoksi palkintosija 
hylätty. 
 
BENCHMARK HAWDDAMOR FIN MVA 
FIN30092/03 s. 30.5.2003 i. Kastalian Tickety-Poo e. Benton Deep Feelings 



Näyttelyt: Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska VAL ERI 3. Very nice proportions, masculine head, 
correct eye colour, correct earset, very nice neck and topline, well angulated front and rear, very good hocks, 
very nice mover who carries himself well. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Riitta Vilkman SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen, 
suhtautuu toisiin koiriin ja ihmisiin ystävällisesti. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Rauhallista ja ilmavainuista. 
Pientä ohjausta vaativaa hakua. Laukauksesta innostui ja teki suuren karroksen. Kutsuttiin takaisin. 
Hyväksytty. Jäljestys: Rauhallinen jäljestäjä, maavainulla meni kaadon ohi, palautettuun jäljelle (hukka). 
Löysi linnun, joka kiinnosti, otti suuhun. Hyväksytty. Vesityö: Ui halukkaasti, toi riistapukin rannalle. 
Hyväksytty. Tottelevaisuus: Aku tottelee hyvin ohjaajaansa. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Parin 
yhteistyö toimii mallikkaasti. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
BENCHMARK JEST CYMRO & EST & LV MVA, JV-05, BALTV-07, V-07 
FIN14709/05 s. 2.11.2004 i.Kastalian Tickety-Poo e. Benton Deep Feelings 
Näyttelyt: Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska VAL ERI 1, PU2. Very nice male, excellent proportions, 
masculine head and expression, a bit open in shoulder, nice bone, very well angulated behind, I'd prefer him 
with less feathering to make him 100% correct in proportions, carries himself very well, very well shown. 
Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska VAL ERI 1, PU1, CACIB, V-07, ROP. 
4 year old champion of excellent quality, well chizzled musculine head, excecllent expression, excellent neck, 
well-set shoulder, little straight upper arm, excellent forechest, excellent well muscled loin, excellent bone and 
feet, excellent free mover, stable back and front. 
 
BENCHMARK MATRICS 
FIN46256/05 s. 27.8.2005 i. Twigle Infinity e. Benchmark Haf Breuddwyd 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen JUN EH 2. Hyvinkehittynyt, kaunispäinen uros, joskin otsapenger 
turhan korkea, hyvä kaula ja runko, erinomaiset raajat, taka-osan pitäisi olla voimakkaampi, pitäisi seistä 
tukevammin, mittasuhteiltaan hieman lyhytrunkoinen. Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt NUO EH 2. 
Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, hyvä ilmeikäs pää, hyvä kaula ja etuosa, hyvä selkä, takaosa voisi 
olla paremmin kumautunut, hyvä turkki, takaraajojen askel voisi olla pidempi. Lappeenranta  8.-9.4 Johan 
Juslin NUO H. Neliömäinen uros, jolla suora ylälinja, hyvä pään profiili ja huulilinja erinomainen kaula, hyvä 
raajaluusto, riittävät polvikulmaukset, hyvä turkki, palkinto johtuu vääristä mittasuhteista. Somero 6.5 Paula 
Rekiranta NUO ERI 1, PU1, SERT, VSP. Tasapainoinen nuori uros, jolla hyvin kaunis pää, erinomainen 
ilme, hyvä kaula, hieman pystyt lavat, hyvä tilava rintakehä, tiivis lanneosa, polvikulmaus saisi olla selvempi, 
riittävä luusto, erittäin hyvä turkinlaatu, hyvät yhdensuuntaiset liikkeet, tasapainoinen kokonaisuus. Hamina 
13.5 Vera Smirnova, Viro NUO ERI 1, PU1, SERT, ROP. Erittäin hyvä tyyppi, sopivan kokoinen, erittäin 
kaunis pää, kaunis lihaksikas kaula, hyvä ylälinja, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, voimakas takaosa, hieman 
etuasentoiset lavat, vahvat raajat, hyvä turkki, hyvä taka-askel, hieman lyhyt etuaskel. Kotka KV 16.-17.6 
Kirsti Louhi NUO ERI 1, PU2, SERT, VARA-CACIB. Erinomaista tyyppiä edustava nuorimies, jolla hyvät 
rungon mittasuhteet, hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, saisi olla kulmautunut edestä paremmin, 
liikkuu suorasti takaa, etuliike hieman löysää, sivuliike rodunomaista. Hyvinkää 16.9 Raija Tammelin KÄY 
EH 1. Maskuliininen, mittasuhteiltaan hyvä uros jolla lempeä ilme ja kaunis pigmentti, oikea hyvä pään 
ylälinja, kaunis niska, suora ylälinja, tilava rintakehä, hyvät takakulmaukset, lapa voisi olla viistompi, sopiva 
luusto, hyvät takaliikkeet, hieman lyhytet ja kyynärpäistä avoimet etuliikkeet, kaunis karva ja väri, miellyttävä 
luonne. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska KÄY EH 2. Nice male, good head of correct proportions, 
nice eye, good eye colour, long neck, well angulated front, enough chest and body, enough bone, well 
angulated behind, a bit short in croup, very nice coat structure. Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara KÄY 
ERI 1, PU3, VARA-SERT. Vankka, maskuliininen, oikean tyyppinen uros, vahva uroksen pää, jossa hyvä 
otsapenger ja erittäin kaunis pään sivukuva, tilava runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä luusto ja 
käpälät, liikkuu hyvällä ulottuvuudella ja yhdensuuntaisesti takaa, kaunis ylälinja, huippu esiintyjä. Lahti 3.11 
Jouko Leiviskä KÄY ERI 1, PU4, VARA-SERT. Hyvät mittasuhteet omaava, erittäin hyvän kokoinen, 



kaunis kaula, hyvä selkälinja, kaunis pää, kuno-osa voisi olla hieman pidempi, erinomainen runko, riittävästi 
kulmautunut takaa, liikkuu hyvin, mutta hieman haluttomasti. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta KÄY EH 1. 
Sopivan kokoinen, hyvä pää ja ilme, hieman lyhyt kaula, hyvä eturinta, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, 
hyvä luusto, voimakas turhan lyhyt runko, erinomainen karva, hyvä luonne, saisi liikkua pidemmällä 
askeleella ekä edestä että takaa. 
 
BENCHMARK PEILOT 
FIN53853/06 s. 24.10.2006 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Benchmark Haf Breuddwyd 
Näyttelyt: Vantaa 28.-29.7 Dan Ericsson, Ruotsi JUN EH 3. Ännu mycket outvecklad ung hanhund, med 
typiskt huvud och uttryck, bred i fronten, med branta skuldror, bra rygg, men behöver utvecklas i kroppen 
rejalt och borde vara mer vinklad bak, vacker färg. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska JUN EH 3. Nice 
dog, good breed type, nice head & expression, correct bite, good proportions, good neck, correct eye shape but 
could be darker, well angulated front, good bones, a bit short in loin, normally angulated behind, nice mover, 
but show himself with a little more attitude. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, 
Tanska JUN EH-. One year dog of very good quality, well chizzled masculine head, scissor bite, excellent 
muzzle, nice neck, straight shoulder, short upper arm, fore chest needs to develop, well developed compact 
body, a little sloping loin, would like more angulation behind, covers ground well but needs to stabilize in the 
front. 
 
BENCHMARK RHAMANTUS CYMRO 
FIN21589/07 s. 24.2.2007 i. Benchmark Jest Cymro e. Benchmark Ie Ie Ie 
Näyttelyt: Helsinki 15.9 Kirsi Nieminen BABY 1 KP, PU1, ROP. Erinomaista tyyppiä oleva pentu, oikeat 
rungon mittasuhteet, hieman takaluisu kallo-osa, hyvä kaula ja ylälinja, syvä rintakehä, erinomainen runko, 
tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvin, esitetään erinomaisesti. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska 
PEK 7-9KK 1 KP, ROP-pentu. Nice type, good proportions in head, correct eye shape, well placed ears, quite 
big ears, good neck lenght, could be a little better shoulder layback, correct tailset, well angulated behind, nice 
parallel movements. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN ERI 3. Very 
well developed 9 month old of excellent quality, well chizzled masculine head, nice expression, excellent 
muzzle, excellent neck, good shoulder, nice forechest, excellent body of right proportions, excellent loin, good 
set of tail, could have more rear angulation, nice low hocks, covers ground well, excellent mover, a little loose 
in rear. 
 
BENTON EVERYBODY DUCK KANS & FIN & S(n) & 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 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi VET ERI 2. Quality veteran, still in good coat & 
condition, correct head & expression, solid topline, desired angulation, strong body, slightly showing age 
when moving. 
 
BENTON LOOKIN' FOR DUCK FIN MVA 
FIN20818/02 s. 26.3.2002 i. Don's Tt e. Benton Garden Party 
Näyttelyt: Vaasa KV 14.-15.4 Petru Muntean, Romania VAL ERI 2, PU2, VARA-CACIB. 5 year old, 
good type, well balanced, correct head, correct bite, correct anatomical structure, elbows unsufficiently 
attached to the body, good angulations, coat & pigmentation are correct, good movement. Lahti KV 28.-29.4 
Silke Warneke, Belgia VAL ERI 1, PU2, VARA-CACIB. Excellent dog, perfect in every case, elegant head 
with masculin expression, correct in every case, correct movement, good temperament, wears a lot of 
character. 
 
BENTON OLYMPIC GOLD 
FIN13797/04 s. 15.9.2003 i. Arkview Moon Stroller e. Benton Garden Party 



Näyttelyt: Oulainen 6.5. Markku Santamäki AVO EH 2. Kookas mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin 
hyvä, viehättävä ilmeinen pää sopusuhtainen hyvä runko, erinomainen ylälinja, vahva luusto ja hyvät raajojen 
kulmaukset, hyvä turkki, hyvät liikkeet, mutta häntä ei nouse riittävästi. Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara 
AVO H. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet, maskuliininen olemus, hyvä luusto, oikeat mittasuhteet, 
erittäin kaunisilmeinen pää, sopivasti otsapengertä, erinomainen pään sivukuva, etuosa saisi olla 
voimakkaammin kulmautunut ja eturinta selvempi, hyvä rintakehä ja varsin hyvät etukulmaukset, tarpeeksi 
voimakkaat takakulmaukset, liikkuu kovin leveästi edestä, hyvällä askelpituudella sivusta katsottuna, 
valitettavasti häntä on kaiken aikaa erittäin matala-asentoisena, se häiritsee yleisvaikutelmaa erityisesti 
liikkeessä, erinomainen yksilö jonka pitäisi esiintyä iloisempana. Kokkola KV 14.-15.7 Bertil Lundgren, 
Ruotsi AVO EH 2. Något lång hane, maskulint huvud som är välmejslat, välbruna örin, kort hals, upprätt 
skuldra, rak överarm, bra bröstkorg, lång i länden, bra rygg och kors, välvinklad bak, rör sig mycket kort och 
stelet fram bättre bak, bra benstomme och päls, verkar idag lite ängslig. 
 
BENTON ONE MORE DUCK KANS & FIN & N & S & PL MVA, PMV-04, PMJV-04, NV-04, JV-04, 
V-04, V-05, PMV-05, EUV-06, NV-06, PMV-06, PL&PZV-06, V-06, PMV-07 
FIN13795/04 s. 15.9.2003 i. Arkview Moon Stroller e. Benton Garden Party 
Näyttelyt: Tervakoski KV 25.-26.8 Harri Lehkonen VAL ERI 1, PU1, ROP. Erittäin hyvän kokoinen, 
tyypiltään erinomainen, iloisesti esiintyvä uros, kaunis pää & ilme, hyvät kulmaukset, oikeat mittasuhteet, 
kaunis ylälinja & turkki, liikkuu pitkällä askeleella. Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia VAL ERI 1, PU1, 
ROP, RYP-1, BIS-1. Very typical, god expression, solid topline, excellent neck, good angulation, good colour 
nd coat, fluent movement. Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, Italia VAL ERI 1, PU1, ROP. Suggetto con ottima 
impalonta mascolina, testa di ottimi papporti, buona line donsale, coda ben inserita, buon torace, arti con 
buona ossatuna, buon mantello. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska VAL ERI 2, PU3. Very nice male, 
beautiful head and expression, long neck and good topline, well angulated front and rear, good hocks, very 
good bone and feet, very nice mover, shows himself very well. Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara VAL 
ERI 1,  PU1, CACIB, ROP. Erinomaista tyyppiä oleva, vankka, tasapainoisesti rakentunut miellyttävä uros, 
vahva uroksen pää jossa oikeat linjat, mitat ja ilme, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä luusto, erinomaiset 
käpälät, tasapainoisesti rakentunut edestä ja takaa, sopivasti runkoa, pitää hyvin ylälinjan liikkeessä, oikea 
askelpituus, yhdensuuntainen takaa, erinomainen karva, väri ja esiintyminen. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos 
Levente, Unkari VAL ERI 1, PU1, CACIB, ROP. Typical elegant male, nice head, very good back & chest, 
slighlty loose elbow, drivefull movement, in the movement little bit too high tail. Helsinki KV, VOITTAJA-
2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska VAL ERI 2, PU2, VARA-CACIB. 4 year old champion dog, 
excellent quality, well chizzled musculine head, light eyes, scissor bite, excellent good shoulder, nice 
forechest, slighlty short upper arm, compact full body, excellent well muscled loin, good angulation behind, 
nice bone and feet, excellent free mover, stable back and front, well presented.  
 
BENTON PIGS MIGHT FLY FIN MVA, PMJV-05 
FIN16793/05 s. 24.1.2005 i. Chateau Suduiraut Av Vettin e. Benton Let'Em Talk 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi AVO ERI 1, PU1, SERT, CACIB, ROP. Quality dog, 
presented in excellent coat & condition, balanced head, masculin expression, correct topline, good bones, 
excellent angulation, moves with drive. Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt AVO EH 3. Sopusuhtainen 
hyvät mittasuhteet, hyvä pää, kaula ja ylälinja sekä selkä, takaosa, riittävä luusto, eturinta kehittymätön, 
hieman litteät käpälät, hyvä turkki, voisi liikkua paremmin edestä. Äetsä 8.-9.9 Lillian Hanniste, Viro AVO 
ERI 1, PU1, SERT, ROP. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvät 
korvat, hyvä selkälinja ja häntä, vahva eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, oikea turkki, vapaa liikunta. 
 
BENTON SOMEBODY'S DUCK JV-06 
FIN16221/06 s. 7.1.2006 i. Benton Pigs Might Fly e. Benton No More Secrets 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen JUN EH 1. Ääriviivoiltaan kaunis, mutta tällä hetkellä rungoton, hyvä 



pään profiili, tyylikäs kaula ja ylälinja, hyvät raajat, käpälät pitäisi olla tiiviimmät, hyvä ylälinja, saisi seistä 
tukevammin takaa, kaunis broken up colour, täytyy kehittyä huomattavasti. Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen 
JUN ERI 1, PU2, SERT. Erinomaista tyyppiä oleva kaunispäinen ja -ilmeinen uros, jolla hyvä ylälinja, sopiva 
runko ikäisekseen, erinomainen turkki ja väri, voisi ojentaa kinntertään enemmän liikkeessä mutta liikkuu 
tasapainoisesti. Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia JUN ERI 2, VARA-SERT. Nice type and balance, nice 
head, good neck and topline, good volyme of body, correct angulations in front, elbows close anough, in lot of 
angulations behind, nice movements. Suonenjoki 17.5. Hannele Jokisilta JUN ERI 1, PU2, SERT. 
Erinomainen maskuliininen kokonaisuus, valmis pää ikäisekseen, hyvät korvat, hyvä kaula ja selkälinja, 
sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, vahva luusto, erinomainen runko, hyvä karva ja väritys, 
erinomainen luonne, etuliikkeet saa vielä tiivistyä muuten liikkuu erittäin hyvin. Iisalmi 26.-27.5 Hans v.d. 
Berg, Alankomaat JUN ERI 2, PU4, VARA-SERT. 1 year, good size, good in bone and substance, nice head, 
good in length of foreface, nice eyes, ears a little bit lowset and big, he needs more angulation in front, good 
angulations in front and rear, needs time to get stronger topline, good tailset, nice colour, soft coat, very nice 
on the move. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia JUN ERI 1, PU2, SERT. Quality dog of very good 
breed type, excellent proportion height to length, with typical topline which many in Brittain miss, super 
angulation but he does move a little wide in front, excellent bend of stifle, well set hocks, balanced head, well 
set eye, good expression. Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara JUN ERI 2, VARA-SERT. Erinomainen 
tyyppi, selvä sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, tarpeeksi tummat silmät, hyvä pään malli, kuono saa tulla 
vielä täyteläisemmäksi, hyvät kulmautuneet raajat, hyvä nuoren koiran runko, tarvitsee lisää eturintaa, 
tyypilliset liikkeet, varsin hyvä yleislinja, oikea-asentoinen häntä, kaunis esintyminen. Nurmes 9.-10.6 Jorma 
Silta JUN ERI 1, PU2, SERT. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen uros, hyvä kaula ja selkä, kaunis oikea-
asentoinen rinta, raajoissa ei huomauttamista, hyvä turkki ja lonne, hyvät liikkeet. Pello 21.-22.7 Moa 
Persson, Ruotsi NUO ERI 1, PU1, SERT, VSP. Utmärkt typ & storlek, välformad huvud med bra kraft, ögon 
kunde vara myrens mörkare, lite vrant skuldra, korrekt vinklad, ryggen för bren, bred välmusklad vår, rör sig 
vel bak, brett & löst fram, bra bröstkorg. Kuopio 4.-5.8 Rita Rayniers, Belgia NUO EH 2. 1,5 years, good 
size, long in loin, good head proportions, correct bite, has to become stronger in back, a bit short in upperarm, 
with outern elbows, a bit narrow in croup, weak in pasterns, in movement could have more reach, elbows are 
still out. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen NUO ERI 1, PU3. Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla kauniit 
ääriviivat, hieman taakse laskeva kallo-osa, muuten hyvä pää, hieno ylälinja, olkavarsi voisi olla viistompi, 
erinomainen runko, vahva raajaluusto, erinomaiset takakulmaukset, liikkuu pitkällä tehokkaalla askeleella, 
miellyttävä luonne, esitetään erinomaisesti. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Nilsiä 11.8 Jaana Heiskari SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Ossi 
suhtautuu rauhallisesti muihin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Tekee joitakin pistoja, mutta 
hienoinen arkailu on esteenä koiran etenemiseen metsässä, johon laukaisu ei vaikuta mitenkään. Hylätty. 
Jäljestys: Hitaasti ja varmasti maavainulla etenee kaadolle joka kiinnostaa. Hyväksytty. Vesityö: Ui 
halukkaasti, noutaa pukin. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hakuosuudella koira ei anna kytkeä itseänsä. 
Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Parin pidempi aikainen yhteistyö auttaa varmasti parempaan 
lopputulokseen. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
BENTON TALK TALK TALK 
FIN43850/06 s. 11.8.2006 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Benton Mine For Keeps 
Näyttelyt: Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt PEK 1 KP, ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, 
sopusuhtainen, hyvä pää, luusto ja kulmaukset, liikkuu erittäin kauniisti. Helsinki KV 19.-20.5 Göran 
Bodegård, Ruotsi JUN EH 2. Masculine, nice head, a little low over front, good constructed in shoulder & 
upper arm, a bit high over group which is a little short, nice side action, a little too low in front legs. Lohja 3.6 
Rune Fagerström JUN EH 2. 9kk, hyvä sukupuolileima, erinomainen koko, kaunis profiili seistessä, oikeat 
rungon mittasuhteet, pää ei saa tulla raskaammaksi, hyvä kuono-osa, tällä hetkellä korostuneet otsaluut, hyvät 
silmät, ihastuttava ilme, hyvät korvat, hyvä pitkä kaula, hyvin kyulmautunut edestä mutta olkavarsi saisi olla 
pidempi, hyvä rungon syvyys, selkälihasten tulee vielä vahvistua, hyvä lantio, hyvin kulmutunut takaa, vahva 



luusto, liikkuu hyvin, hyvä väri ja karva, iloinen reipas luonne. Karjaa KV 1.7 Hans v.d. Berg, Alankomaat 
JUN ERI 1, PU2, SERT. Lovely in type, excellent size, slightly longer than high, very nice head shape, soft 
expression, good earset, good front, excellent slight reach over the loins, good hindquarters and tailset, 
excellent coat, very nice on the move. Hyvinkää 22.7 Hannele Jokisilta JUN ERI 2, PU2, VARA-SERT. 
Erinomainen, maskuliininen kokonaisuus, hyvä kovin valmis pää ikäisekseen, hyvä kaula ja selkälinja, 
sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, normaali runko ikäisekseen, hyvä karva ja väritys, erinomainen 
luonne, liikkuu hyvin. Vantaa 28.-29.7 Dan Ericsson, Ruotsi JUN EH 2. 11 månader gammal hund, fint 
huvud och uttryck, bra skuldror, trevlight front i rörelse, utmärkt rygg, borde ha bättre kors, rör sig med bra 
steg från sidan, fin päls och färg. Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia JUN EH 2. Good expression and eye 
colour, long body, sufficien angulations, good thorax, not correct croup angulation, open at elbows, not solid 
topline in movement. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN EH. 16 
month dog of very good quality, nice masculine head, very tight scissor bite, nice neck, nice shoulder, upper 
arm too straight, needs more forechest, a little low on the legs, well developed but a little long body, sloing 
loin and low tailset, excellent hock angulation, covers ground well, would like more stabile topline, good 
temper. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Espoo 26.8 Meerit Kuparinen SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Ystävällinen nuori uros. Suhtautuu ystävällisesti roisiin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: 
Ohjaajaan tukeutuva koira. Tutkii ympäristöä innokkaasti maavainua käyttäen. Laukausta hätkähtää ja jatkaa 
samantien. Hyväksytty. Jäljestys: Lähti makaukselta vauhdilla, mutta ei jälkeä pitkin. Palautettiin ja yritettiin 
uudelleen. Tänään jäljestys ei vaan kiinnosta Jaloa. Pienellä harjoittelulla Jalolle selviää jäljen salat. Hylätty. 
Vesityö: Hyppää veteen niin innolla että uppoaa. Pintaan nousun jälkeen koira palaa rantaan. Lähtee kuitenkin 
uudelleen uimaan ja tuo pukin rantaan. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallista, hyvää 
yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
BENTON TALK'N DUCK 
FIN43854/06 s. 11.8.2006 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Benton Mine For Keeps 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari JUN EH. A little bit shy, typical male, good 
head, in stand don't show himself, very loose elbow, slightly cowhook, not enough free movement. 
 
BENTON TOO MUCH TALK 
FIN43853/06 s. 11.8.2006 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Benton Mine For Keeps 
Näyttelyt: Somero 6.5 Paula Rekiranta PEK 1 KP, ROP-pentu. 8kk, hyvinkehittynyt urospentu, jolla oikeat 
mittasuhteet päässä ja rungossa, hyvä kallo, tummat silmät, hyvä ilme, hyvä kaula ja rintakehän syvyys, 
hieman löysyyttä kyynärpäissä, erittäin hyvä vahva takaosa, hyvä turkin laatu, liikkuu hyvin sivulta, edestä 
vielä hieman leveästi ja takaa kapeasti. Vehmaa 10.6 Ricky Loch-Romans, Alankomaat JUN ERI 2, PU2, 
VARA-SERT. Lovely young boy of 10 months, beautiful & typical wss head, lovely earset, gentle expression, 
beautiful angulation in front, correct front and ribs and roach over the loin, beautiful colour, when leed is free, 
showing typical movement, needs time to grow up to big boy. Turku 4.-5.8 Antonio Di Lorenzo, Italia JUN 
EH 1. Correct bite, excellent proportion and bones, the chest needs time and the right elbow today is not 
perfect, excellent hindquarters, typical tale, very good croup, excellent head, long step. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Pöytyä 25.8 Jarkko Wiklund SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Iloinen, 
avoin ja sosiaalinen, hyvin muihin koiriin ja ihmisiin suhtautuva koira. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Riittävän 
laaja, rauhallinen, maavainuinen haku. Laukauksesta jatkaa. Hyvä yhteistyö ohjaajan ja koiran välillä. 
Hyväksytty. Jäljestys: Maa- ja ilmavainuinen, hieman epävarma jäljestys. Kaato kiinnosti. Hyväksytty. 
Vesityö: Ui halukkaasti, nouto ohjaajalle. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Erittäin tottelevainen koira. Hyväksytty. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallinen, iloinen pari. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
BENTON TRY THAT DUCK 
FIN43852/06 s. 11.8.2006 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Benton Mine For Keeps 



Näyttelyt: Hirvensalmi 14.4 Paula Rekiranta PEK 1. Hieman ujosti esiintyvä urospentu, jolla hyvät rungon 
mittasuhteet, hyvät pään linjat, riittävä kaula, vielä kapea runko, hyvä luusto ja käpälät, oikea karvanlaatu, 
liikkuu erittäin hyvin sivulta. Tohmajärvi 5.5 Paavo Mattila PEK 1. Hyvin kaunis pentu, hyvänmallinen pää, 
kaunis kaula, sopusuhtainen runko, erittäin hyvät raajat, hyvä karva, oudoksuu kovasti näyttelyaluetta eikä 
esiinny aivan edukseen. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia JUN EH 4. Typical dog but nervous 
which let he down, balanced in bone & substance, in front angulation makes toe in when moving, he could 
have better bend of stifle, but the overall picture of the dog would be better with confindence. Kangasniemi 
9.6 Karlo Bala, Serbia JUN ERI 2, VARA-SERT. 9-months old, good head, good long neck, good long 
backline, legs (back & front) good, temperament litte unstabile, good moving & handling. Puumala 28.7 
Hannele Jokisilta JUN H. Kovin aristelevasti käyttäytyvä, erittäin hyvän tyyppinen, maskuliininen pää, 
toivoisin voimakkaammat etukulmaukset, keskivahva luusto, riittävä kaula ja takakulmaukset, erinomainen 
karvanlaatu joka ei vielä täydessä pituudessa, rauhoituttuaan liikkuu suht normaalisti, mutta tarvitsee runsaasti 
lisää itseluattamusta, palkintosija johtuu käyttäytymisestä. Punkaharju 19.8 Markku Santamäki JUN H. 
Sopivan kokoinen, ilmeikäs hyvä pää, pitkä kaula, erittäin hyvin kulmautuneet eturaajat, hyvä rinnan syvyys, 
liian jyrkkä-asentoinen lantio, käyttäytyy hyvin vaikka hieman ujostelee. Lahti KV 27.-28.10 Elena 
Ruskovaara JUN H. Oikeat mittasuhteet omaava sopiva luustoinen hyvänmallinen uros, joka saisi olla 
vapautuneempi, erittäin hyvä pää jossa tasapainoiset kuono ja kallo, hyvä huulilinja, sopivan kokoiset korvat, 
eturinnan tulee täyttyä, tasapainoiset tarpeeksi voimakkaat raajojen kulmaukset, mutta lantio on kovin jyrkkä, 
hyvä sivuaskeleen ulottuvuus, mutta koira pelkää paikkaa ja tarvitsee paremman itseluottamuksen. 
 
BENTON UGLY DUCKLING 
FIN16807/07 s. 23.1.2007 i. Menestonia Marcel e. Benton Let'Em Talk 
Näyttelyt: Äetsä 8.-9.9 Lilian Hanniste, Viro PEK 1 KP, ROP-pentu. Erittäin hyvä tyypi ja koko, kaunis 
pää, oikea purenta, tummat silmät, pitkät korvat, hyvä selkälinja ja häntä, riittävä rintakehä, hyvät raajat, hyvä 
turkki, vapaa liikunta. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska PEK 7-9kk 3 KP. Nice type, nice head, a little 
too much stop, nice neck lenght, needs to develope in chest and body, nice tailset, very well angulated behind, 
nice lenght of hocks, beautiful coat, needs to steady his movement. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, 
Unkari ERI 1, ROP-juniori. Compact male with good proportion, typical head, the neck should be dryer, 
compact body, in the front slightly cowstand, rear correct, free movement in front feet turn in. Helsinki KV, 
VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN ERI 2. 10 month old dog of excellent quality, 
well chizzled masculine head, scissor bite, excellent neck set into good shoulders, good forechest for the ate, 
well developed body of good proportions, excellent loin, good tailset, good angulation behind, excellent 
mover, covers ground well, a little close behind, good temper. 
 
BENTON UNDER OATH 
FIN16805/07 s. 23.1.2007 i. Menestonia Marcel e. Benton Let'Em Talk 
Näyttelyt: Helsinki 15.9 Kirsi Nieminen PEK 1 KP, PU2. Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea 
pentu, voimakkaasti korostunut otsapenger ja taakselaskeutuva kallo-osa, pitkä kaula, syvä rintakehä, 
erinomainen runko, suorat olkavarret, hyvät takakulmaukset, liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta etuaskeleen 
tulisi olla ulottuvampi, esitetään hyvin, hyvä luonne. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska PEK 4. Nice 
type dog, a bit down faced, nice lenght of neck, nicely angulated in front, good bone and feet, a little low 
tailset, nice coat, nice mover, very stable for his age, very well put together. 
 
BENTON VICTORY LAP JV-07 
FIN19321/07 s. 24.1.2007 i. Clumbrolds Trademark e. Benton Garden Party 
Näyttelyt: Hyvinkää 16.9 Raija Tammelin PEK 1 KP, ROP-pentu. Maskuliininen tyypikäs pentu, jolla 
kaunislinjainen pää ja oikea ilme, kaunis kaula, suora ylälija, ikään sopiva runko, hieman niukat etu- hyvät 
takakulmaukset, sopiva luusto, erinomaiset sivuliikkeet, vielä hieman leveät etuliikkeet, kaunis karva ja 
vauhdikas luonne. Hyvinkää 19.6 Jessie Madsen, Tanska PEK 7-9kk 2 KP. Very well developed for age, 



very well angulated front and rear, nice neck, good body length, nice tailset, very good coat structure, very 
nice mover, a bit wide in front. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen JUN ERI 1, PU1, SERT, ROP. Erinomaista 
tyyppiä oleva uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pää, viehättävä ilme, hyvä kaula & ylälinja, eturinta 
saisi olla selvempi & olkavarret viistommat, erinomainen runko ja takaosa, vahva raajaluusto, liikkuu hyvällä 
askelpituudella, hieman löysästi edestä, esiintyy hyvin. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael 
Tranholm, Tanska ERI 1, JV-07, VARA-SERT. 10 month dog of excellent quality, well chizzled masculine 
head, scissors bite, excellent neck, good shoulder, a little straight upper arm, needs a little more forechest, 
excellent compact body of good proportions, excellent loin and tailset, good angulation behind, nice bones, 
excellent movers, covers ground well, a little loose in front, stable behind. 
 
BLUSTER 
FIN38636/06 s. 28.6.2006 i. Rocbee Ursus e. Eastfarm's Endless Light 
Näyttelyt: Raahe 3.2 Jouko Leiviskä PEK 2. Ujosti käyttäytyvä, matalaraajainen ja hieman pitkärunkoiselta 
tällä hetkellä vaikuttava, vankka luusto, jalo pää, pienet silmät, vilkkuluomet hieman häiritsevät, eturaajojen 
tulee suoristua, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin sivulta, mutta ujostelee tätä tilannetta. 
 
BONITON INDIANA JONES 
FIN28307/02 s. 12.5.2002 i. Red Royal's Benedict e. Boniton Geena 
Näyttelyt: Alavus 20.1 Markku Santamäki AVO EH 2. Vahvarakenteinen, sopivan kokoinen, hyvin 
urosmainen, ilmeikäs pää, sopusuhtaiset korvat, vahva kaula, suora ylälinja, vahva luusto, hyvin laaja 
rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu reippaasti, runsas turkki, käyttäytyy iloisesti. 
 
BONITON MALCOLM 
FIN39832/05 s. 23.7.2005 i. Rocbee King Of The Hill e. Boniton Geena 
Näyttelyt: Jämijärvi 18.2 Raija Tammelin NUO EH 1. Maskuliininen, hieman matalaraajainen uros, jolla 
muuten hyvä pää mutta hieman voimakas otsa ja otsapenger ja alaleuka saa täyttyä iän myötä, pitkä kaula, 
oikein hyvä ylälinja, riittävä rungon tilavuus, sopiva luusto, hyvät takakulmaukset, liikkuu sopivalla 
askeleella, hyvä karva ja väri, miellyttävä luonne. Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt NUO ERI 1, PU1, 
SERT, CACIB, VSP. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja sekä luusto ja 
kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu erittäin hyvin, parempi liikkuessaan kuin seistessään. Karkku 27.5 Stephen 
Pick, Iso-Britannia NUO ERI 2. Typical dog, still has maturing to do, well angulated fore and rear quarters, 
moved with enthuasim, but could have a little more convident when judged, good stifle, well set hocks. 
Riihimäki 12.8 Paul Stanton, Ruotsi AVO H. Mellan storlek, för lågställd och något för lång i kroppen, 
välformat huvud, något vek underköke, ängslik blick, mycket vacker hals, önskar lite mer benstomme, ganska 
bra kropp, mycket god vinkling, bra päls, färg och muskulatur, rör sig med ganska bra steglängd, behöver bli 
mycket mer frimodigare och använd svansen mer. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari AVO H. 
Shy male, not the best proportions, feminen head, too long neck, good top & underline, slighlty short legs, 
loose elbow, cowhook, in the movement like cow, spotted legs. 
 
BONITON PERFORMER 
FIN27100/07 s.9.4.2007 i. Rocbee Ursus e. Boniton Lauren 
Näyttelyt: Tampere 6.12 Kirsi Nieminen PEK 2. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea pentu, 
hyvä pää, oikea purenta, erinomainen kaula, syvä rintakehä & hyvä runko, olkavarret voisivat olla viistommat, 
vahva raajaluusto, hyvät takakulmaukset, köyristää lanneosaa liikkeessä, tasapainoiset liikkeet, käyttäytyy 
reippaasti. 
 
BUTTON NOSE D'ANN CAMBRIS 
FIN20354/07 s. 20.6.2006 i. Red And White's Surtsey Superior e. U Two D'Ann Cambris 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia JUN ERI 3. Dog with god bone & substance, well 



made neck and shoulders, rear angulation could be better as he lacks bends of stifle, short couple, good feet, 
good tail set and carriage, moved correctly. Kotka KV 16.-17.6 Kirsti Louhi JUN EH 2. Melko 
hyväntyyppinen nuorimies, joka kokonaisuutena vielä hieman kapea, hieman syvä pää, hyvinasettuneet korvat, 
hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen karvanlaatu, jota vielä niukasti, riittävät kulmaukset, koira liikkuu 
rodunomaisesti, kuitenkin hieman lyhyellä askeleella. Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, Italia JUN EH 2. Testa 
discreta con bozzo frontali a occentauate, colio che esce bene, buona linea donsale, tomace sia di buono 
dimensioni, arti sufficientemente corretti, buono il mantello, soggetto ate deve abituarsi al ring, buon 
movimento. 
 
CASTIOG BIT OF FUN 
FIN55130/06 s. 21.11.2006 i. Sparklecreaks Hercules e. Smörsoppens Skogsstjärna 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia PEK 2 KP. Mature puppy for his age, good bone & 
substance, well angulated, moves positevely, needs a little more ring training. 
 
CASTIOG BIT OF HEAVEN 
FIN55127/06 s. 21.11.2006 i. Sparklecreaks Hercules e. Smörsoppens Skogsstjärna 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia PEK 3. Puppy with good bone, a little long in loin, 
moved correctly, good feet, a quite a long in muzzle but the head developing, tail set is fine, still have a lot of 
puppy coat, good eyey, a little wide in front. Riihimäki 12.8 Paul Stanton, Ruotsi PEK 1 KP, ROP-pentu. 
Mycket lovande valp, elegant utmärkt storlek, bra kroppslängd, fint uttryck, behöver lite mer underkäke, bra 
skalle, mycket vacker hals, bra rygg, välutvecklad kropp och förbröst för åldern, bra ben och tassar, god 
vinkling, något brant kors, bra sidorörelser, ganska stabil för åldern fram och bak, bra päls, färg och teckning. 
 
CASTIOG BIT OF HOPE 
FIN55128/06 s. 21.11.2006 i. Sparklecreaks Hercules e. Smörsoppens Skogsstjärna 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia PEK -. Puppy of penty with bone & substance, short 
couple, front angulation could be better, he looks a little bit short in neck, moved correctly, tail set and 
carriage is fine, head & expression ok, at the movement he is not as balanced as anothers, he could have better 
angulation in hindquarters. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska JUN EH 4. A male of nice size, masculine 
expression, correct eye, he has an almost level bite, god length of neck, normally angulated front and rear, 
very good coat structure, nice tailset, a nice mover but carries his tail too high. 
 
CASTIOG BIT OF SPARKLE 
FIN55129/06 s. 21.11.2006 i. Sparklecreaks Hercules e. Smörsoppens Skogsstjärna 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia PEK 4. Well made puppy, quite long in loin, quite 
immature at the movement, well angulated with good bend of stifle, hock is low, movement correct, head 
expression, well set eye, good feet. 
 
DIDILCOM'S HEN TINEANGHEAMHAIR 
FIN28404/06 s. 10.5.2006 i. Doniol He Has The Star e. Boniton Gaya 
Näyttelyt: Raahe 3.2 Jouko Leiviskä PEK 1. Kookas, hyvät mittasuhteet omaava, vankkalustoinen, vankka 
pää, ikäisekseen hyvin kehittnyt runko, hyvä luusto, sopiva rintakehän syvyys, hyvät käpälät, korkeahkot 
kintereet, esiintyy reippaasti, pienellä treenauksella nuori esittäjä oppii esittämään koiransa, nuori handleri 
hallitsee hyvin hemonsa esittäessään tätä villikkoa. Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN 
EVA. Can Not Be Judged, Excellent head, the dog needs more ring training, judge is not able to see the teeth 
and go all over the dog, he has a good temperament, but is a bit spoiled. 
 
DIRLIAN QUACK QUACK 
FIN26709/03 s. 28.4.2003 Hammalgårdens Don't Forget Me e. Dirlian Nice Suprise 



Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Sirkjärvi 17.5 Seppo Venäläinen AVO0, laukauksen sieto: 
hyväksytty. Lähtömakaus tutkitaan. Hanna ohjaa Mikin jäljelle. Mikki jäljestää tarkasti I-osuuden puoleen 
väliin saakka, mutta osuudella olevaa hakkuualuetta Mikki ei selvitä, tuomitaan hukka. Ennen kulmaa 
määrätietoinen poistuminen jäljeltä, hukka, I-makaus merkataan pysähtymällä, kulma tarkastuspistolla uudelle 
osuudelle. II-osuuden alku tarkaasti, mutta ennen puolta väliä riistan hajut aiheuttavat hukan ja tuomari 
keskeyttää kokeen. Tänään riistan hajut olivat liikaa Mikille. Koira osaa kyllä jäljestää, kun ei ole riistan 
hajua. 
Näyttelyt: Elimäki 6.5 Marjo Jaakkola VAL ERI 1, PU1, VSP. Selvästi urosmainen, hyvä pää & ilme, hyvä 
kaula & ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, hyvin kehittynyt runko, hieman suora olkavarsi, hyvät 
takakulmaukset, saisi liikkua pidemmällä etuaskeleella, hyvä luonne. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-
Britannia VAL ERI 4. Very well balanced dog, hight to length excellent, good depth of body, springer rib, 
excellent topline, short couple, good bone, tight feet, well balanced neck in to the shoulders, could be a little 
better angulated in rear quarters and better bend of stifle. Karjaa KV 1.7 Hans V.d. Berg, Alankomaat VAL 
ERI 1, PU1, CACIB, ROP. Very nice, excellent in type, very nice length in body, lovely head, very nice in 
skull and muzzle, good earset, nice eye, good front and rear, deep body, excellent coat texture, very nice on 
the move. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska VAL EH 4. Male of correct proportions, nice head, 
excellent eye shape and colour, normally angulated front and rear, carries unfortunately too muck weight 
today, a bit narrow coming and coing, excellent coat. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael 
Tranholm, Tanska VAL ERI 3, PU4. 4 year old championdog of excellent quality, today a little too heavy, 
nice masculine head, nice set of ears, good neck, good shoulder, a little straight upper arm, enough forechest, 
full compact body, flat feet in the front, good body proportions, well muscled loin, good angulation behind, 
free mover, could be more stable in the back, well presented. 
 
DIRLIAN RHETT BUTLER 
FIN52077/04 s. 18.11.2004 i. Twitters Blackberry e. Dirlian Open Secret 
Näyttelyt: Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi AVO EH 1. Kraftfult huvud med mycket skinder, bra 
nos och bett, bra överlinje, bra bröst lite lös i överarm, rör sig med lite kort steg fram, bra bak, fin päls. 
Puumala 28.7 Hannele Jokisilta AVO ERI 1, PU2, SERT. Erinomainen maskuliininen kokonaisuus, 
voimakas pää jossa hyvät mittasuhteet, hyvä kaula ja riittävät etukulmaukset, toivoisin selvemmän eturinnan, 
hyvä luusto ja runko, hyvät takakulmaukset ja lihaskunto, hyvä karva, erinomainen luonne, liikkuu hyvin. 
Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia AVO ERI 2, PU4. Good expression, typical sufficient neck, solid 
topline, long body, sufficient angulation, good chest, good colour and coat, not solid topline in movement. 
Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, Italia AVO EH 3. Cranio abbondante, la testa manca di cesello, spalla poco 
angolata, e gomiti a denti, buona la linea donsale, buono il torace, anti con vuona ossatura, di screto 
movimento, buono il mantello. 
Spanieleden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Johanna Söderholm SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Mukava 
ja positiivinen kaveri. Suhtautuu toisiin koiriin avoimesti ja leikkisästi. Ihmisiin helposti innostuva ja utelias. 
Hyväksytty. Haku ja laukaus: Laaja, mukava hakukuvia. Innokas ja itsenäinen maa- ja ilmavainuinen. 
Erinomaista yhteistyötä. Laukauksesta haku tiivistyy ja koira innostuu entisestään. Hyväksytty. Jäljestys: 
Maavainuinen, jälkivarma ja ripeä suoritus, jossa vauhtia niin, että ensin juostiin kaadon yli. Palautuksesta 
lintu kuitenkin löytyi ja riista kiinnostaa koiraa. Hyväksytty. Vesityö: Menee halukkaasti veteen ja noutaa 
pukin rantaveteen. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Koira on ohjaajan hallinnassa. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Toimivaa yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
DIRLIAN RHISIANT LION 
FIN52076/04 s. 18.11.2004 i. Twitters Blackberry e. Dirlian Open Secret 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia AVO ERI 4. Well proportioned dec, could have more 
bone, present a balance in pitcture, short couple, well angulated, well set hocks, clean line from neck to 
shoulders, good head and expression. Lohja 3.6 Rune Fagerström AVO EH 3. 2v, hieman matalaraajaisen 



kuvan antava uros, riitävä koko, hyvä kallo-osa, kuono saisi olla aavistuksen pidempi suhteessa kalloon, hyvät 
tummat silmät, erinomaiset korvat, hyvä kaula, hyvin asettunut lapa, lyhyt olkavarsi, eturinta ja rintakehä, 
alaosan tulee vielä kehittyä, oikea ylälinja, hyvä lantio, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen luusto, hyvät 
raajat ja käpälät, hyvä karva ja väri, liikkuu liian lyhyellä etuaskeleella, muuten hyvin, hyvä luonne. Porvoo 
8.-9.9 Ernesto Capra, Italia AVO ERI 2. Testa suffisientemente corretta, spalla che vorrei piu angolata, 
comiti poco solio, buona dorssce, torace di buona dimensione, buono il mantello, gomiti aperti in movimento. 
Spanieleden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Johanna Söderholm SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Miellyttävän yleisvaikutelman antava uros, joka suhtautuu koiriin rauhallisesti ja avoimesti, ihmisiin uteliaasti. 
Innostuu ryhmätilanteesta. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Hieman suppeaa, kuitenkin riittävää maa- ja 
ilmavainuista hakua. Seuraa peuran jälkiä innokkaasti. Pitää yhteyttä ohjaajaan. Laukausta hätkähtää ja 
ihmettelee, jatkaa silti toimintaa. Hyväksytty. Jäljestys: Tänään Rikua kummastuttaa sekä kanssakävelijät että 
jälki. Aikaa kuluu yli sallitun ajan eikä Riku etene emännästään metriä kauemmaksi tekemään itsenäistä työtä. 
Viedään jäljen loppuun harjoitusmielessä. Toimii tarkasti jäljen päällä. Rohkeutta lisää niin vauhtia tulee 
riittävästi. Hylätty. Vesityö: Menee halukkaasti veteen. Noutaa ensin vedessä kelluneen kepin, sitten pukin. 
Luovutus käteen. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Koira on ohjaajan hallinnassa. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Mukavaa menoa tällä parilla. Lisää jälkiharjoitusta niin tämäkin koe sujuu leikiten. 
Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
DONIOL FINNISH FLASH KANS & FIN & DK & S(N) MVA 
FIN24162/99 s. 28.4.1999 i. Cit Z Dacickeho Haje e. Doniol Cry To The Wind 
Näyttelyt: Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen 
vankka uros, hyvä pää ja ilme, taka- ja etuosa voisivat olla paremmin kulmautuneet jolloin liikkeessä askel 
saattaisi olla pidempi, esiintyy tasapainoisesti, miellyttävä luonne. Mäntsälä 1.4 Jorma Silta VAL ERI 1, 
PU2. Mittasuhteiltaan oikea, voimakas rakentainen sopusuhtainen uros, jolla erittäin hyvä pää, hieman kaulan 
alus nahkaa, moitteeton selkä, rinta ja rajat, kaunis turkki, hyvä luonne, liikkuu oikein. Ruovesi 9.4 Marjo 
Jaakkola KÄY ERI 1, PU1, VSP. Erittäin hyväntyyppinen, miellyttävä pää ja ilme, riittävä kaula, ylälinja ok, 
riittävä eturinta, hyvä luusto, hyvät rungon mittasuhteet, hieman suora olkavarsi, kohtalaisesti kulmaunutut 
takaa, liikkuu riittävällä askelpituudella mutta turhan ahtaasti takaa, miellyttävä luonne. Sipoo 15.4 Markku 
Santamäki KÄY ERI 1, PU4. Sopivan kokoinen, oikeat linjat ja mittasuhteet, hyvä ilme, hyvä rintakehän 
muoto, hyvä luusto, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, iloisesti heiluva häntä. Lahti KV 28.-29.4 Silke 
Warneke, Belgia KÄY ERI 1, PU3. Excellent type, very good show condition for 8 years old, elegant head 
with good expression, very good bone, very good body, brilliant depth of the chest, very good lenght of the 
body, very good size, correct movement, very good feet. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VET ERI 
2. 8 years old dog who doesn't think he should be veteran, super quality, balanced, lovely in profile with very 
good shoulder placement and good topline held on move, excellent balance of strenght and refiment, super 
tight feet, short couple, presented very well in good coat, lovely dog. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen KÄY 
ERI 1, PU2, VARA-CACIB. 8v, mittasuhteiltaan erinomainen, upeassa kunnossa esitetty uros, jolla hyvin 
kaunislinjainen pää, hyvin hoidettu suu, kookkaat korvat, kaunis kaula ja ylälinja, pystyt olkavarret, hyvä 
runko, erinomainen karvanlaatu, liikkuu edestä löysin kyynärpäin muuten mallikelpoisesti. Pori KV 28.-29.7 
Refet Hadzic, Bosnia- Herzegovina VAL ERI 1, PU1, CACIB, ROP. Very good type, compact in body, 
good balnce, typical head, excellent top- and underline, excellent portion croup, good set of tail, parallell in 
movement, excellent topline in movement. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska VET EH 2. 8 years old 
dog, good size, masculine head and expression, nice neck and topline, a bit straight in shoulder, otherwise 
nice, nice tailset, well angulated, moved very well but a little narrow behind. Lahti 3.11 Jouko Leiviskä VET 
ERI 1, PU3, ROP-veteraani. Erittäin kauniissa kunnossa esitetty, kaunis linjainen, riittävä kaula, erinomainen 
runko & luusto, kaunis pää ja lihaskunto, hyvin kiinnittynyt häntä, liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin. Valkeala 
11.11 Hannele Jokisilta VET ERI 1, PU2, VSP-veteraani. Erinomainen veteraani, kaunis pää ja ilme, hyvä 
kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautuntu, hyvä luusto, erinomainen runko ja lihaskunto ikäisekseen, 
hyvä luonner, erinomaiset sivuliikkeet, hieman ahdas takaa. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen VET ERI 1, PU4, 



ROP-veteraani. Erinomaista tyyppiä oleva veteraani joka esitetään hienossa näyttely-kunnossa, kaunis pää & 
viehättävä ilme, hieman etuasentoiset lavat, erinomainen eturinta & runko, erinomaisesti kulmautunut takaosa, 
tasapainoiset liikkeet, esiintyy ja esitetään erinomaisesti. 
 
DONIOL IDEA MAN 
FIN41315/00 s. 20.10.2000 i. Cleavehill Rhyader e. Woodruff Coyota 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen AVO EH 3. Hyvät mittasuhteet, hyvärakenteinen, kookas uros, kallo 
saisi olla litteämpi, pitkä päätyyppi, hyvä kaula, hyvät raajat, hyvä rungon malli, saisi liikkua tehokkaammin, 
taka-osan tulisi olla voimakkaampi ja liikkeet tehokkaammat, lyhyt töpöttävä askel. Tampere KV 24.-25.3 
Merja Järnstedt AVO EH. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä pää ja kaula, riittävä luusto, melko hyvät lavat ja 
olkavarret, eturinta kehittymätön, takaosa voisi olla paremmin kulmautunut, melko hyvä turkki, liikkuu melko 
hyvin, esitetään hyvin. Mäntsälä 1.4 Jorma Silta AVO ERI 1, PU1, SERT. Mittasuhteiltaan oikea, kaunis 
päinen uros, sillä on erittäin hyvä selkä, voimakas oikea-asentoinen rintakehä, hyvät raajat, hyvä turkki, 
luonne ja liikkeet. Ruovesi 9.4 Marjo Jaakkola AVO EH 2. Riittävän hyväntyyppinen 6 1/2-vuotias uros, 
hyvä ilmeinen pää, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, aavistuksen 
pitkä lanne, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu turhan töpöttävällä etuaskeleella, kaunis turkki ja väri. Sipoo 
15.4 Markku Santamäki AVO ERI 1, PU2, VARA-SERT. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan ja linjoiltaan 
oikea, miellyttävä ilme, hyvin kulmaunuteet raajat, liikkeessä näyttävä ylälinja, hyvä turkki. Karkku 27.5 
Stephen Pick, Iso-Britannia AVO ERI 2. Typical dog but could have more confidence, plenty of bone & 
substance, balanced, good topline, toes in when moving, good feet & tailset and carriage. Lohja 3.6 Rune 
Fagerström AVO ERI 2, PU3, Hyvä sukupuolileima, erinomainen koko ja tyyppi, erinomaiset rungon 
mittasuhteet, oikea raajojen korkeus, hyvänmallinen pää, jossa oikea voimakkuus ja kaunis ilme, hyvä kaula ja 
pysty olkavarsi, sopivat takakulmaukset, erinomainen luusto, hyvät raajat ja käpälät, tulisi liikkua edestä 
pidemmällä askeleella, muutoin ok, iloinen, tyypillinen luonne. Jämsänkoski 10.6 Kirsi Nieminen AVO EH 
1. Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea uros, voimakkaasti taakse laskeva kallo-osa pää on jo 
ohimoiltaan kuivunut, hyvä kaula ja ylälinja, syvä rintakehä, olkavarret saisivat olla viistommat, riittävät 
takakulmaukset, liikkuu tänään hieman epävakaasti, esiintyy ja esitetään hyvin. Tuusula 30.6 Erna-Britt 
Nordin, Ruotsi AVO EH 2. Fina proportioner, huvudet får en icke korrekt from pga, avsaknad muskulatu 
över ögonen, mycket fin nospartie & bett, vacker överlinje och bra bröst, välställda ben, kör sig med bra steg, 
fin päls, bra temperament. Hyvinkää 22.7 Hannele Jokisilta AVO EH 1. Voimakastekoinen, hyvä linjakas 
pää, hyvä kaula, riittävästi kulmautunut edestä, hieman pehmeät ranteet, keskivahva luusto, voimakas runko, 
hieman korkea kinner, riittävät polvikulmaukset, ei aivan parhaassa karvassa tänään, hyvä luonne, taka-askel 
saisi olla pidempi, muuten liikkuu hyvin. Vantaa 28.-29.7 Dan Ericsson, Ruotsi AVO H. Ganska tung 
hanhund, san borde ha bättre bröstkorg och sundare fram- och bakställ, bra ben och tassar, branta skuldror, 
smal bak, bed höga hasar och bränt kors, bra huvud, i rörelse alltför okoordinerad med stötiga steg. Lahti 3.11 
Jouko Leiviskä KÄY EH 2. Kookas hyvät mittasuhteet omaava, vankka pä, kaula voisi olla pidempi, vankka 
runko, joka on hieman tuhdissa kunnossa, riittävästi kulmautunut takaa, liikkeet voisivat olla tehokkaammat, 
varsinkin edestä. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Harry Vilkman. Poissa. Espoo 9.9 Anu Kokkarinen SPA1. 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Philip on ystävällinen, iloinen ja vilkas walesi. Hyväksytty. Haku ja laukaus: 
Laajaa, itsenäistä hakua. Laukauksen jälkeen jatkaa samalla tavoin. Tottelee toistuvia käskyjä. Hyväksytty. 
Jäljestys: Varma ja reipas maa- ja ilmavainuinen suoritus. Kanin vainusi kaukaa ja se kiinnosti. Hyväksytty. 
Vesityö: Ui reippaasti ja tuo pukin rantaan. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Philip tottelee hyvin. Hyväksytty. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Mukavantuntuista yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
DONIOL LION KING FIN & LTU MVA 
FIN18530/03 s. 22.2.2003 i. Llawen Gopher e. Doniol I Love You 
Näyttelyt: Ruovesi 9.4 Marjo Jaakkola VAL ERI 1, PU2. Vahva, maskuliininen uros, hyvät pään linjat, 
aavistuksen syvä kallo, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, syvä runko, vahva lusto, riittävät 



takakulmaukset, turhan leveä edestä joka näkyy liikkeissä, pitäisi liikkua yhdensuuntaisemmin edestä, kaunis 
turkki ja väri, sivuliikkeet hyvät, antaa aavistuksen matalaraajaisen vaikutelman. Lahti KV 28.-29.4 Silke 
Warneke, Belgia KÄY ERI 3. Very good type, very well developed masculin head & very good expression, 
very good hair, very good hind angulation, in front  I wish the upper arm a bit longer, very good depth of 
body, in front movement he should make more room, back movement  are good, very good temperament. 
Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VAL ERI. Typical well proportioned dog, good depth of body, 
angulation could be better which means he tends to move wide in front, pleasing well blaced head with very 
good eye, moved with enthuasim. Jämsänkoski 10.6 Kirsi Nieminen VAL ERI 1, PU1, ROP. Erinomaisen 
tyyppinen uros, joka esiintyy reippaasti, hyvä pää ja ilme, erittäin hyvä pää & ilme, erittäin hyvä ylälinja, 
erinomainen kaula, syvä rintakehä, täyteläinen runko, olkavarsi voisi olla pidempi ja viistompi, vahva 
raajaluusto, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta leveästi edestä, miellyttävä luonne. 
Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi VAL ERI 1, PU3. P2 i vänster överkäke saknas, rejäl hane med 
kraftful huvud, bra nos & bett, tillräcklig hals, bra rygg, bakställd i skuldra och överarm, bra vinklad bak, 
borde ha lite rakare framben, mycket fin päls, rör sig med lite kort steg fram och ganska hög svans, livlig. 
Karjaa KV 1.7 Hans V.d. Berg, Alankomaat VAL ERI 2, PU3, VARA-CACIB. Nice, very nice in head 
shape, excellent earset, dark eye, excellent front, good length in body, good hindquarters, excellent colour, 
croup is a bit flat, tail a bit high, moved with drive. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen VAL ERI 2, PU3. 4 1/2 
v, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä uros, jolla erinomainen runko ja raajaluusto, urosmainen 
pää, hyvä ilme, hieman voimakas kallo, hyvä purenta, kookkaat korvat, hyvä tiivis runko, olkavarret voisivat 
olla viitommat ja kyynerpäät tiiviimmät, hyvä vahva takaosa ja käpälät, liikkuu edestä löysästi, hyvin sivulta, 
laadukas karvapeite. Lahti 3.11 Jouko Leiviskä VAL ERI 1, PU1, ROP. Upea valio uros, jolla erittäin kauniit 
tehokkaat liikkeet, oikea koko, kaunis kaula, erinomainen selkälinja, erittäin kaunis pää, kokonaisuudessaan 
erittäin rodunomainen, upea unko, erinomaiset lihakset. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta VAL ERI 1, PU4. 
Erinomainen tyyppi, hyvä pää, riittävä kaula, joka voisi olla hieman kuivempi, sopusuhtaisesti kulmautunut 
edestä ja takaa, voimakas luusto, hyvä runko, hyvä karva, erinomainen luonn, liikkuu ok. Jyväskylä KV 17.-
18.11 Miklos Levente, Unkari VAL ERI 2, PU2, CACIB. Compact male, nice head, very good top & 
underline, in the front steps on ground too narrow, rear feet turns out, powerfull movement, very high tail. 
Tampere 6.12 Kirsi Nieminen VAL ERI 1. Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla hyvä pää ja ilme, kaunis 
ylälinja, olkavarret saisi olla viistommat, erinomainen runko, voimakas raajaluusto, leveät reidet & 
erinomaiset takakulmaukset, tasapainoiset liikkeet esiintyy ja esitetään erinomaisesti. 
 
DONIOL NEVER WALK ALONE 
FIN10386/04 s. 6.12.2003 i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi KÄY ERI 2. Dog of good size & type, balanced in 
head, good expression, correct topline, straight front, stronger rear, slightly lacking body, presented in short 
coat, moves with drive. Jämijärvi 18.2 Raija Tammelin KÄY H. Hyvät mittasuhteet, pää saisi olla 
tyypikkäämpi, syvä kallo ja jyrkkä otsapenger, hieman runsas huuli, hyvät korvat, lempeä ilme, kaunis kaula, 
suora ylälinja, riittävä runko, vankka luusto, niukat kulmaukset, saisi liikkua pidemmällä taka-askeleella, 
kapeat takaliikkeet, kaunis karva ja väri, miellyttävä luonne. Honkajoki 5.5 Kirsti Louhi KÄY EH 1. 
Vahvaluustoinen, hieman raskaspäinen uros, syvä kallo, hyvät rungon mittasuhteet, pyöreähköt silmät, 
suurehkot korvat, hyvä rinnan syvyys, hieman lyhyt olkavarsi, hyvät kulmaukset takana, kaula voisi olla 
jalompi, koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin, takaliike avoin, sivuliike ok, erinomaisen aurinkoinen luonne, 
erinomainen karvanlaatu. Vaasa KV 14.-15.4 Petru Muntean, Romania KÄY ERI 1, PU4, VARA-SERT. 3 
years old, heavy in head, correct bite, correct bodystructure, good angulations fore & hind, good coat & 
pigmentation & movement. Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia KÄY ERI 2. Elegant masculin dog of 
a good size, very good head with good expression, very good hair, very good bones, very good length of the 
body, I wish there would be more ribcage, very good feets, very good in coming a little bit narrow in going, 
good temeprament. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Typical dog, good bone, good 
muscled, could have more springer rib and better bend of stifle, strong but balanced head which could be more 



refined, f.e. broad in skull, good feet, moved well. Karjaa KV 1.7 Hans V.d. Berg, Alankomaat KÄY EH 1. 
Very good in type, good in bone and substance, but his head is too deep in muzzle for the breed, nice ear, good 
expression, good front and rear, good croup, excellent colour, very good mover. Pori KV 28.-29.7 Refet 
Hadzic, Bosnia- Herzegovina KÄY ERI 1, PU3, SERT, VARA-CACIB. Good size, among bone, correct 
proportions on body, excellent expression, correct bite, strong neck, well angulated rear, free movemet, very 
good action, good temperament, good quality coat. Riihimäki 12.8 Paul Stanton, Ruotsi KÄY ERI 2. Bra 
storlek, mycket elegant, kunde vara en aning mer kompakt, mycket vackert, maskulint uttryck, huvudet kunde 
vara något längre, stark hals, utmärkt ben och tassar, utmärkt lång bröstkorg doch kunde vara ner välvd, 
ganska bra vinkling fram och bak, rör sig väl från sidan, kunde vara lite stabilare fram och bak, mycket vacker 
päls och färg. Heinola 19.8 Olga Kuprianova, Venäjä KÄY ERI 1, PU1, SERT, ROP. (arvostelu venäjäksi). 
Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska KÄY EH 1. Up to size, masvculine head, a bit round eye, I'd prefer 
darker eye, enough neck, normal front and rear angulations, he is not moving with 100% attitude, short steps 
in front, narrow behind, otherwise a sound mover. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari KÄY 
ERI 1. Substancefull male with good muscles, not enough typical head, slighlty heave neck, compact body, 
loose elbow, good angulation, in the movement need more drive. 
 
DONIOL NEW HOPE 
FIN10388/04 s. 6.12.2003 i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Pyhtää 20.5 Jouko Hukkinen AVO 3 29pist (a/5, b/6, c/6, d/6, e/3, 
f/3), laukauksen sieto: hyväksytty. Tarkka, varma aloitus. Paavo jäljestää sopivalla vauhdilla koko jäljen ajan. 
Osoittaa molemmat makauket riittävästi. Kulmilla kulkusuunnan muutos tuottaa ylimenot ja molemmista 
kulmista tuomitaan hukka. Sähkölinjojen alitukset teettää tarkistuslenkit. Kaadon löytää ja on siitä 
kiinnostunut. Ajoittain erittäin tarkkaa jäljestystä. 
 
DONIOL NOSY FELLOW 
FIN10391/04 s. 6.12.2003 i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi VAL ERI 2, PU3. Stylish dog, balanced in head & 
body, masculin expression, good bones, excellent angulation, nice coat, rich feathers, sound mover. Jämijärvi 
18.2 Raija Tammelin VAL ERI 1, PU1, ROP. Maskuliininen, hyvät mittasuhteet, miellyttävälinjainen pää, 
pitkä kaula, ylälinja melko suora, riittävä rintakehän tilavuus, vankka luusto, erinomaiset etukulmuaukset, 
polvikulmaa voisi olla enemmän, saisi liikkua hieman paremmalla taka-askeleella, löysyyttä kyynärpäissä, 
hyvä karva ja väri, luottvainen luonne. Mäntsälä 1.4 Jorma Silta VAL ERI 2, PU3. Mitasuhteiltaan oikea, 
tasapainoinen komea uros, jolla hyvä uroksen pää, hyvä kaula ja selkä, riittävä hyvä rintakehä, riittävä luusto 
samoin kulmaukset, kaunis turkki, kiva luonne, liikkuu hyynärpäät hieman ulkona. Lahti KV 28.-29.4 Silke 
Warneke, Belgia VAL ERI 3. Very good size, very good show condition, excellent head with very good 
expression, very good length of body, I wish depoth of chest, good bones & muscle, I wish more 
developmented ribcage, correct movement, perfect feets. Honkajoki 5.5 Kirsti Louhi VAL ERI 1, PU1, VSP. 
Erinomaista tyyppiä edustava uros, jolla melko hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävät kulmaukset, riittävä 
rinnan syvyys, hyvät etukulmaukset, kuitenkin koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin, takaa avoimesti, 
erinomainen karvanlaatu, hyvä luonne. Riihimäki 12.8 Paul Stanton, Ruotsi VAL ERI 1, PU1, ROP. 
Utmärkt storlek, mycket vackert helhet, lång välformat huvud med utmärkt pigment, utmärkt uttryck, vacker 
hals, stark rygg, utmärkt ben och tassar, bra förbröst, välformad kropp, behöver utvecklar i ländpartiet, god 
vinkling fram och bak, lite lös i armbågarna, mycket vacker färg, härlig päls, kraftfulla side rörelser, lös fram, 
utmärkt temperament. Heinola 19.8 Olga Kuprianova, Venäjä VAL ERI 1, PU2. (Arvostelu venäjäksi). 
Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska VAL EH. Good size, masculine head & expression, correct eye, 
pleasing neck, very well laid shoulder, nice tailset, good lenght of body, a bit narrow behind, otherwise a nice 
mover. 
 
DONIOL NOTHING TO LOSE FIN MVA 



FIN10392/04 s. 6.12.2003 i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen KÄY EH 2. Hyvät mittasuhteet, pitkä pää, hyvä profiili, hyvä kaula ja 
ylälinja, aivan liian korkea häntä, taka-osan pitäisi olla paremmin kulmautunut, tällä hetkellä hieman litteä 
runko, tekee hieman matalan vaikutelman, leveä edestä. Mäntsälä 1.4 Jorma Silta KÄY ERI 1, PU4, VARA-
SERT. Mittasuhteiltaan oikea, komea päinen uros, hyvä kaula ja selkä, köyristää hieman lantiota, voimakas, 
hyvä rintakehä, moitteettomat raajat, hyvä turkki ja luonne, temperamenttinen liikunta. Sysmä 22.4 Jorma 
Silta AVO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea komeapäinen uros, hyvä kaula, samoin selkä, rintakehä saisi olla 
syvempi ja eturinta voimakkaampi, erittäin hyvät raajat, hyvä turkki, tempperamenttinen luonne, hyvät 
liikkeet. Tohmajärvi 5.5 Paavo Mattila AVO ERI 1, PU1, SERT, VSP. Hyvin kaunis uros, kaunis ilmeikäs 
pää, erinomainen kaula & runko ja luusto, sopivat kulmaukset, erinomainen ylälinja, hyvä karvapeite, liikkuu 
hyvin , miellyttävä luonne, hieman korkea häntä. Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia AVO ERI 3. Correct 
type and proportions, nice head, neck long enough, a bit high tailset and carriage, well developed body, 
enough laid back shoulders, shows better standing than moving. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia 
KÄY EH 2. Quality dog, but faults he has very obvious f.e. his tail carriage & quite wide in front when 
moving, strong head but still refined has still some mature to do, very nice feet. Mouhijärvi 2.6 Vera 
Smirnova, Viro KÄY ERI 1, PU1, SERT, FIN MVA, ROP. Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen, hyvä 
luusto, hyvät rungon mittasuhteet, kaunis pää, hyvä ylälinja, hyvä eturinta ja rintakehä, hieman 
ulkokierteisyyssä eturaajoissa, hyvät takaraajat, leveä lihaksikas reisi, rodunomaiset liikkeet. Lohja 3.6 Rune 
Fagerström KÄY ERI 1, PU4. Iloinen nuori uros, erinomainen koko ja tyyppi, hyvät rungon mittasuhteet, 
hyvän mallinen pää, jossa oikea voimakkuus ja kaunis ilme, hyvä kaula, lyhyt olkavarsi ja kaunis ilme, hyvä 
kaula, lyhyt olkavarsi, eturaajat saisivat olla suoremmat, hyvä rinnan syvyys, lanneosan tulee vahvistua, lyhyt 
lantio, sopivat takakulmaukset, hyvä luusto, turhan pysty häntä liikkeessä, leveät etuliikkeet, muuten liikkuu 
normaalisti, hyvä väri ja karva. Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara KÄY EH 1. Maskuliininen, oikeat 
mittasuhteet, kiinteässä kunnossa esitettävä uros, päässä hyvä pituus ja oikea muoto, tyypillinen ilme, 
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, toivoisin hiukan tilavamman rintakehän, liikkuu hyvin sivusta, edestä 
kovin leveästi, turhan kokea-asentoinen häntä häiritsee yleiskuvaa erityisesti liikkeessä, miellyttävä 
esiintyminen. Nurmes 9.-10.6 Jorma Silta KÄY EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, komeapäinen uros, hyvä selkä, 
riittävä rinnanpituus, eturinta saisi olla voimakkaampi, vahva luusto raajoissa, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, 
kiva luonne, liikkuu kyynärpäät ulkona. 
 
DONIOL OFF THE RECORD 
FIN44321/04 s. 18.8.2004 i. Whisbone e. Alexway's Ps To Doniol 
Näyttelyt: Tornio 17.2 Tiina Illukka KÄY EH 1. Voimakasrakenteinen, hieman raskaan vaikutelman antava, 
pää saisi olla jalompi, lyhyt kaula, suora ylälinja, hyvin kulmautunut etuosa, vahva luusto, hieman 
kinnerahtaat takaliikkeet, lyhyt etuaskel. Rovaniemi KV 23.-24.6 Lena Stålhandske, Ruotsi KÄY EH 1. 
Stor hane av mycket god typ, ganska bra huvud, korrekt bett, bra öronansattning, utmärkt hals och rygg, 
tillräckligt vinklad fram, alltför överujktig, vilket stoör hela bilder och gör rörelserna tunga och lösa, bra 
bakbensvinkling, något sprättliga tassar. Pello 21.-22.7 Moa Persson, Ruotsi KÄY EH 1. Utmärkt typ, regäl 
hane, kraftfull huvud, ögon & nospigment kunde varit mörkare, lite brent skuldsa, kraftig benstomme, i lite 
tunn kondition, högtburen svans stör, goda rörelser bak, lite lös fram, pvatto framtassar, plan överlinje. 
Rovaniemi 11.8 Arja Koskelo KÄY H. Hyväntyyppinen, kauttaaltaan turhan raskas ja yleisvaikutelmaltaan 
matalaraajainen vankka uros, oikealinjainen pää, vahva luusto, taipuisat ranteet, oikea ylälinja, leveä reisi ja 
hyvät kulmaukset, lyhyt kaula ja kantaa häntää turhan korkealla, liikkuu reippaasti hyvällä askelpituudella, 
mutta kinnerahtaasti ja löysästi edestä, näyttävä ja ryhdikäs koira, joka kuitenkin liian raskasvaikutelmainen ja 
matalaraajainen kokonaisuus. 
 
DONIOL OFFER TO FUTURE 
FIN44320/04 s. 18.8.2004 i. Whisbone e. Alexway's Ps To Doniol 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Rovaniemi 3.6 Heikki Kanniainen AVO 0, laukauksen sieto: 



hyväksytty. Lähtö varmaotteinen ja jälkitarkkaa työskentelyä ensimmäinen osuus, ensimmäisellä kulmalla ohi, 
mutta palasi merkkaamaan kulman. Kulman jälkeen pyörimistä samoin jatkossa toinen ja kolmas osuus. Näistä 
kolme hukkaa. Keskeytin kokeen ja koira ohjattiin kanile, jonka omisti ja osoitti. Kehittymiskykyinen 
jälkikoira. 
 
DONIOL OPTIMIST OLLIE  
FIN44322/04 s. 18.8.2004 i. Whisbone e. Alexway's Ps To Doniol 
Näyttelyt: Riihimäki 12.8 Paul Stanton, Ruotsi AVO ERI 1, PU3, VARA-SERT. Stor kraftig hane, 
välbalancerad hane, bra hals, stark överlinje, fint uttryck, något stora öron, dock välburen, bra pigment, 
utmärkt kropp, bra ben och tassar, tillräcklight vinkald fram och bak, rör sig stabilt med mycket god steglöngs, 
härlig temperament, amvänder svansen på korrekt sätt. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta AVO ERI 1. 
Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, 
hyvä luusto, voimakas runko, voisi olla tiiviimmässä kunnossa, hyvä luonne, liikkuu hieman ahtaasti takaa ja 
kerien edestä. 
 
DONIOL OUTSTANDING BOY 
FIN44323/04 s. 18.8.2004 i. Whisbone e. Alexway's Ps To Doniol 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Espoo 12.8 Jukka Kuparinen AVO0, laukauksen sieto: hyväksytty. 
Epävarma lähtö. Koira alkaa heti krepitysten jälkeen pyörimisen jäljen molemmin puolin. Pyöriminen ei ollut 
mitään tarkistelua vaan epätietoista etsimistä. 100 m jälkeen pyöriminen johti hukkaan. Palautuksen jälkeen 
eteni hyvin vähän matkaa, mutta pyöriminen alkoi ennen kulmaa, jossa ollut makuu jäi huomioimatta. Toinen 
osuus alkoi taas hyvin, mutta pyörähtely alkoi jo ennen puoltaväliä. Tätä jatkui niin pitkään että koe 
keskeytettiin puolessa välissä 2. osuutta. Koska aikaa oli kulunut yli 35min vietiin kaadolle joka kiinnosti. 
Runsaasti harjoitusta vaativa koira. 
 
DONIOL QUESTION OF PRIDE 
FIN21126/05 s. 3.3.2005 i. Doniol He Has The Star e. Rocbee Westend Girl 
Näytelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen AVO H. Kookas, hyvinkehittynyt uros, pitkä pää, kaunis kaula ja 
ylälinja, hyvät raajat, taka-osa pitäisi olla voimakkaampi, pitäisi seistä tukevammin, kulmaukset liian suorat, 
lyhyt askel. Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia AVO ERI 1, PU3, VARA-SERT. Typical, good 
expression, good neck, solid topline, good angulation, very good thorax, good coat and colour, good 
movement. Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, Italia AVO ERI 1, PU3, VARA-SERT. Suggetto con vuon 
impronta nascolina, testa suffivientemente corretta, buona linea dorsale, buon torace, groppa corretta, buon ilm 
mantello, discretto il movimento. 
 
DONIOL QUICK AS WIND 
FIN21127/05 s. 3.3.2005 i. Doniol He Has The Star e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi NUO EH 1. Quality dog of good type, with a lot of 
good points, typey head & expression, well angulated, strong bones, nice coat & feathering, but today lacking 
body, easy mover. Jämijärvi 18.2 Raija Tammelin NUO H. Riittävän maskuliininen, hyvät mittasuhteet 
rungossa ja päässä, hieman voimakas otsa, kuono saisi olla täyteläisempi, varsinkin etuosastaan, hyvä kaula, 
seistessä hyvä selkä, luisu lantio, sopiva luusto, kulmauksia saisi olla enemmän, saisi liikkua paremmalla 
takapotkulla, ylälinja kaartuu ylös liikkessä, hyvä karva, miellyttävä luonne. Mäntsälä 1.4 Jorma Silta AVO 
H. Mittasuhteiltaan hieman pitkäkhö ja urosleimaltaan hieman epäselvä koira, sillä on muuten hyvä pää, mutta 
kuono-osa saisi olla voimakkaampi, köyristää hieman selkäänsä, hyvä rinta ja raaja, hyvä turkki ja luonne, 
liikkuu oikein. Vaasa KV 14.-15.4 Petru Muntean, Romania AVO ERI 1, PU3, SERT. 2 years old male, 
excellent as type & proportions, correct head & bite, correct bodystruckture & angulations, good coat & 
pigmentation & movement. Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia AVO EH 3. Very good type, good 
size, could becoma a bit more masculin in expression, good angulations, I wish more depth of body and more 



development ribcage, very good bone and muzzle, excellent hair, very good behind in front the elbow should 
be a little bit stronger, very good temeperament. Honkajoki 5.5 Kirsti Louhi AVO ERI 1, PU2, SERT. 
Erinomaista tyyppiä edustava uros, jolla hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvin kiinnittynyt häntä, hieman lyhyt 
olkavarsi, takakulmaukset voisi olla paremmat, hyvä rinnan syvyys, koira liikkuu edestä avoimin kyynärpäin, 
takaliike avoin. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia AVO EH. Typical dog but could have a little more 
muscleing in bone and muzzle could be deeper, good top line, short couple, good tight feet. Karjaa KV 1.7 
Hans v.d. Berg, Alankomaat AVO ERI 1, PU4, VARA-SERT. Nice in type, very nice balance between size 
and length of back, very nice head shape, very nice, flat ears, nice eye, good pigmentation, sound in front and 
rear, good croup, excellent colour, moves with drive. Pori KV 28.-29.7 Refet Hadzic, Bosnia- Herzegovina 
AVO ERI 1, VARA-SERT. 2 years, good size, a bit long, correct body substance, strong bones, typical head, 
enough strong body, good size over lay parallel in lewpart, free movement with good action, good quality 
coat, good temerament, a bit unstable topline. Riihimäki 12.8 Paul Stanton, Ruotsi AVO EH 2. Bra storlek, 
en aning lång i kroppen, mycket vackert uttryck, välformat huvud som kunde vara lite kraftigare, bra hals, 
utmärkt ben och tassar, behöver mer förbröst och mer välvd bröstkorg, något tunn för dagen, något brant kors, 
rör sig med utmärkt steg, kunde vara lite fastare fram, mycket vacker päls och färg, trevlig temperament. 
Heinola 19.8 Olga Kuprianova, Venäjä AVO EH 1. (Arvostelu venäjäksi). Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, 
Tanska AVO EH 2. Correct size, masculine head and expression, eye could be darker, enough neck, too 
straight in shoulder, could be more developed in chest and body, well set tail, well angulated behind, but too 
high hocks, moves too short in front because very open angulation, could do with a bit more drive. Jyväskylä 
KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari AVO EH. Good size male, too pointy muzzle, strenght back, too high 
slooping croup, deep chest, too straight upper-arm, in the hind not wnough angulation, elegant movement, too 
high til, spotted legs. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Harry Vilkman SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Nyt melko 
rauhallinen, tutustuu kyllä hyvin muihin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Ei irtoa hakuun, kulkee jaloissa. Yksi 
laaja tarkistuslenkki tehtiin, ohjausta vaativa. Ei pelännyt laukausta mutta ei myöskään innostu hausta. 
Hylätty. Jäljestys: Alussa hieman ihmettelee mistä on kysymys. Sitten lähtee reippaasti jäljestämään kaadolle 
päätyen ja kaato kiinnosti. Hyväksytty. Vesityö: Innokas uimari, joka nouti ja luovutti pukin. Hyväksytty. 
Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallista yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: 
Hylätty. 
 
DONIOL SHOW MUST GO ON 
FIN38769/06 s. 7.7.2006 i. Doniol Optimist Ollie e. Doniol Girl Of Magic  
Näyttelyt: Riihimäki 12.8 Paul Stanton, Ruotsi JUN ERI 1, PU2, SERT. Utmärkt storlek, kraftfull junior, 
bra kroppslängd, välformat maskulint huvud med fin uttryck, stark hals, tillräckligt lång, utmärkt ben och 
tassar, välutvecklad kropp och förbröst, något brant skuldra, anars bra vinkling, utmärkt starka lår, härlig färg 
och päls, rör sig med god steglängd och mycket stabil för åldern, härlig temperament. Valkeala 11.11 
Hannele Jokisilta JUN ERI 1, PU1, SERT, ROP. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, riittävät 
etukulmaukset, voimakas luutso, erinomainen runko ikäisekseen, hyvä voimakas tkaosa, erinomainen luonne, 
hyvä karva, askelpituus saisi olla pidempi eritoten edestä. 
 
DONIOL TRUST TO FUTURE 
FIN51596/06 s. 16.10.2006 i. Red And White's Surtsey Superior e. Doniol Maroon Princess 
Näyttelt: Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, Italia JUN EH 3. Soggetto in tipo, testa con fovon rapportp cranio-
muso, linea dorsace sufficientemente corretta, torace di discreta dimensione, arti con buon ossatura, buono il 
mantello, il posteriore e la linea donsace sono foco corretti in movimento. 
 
DONIOL TULIP WARRIOR 
FIN51597/06 s. 16.10.2006 i. Red And White's Surtsey Superior e. Doniol Maroon Princess 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia PEK 7-9kk 1 KP, VSP-pentu. Excellent puppy, very 



well balanced for his age, hight and lenght, good bone & substance, excellent well angulated for and hind 
quarters, expescially nice in neck & shoulders, moved with purpose, balanced head, good eye. Juva KV 7.-8.7 
Saija Juutilainen PEK 1 KP, ROP-pentu. 9kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä, 
tasapainoisesti kehittynyt, hyväluustoinen uros, urosmainen pää, vielä voimakas kallo, hyvä purenta, raskaat 
korvat, hyvä kaula ja selkälinja, ikäisekseen hyvä runko, lupaava karvapeite liikkuu ikäisekseen oikein hyvin, 
hurmaava luonne. Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia JUN ERI 1, PU2, SERT. Good expression, good eye 
colour, excellent neck, solid topline, good angulation, good colour and coat, fluent movement. Porvoo 8.-9.9 
Ernesto Capra, Italia JUN ERI 1, PU4. Buona testa, cuon che esce bene, buona linea, dorsale con rene 
solido, torace di buona dimensione, arti con buon ossatura, buono il mantello, movimento sufficientemente 
corretto. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska JUN H. MAsculine head, quite small eyes, but beautiful eye 
colour, nice neck and topline, still needs a lot developmen in chest and body, well angulated behind but too 
high on hocks, tendence to cowhock behind, which effect his movement, nice coat. Lahti KV 27.-28.10 Elena 
Ruskovaara JUN EH 1. Oikean mallinen teinipoika, joka on edestä vielä aivan tyhjä, päässä hyvä pituus ja 
oikea ilme, hyvä kaula ja ylälinja, raajojen kulmaukset varsinkin edessä saisivat olla voimakkaammat, 
teinipojan runko, erinomainen luusto raajoissa, erinomainen ylälinja varsinkin liikkeessä, todella kaunis 
ulottuvuus sivuliikkeessä, etuliikkeen tulee tiivistyä ja kintereen voimistua. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos 
Levente, Unkari JUN ERI 2. Elegant male, lovely head, excellent top & underline, too straight upper-arm, 
behind feet turns out, very elegant, drivefull movement. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen JUN ERI 3. 
Erinomaista tyyppiä oleva juniori, hieman voimakas kallo-osa ja tuima ilme, erinomainen kaula ja hyvä 
ylälinja, syvä rintakehä ja ikäisekseen hyvä runko, olkavarret voisivat olla viistommat, vahva rajaluusto, hyvät 
takakulmaukset, sujuvat liikkeet, vielä niukka karva, esiintyy iloisesti. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-
9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN H. 13 mont dog of good quality, still needs to develope, nice masculine 
head, dark eyes, scissor bite, good neck, quite straight in shoulder, short upper arm, lacks forechest, body still 
needs to develop, sloping loin, low tailset, open in the angulation, a little short step, unstable behind, loose in 
front. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Johanna Söderholm SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Positiivinen, mukava miekkonen. Toisiin koiriin suhtautuu avoimesti ja uteliaasti. Ihmisystävällinen, 
ryhmätilanteesta innostuva. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Sopiva laajuus ja innokkuus. Enimmäkseen 
ilmavainuinen. Ohjaajaan pitää melko hyvin kontaktia. Ei pelkää laukausta mutta laukauksen jälkeen tukeutuu 
ohjaajaan enemmän. Hakuosuudella ylösajoi linnun. Hyväksytty. Jäljestys: Maavainuinen, tarkistaa myös 
jäljen sivut. Innokas, jopa hosuva jäljestäjä. Lintu kiinnostaa, ottaa suuhun ja luovuttaa käteen ohjaajan 
pyynnöstä. 1 hukka paluujäljeltä kun huomasi menneensä jäljen sivussa ja halusi korjata ”virheen”. 
Hyväksytty. Vesityö: Menee halukkaasti uimaan ja noutaa pukin rantaveteen. Hyväksytty. Tottelevaisuus: 
Koira on ohjaajan hallinnssa. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Toimiva pari, jolla potentiaalia. 
Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
DON'S FLY ME TO THE MOON 
FIN20416/03 s. 15.4.2002 i. Weslave Wild Card e. Hillcrofts Honeymoon At Don's 
Näyttelyt: Kuopio 4.-5.8 Rita Rayniers, Belgia AVO EH 4. 5 years, good size but heavy, complete pincer 
bite, good reach of neck, slightly long loins, a bit weack in pasterns, missing forechest, upperarm too short, 
good coat texture, the weak pasterns are shown in movement. 
 
EASTFARM'S DAYS OF THUNDER FIN MVA 
FIN24954/01 s. 26.4.2001 i. Benton Everybody Duck e. Rwyn Jacqueline 
Näyttelyt: Vaasa KV 14.-15.4 Petru Muntean, Romania VAL ERI 1, PU 1, CACIB, ROP. Nearly 6 years 
old, very well balanced, excellent head, correct bite, excellent body structure and angulations, correct coat, 
pigmentation, movement very nice attitude. 
 
EASTFARM'S FLYING DEAMON 



FIN35894/04 s. 3.7.2004 i. Cleavehill Roin Hoods Bay e. Eastfarm's Deeply In Love 
Näyttelyt: Eckerö KV 22.-23.9 Annukka Paloheimo AVO ERI 1, PU1, CACIB, VSP. Hyvät mittasuhteet, 
vahva pää, hyvä kaula, kovin pysty olkavarsi, erinomainen rintakehä, hieman luisu lantio, kaunis karva, syvä 
väri, saisi liikkua pidemmällä etuaskeleella. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Pöytyä 25.8 Johanna Söderholm SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Rotutyypillinen spanieli. Kiinnostunut muista koirista, hieman varautunut ihmisiä kohtaan. Hyväksytty. Haku 
ja laukaus: Riittävän laaja, innokas, enimmäkseen maavainulla toimiva haku. Yhteistyö toimii. Laukauksesta 
haku laajenee. Hyväksytty. Jäljestys: Varovainen lähtö, Fonzie pyrkii paluujäljelle. Tutkii jäljen kanssa 
risteilevää riistapolkua pitkään. Yksi hukka ennen kulmaa. Jää pyörimään kulmalle. Arastelee kania ja 
maksimiaika ylittyy. Hylätty. Vesityö: Halukkaasti veteen, mutta ei nouda pukkia. Hylätty. Tottelevaisuus: 
Vesiyhteistyö vähän kompastellen, mutten tottelevaisuus hyvä. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Miellyttävä pari, tänään harmittavasti epäröintiä riistapukin ja kanin suhteen. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
EASTFARM'S IN THE FIELDS 
FIN17256/06 s. 27,2,2006 i. Eastfarm's Flyin Deamon e. Hammalgårdens Seastar At Eastfarm  
Näyttelyt: Valkeala 3.3 Kirsti Louhi JUN EH 1. Vahvaluustoinen uros, jolla voimakas pää, hyvin asettuneet 
korva, oikea purenta, rinnansyvyys riittävä, hyvä kaula ja ylälinja, pitkähkö lanneosa, niukat kulmaukset sekä 
edessä että takana, hyvä karvanlaatu, liikkuu edestä kyynärpäät ulospäin, avoimesti takaa. Vehmaa 9.6 
Valentina Ivanischeva, Venäjä JUN ERI 1, PU1, SERT, VSP. Excellent size, too long in loin, excellent head 
and expression, eyes, ears, good forechest, correct topline, angulation, coat, merry tail, excellent showed, 
excellent moves. Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi NUO ERI 1, PU1, SERT, VSP. Maskulint huvud, 
bra öron, nospartie & bett, fin hals och rygglinje, bra bröst, mycket bra vinklar bak, tillräckliga fram för att se 
ett bra steg, välskött, fin päls, glad och livlig.  Eckerö KV 22.-23.9 Annukka Paloheimo NUO EH 1. Melko 
pitkärunkoinen, hieman matalaraajainen, hyvä luusto, oikea ilme, lapa saisi olla viistompi, hyvä rintakehä, 
erinomainen karva, hyvä luonne, liikkuu hyvin. 
 
GELTMAN'S GOLD STANDARD 
FIN50819/06 s. 17.4.2006 i. Geltman's Gala Tuxedo e. Menestonia Messina 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen JUN EH 3. Hyvät mittasuhteet, pää liian lyhyt, vähemmän tyypillinen, 
kaunis kaula, hyvin kehittynyt runko, taka-osan pitäisi olla paremmin kulmautunut, runsas karvapeite, 
köyristää selkäänsä. Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi JUN ERI 1, PU2, VARA-SERT. Fina linjer 
men ännu lite overklad i förbröst & bröstkorg, vackert format huvud, bra nospartie & bett, mycket bra 
överlinje, ännu lös i överarmen och blir vid i fronten i sina rörelser, vacker färg och bra päls, bra temperament, 
en lovande junior. Riihimäki 12.8 Paul Stanton, Ruotsi JUN EH 2. Bra storlek, elegant och välbacerad, 
önskar mer benstomme, flata revben, fint uttryck, behöver utvecklas i nospartiet, utlmärkt pigment, vacker 
hals, något spänd i överlinje och aning brant kors, annars välvinklad, rör sig utmärkt från sidan, lite lös fram, 
vacker färg och päls, behöver mycket mer tid att utvecklas. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta NUO H. 
Sopivan kokoinen uros, joka saisi olla kauttaaltaan maskuliinisempi, pää saisi olla voimakkaampi, riittävä 
kaula, toivoisin selvemmän etukulmauksen, keskivahva luusto, vielä kovin litteä runko, hyvät takakulmaukset, 
hyvä karva, liikkuu leveästi edestä muuten hyvin. 
 
GELTMAN'S GRAND VENTURE 
S20612/2005 s. 3.2.2005 i. Geltman’s Grand Duke e. Geltman’s Grandezza 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia AVO EH. Lots of typical feathuers, balanced length to 
high, could rice over the loin a little more, eyey colour could be darker, a little lose in front, well set hocks. 
 
HAMMALGÅRDENS APPETITE FOR SUCCESS V-00 
FIN20854/98 s. 10.3.1998 i. Hammalgårdens Fast Eddie e. Hammalgårdens Little Surfer Girl 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VET EH. Smaller dog, but with typical feathures, good 



hight and lenght proportion, angulation ok but doe toe in on move, difficult coat as present in best. 
 
HAMMALGÅRDENS MAGIC BOY 
S32457/2004 s. 4.4.2004 i. Don’s Tt e. Hammalgårdens Lucky Little Love 
Näyttelyt: Tornio 17.2 Tiina Illukka VAL ERI. Utmärkt typ, storlek och proportioner, fint maskulint huvud, 
aning hög parna, fin hals och överlinje, väl vinklad men något framsjuten skuldra rejäl benstomme, fina 
rörelser. Tyvärr hunden blev försenad i ringen och kunde inte deltal i konkurens bedömning. 
 
HORSECHESTNUT 
FIN34083/03 s. 19.6.2003 i. That Way Wink Akimbo e. Rwyn Lilu Of The Valley 
Näyttelyt: Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt AVO EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, 
kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, selkä ja takaosa, hieman suorat olkavarret, hyvä turkki, liikkuu hieman 
löysästi edestä, muuten hyvin. 
 
JANGAS BLAME THE DOG 
FIN31504/03 s. 14.6.2003 i. Micarobian Harry e. Sweetie-Pie Kathy 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elisabeth Clerc, Sveitsi AVO ERI 2, VARA-SERT. Heavier in type, 
matching head, good expression, firm topline, strong body, well boned & angulated, easy mover, I prefer more 
elegant dog. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia AVO ERI 3. Oldfashioned looking welsh springer, 
strong in bone & substance, moved correctly, but carried tail high, good feet, rather strong in head, the skull is 
quite broad. Hämeenlinna 16.-17.6 Hannele Jokisilta AVO H. Erittäin voimakastekoinen uros, jolla liian 
raskas ja laatikkomainen pää, pyöreähköt silmät häiritsevät ilmettä, hyvä selkälinja, toivoisin selvemmät 
kulmaukset sekä eteen että taakse, voimakas luusto ja runko, hyvä karva, erinomaisnen luonne, esiintyy ja 
esitetään hyvin, hyvä sivuliikkeet joskin raskaat, ahdas takaa.  
 
JANGA'S CORDON BLEU 
FIN15038/04 s. 3.1.2004 i. Clumbrolds Kilkenny e. Sweetie-Pie Kathy 
Näyttelyt: Pori KV 28.-29.7 Refet Hadzic, Bosnia- Herzegovina AVO EH 2. Compact, very strong bones, 
very good substance, correct bite, good head, a bit shy, free movement, a bit unstable top line. Äetsä 8.-9.9 
Lilian Hanniste, Viro AVO EH 3. Hyvä tyyppi ja koko, vähän raskas pää, sieraimen sisällä roosaa väriä, 
oikea purenta, vähän lyhyet korvat, hyvä selkälinja, vähän eturinta ja rintakehä,  suorat takakulmaukset, vähän 
laineikas turkki, vähän raskas liikunta. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari AVO H. 
Substancefull male, without ring training, head should be better, untypical expression, too high settled ears, 
good back and chest, elbow and knee turn out in the movement, don't show himself. 
 
JANGA'S CUBIC BUTTER FLY 
FIN15040/04 s. 3.1.2004 i. Clumbrolds Kilkenny e. Sweetie-Pie Kathy 
Näyttelyt: Sipoo 15.4 Markku Santamäki AVO EH 4. Sopivan kokoinen, sukupuolileimaltaan selvä, 
täyteläinen pää, hyvä luusto, riittävä runko ja rinnan syvyys, runsas turkki, joka hyvä laatuinen, mutta voisi 
olla suorempi, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. 
 
JANGAS DA VINCI CODE 
FIN52274/06 s. 3.1.2004 i. Clumbrolds Kilkenny e. Sweetie-Pie Kathy 
Spanieleiden taipumuskokeet: Espoo 9.9 Anu Kokkarinen SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Tarmo on 
innokas, vilkas ja tarmokas, ja tulee hyvin toimeen ihmisten ja koirien kanssa. Hyväksytty. Haku ja laukaus: 
Sopivan laajaa, melko ilmavainuista hakua. Laukauksen jälkeen pysähtyy ja jatkaa taas hyvää hakua. 
Hyväksytty. Jäljestys: Rauhallisen varma, pääosin maavainuinen suoritus. Kania nuuski innoissaan. 
Hyväksytty. Vesityö: Ui halukkaasti ja tuo pukin rantaveteen. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Tarmo tottelee 
iloisesti. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Erittäin hyvää yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 



 
JANGA'S DIRECT ACTION 
FIN52275/06 s. 3.1.2004 i. Clumbrolds Kilkenny e. Sweetie-Pie Kathy 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Oitti 12.8 Satu Savolainen-Pulli AVO 2, 35pist (a/4, b/6, c/5, d/13, 
e/3, f/4), laukauksen sieto: hyväksytty. Remu ohjataan jäljelle. Ensimmäinen osuus mennään rauhallista 
vauhtia tehden runsaasti tarkistuksia. 1. makaus merkataan ja kulma tarkasti. Toisella osuudella vauhti hieman 
kasvaa ja tarkistukset vähenevät. Lentoon pyrähtävät linnut aiheuttavat pienen tarkistuksen, mutta jäljestys 
jatkuu. 2. makaus merkataan ja kulma pienellä tarkistuksella. Kolmas osuus hieman reipasta jäljestystä. 
Remun kohtaloksi koitui tänään metsäautotie toisella osuudella: Remu lähti katsomaan minne tie vie ja se johti 
hukkaan. Erinomaista työtä nuorelta koiralta. Ruovesi 26.8 Heikki Pirhonen AVO 2, 35pist (a/6, b/6, c/5, 
d/10, e/3, f/5), laukauksen sieto: hyväksytty. Remu ohjataan hyvin jäljestyksen alkuun., Jäljestysvauhti on 
reipas ja tapahtuu siksak-kuviolla koko jäljestyksen ajan. Ensimmäinen kulma ohitetaan noin metrin päästä ja 
oikaistaan toiselle osuudelle. Toiselle osuudelle tultaessa on vauhti sen verran kova, että makausta ei 
noteerata, eikä myöskään suunnanmuutosta. Ei löydetä omatoimisesti jäljelle, vaan osoitetaan jälki ja suunta. 
Kolmas osuus virheittä loppuun. Kaadolle suoraan, jonka haisteli ja jäi vierelle. Hyvä ja vauhdikas suoritus, 
jossa ehkä liiallinen vauhti kostautui yhteen hukkaan. 
Näyttelyt: Mouhijärvi 2.6 Vera Smirnova, Viro PEK 1 KP, ROP-pentu. Erittäin hyvän tyyppinen, 
ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvä luusto, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja selkälinja, haluaisin enemmän 
eturintaa, rintakehä saisi olla syvempi, hyvä takaosa, kaunis karva, liikkuu hyvin. Hämeenlinna 16.-17.6 
Hannele Jokisilta PEK 1 KP, VSP-pentu. Erinomainen tyyppi, hyvä valmis pää ikäisekseen, oikeanmalliset, 
hieman suuret korvat, kaula saisi olla hieman kuivempi, tyypillinen selkälinja, riittävät etukulmaukset, hyvä 
luusto ja runko, hyvät takakulmaukset, erinomainen karva, hyvä luonne, liikkuu hyvin. Tampere 8.9 Vera 
Smirnova, Viro JUN ERI 1, PU3, SERT. Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, oikeat rungon mittasuhteet, 
kaunis urosmainen ppää, kaunis kaula, hyvä selkälinja, hyvä runtko, vahva takaosa, vahvaluiset raajat, 
laadukas turkki, hyvät liikkeet. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska JUN H. 11 months old, quite big boy, 
masculine head and expression, correct eye shape but too light colour, god bone and feet, could do with a bit 
more chest, well angulated front and rear, good tailset and good coat structure. Jyväskylä KV 17.-18.11 
Miklos Levente, Unkari JUN ERI 3. Substancefull elegant male, nice head, compact body, stands correct, 
nice movement, the colour could be cleaner. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen JUN ERI 1, PU2, VARA-SERT. 
Erinomaista tyyppiä oleva uros, oikealinjainen maskuliininen pää, erinomainen kaula, eturinta saisi olla 
selvempi, ikäisekseen hyvä runko, vahva raajaluusto, leveät reidet & erinomaiset takakulmaukset, hieman 
luisu lantio, hyvä karvapeite, liikkuu hyvällä askelpituudella, löysyyttä edessä. Helsinki KV, VOITTAJA-
2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN EH. 13 month dog of very good quality, well chizzled 
masculine head, unfortunately a little light-eyed, scissor bite, good necnk, straight shoulder, short upper arm, 
needs more forechest, well developed body of good proportions, excellent loin and tailset, needs more knee 
angulation, low hocks, short step, loose in front, a little narrow behind, nice temper. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Mouhijärvi 18.8 Risto Janné SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
miellyttävä, sosiaalinen spanieli, hyväksytty. Haku ja laukaus: Sopivan laajaa risteilevää hakua. Reipasta 
hakua häntää heilutellen. Käyttää maa- ja ilmavainua tehokkaasti. Yhteistyö mallikasta. Laukauksesta 
innostuu etsimään. Erittäin hyvä pari. Hyväksytty. Jäljestys: Sopivan reipasta vauhtia maa- ja ilmavainulla. 
Tarkasti jäljellä alusta loppuun. Kaadon nuuski. Hyvä jälkikoira. Hyväksytty. Vesityö: Ui erittäin hienosti. Toi 
kolme pukkia käteen. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Remu tottelee erittäin hyvin. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Remun ja Kaisan yhteistyö on mieluisaa katsella. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
JANGA'S DIRTY HARRY 
FIN52276/06 s. 3.1.2004 i. Clumbrolds Kilkenny e. Sweetie-Pie Kathy 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia PEK 2 KP. 7 months old puppy with good bone & 
substance, short couple, good topline, excellent feet, well angulated, lovely head with correct eye, tailset and -
carriage good, moved well when settled, moves a little wide. Kuopio 4.-5.8 Rita Rayniers, Belgia JUN ERI 



1, PU4. 9 months, good size, a little long body, correct bite, a bit light in eyes, well boned, nice ribcage, could 
have more forechest, compact feet, happy tail, a bit narrow hindquarters, moves well, but has tot stabilize. 
Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN H. 13 month dog, still needs to 
develop, good quality, masculine head, scissor bite, a little light eyes, a bit straight shoulder, very short and 
upright upper arm, lacks forechest, body needs to develop, a little sloping loin and low tailset, open in 
angulation, low hocks, would like him to move with more energy, needs to stabilize back and front. 
 
JURI 
FIN13656/01 s. 22.10.2000 i. Aki e. Micaroian Eirlys 
Näyttelyt: Ii 26.5 Saija Juutilainen AVO H. 5 vuotias, voimakasrunkoinen ja -luustoinen, mittasuhteiltaan ja 
sukupuolileimaltaan erinomainen uros, jolla voimkaspiirteinen pää, hyvä purenta, yksi alaetuhammas puuttuu, 
kaunis ilme, hieman suuret korvat, voimakas kaula, hyvä runko, erittäin hyvässä lihaskunnossa, hyvät vahvat 
käpälät, etukulmaukset saisi olla paremmat, hyvät takakulmaukset, liikkuu edestä kovin löysästi ja takaa 
hieman kinnerahtaasti, hyvä voimakas sivuliike, karvanlaatu voisi olla silkkisempi, hyvä luonne, mutta 
jännittää hieman esiintymistä. 
 
KASPER 
FIN39603/06 s. 17.7.2006 i. Hammalgårdens Collin Collection e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Hyvinkää 16.9 Raija Tammelin JUN EH 1. Maskuliininen juniori, voimakas, oikealinjainen pää, 
joskin vielä hieman voimkaakaat otsaluut, oikea pigmentti ja ilme, kaunis kaula, hyvä ylälinja, rintakehän 
tulee kehittyä lisää iän myötä, sopiva luusto, voimakkaat taka- melko hyvät etukulmaukset, liikkuu hyvällä 
askelpituudella, hosuen edestä, kaunis väri, hyvä karva, vauhdikas luonne. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta 
JUN EH 3. Hieman aristelevasti käyttäytyvä juniori uros, hyvä pää, hieman pyöreähköt silmät, hyvä kaula ja 
selkälinja, riittävät etukulmaukset, vielä kovin litteä runko, hyvät takakulmaukset, hyvä karva, kovin lyhyt 
etuaskel, muuten liikkuu hyvin, tarvitsee lisäitseluottamusta. 
 
KEVÄTHANGEN ARNOLD 
FIN48073/06 s. 22.9.2006 i. Rocbee Ultra Speedy e. Rocbee Thelma 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 23.-24.6 Lena Stålhandske, Ruotsi JUN H. Bra storlek och mycket god typ, 
maskulint huvud, korrekt bett, mörka ögon, tillräckilg vinkling fram, tillräcklig kropp, kunde rörä sig med lite 
längre steg fram, bra pälskvalitet, alltför rädd, behöver mycket träning. Kiiminki 5.8 Paavo Mattila JUN T. 
Kovin eävarmasti esiintyvä nuori uros, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, pelokas ilme, hyvä kaula, jäntevä runko, 
hyvä takaosa, hyvälaatuinen karva, saisi liikkua ja esiintyä tasapainoisemmin, pitäisi olla luonettavasti 
itsevarmempi. 
 
KORPINOTKON FIREFLY 
FIN11260/05 s. 5.12.2004 i. Benton Lookin' For Duck e. Twigle Hunter's Pride 
Näyttelyt: Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen AVO ERI 1, PU4, VARA-SERT. Erinomaista tyyppiä, vahva 
uros, jolla kaunis muotoinen pää, hyvä runko, karva ja väri, voisi olla hieman paremmin kulmautunut edestä ja 
takaa, hieman pehmeä selkä, esitetään hyvin. Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia AVO ERI 4. Strong 
masculine male, wih correct proportions, nice head, good neck, straight topline but a bit soft, excellent volume 
of body, excellent shoulders, a bit short upperarm, could have more parrel in movements. Suonenjoki 17.5. 
Hannele Jokisilta AVO H. Voimakasrakenteinen uros, joka esitetään liian tuhdissa kunnossa, vahva pää, 
kaula saisi olla kuivempi, hyvä selkälinja, erinomainen eturinta, hyvä luusto, erittäin voimakas ja liian raskas 
runko, normaalit takakulmaukset, erinomainen karva, hyvä luonne, hyvät sivuliikkeet, takaa saisi olla pidempi 
ja tiiviimpi askel. Joensuu 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi AVO ERI 1, PU3, VARA-SERT. Very masculine, 
2,5 at the upper size limit, well balanced, correct head, scissor bite, clear neck & shoulders, slightly loose in 
elbow, excellent, coat texture, proper tailset, slightly open feet, correct mover but could carry a stronger 
opline. Punkaharju 19.8 Markku Santamäki AVO ERI 1, PU1, SERT, ROP. Hyvät mittasuhteet ja linjat, 



oikea rungon pituus, vahva uroksen pää, upea kaula, hyvä runko ja raajojen luusto, hyvä turkki ja liikkeet, 
käyttäytyy iloisesti. 
 
KORPINOTKON GET ON 
FIN14539/06 s. 22.1.2006 i. Doniol He Has The Star e. Twigle Hunter's Pride 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat JUN EH 1. Almost one year old, excellent type, 
not feeling at ease today, nice head & expression, sufficient front angulation, good ribcage, good rear 
angulation, ring in his tail when moving, moved out at elbows. Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, 
Tanska NUO H. Nice head and in general very puppy like, nice topline, too skinny and want to see more 
temperament, he needs ring training, normal quarters, nice coat. 
 
LLAWEN TUFF ENUFF 
FIN32080/06 s. 22.5.2006 i. Hammalgårdens Rock-N-Roll e. Llawen Queen Thilde 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen PEK 1. Hyvin raskastekoinen, matala pentu, voimakas pää, joka pitäisi 
olla kuivempi, hyvä kaula, erittäin hyvä luusto, pitkät varpaat, tasainen ylälinja, pitkä lane, hieman korkea 
kinner. Lohja 3.6 Rune Fagerström JUN ERI 1, PU1, SERT, VSP. Hyvin kehittynyt 14kk, jolla oikea 
raajojen korkeus ja hyvät rungon mittasuhteet, hyvänmallinen pää joka ei saa tulla raskaammaksi, hyvät silmät 
ja ilme, hyvät korvat, kaunis kaula, riittävä eturinta, pysty olkavarsi, erinomainen rintakehä, hyvä lanne ja 
lantio, hyvin kulmautunut takaa, hyvä leveä reisi, vahva luusto, hieman pehmeät ranteet, etuaskel saisi olla 
pidempi, muuten liikkuu hyvin, kaunis väri ja karva. Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi JUN EH 2. 
Kraftful, fär lite bli tyngre, lite läng linjerad med vackert maskulint huvud, bra rygg, rejäl bröstkorg, bra ben, 
men lite låg ställd, och behover disiplinera sina rörelser, vacker, välskött päls, bra temperament. Hyvinkää 
22.7 Hannele Jokisilta JUN ERI 1, PU1, SERT, ROP. Erinomainen, erittäin näyttävä kokonaisuus, voimakas 
valmis pää ikäisekseen, hyvä ilme, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, 
aavistuksen avoimet kyynärpäät, vahva luusto, erinomainen runko, hyvä karva ja väri, erinomainen luonne, 
liikkuu hyvin. Vantaa 28.-29.7 Dan Ericsson, Ruotsi JUN ERI 1, PU2, SERT. Snygg ung hanhund och rät 
sort, fint huvud, utmärkt skuldror, ben och tassar, mycket bra kopp för åldern, prima bakställ, behöver 
stabiliseras i fronten ännu, men rör sig med bra steg från sidan. Kouvola 18.8. Paula Rekiranta JUN ERI 1, 
PU1, SERT, ROP. Linjakas nuori uros, jolla erinomainen, ystävällinen luonne, hyvä pään malli, erittäin kaunis 
ilme, hyvä kaula, tilava rintakehä, hyvä vahva takaosa, erittäin kaunis turkki, reipas, hyvä liikkuja. 
Tervakoski KV 25.-26.8. Harri Lehkonen JUN ERI 1 PU2, SERT. Tasapainoisesti kehittynyt ikäisekseen 
hyvä runkoinen uros, hyvä koko, oikean muotoinen pää, erittäin hyvät kulmaukset, tyypillinen ylälinja, lanne 
voisi olla hieman lyhyempi, kaunis turkki, esiintyy reippaasti & liikkuu hyvällä askeleella. Vantaa 1.-2.9 
Nicola Imbimbo, Italia JUN EH 3. Typical good epression, long body, short arm, good angulation, good 
colour and coat, fluent movement. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska JUN ERI 1. 16 months old young 
dog, I'd like him a bit more up on legs to get correct proportions, good head, good neck and topline, well 
angulated behind, presented in beautiful coat and condition, a very stable mover. Lahti KV 27.-28.10 Elena 
Ruskovaara NUO ERI 2, PU4. Vankka, maskuliininen uros, jolla kauniit linjat, hyvä sukupuolileima, oikea 
olemus, mallikas uroksen pää, hyvä ilme ja korvat, kaunis hymyilevä huulilinja, tyypillinen ylälinja ja 
tasapainoiset raajojen kulmaukset, hyvin kehittynyt ikäisekseen, liikkuu erittäin yhdensuuntaisesti edestä ja 
takaa, tehokas ulottuva sivuliike, miellyttävä käytös. Lahti 3.11 Jouko Leiviskä NUO ERI 1, PU2, SERT. 
Erittäin lupaava, hyvän kokoinen, oikeat mittasuhteet omaava, kaunis kaula ja selkälinja, erinomainen runko ja 
luusto, hyvä kuonon profiili, hieman vankka kallo, kauniit silmät, hyvin kulmautunut takaa, kauniisti 
värittynyt, liikkuu erittäin hyvin. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta NUO ERI 2. Erinomainen tyyppi, 
voimakas uroksen pää, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hieman avoimet 
kyynärpäät, vahva luusto sekä rintakehä, hyvä karva, rauhallinen luonne, hyvät takaliikkeet, etuaskel saisi olla 
pidempi. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen NUO ERI 1, PU3. Erinomaista tyyppiä oleva aavistuksen 
matalaraajainen uros, hieman syvä kallo-osa muuten hyvä pää, miellyttävä ilme, erinomainen kaula sekä 
ylälinja, erinomainen eturinta, täyteläinen runko, olkavarret saisivat olla viistommat, leveät reidet, erinomaiset 



takakulmaukset, hyvä karvapeite, etuaskel saisi olla ulottuvampi, muuten hyvät liikkeet, esiintyy iloisesti. 
Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska NUO ERI 1, PU3, SERT. 18 month 
dog of excellent quality, well chizzled masculine head, nice set of eart, good expresion, scissor bite, excellent 
neck, well set shoulder, excellent full forechest, well developed compact body, a little too heavy today, 
excellent angulation behind, excellent mover, little unstable in the back, parallel back and front. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Harry Vilkman SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Reipas 
tutustuu mielellään muihin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Alussa kapeahkoa muutamia hyvi pistoja tehden 
ilmavainuisesti. Laukauksesta hieman tehostuu. Riittävää näyttöä. Hyväksytty. Jäljestys: Reipas, eteni hyvin 
jäljellä. Kaato kiinnostaa. Hyväksytty. Vesityö: Halukas uimaan. Noutaa ja luovuttaa pukin. Hyväksytty. 
Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Reipasta toimintaa. Kokonaisarvostelu: 
Hyväksytty. 
 
LLOER'S NORTHERN STAR 
FIN49767/06 s. 4.4.2006 i. Julita The Norse Quest e. Lloer's Savage Affair On Sunhill 
Näyttelyt: Mäntsälä 1.4 Jorma Silta JUN EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen nuori uros, sillä on 
hyvä pää, kaula ja selkä, riittävä rinnan syvyys, mutta eturinta saisi olla voimakkaampi, moitteettomat raaja, 
hyvä turkki, kiva luonne, ahtaat liikkeet ja liikkuu etu matalasti. Lappeenranta 8.-9.4 Johan JuslinJUN EH 
2. Vahva pää, saisi olla kuivempi, löysä huulilinja, hyvä kaula, puutteellinen eturinta, hyvä raajaluusto, hyvä 
rintakehä, niukat polvikulmaukset, saisi olla sivukulvataan pidempi, paremmalla ylälinjalla, hyvä turkki, 
pentumaiset liikkeet. Simpele 21.4 Elena Ruskovaara JUN ERI 2, PU2, VARA-SERT. OIkea tyyppi, 
mukava reipas käytös, hyvä raajaluusto ja käpälät, tässä vaiheessa hiukan pitkä runko, lupaava pää, erittäin 
kaunis huulilinja, kiva ilme, olkavarsi voisi olla viistompi, tarpeeksi runkoa ikäisekseen, hiukan pitkä lanne, 
erittäin hyvä takaosa, liikkuu ikäisekseen hyvin, vielä hiukan kapeasti takaa. Lahti KV 28.-29.4 Silke 
Warneke, Belgia JUN ERI 2. Nice dog, well presented, excellent hair quality, very good bone and muzzle, I 
wish a little bit more developement of chest, very good head & expression, good topline, in movement a little 
bit narrow behind and open in front, nice & friendly. Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia JUN ERI 3. Correct 
type and balance, nice masculine head, neck long enough, straight topline, very well developed body for his 
age, enought angulatied behind, excellent in front. Kangasniemi 9.6 Karlo Bala, Serbia JUN ERI 1, PU4, 
SERT. 14 months old, very good temperament, typical head, strong backdrive, good moving, good legs. Juva 
KV 7.-8.7 Saija Juutilainen NUO ERI 1, VARA-SERT. 15kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan 
miellyttävä, hyväluustoinen nuorukainen jolla hyvin kaunis piirteinen ja ilmeinen pää, hyvä purenta, kookkaat 
korvat, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä, erinomainen karvapeite, hyvin kulmautuneet raajat, hyvät 
käpälät, liikkuu takaa hieman lyhyellä ja kapealla askeleella, muuten erittäin hyvin, erinomaiset kulmaukset. 
Hyvinkää 22.7 Hannele Jokisilta JUN ERI 4, PU4. Erinomainen, maskuliininen kokonaisuus, hyvä pää, 
aavistuksen pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, hyvä kaula ja selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, 
sopiva luusto, iänmukainen runko, hyvä karva, erinomainen luonne, saisi liikkua hieman pidemmällä 
askelvälillä sekä edestä että takaa. Puumala 28.7 Hannele Jokisilta JUN ERI 1, PU4, VARA-SERT. 
Erinomainen maskuliininen kokonaisuus, valmis pää ikäisekseen, tyypillinen kaula ja selkälinja, riittävästi 
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, erinomainen runko, erinomainen luonne, hyvä karva, hieman lyhyt 
etuaskel, muuten liikkuu hyvin. Kuopio 4.-5.8 Rita Rayniers, Belgia JUN ERI 2. 16 months, good size, 
slighly long in loins, maskuline head, correct bite, dark eyes, lovely topline, enough forechest, happy tail, 
compact feet, narrow in hind quarters, could have more reach, slughtly out on elbows. Heinola 19.8 Olga 
Kuprianova, Venäjä NUO EH 1. (arvostelu venäjäksi). Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, Italia NUO ERI 1, 
PU2, SERT. Soggento con buona impronta di razza, buono il rapporto cranio-muso, buona linea dorsace, rene 
solido, torace sinstamente disceso coda ben inserta, arti con buona ossatura, buon il mantello, move bene. 
Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska NUO EH 2. Nice head with correct expression, enough neck, straight 
in shoulders and not developed enough in chest, good bone, nice tailset, well angulated in rear, moves with too 
short steps in front due to open angulation, a bit narrow behind. Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara NUO 
EH 3. Oikean mallinen, reipas, sopivaluustoinen uros, tyypillinen, reipas käytös, päässä hyvä pituus ja 



tarpeeksi volyymia uroksella, kookkaat korvat, etuosa tarvitsee täytettä, hyvä takaosa aj erinomainen 
raajaluusto & käpälät, valitettavasti taka-askeleesta puuttuu ulottuvuus ja jousto - sipsuttele, hyvä karva ja 
käytös, esitetään erinomaisesti. Lahti 3.11 Jouko Leiviskä NUO H. Hieman neliömäinen, kevyt luustoinen, 
hyvä kaula, joski suorat lavat häiritsevät ylälinjaa, niukat takakulmaukset, hieman lyhyt kuono-osa miellyttävä 
ilme, väritykseltään tuhan tumma, liikkeet voisivat olla tehokkaaammat, erinomainen temperamentti. Helsinki 
KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska NUO H. 20 mont dog of good quality, still needs 
time, nice head and dark eyes, scissors bite, would like a little more neck, straight shoulder, short upper arm, 
needs more forechest, loose elbows, little high over the loin, open in angulation, very short step, loose in front, 
narrow behind, nice temper, beautiful colours. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Miehikkälä 12.8 Veli Nurminen SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Iloinen 
ja ystävällinen uros. Iloisesti koiriin ja ihmisiin suhtautuva koira. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Laajuus 
sopivaa, innokas liikkuja. Käyttää maa- ja ilmav ainua, Ohjattavissa oleva, tottelevainen uros. Laukauksesta 
pysähtyy, jatkaa heti. Hyväksytty. Jäljestys: Siksak- jäljestystä. Sivulla tarkistellen, kaadolle joka kiinnostaa. 
Rauhallista etenemistä. Hyväksytty. Vesityö: Useiden uintilenkkien jälkeen nouto rantaan. Hyväksytty. 
Tottelevaisuus: Toimiva pari. Tottelevaine koira. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Kaikki osa-alueet 
toimii. Uinnissa vähän nouto kangerteli, mutta lopputulos hyvä. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
LUCKYSTONE'S DOUBLE TROUBLE KANS & FIN & EST & S MVA 
FIN40019/03 s. 25.8.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Doniol Canorous Lady 
Näyttelyt: Sipoo 15.4 Markku Santamäki KÄY ERI 1, PU3. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä 
pää ja ilme, hyvät raajojen kulmaukset, riittävän laaja runko, liikkeessä ylälinja ei kaikin osin säily oikeana, 
seistessä selkälinja oikea, loiva s, käyttäytyy miellyttävästi. Joensuu KV 12.8 Fernando Madeira 
Rodrigues, Portugali VAL ERI 2. I'd like to see a better face, good neck, a bit weak on pasterns, upperarm 
not very correct, rear ok, moves well. 
Tottelevaisuuskokeet: Hyvinkää 18.8 Ossi Harjula ALO 1, 175 pist. 
 
LUCKYSTONE'S ENRICH MY LIFE 
FIN16128/06 s. 26.1.2006 i. Doniol Lion King e. Alexway's Ps To Doniol 
Näyttelyt: Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia JUN ERI 3. Very well developed masculin type, good 
hair, very good bone & muzzle, at the moment correct bite, nice head with good expression, nice depth of 
chest, I wish the upper arm could be bit longer, very good temerament, nice movement and topline. 
 
LUCKYSTONE’S EVENING STORY 
FIN16129/06 s. 26.1.2006 i. Doniol Lion King e. Alexway’s Ps To Doniol 
Näyttelyt: Sipoo 15.4 Markku Santamäki JUN EH 2. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikein rakentunut, 
ilmeikäs hyvä pää, hyvä pigmentti, jalo kaula, suora selkä, sopusuhtainen luusto, oikea rinnan syvyys, rungon 
tulee vielä kehittyä, reippaat liikkeet, kaunis kiiltävä karvapeite. Hyvinkää 22.7 Hannele Jokisilta JUN ERI. 
Voimakas, maskuliininen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, riittävä kaula, riittävät etukulmaukset, eturinta saa 
täyttyä iän myötä, normaali runko ikäisekseen, riittävät takakulmaukset, erinomainen karva, hyvä lihaskunto, 
hyvä luonne, liikkeet tulee tiivistyä iän myötä. 
 
LUCKYSTONE'S EYE CATCHER 
 FIN16139/06 s. 26.1.2006 i. Doniol Lion King e. Alexway’s Ps To Doniol 
Näyttelyt: Sipoo 15.4 Markku Santamäki JUN EH 3. Vielä rungoltaan kehitys vaiheessa oleva nuori uros, 
jolla riittävä sukupuolileima, pitkä jalo kaula, sään tulee vielä voimistua ja samoin rungon kauttaaltaan, liiaksi 
kuroutunut vatsaviiva, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, reippaat liikkeet. Hyvinkää 6.10 Jessie 
Madsen, Tanska JUN H. Quite ut to size, a bit too broad in skull, a bit too round in eye, enough neck, would 
like him more angulated in front, good bone but a bit too weak in pastern, nice tailset, bit too straight in 
hindquarters, nice coat, movement ok, but a little narrow behind. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen NUO EH 3. 



Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteitlaan oikea uros, oikea-linjainen hieman voimakas pää, hyvä kaula, 
hieman luisu lantio, syvä rintakehä, erinomainen runko, olkavarret saisivat olla viistommat, leveät reidet & 
hyvät kulmaukset, tasapainoiset liikkeet, voisi esiintyä itsevarmemmin. 
 
MAGICSTREAM'S HIGH KING 
FIN33798/06 s. 4.6.2006 i. Rocbee King Of The Hill e. Magicstream's Florafelicia 
Näyttelyt: Oulainen 6.5. Markku Santamäki JUN EH 1. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan oikea, 
urosmainen hyvä pää, oikea huulilinja, pitkä jalo kaula, hyvä ylälinja, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, hyvä 
eturinta, vielä kevyt runko, reippaat liikkeet, käyttäytyy iloisesti. 
 
MASTER 
FIN24994/04 s. 31.3.2004 i. Twigle Infinity e. Alexway's Lola 
Näyttelyt: Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia AVO ERI 2. Correct type and proportions, nice head, good 
neck and topline, enough volume of body, correctly angulated, could show him better in movements. Juva 
KV 7.-8.7 Saija Juutilainen AVO EH 2. 3v, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan erittäin hyvä uros, jolla 
hyvä raajaluusto ja runko, kaunisilmeinen pää, hieman raskas kallo, hyvä purenta, kookkaat korvat, löysää 
kaulanahkaa, hyvä kaula ja ylälinja, kulmaukset niukat, hyvä karvanlaatu ja väritys, liikkuu hyvällä 
sivuaskeleella, edestä löysin kyynärpäin, mukava luonne. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska AVO EH 3. 
Male of good size, correct head but too round eye, good earset, enough neck, he needs more angulated front, 
nice tailset, normally angulated behind, but high hocks very happy movement, could do with ring training, bit 
narrow coming towards me. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen AVO EH 2. Erittäin hyvä tyyppinen, 
mittasuhteiltaan oikea uros, hieman voimakas & lyhyt pää, hyvä kaula, syvä rintakehä ja hyvä runko, hieman 
lyhyt & jyrkkä lantio, vahva raajaluusto, hyvät takakulmaukset, hyvä karvapeite, lihaksikkaat reidet, liikkuu 
hieman lyhyellä askeleella, liikkuu iloisesti mutta tarvitsee lisää kehäharjoistusta. 
 
MAWREDD TACHWEDD 
FIN47670/03 s. 5.11.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen KÄY H. Liian lyhyt ja narttumainen kokonaisuus, hieman lyhyt pää, 
ilme pitäisi olla parempi, hyvä kaula, sopiva luusto, käpälät pitäisi olla tiiviimmät, hyvä ylälinja, taka-osan 
pitäisi olla paremmin kulmautunut, saisi seistä tukevammin takaa, lyhyt askel, sukupuolileima pitäisi olla 
selvempi. Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi KÄY EH 1. Bra proportioner, bra skalle, mycket bra 
nospartie & bett, tillräckilg hals, bra rygg, lite brand i korset, bra bröst, rör sig med lite kort steg, fin päls, bra 
färg. 
 
MAWREDD TAD BEDYDD 
FIN47671/03 s. 5.11.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da 
Näyttelyt: Korpilahti 1.4 Paavo Mattila KÄY ERI 1, PU2, SERT. Kaunis uros, jolla hyvänmallinen pää, 
erinomainen kaula, sopusuhtainen runko, hyvä luusto, kulmauksia voisi olla hieman enemmän, erittäin hyvä 
ylälinja, hyvä karva, liikkuu sivusta hyvin, miellyttävä luonne, hieman korkea häntä. Elimäki 6.5 Marjo 
Jaakkola KÄY EH 1. Erittäin hyvän tyyppinen, linjakas, hyvä pää, joskin ilme voisi olla aavistuksen parempi, 
hyvä kaula & ylälinja, riittävät kulmaukset, riittävä eturinta, etuaskel saisi olla pidempi, liikkuu erittäin 
leveästi edestä, hyvä luonne. Vantaa 28.-29.7 Dan Ericsson, Ruotsi KÄY EH 1. En alltför tikbetonad 
hanhund som borde ha mer benstomme, bättre volym i kroppen, branta skuldror, bra bakställ och rygg, fin 
färg, kort, grov huvud som är alltför framträdande ögon, mycket välpresenterad, men har rör sig med korta 
steg fram. Riihimäki 12.8 Paul Stanton, Ruotsi KÄY ERI 1, PU4. Mellanstor, välbalancerad, mycket vackert 
huvud med härligt uttryck, utmärkt hals, bra rygg, tillräcklig benstomme, fina tassar, bra förbröst, välformad 
kropp, goda vinkling fram, kunde ha lite mer i knäet, utmärkt päls och färg, härliga sidorörelser, för brett fram, 
utmärkt resning. Vesilahti 18.8 Jens Martin Hansen, Tanska KÄY ERI 1, PU1, SERT, FIN MVA, ROP. 
Male of good size, good quality and excellent type, beautiful masculine head, typical expression, the bite is 



very tight, but aceptable, beautiful neck and top-line, good quarters, well-bodied, excellent mover, beautiful 
coat, nice temper. 
 
MAWREDD UCHELWR 
FIN21531/06 s. 11.6.2006 i. Julita Royal Reveller e. Mawredd Rhosyn 
Näyttelyt: Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen JUN H. Erittäin hyvä tyyppinen, hyvä luustoinen, miellyttävä 
päinen ja ilmeinen uros, joka tänään turhan laihassa kunnossa, hyvä turkki ja väri, köyristää lanne osaansa, 
voisi liikkua pidemmällä askeleella edestä ja takaa, esitetään hyvin. Punkaharju 19.8 Markku Santamäki 
JUN EH 1. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan hyvä, hyvä pää jakaula, vahva luusto, hyvät takaraajojen 
kulmaukset, hyvä lihaskunto, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Nilsiä 11.8 Jaana Heiskari SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Urho 
suhtautuu mutkattomasti toisiin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Aluksi päätöntä kirmailua, 
joka asettuu sopivaksi etenemiseksi ilmavainua käyttäen. Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa. Hyväksytty. 
Jäljestys: Jäljestää maavainuisesti jäljen päällä. Kaato kiinnosti ja nostaa kaadon ohjaajalleen. Hyväksytty. 
Vesityö: Ui halukkaasti. Tuo riistakapulan rantaan. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Alun kohelluksen jälkeen 
Urho on tottelevainen poika. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Parin yhteistyötä on mukava seurata. 
Jäljestys varsinkin oli “hanskassa”. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
MAWREDD WYSTRYS 
FIN28401/07 s. 14.4.2007 I. Twitters Blackberry e. Mawredd Taradr Y Coed 
Näyttelyt: Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska PEN 5-7kk 1 KP, PU2. 6,5 months, very nice type, good 
size for age, head is well proportioned, good eye shape, correct bite, correct ear set, nice lenght of neck, needs 
to develop in chest, good body length, good bone, nice mover for age, a bit wide in front. 
 
MAXBERRY'S AMOR 
FIN23481/04 s. 9.4.2004 I. Sweetie-Pie Famoso e. Korpinotkon Ciccioline 
Näyttelyt: Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen AVO T. Vajaa 3v uros, joka esiintyy hieman epävarmasti, 
köyristää taka-osaansa, luisu lantio, hyvämuotoinen pää, pitäisi olla enempi runkoa tähän ikään, hyvä karvan 
laatu ja väri, sopiva raajaluusto. 
 
MCTWISTER`S RED ONION 
FIN24134/04 s.25.3.2004 i. Wesper Oliver Stone e. Iiris 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen AVO ERI 1, PU1, SERT, VSP. Kookas, hieman pikä uros, hyvät raajat 
ja kulmaukset, pitkä pää, liikaa kaulanahkaa, käpälät pitäisi olla tiiviimmät, hyvin näyttävä sivuliike, leveä 
edestä. Valkeala 3.3 Kirsti Louhi AVO H. Kookas, suuri uros, jolla vahva luusto, hyvät rungon mittasuhteet, 
raskas pää, oikea purenta, löysää kaulanalusnahkaa, saisi oll kulmautunut paremmin edestä, liikkuu edestä 
löysin kyynärpäin, takaa avoimesti, hyvä ylälinja, hyvin asettunut häntä, hyvä karvanlaatu, erinomainen 
luonne. Ruovesi 9.4 Marjo Jaakkola AVO EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, linjakas uros, miellyttävä pää ja 
ilme, hyvä kaula, aavistuksen tiukka ylälinja, saisi olla rodunomaisempi, riittävä eturinta, sopiva luusto, 
rungon tulee vielä kehittyä, kohtalaisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, kantaa itsensä hyvin 
liikkeessä, kaunis turkki ja väri, aavistuksen leveä edestä, miellyttävä luonne. Sipoo 15.4 Markku Santamäki 
AVO EH 2. Sopivan kokoinen, sukupuolileimaltaan selvä, hyvä pää, suora selkälinja, voisi ola loiva s, hyvät 
raajojen kulmaukset, kuve saisi olla täyteläisempi. Lohja 3.6 Rune Fagerström AVO ERI 1, PU2, VARA-
SERT. Hyvin urosmainen kokonaisuus, koko ylärajalla, erinomainset rungon mittasuhteet, hyvänmallinen pää, 
joka ei saa tulla raskaammaksi, hyvät tummat silmät, hyvä kaula, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takana, 
hyvä rungon syvyys, hyvä lanne, hieman lyhyt lantio joka näkyy liikkeessä, vahva luusto, pehmeät ranteet, 
leveät etuliikkeet, löysyyttä kyynräpäissä, muutoin liikkuu normaalisti, hyvä väri ja karva, ihastuttava luonne. 
Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi AVO EH 3. Kraftful, lite lång linjerad, maskulint huvud, bra hos & 
bett, tillräcklig hals, bra rygg och bröst, lite lös i överarmengör att han blir lite vid i fronten, bra sidorörelser, 



utmärkt temperament, fin färg och päls. Orivesi 14.7 Kirsi Nieminen AVO ERI 1, PU1, SERT, FIN MVA, 
ROP. Erinomaista tyyppiä oleva, jolla oikeat rungon mittasuhteet, hieman taakse laskeva kallo-osa, hyvä kaula 
/ ylälinja, hyvä rintakehä, erinomainen runko, vahva raaja luusto, leveät reidet ja löysät takakulmaukset, 
esitetään erinomaisessa näyttelykunnosa, miellyttävä luonne. 
 
MILFEDDYG DIAROS KANS & FIN & EST & DK & N & S & LTU MVA 
FIN34904/98 s. 21.8.1998 i. Amityvill’s Xylitol e. Milfeddyg Bendith 
Näyttelyt: Ilomantsi 14.1 Raija Tammelin VET ERI 1, PU1, ROP, ROP-veteraani, RYP-3, BIS1-veteraani. 
Maskuliininen, hyvät mittasuhteet rungossa ja päässä, hyvät pään mittasuhteet, hieman kevyt alaleuka, kaunis 
kaula, suora ylälinja, hyvä runko ja raajat, tehokkaat, vetävät liikkeet, hieman kapea takaa ja leveä edestä. 
Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen VET ERI 1, PU1, VSP, ROP-veteraani, BIS3-veteraani. Erinomaista 
tyyppä oleva kaunis uros, joka erinomaisessa kunnossa, miellyttävä pää ja ilme, hyvä ylälinja, hyvä turkki ja 
runko, esitetään ja esiintyy hyvin. Lappeenranta 8.-9.4 Johan Juslin VET ERI 1, PU2, ROP-veteraani. 
Oikeanmallinen rotunsa edustaja, jolla on "ne oikeat" mittasuhteet, mikä tekee roduksi, harvinaisen kaunis 
huulilinja, kaunis kaarevuus lannelinjassa, liikkuu hyvin. Tohmajärvi 5.5 Paavo Mattila VET ERI 1, PU2, 
ROP-veteraani. Kaunis uros, hyvässä kilpailukunossa, hyvänmallinen pää, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, 
kyynärpäissä aavistuksen löysyyttä, hyvä ylälinja, hyvälaatuinen karva, liikkuu ja esiintyy hyvin. Leppävirta 
6.5 Ligita Zake, Latvia VET ERI 1, PU2, ROP-veteraani. 9-year old male in excellent condition, nice head, 
excellent top-line and volume of body, well angulated, excellent movements for his age. Suonenjoki 17.5. 
Hannele Jokisilta VET ERI 1, PU1, ROP, ROP-veteraani. Erinomainen lähes 9-v veteraani, aavistuksen syvä 
kallo, oikean muotoiset korvat, voisivat olla pienemmät, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut 
edestä ja takaa, erinomainen eturinta, hyvä runko, ei aivan parhaassa karvassa, erinomainen luonne, vielä 
hyvät reippaat liikkeet. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VET ERI 4. Very well made dog and his 
good construction result in positive driving movement, well presented to show his good angulation, front and 
rear, a really nice dog who doesn't look 9. Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara VET ERI 1, PU1, ROP, ROP-
veteraani, RYP-1, BIS-2. Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima, hyvä kunto, reipas iloinen olemus, 
oikeanmallinen uroksen pää, tyypillinen ilme, kaunis kaula, tasapainoiset raajojen kulmaukset, liikkuu 
erinomaisella ulottuvuudella ja joustolla, iloinen esiintyjä, ihana käytös. Nurmes 9.-10.6 Jorma Silta VET 
ERI 1, PU1, ROP, ROP-veteraani, BIS3-veteraani. Mittasuhteiltaan oikea, komeapäinen veteraani, hyvä selkä, 
syvä pitkä rintakehä, hyvät raajat, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. Joensuu 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi 
VET ERI 1, PU2, VSP-veteraani.  Showing beautifull condition 9 years old, very typy all over, correct head, 
well set  ears, clean neck & shoulders, excellent front, prober tailset, correct hindquarters, could carry a 
stronger topline, well presented. Joensuu KV 12.8 Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VET ERI 1, 
PU4, ROP-veteraani. I'd like to see him with a better face, good neck, in movement he is a bit loose in front, 
topline could be better, nice tail, good angulation on rears but in movement he is a bit close. Punkaharju 19.8 
Markku Santamäki VET ERI 1, PU2, ROP-veteraani. Erittäin hyvät mittasuhteet ja linjat, hyvä pä ja kaula, 
liikkuu vauhdikkaasti, hyvässä kunnossa esitetty veteraani, käyttäytyy iloisesti. Mikkeli 25.8 Jorma Silta 
VET ERI 1, PU1, ROP, ROP-veteraani. Mittasuhteiltaan oikea, hieman raskaassa kunnossa esitetty kookas 
uros, sillä on oikea linjainen voimakas pää, erittäin hyvä selkä, syvä oikea-asentoinen rinta, hyvät raajat, hyvä 
turkki, samoin luonne ja liikkeet. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen VET ERI 1, ROP-veteraani. Erinomaista 
tyyppiuä oleva 9-vuotias veteraani, joka on täynnä elämäniloa, kaunis pää, erinomainen ylälinja, suorahkot 
olkavarret, erinomainen rinta, hyvät takakulmaukset, liikkuu edestä leveästo, muuten erittäin hyvin, 
hyväkuntoinen veteraani. 
 
MILFEDDYG FFORTUNUS 
FIN23631/99 s. 7.5.1999 i. Don’s Scotchman e. Milfeddyg Blaengar 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Sirkjärvi 17.5 Seppo Venäläinen VOI3 27pist (a/3, b/4, c/5, d/9, e/3, 
f/3), laukauksen sieto: Hyväksytty. Lähtömakaus tutkitaan ja ripeästi liikkeelle. Eka jäljestää I-osuuden 
tarkastuslenkkejä tehden, II-osuus hyvin ja III-osuus myös hyvin, samoin IV-osuus yhdellä tarkastuslenkillä. 



Makauksista merkataan pysähtymällä 1,3 ja 4, 2 makaus yli. I-kulma jolla katkos kuljetaan veretys loppuun, 
ensin etsitään vasemmalta mutta ei löydy, uusi alku, sitten turvaudutaan paluu jälkeen, tuomitaan hukka. II-
kulma pitkäksi hukkaan saakka ja III-kulma tarkasti. Kanin nostaa. Ekaa voisi vieläkin jarruttaa. Joutseno 
15.7 Heikki Vesikko VOI0, laukauksen sieto: Hyväksytty. Omatoiminen lähtö. Etenee maavainulla alun 
100m jälkitarkasti. Erkanee siitä vasemmalle pitkin hirvenjälkiä palaamatta. Saa hukan. Palautuksen jälkeen 
vainuaa äskeiset hirvenjäljet ja lähtee paluujäljelle, koska sitä pitkin hirvi oli tullut. Sa toisen hukan. 
Palautuksen jälkeen jatkaa jäkitarkkaa työskentelyä. Osoittaa makuun pysähtymällä. Rengastaa kulman, 
pysähtyy seuraavalle makuulle Etenee lähes kulmalle, tavoittaa siinä taas hirvenjäljet. Lähtee sille, saa hukan. 
Tällöin koe keskeytettiin. Miehikkälä 2.9 Olavi Nurmiranta VOI 2 37 pist (a/5, b/7, c/7, d/10, e/3, f/5), 
laukauksen sieto: Hyväksytty. Sopivaa vauhtia etenevä maavainuinen jäljestäjä, joka selvittää kaksi ens. 
osuutta parilla tarkistuslenkillä, mutta kolmannen osuuden alussa koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä ja 
palautetaan. Loppu osuudet koira menee hyvin. Katko-kulma selvitetään laajenevin lenkein, mutta tarkasti. 
Makaukset koira merkkaa selvästi, ja kanin koira nappaa suuhun. 
 
MILFEDDYG LLYNGESYDD 
FIN16674/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Näyttelyt:  Hyvinkää 16.9 Raija Tammelin AVO H. Maskuliininen uros, kaunis pää ja pigmentti, lempeä 
ilme, hieman voimakas otsa, alaleuka saisi olla voimakkaampi ja kaula lihaksikkaampi, suora ylälinja, luisu 
lantio, riittävä rintakehä, hieman kevyt luusto, hyvät takakulmaukset, hyvät sivuliikkeet, liikkuu hieman, 
oikein hyvä väri, tarvitsee kehätottumusta. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska AVO H. Male of good 
size, correct proportions in head but I'd like more length, he is not willing to show his teeth, enough neck, 
straight shoulders, enough body, ver well muscled behind, a bit high hocks, he is not at his best mood today, 
but otherwise a nice male, a bit wide behind, needs ring training. Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara 
AVO ERI 2. Oikeanmallinen, ikäistään nuorekkaammalta vaikuttava uros, oikeat mittasuhteet ja kauniit linjat, 
hiukan pyöreät silmät, muuten hyvänmallinen pää, runko on vielä litteä ja kapea, voimakkaasti kulmautunut 
takaosa, niukemmin kulmautunut etuosa, terhakka liikkuja, tarpeeksi ulottuvuutta askelluksessa, esitetään 
erinomaisesti. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari AVO ERI 2, PU4, SERT. Good 
proportioned male, with very good muscles, too round skull, correct top & underline, straight upper-arm, rear 
very good angulation, drivefull movement, slightly spotted legs. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 
Mikael Tranholm, Tanska AVO EH 2. Almost 3 years old dog of very good quality, masculine head, scissor 
bite, good neck, straight shoulder, short and upright upper arm, nice forechest, good body proportions, a little 
sloping loin, good angulation behind, could have a little more bone, short steps and paddling in the front, very 
open behind, nice temper. 
 
MILFEDDYG LOETRAN 
FIN16675/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Näyttelyt: Simpele 21.4 Elena Ruskovaara KÄY EH 1. Ikäistään nuoremmalta vaikuttava, hiukan luiseva, 
tarpeeksi maskuliininen, kuono-osa saisi olla täyteläisempi ja voimakkaampi, hyvin kulmautunut takaosa, 
tarpeeksi kulmauksia edessä, runkoa saisi olla enemmän, lanne saisi olla täyteläismepi, liikkuu hyvin sivusta, 
oikea-asentoinen häntä. Elimäki 6.5 Marjo Jaakkola KÄY EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää & ilme, 
hyvä kaula, aavistuksen laskeva ylälinja, puutteellinen eturinta, riittävä runko, sopiva luusto, hyvät 
takakulmaukset, liikkuu ok, tarvitsee kehätottumusta. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta KÄY H. 
Aristelelvasti esiintyvä uros, jolla päässä oikeat mittasuhteet, mutta hieman kapea, etukulmaukset saisivat olla 
paremmat, riittävä luusto, turhan litteä kallo, hyvät takakulmaukset, hyvä karva, liikkuu hyvin. 
 
MILFEDDYG NERTHOL 
FIN13490/07 s. 6.1.2007 i. Luckystone's Double Trouble e. Milfeddyg Gwisgi 
Näyttelyt: Joensuu 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi PEK 1 KP, ROP-pentu. Prober breed type, 7 months old, 
masculine head, scissor bite, dark eyes, correct pigment, correct length of neck, good proportions in body, non 



slightly overbuild, nice temperament, slighlty close behind, need to have stronger topline. Hyvinkää 6.10 
Jessie Madsen, Tanska PEK 7-9kk. Dog with nice temperament, he is heaby dog and I wish im more up on 
legs to get the correct proportions, nice length of neck, a little heavy over the shoulder, very good coat 
structure, a little short in croup, well angulated behind, nice movement for age but a bit wide in front.  
 
MILFEDDYG NEGES 
FIN13492/07 s. 6.1.2007 i. Luckystone's Double Trouble e. Milfeddyg Gwisgi 
Näyttelyt: Joensuu 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi PEK 2 KP. Proper breedtype, still very babylike looking 
7 months old, good size, proper head, scissor bite, some throat skin, medium lenght of neck, slighlty straight in 
shoulders, excellent catfeet, still in babycoat, needs some ringtraining. 
 
MOZART 
FIN24997/04 s. 31.3.2004 i. Twigle Infinity e. Alexway’s Lola 
Näyttelyt: Kuopio 4.-5.8 Rita Rayniers, Belgia AVO ERI 1, PU2, SERT. 3 years, good size & type, good 
proportions in head & body, correct bitey, good reach of neck, strong back, could have more forechest, 
slightly short upperarm, hocks set a bit high, nice brisket, in movement close in hocks and out of elbows. 
 
NEW DESIGN'S FORTUNE HUNTER FIN MVA 
FIN42893/02 s. 28.2.2002 i. Benton Everyody Duck e. New Design's All My Life 
Näyttelyt: Lappeenranta 8.-9.4 Johan Juslin VAL H. Vahva sukupuolileima, hyvä huulilinja, pää saisi olla 
kuivempi, hyvä kaula, löysä etuosa, hyvä rintakehä, riittävät polvikulmaukset, korkea kinner, sivukuvaltaan 
turhan raajakas, seurauksena väärät mittasuhteet, villava turkki. 
 
NEW DESIGN´S KEY TO SUCCESS  
FIN26815/04 s.9.4.2004 i. New Design's Fortune Hunter e. Eastfarm's Endless Light 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen AVO EH 2. Sopivankokoinen, erittäin hyvärunkoinen uros, turhan 
lyhyt, hyvät raajat ja kulmaukset, saisi liikkua tehokkaammin, hieman pistävä ilme, liikkeessä takakorkea. 
Sipoo 15.4 Markku Santamäki AVO EH 3. Erittäin viehättävä ilme, hyvä luusto ja runko, hyvin 
kulmautuneet raajat, hyvä runko, liikkuu reippaasti mutta ylälinja ei säily aivan oikeana. Lahti KV 28.-29.4 
Silke Warneke, Belgia AVO ERI 1, VARA-SERT. Excellent dog, very well presented, elegant head & 
expression, very good size, correct body & angulations, very good feets, movements are very good, very good 
temperament. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia AVO ERI. Balanced dog, reasonable bone, still 
some maturint to do, angulation ok, but could have a better bend of stifle, a happy dog, good eye shape. 
 
NEW DESIGN’S MERRY MELODY 
FIN51731/04 s. 1.11.2004 i. Rocbee Niles Smiles e. New Design’s All It Takes 
Näyttelyt: Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt AVO H. Hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, 
rungoltaan kovin kapea, hyvä pää ja ilme, riittävä luusto, hyvät käpälät, etuosan tulisi olla paremmin 
kulmautunut, hyvä turkin laatu, hyvät takaliikkeet, käyttäytyy hyvin. Orivesi 14.7 Kirsi Nieminen AVO EH 
2. Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea, iloinen uros, oikeat päänlinjat, oikea kaulan pituus, pystyt 
lavat, eturinta voimakkaampi ja täyteläisempi runko, hyvät takakulmaukset, kovin suora ylälinja, liikkuu 
hyvällä askelpituudella leveästi edestä. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari AVO EH. Slighlty 
too leggy male, typical head, straight back, too short croup, deep chest, loose elbow in the front stand on 
ground too narrow, rear feet turn out, free movement, in the front goes very wide. 
 
NEW DESIGN'S MOONLIGHTMELODY 
FIN51730/04 s. 1.11.2004 i. Rocbee Niles Smiles e. New Design's All It Takes 
Näyttelyt: Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara AVO EH 3. Erittäin vauhdikas, hiukan malttamattomasti 
esiintyvä, hyvän tyypppinen uros, vielä hiukan kapeakuonoinen uroksen pää, hyvät korvat, otsapenger voisi 



olla astetta merkatumpi ja pää kokonaisuudessaan miehekkäämpi, hyvä voimakas takaosa, litteä runko, 
niukasti kulmautunut edestä, liikkuu halutessaan erittäin hyvin, tarvitsee lisää malttia ja saa miehistyä. 
Tampere 6.12 Kirsi Nieminen AVO ERI 1. Erinomaista tyyppiä oleva uros, alaleuka saisi olla 
voimakkaampi, muuten hyvä pää, hyvä kaulan pituus, hieman etuasentoiset lavat ja suorat raajat, hyvä rinnan 
syvyys, oikea asentoinen lantio ja hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin, esiintyy reippaasti. 
 
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. Lydia Erhart, Alankomaat VAL ERI 2, PU4. Almost 6 years old, excellent 
type, beautiful head & expression, sufficient front angulations, might be a bit stronger in pasterns, excellent 
body, good rear angulations, good coat & tail, moved with drive, a bit out at elbows. Raahe 3.2 Jouko 
Leiviskä VAL EH 2. Hyväntyyppinen, hieman neliömäinen, hyvä kaula, turhan tasainen selkälinja, kaula 
voisi olla hieman pidempi, hyvä kuono-osa, hieman vankka kaula, vankka runko, löysähköt kyynärpäät, 
riittävästi kulmautunut takaa, hieman villava pehmeä turkinlaatu, liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä. 
Oulainen 6.5. Markku Santamäki VAL ERI 2, PU3. Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, 
urosmainen, hyvä pää, hyvät raajojen kulmaukset ja vahva runko, hyvä luusto, saisi liikkua iloisemmin ja 
ryhdikkäämmin. Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska VAL ERI 2, PU3. Nice male, the eyes are a 
bit promigent, beautiful body and angulation, excellent movement, a male is starting to show his age. 
Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara VAL ERI 2. Erinomainen tyyppi, vankka ja maskuliininen olemus, 
erinomainen ilme, hyvänmallinen pää, varma-asentoiset vahvat raajar, erinomainen rintakehän malli, eturinta 
saisi olla selvempi ja olkavarsi viistompi, hyvin kulmutunut takaa, hyvä häntä, antaa hiukan raskaan 
vaikutelman liikkuessaan, mutta ylälinja hyvä. Kokkola KV 14.-15.7 Bertil Lundgren, Ruotsi VAL ERI 2, 
PU2, VARA-CACIB. Bra storlek och proportioner, välformat maskulint huvud, bra hals och skuldre, 
tillräckliga vinklar, välkroppad, bra rygg, något fallande kors, rörsig med bra stek, lite vid i fronten & trång 
bak, bra benstomme, ej i bästa päls, men av bra kvalitet. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen VAL ERI 2. 
Erinomaista tyyppiä oleva iloisesti esiintyvä uros, hyvä pää & ilme, erinomainen kaula, syvä rintakehä & hyvä 
runko, voimakas raajaluusto, hyvät takakulmaukset & hyvät matalat kintereet, tasapainoiset liikkeet, 
karvapeite ei parhaassa näyttelykunnossa. Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko Rotner, Slovenia VAL ERI 1, 
PU2, CACIB. Excellent condition, strong compact dog, good bones & substance, nice strong head, excellent 
angulation, chest, front, excellent mover & representation. 
 
NORTH MAIDEN`S FLYING FLIRT FIN & N & S (u) MVA 
FIN25041/01 s. 27.4.2001 i. Rocbee Running Robert e. Armazu Fiini Fariini 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Rovaniemi 3.6 Kari Pinola VOI 1 42 pist (a/5, b/10, c/9, d/11, e/3, 
f/4), laukauksen sieto: Hyväksytty. Hivenen malttamaton lähtö. Jäljestää paikoin laajoin, paikoin vähemmän, 
polveillen jäljen tuntumassa. Makuista merkkaa nopeasti kolme, yksi ohitetaan. Kulmat selvittää aivan pienin 
kaarroksin, katkokulman ilmasta ottaen uudelle suunnalle. Kaadolle tulee hieman sivussa, muta löytää sen ja 
se kiinnostaa. hyvä suoritus, johon toivoisin hieman lisää tarkkuutta. Rovaniemi 2.9 Lea Foufilainen VOI3, 
29 pist (a/3, b/5, c/4, d/12, e/3, f/2), laukauksen sieto: hyväksytty. Rauhoitettu lähtö. Työskentely mukavan 
vauhtista. Ensimmäisellä osuudella poistutaan jäljeltä ja takaisin ei omin avuin selvitä. Tästä palautus. Toisella 
osuudella sama toistuu. Kolmas osuus tämän päivän parasta antia, jäljestys tässä sujuvaa. Neljännellä 
osuudella porot aiheuttivat pari laajempaa lenkkiä, mutta Vallu selviää näistä hienosti todella kuivassa 
maastossa. Maakauksista merkataan kolme selvästi. Toinen makaus nuuhkaistaan vauhdissa. Ensimmäinen 
kulma takakautta. Kolmas suoraviivaisesti. Katkokulma veretyksen jälkeen laajenevilla lenkeillä. Kaato löytyy 
ja se nuuhkitaan. Kyvykäs jäljestäjä, jolla ilmeisesti porot aiheuttivat hieman ongelmia. 
Näyttelyt: Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia VAL ERI 2, PU4. Excellent type, very well balanced, 
very good hair, correct in any case, correct movement. Rovaniemi KV 23.-24.6 Lena Stålhandske, Ruotsi 
VAL ERI 1, PU1, CACIB, VSP. Bra storlek av utmärkt typ, vackert välskuret huvud, mörka vackra ögon, 
korrekt bett, mycket vackert hals och rygg, bra vinkeling i skuldra och överarm, utmärkt kropp, välvinklad 



bakben, pälsen ei i kondition, rör sig bra. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari VAL ERI 4. Less 
elegant male, too pointy muzzle, straight back, deep setting tail, loose elbow, good angulation, free movement, 
quality of coat should be better. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska VAL 
ERI 4. 6 year old champion dog of excellent quality, masculine well chizzled head, excellent neck, good 
shoulder, a little bit straight upper arm, compact full body, good forechest, well musclrf loin, excellent 
angulation behind, coat not in best condition, free sound mover, would like better topline, happy about his tail. 
 
OLEAGINOUS SIRIUS 
FIN16936/05 s. 11.2.2005 i. Don’s Fly Me To The Moon e. Rocbee Eternal Love 
Näyttelyt: Kotka KV 16.-17.6 Kirsti Louhi AVO EH 2. Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jolla 
turhan raskas pää, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja ja turhan paljon kaulanalusnahkaa, saisi olla paremmin 
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä karvanlaatu, esitetään erinomaisesti. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Miehikkälä 12.8 Kati Huovila SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Rauhallinen ja ihmettelevä uros, joka ”vain on”. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Merrin metsään pääsyä oli ilo 
seurata: häntä heiluen Merri hai maa- ja ilmavainulla molemmin puolin ohjaajaa, kuunteli kutsua, tuli. 
Laukauksesta jatkoi ja ajoi ylös kaksi teertä. Tuli kuitenkin kutsuttaessa. Hyväksytty. Jäljestys: Haisteltu 
alkumakaus. Sinkoilevaa ja nopeaa, maa- ja ilmavainuista jäljestystä. Kulma oikaisten, kania haisteli. 
Hyväksytty. Vesityö: Merri ui, nouti ja pudotti pukin rantaveteen, mistä ohjaaja otti sen. Hyväksytty. 
Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Sujuvaa. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
OSKU 
FIN43270/05 s. 16.6.2005 i. North Mai'den's Firefly e. Korpinotkon Esmeralda 
Näyttelyt: Pello 21.-22.7 Moa Persson, Ruotsi AVO EH 1. Regäl gosse, utmärkt typ, kraftfull huvud, 
utmärkt uttryck, goda vinklar, lite flat i bröstkorg, brett välmusklad vår, oven äverlinje, behöver mer 
självfortroende, rör sig med gott steg men trång bak. 
 
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: Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt JUN EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä pää, kaula ja 
ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, pehmeähkö turkki, hyvät sivuliikkeet, etuliikkeissä hieman löysyyttä, 
miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Mäntsälä 1.4 Jorma Silta JUN ERI 1. Mittasuhteiltaan oikea, varsin 
voimakas rakenteinen nuori uros, sillä on hyvä uroksen pää, hyvä kaula, moitteeton selkä, hyvä asentoinen 
rintakehä, voimakas luustoiset hyvin kulömautuneet raajat, hyvä turki ja luonne, liikkeissä ei huomauttamista. 
Ruovesi 9.4 Marjo Jaakkola JUN EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja 
ylälinja, eturinta puutteellinen, sopiva lusto, ikäisekseen hyvin kehityynyt runko, hyvä leveä reisi, riittävät 
kulmaukset, liikkuu hieman lyhyellä etuaskeleella ja etuliikkeet voisivat olla yhdensuuntaisemmat, kaunis 
turkki ja väri, hyvä luonne. Sipoo 15.4 Markku Santamäki JUN ERI 1, PU1, SERT, ROP. Mittasuhteeltaan 
ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä ilme, erittäin hyvä ylälinja, vahva sopusuhtainen luusto, hyvät raajojen 
kulmaukset, rieppaat hyvät liikkeet. Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia JUN ERI 1. Very promising 
young dog, 10 months, very well developed in every way, excellent head & expression, very good 
temperament, very good movement behind, must become a bit stronger in front movement, but has time to do 
that. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia JUN ERI 2. Very typical, good bone & substance, he must 
fill in loin, but it is ok for age, well angulated, has nice clean neck, good feet, good tail set and carriage, 
exspecially nice head and expression. Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi JUN EH 3. Kraftful, 
maskulint huvud, bra nos & bett, fin hals, bra rygg, bra bröst, rejäla ben, borde ha lite rakare framben och rör 
sig med utåtvrida framtassar, bra päls, bra temperament. Karjaa KV 1.7 Hans v.d. Berg, Alankomaat JUN 
ERI 2. Excellent in type, not small, but very nice head, it is well balanced with a good stop, good earset, strong 
pigmentation, nice eye, excellent front and rear, good croup, very nice colour and coat structure, topline is a 
bit flat on the move. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen JUN EH 1. 14kk mittasuhteiltaan ja 



sukupuolileimaltaan erittäin hyvä juniori, jolla erinomainen runko ja raajaluusto, urosmainen pää, vielä 
voimakas otsapenger, hyvät huulet ja purenta, kookkaat korvat, kaunis kaula ja ylälinja, etuosa voisi olla 
paremmin kulmautunut, tiiviit käpälät, kyynärpäät vielä löysät, yvin kaunis karvapeite, liikkuu sulavasti 
edestä, vielä kovin leikkisästi, mukava luonne. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska NUO ERI 1, VARA-
SERT. Nice dog, vey well put together, masculine head and expression, nice neck and topline, nice tailset, 
very well angulated behind, good mover, but his elbowsa are not to his advantage, otherwise shown in 
excellent condition. Lahti 3.11 Jouko Leiviskä NUO ERI 1. Kookas, erittäin hyväntyyppinen, erinomaiset 
mittasuhteet omaava, eturaajat voisivat olla suoremmat, rodunomainen selkälinja, hyvä kaula, kaunis pään 
profiili, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta 
NUO ERI 1, PU3, VARA-SERT. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, melko hyvä 
eturinta ikäisekseen, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, hyvä runko, hyvä karva, reipas 
luonne, liikkuu kerien edestä muuten hyvin. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen NUO EH 2. Erittäin 
hyväntyyppinen, hieman pitkärunkoinen uros, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, eturaajat saisi olla suoremmat, 
hyvä eturinta, hieman pitkä lanne, leveät reidet & erinomaiset takakulmaukset, hyvä matala kinner, liikkuu 
edestä löysästi, muuten erittäin hyvin, karvapeite ei näyttelykunnossa, erittäin reipas. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Riitta Vilkman SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Touhukas, 
suhtautuu toisiin koiriin ja ihmisiin ystävällisesti. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Ohjausta vaativaa hakua. 
Laukauksesta jatkoi samalla lailla maa- ja ilmavainuista hakua. Hyväksytty. Jäljestys: Rauhallinen jäljestäjä, 
maavainulla tarkistuslenkkejä tehden. Haistoi lintua. Hyväksytty. Vesityö: Ui halukkaasti, nouti ja luovutti 
pukin. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Tottelee ensimmäisellä käskyllä. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvää yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
RED FELLOW'S ABRAGADABRA 
FIN31513/06 s. 7.6.2006 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Twigle Ivory Girl 
Näyttelyt: Hirvensalmi 14.4 Paula Rekiranta JUN EH 1. Erittäin hyvänyyppinen, hyvät pään ja rungon 
mittasuhteet, kuno-osa voisi olla hieman voimakkaampi ja otsapenger selvempi, hyvä kaula, heiman niukasti 
kulmautunut edestä ja takaa, riittävä rungon syvyys, erittäin kaunis turkki, liikkuu hyvin edestä, takaa lyhyellä, 
töpöttävällä askeleella. Suonenjoki 17.5. Hannele Jokisilta JUN ERI 2, PU4, VARA-SERT. Erinomainen 
tyyppi, hyvät pään linjat, silmät saisivat olla aavistuksen tummemmat ja huulipigmentti täyteläisempi, hyvä 
kaula ja selkälinja, normaalit etukulmaukset, hyvä luusto, erinomainen runko, riittävät polvikulmaukset, hyvä 
karva ja luonne, liikkuu hyvin. 
 
RED FELLOW'S AMBASSADOR 
FIN31516/06 s. 7.6.2006 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Twigle Ivory Girl 
Näyttelyt: Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia JUN ERI. Correct type and proportions, correct head and 
expression, good neck, straight topline when standing, could be better when moving, enough angulation in 
front, excellent behind, showy better standing than moving. 
 
RED FELLOW'S ARCTIC CLOW 
FIN31515/06 s. 7.6.2006 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Twigle Ivory Girl 
Näyttelyt: Ilomantsi 14.1 Raija Tammelin PEK 1. Maskuliininen urospentu, jolla hyvät mittasuhteet 
rungossa ja päässä, hieman korkeat otsaluut, oikea ylälinja, jyrkkä lantio, sopiva runko, hieman kevyt luusto 
tsääs vaiheessa, niukat kulmaukset, liikkeessä iloinen häntä ja askelpituuden tulee kehittyä, hyvä karva. 
Tuusniemi 25.2 Paavo Mattila PEK 1. Hyvin rakentunut pentu, hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, jo 
liiankin pitkä kaula, sopusuhtainen runko, eturintaa voisi olla enemmän, riittävät kulmaukset, luusto voisi olla 
aavistuksen vahvempaa, kyynärpäissä hieman löysyyttä, hyvännäköinen karva, hieman korkea häntä, 
kokonaisuus voisi olla kiinteämpi, miellyttävä käytös. Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia JUN ERI. Correct 
type and proportions, nice head, long neck, straight enough opline, correct tailset but a little high carriage, well 
developed body, correctly angulated but a bit short upperarm, could have better movements in front. 



Suonenjoki 17.5. Hannele Jokisilta JUN ERI 3. Erinomainen maskuliininen kokonaisuus, aavistuksen syvä 
kallo, erinomainen ilme, hyvä ylälinja, eturinta saa vankistua iän myötä, hyvä luusto ja käpälät, erinomainen 
runko, hyvät takakulmaukset, hyvä karva ja väri, erinomainen luonne, kantaa häntää hitusen liian korkealla, 
liikkuu hyvin. Vehmaa 9.6 Valentina Ivanischeva, Venäjä JUN ERI 2, PU2, VARA-SERT. Balanced, 
strong, elegant, excellent head, neck, excellent coat, angulation, too low tailset when standin, excellent brisket, 
eyes and ears. Vehmaa 10.6 Ricky Loch-Romans, Alankomaat JUN ERI 1, PU1, SERT, VSP. Lovely, 
typical, strong boy, beautiful, typical head with perfect skull, lovely neck, beautiful ribcage and front, good 
roach over the loin, strong bone, showing nice movement and typical movement of breed in front. Kiiminki 
5.8 Paavo Mattila JUN ERI 1, PU1, SERT, ROP. Erinomainen nuori uros, kaunis pää, ilme ja kaula, erittäin 
hyvä runko ja raajat, hyvä ylälinja, hyväasentoiset raajat, erinomainen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä 
luonne. Joensuu KV 12.8 Fernando Madeira Rodrigues, Portugali JUN ERI 1, PU2, SERT, ROP-juniori. 
Very nice type, beautiful expression of the head, good necl, a bit straight on the shoulder, I hope he will 
impore his topline, nice tail, good angulation on rear. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen NUO H. 
Hyväntyyppinen uros, hieman voimakas otsapenger, muuten hyvä pää, erinomainen kaula, hyvä eturinta & 
syvä rintakehä, täyteläinen runko, lyhyt jyrkkä lantio, vahva raajaluusto, kaunis karvapeite, liikkuu turhan 
lyhyellä askeleella & kantaa häntäänsä korkealla, esiintyy reippaasti. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos 
Levente, Unkari JUN ERI. Substancell male, lovely head, slightly soft back, slooping croup, a little bit short 
legs, good angulation, free movement, in the movement too high tail, spotted legs.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Pyhäntä 18.8 Olavi Nurmiranta SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Rauhallinen, pärjää hyvin muiden koirien kanssa. Aristaa hieman vieraita ihmisiä. Hyväksytty. Haku ja 
laukaus: Vaisua, ohjaajaan tukeutuvaa hakua. Saisi käyttää nenäänsä paremmin. Kestää laukauksen. Yhteistyö 
rakoilee ohjaajan kanssa. Hylätty. Jäljestys: Aristelee, mutta tarkasti kanille, jota koira nuuhkii. Hyväksytty. 
Vesityö: Ui halukkaasti. Luovutus käteen. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Melko hyvä. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Maastotyöskentelyssä yhteistyö rakoilee. Kokonaisarvostelu: Hylätty. Mikkeli 1.9 Harry 
Vilkman SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Reipas koira, kaikki kiinnostaa. Hyväksytty. Haku ja laukaus: 
Ottaa aina muutaman metrin piston jääden odottamaan ohjaajaa ei käytä vainua etsiäkseen jälkiä tai riistan 
hajuja. Laukauksesta jatkuu samaan malliin, ei varsinaista hakua. Hylätty. Jäljestys: Aluksi hieman ihmettelee, 
sitten edestään hyvin jäljellä enempi ilmavainuisesti kaadolle asti jonka ilmaisee. Hyväksytty. Vesityö: Ui 
mielellään, noutaa ja luovuttaa pukin. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Hyvin. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
RED FELLOW'S ASTERIX 
FIN31514/06 s. 7.6.2006 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Twigle Ivory Girl 
Näyttelyt: Tuusniemi 25.2 Paavo Mattila PEK 2. Kaunislinjainen, kevytrunkoinen pentu, hyvä pää, kaunis 
kaula, hyväasentoiset raajat, hyvälaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Leppävirta 6.5 Ligita 
Zake, Latvia JUN ERI 1, PU3, SERT. Nice type and balance, nice type of head, excellent neck, straight 
topline, a bit too slope in croup, good volume of body, excellent angulations, moves well. Suonenjoki 17.5. 
Hannele Jokisilta JUN EH 4. Erinomainen tyyppi, voimakas pää, kaula saisi olla pidempi, hieman lyhyt 
kaula, tyypillinen selkälinja, normaalit etukulmaukset, hyvä luusto, erinomainen runko ikäisekseen, 
voimakkaat takakulmaukset, hyvä karva, tarvitsee lisää itseluottamusta, itseluottamuksen puute näkyy 
liikkeissä. Joensuu 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN EH 1. Prober breed type, 12 months old, showing 
good condition, well balanced dog that definetly needs more slefconfidence, correct head with some 
throatskin, prober skin, good proportion in body, nice looking allover but need ringtraining. 
 
ROCBEE AMOR AMOR 
FIN15886/07 s. 27.1.2007 i. Standard-Bearer Gladiator e. Hammalgårdens Will To Please 
Näyttelyt: Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen PEK 3. Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea pentu, 
joka esiintyy iloisesti & reippaasti, hyvä pää, miellyttävä ilme, erinomainen kaula, hyvä eturinta & runko, 
hieman luisu lantio, vhva raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvin, esitetään hyvin. 



 
ROCBEE ARISTOCRAT FIN MVA 
FIN14246/01 s. 17.1.2001 i. Cleavehill Rhyader e. Rocbee Dolly Parton 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen KÄY EH 1. Hyvä rungon malli, liian korkea otsapenger, pyöreä kallo, 
voimakas kuono, kaunis kaula, hyvä ylälinja, voimakas luusto, taka-osan pitäisi olla paremmin kulmautunut, 
saisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä, matalajalkainen. Valkeala 3.3 Kirsti Louhi KÄY EH 1. Hyvät 
rungon mittasuhteet omaava urs, jolla melko hyvä pää, pyöreähköt silmät, oikea purenta, pienet hampaat, 
kokoon nähden hyvä luusto, saisi olla kulmautunut sekä edestä että takaa paremmin, liikkuu edestä ulkonevin 
kyynärpäin, selkä elää liikkeessä, liikkuu voimattomasti ja lyhyellä askeleella, luonne voisi olla iloisempi, 
melko hyvä karvanlaatu. Hirvensalmi 14.4 Paula Rekiranta KÄY EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, hyvässä 
lihaskunnossa esitetty uros, hyvä kallo, hieman kevyt kuono-osa kaunis kaula, oikea ylälinja, syvä rintakehä, 
hieman taipuneet ranteet, polvikulmaus saisi olla selvempi, karvapeite ok, saisi liikkua tehokkaammin. 
Kangasniemi 9.6 Karlo Bala, Serbia KÄY ERI 1. 6-years old dog, good head, strong backline, good ribs, 
legs excellent, excellent moving & handling. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen KÄY EH 2. 6v, 
mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä, tasapainoinen uros, hyvä runkoinen ja luustoinen, hyvin 
kaunis linjainen ja ilmeinen pää, hyvä purenta, kookkat korvat, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen runko, 
erinomaisessa kunossa, olkavarret saisivat olla viistommat ja kyynärpäät tiiviimmät, hyvä väritys, hieman 
kiharakarva niskassa, liikkuu edestä kovin löysästi ja voisi kantaa itsensä liikkeessä paremmin, mukava 
luonne. Pori KV 28.-29.7 Refet Hadzic, Bosnia- Herzegovina KÄY EH 2. Mid size with correct body 
proportions, nice eyes, strong bones and good substance, a bit empty under eyes, a bit soft in elbows, free 
movement, a bit unstable topline. 
 
ROCBEE ARMANI 
FIN15884/07 s. 27.1.2++7 I. Standard-Bearer Gladiator e. Hammalgårdens Will To Please 
Näyttelyt: Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen PEK 1 KP, ROP-pentu. Kookas, mittasuhteiltaan oikea 
urospentu, maskuliininen pää, hyvä kaula & ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, erinomainen runko, oikea-
asentoinen lantio & hyvät takakulmaukset, vahva raajaluusto, liikkuu hyvällä askelpituudella, esiintyy iloisesti 
& reippaasti. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta JUN EH 2. Suurheko, voimakastekoinen juniori, turhan syvä 
ja voimakas pää tämänikäiselle koiralle, riittävä kaula, hyvä eturinta, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, 
voimakas luusto ja runko, erinomainen karva, kaunis väri, hyvä luonne, erinomaiset takaliikkeet, leveä edestä. 
Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari JUN ERI 4. Elegant compact male, slighlty heavy head, 
the neck should be dryer, good top & unerline, loose elbows, rear stands correct, drifevull movement, in the 
movement too high tail. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN EH 4. 12 
months old dog of very good quality, very masculine but a little heavy head, nice dark eye, scissor bite, good 
neck, well set shoulder, a little short and upright upper arm, needs a little more forechest, well developed body 
of good proportions, good loin, well muscled behind, good angulation behind, covers ground well but needs to 
stabilize in the back. 
 
ROBEE ASTON MARTIN 
FIN15885/07 s. 27.1.2007 I. Standard-Bearer Gladiator e. Hammalgårdens Will To Please 
Näyttelyt: Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen PEK 2 KP. Erinomaista tyyppiä oleva pentu, oikealinjainen 
maskuliininen pää, erinomainen ylälinja, hyvä eturinta, täyteläinen runko, vahva raajaluusto, hyvät 
takakulmaukset, liikkuu hyvin, iloinen esiintyjä. 
 
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. Lydia Erhart, Alankomaat VAL ERI 1, PU3. 2 years old, excellent type, 
nice head, sufficient front angulation, short upper arm, excellent body, good rear angulation, nice topline, good 
coat & tail, rather heavily fringed, moved with drive, slighlty out at elbows. Raahe 3.2 Jouko Leiviskä VAL 



ERI 1, PU3. Erittäin hyvä tyyppi, erinomaiset mittasuhteet omaava, hyvin rodunomainen kokonaiskuvan 
itsestään antava, hyvä pää ja ilme, erinomainen luusto, hyvin kulmautunut takaa, hyvä leveä reisi, tehokkaat 
liikkeet, hieman löysät edestä. Oulainen 6.5. Markku Santamäki VAL ERI 1, PU1, ROP, RYP-1, BIS-2. 
Erinomaiset mittasuhteet ja linjat, kaunis pää, pitkä kaula, hyvä runko ja raajat, erinomainen hännänheiluttaja! 
Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska VAL ERI 1, PU1, VSP. Nice male, excellent shape of head, 
nice topline, a bit loose in the elbow, good ribcage, good strong bone, in general excellent movement. 
Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara VAL ERI 1, PU4. Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima, hyvä 
raajaluusto ja erittäin kaunisilmeinen mallikas pää, aavistuksen järeä kallo, rodunomainen ylälinja, hyvin 
kulmautunut takaa, tarpeeksi tilava rintakehä, hyvä häntä, etuosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut, 
liikkuu hyvällä askelpituudella, miellyttävä käytös ja esiintyminen. Kokkola KV 14.-15.7 Bertil Lundgren, 
Ruotsi VAL ERI 1, PU1, CACIB, ROP. Bra storlek och utmärkta proportioner, vackert maskulint huvud, bra 
hals och skuldra, välvinklad, välkroppad, fin rygglinje, rör sig med umärkt steg, lite vid i fronten, bra 
benstomme. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen VAL ERI 1, PU4. Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla hyvä 
pää & erinomainen ylälinja, hyvä kaula, kyynärpäissä löysyyttä, erinomainen runko, vahva raajaluusto, 
voimakkaat takakulmaukset, liikkuu edestä leveästi, hyvät sivuliikkeet, esiintyy iloisesti. Seinäjoki KV 20.-
21.10 Rajiko Rotner, Slovenia VAL ERI 2, PU3, VARA-CACIB. In good condition, good temper, enough 
strong head, elegan neck, a little long in body, good angulated, excelent chest & front, correct hair, a little 
open fingers, good represented. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska VAL 
EH. 3 year old championdog of very good quality, unfortunately not in the bes condition, a little too heavy, 
masculine, well chizzled head, scissor bite, little short neck, little straight shoulder, good forechest, full 
compact body, well muscled loin, good angulateion behind, the coat is muck too heavy today particularly in 
the front, covers ground well but too loose in the back. 
 
ROCBEE ELTON JOHN 
FIN26115/07 s. 12.4.2007 i. Boniton High Hopes e. Rocbee New Look 
Näyttelyt: Tampere 6.12 Kirsi Nieminen PEK 1 KP ROP-pentu. Erinomaista tyyppiä oleva pentu, jolla on 
hyvä pää & ilme, erinomainen ylälinja, syvä rintakehä ja erinomainen runko, vahva raajaluusto, hyvät 
kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, esiintyy reippaasti. 
 
ROCBEE GENTLEMAN KIM  
FIN21567/05 s. 9.3.2005 i. Rocbee Ambassador e. Rocbee Made With Love 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat NUO ERI 1, PU1, SERT, CACIB, ROP. 22 
months old, excellent type, lively temperament, beautiful head, well-angulated, good ribcage, slightly sloping 
croup, good coat & tail, moved with drive. Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen NUO ERI 1. Erittäin 
hyväntyyppinen uros, jolla hyvä ylälinja, hyvä runko ja turkki, voisi liikkuea edestä pidemmällä askeleella, 
pää ja ilme ok, hyvin kulmautunut takaosa, esiintyy ja esitetään hyvin. Tampere KV 24.-25.3 Merja 
Järnstedt AVO ERI 1, PU2, VARA-SERT, VARA-CACIB. Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, hyvä 
pää, kaula ja ylälinja, hyvä luusto, riittävästin kulmautunut, hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin. Alajärvi 1.4 
Raija Tammelin AVO EH 1. Maskuliininen, hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla saisi olla tyylikkäämpi 
pää, syvä kallo, hieman voimakas otsapenger ja lyhyt kuono-osa, silmät saisivat olla tummemmat, oikeain 
hyvä kaula & ylälinja, sopiva runko, vankka luusto, hyvät takakulmaukset, olkavarsi saisi olla viistompi, hyvät 
sivuliikkeet, hieman leveä edestä, hyvä karva & väri, erinomainen esiintyjä. Lahti KV 28.-29.4 Silke 
Warneke, Belgia AVO ERI 1, PU1, SERT, CACIB, ROP. Best type, very masculine, very good head & 
expression, in every case the body is correct, he could be a little bit better showcondition, but the hair is 
correct, perfect movement coming and going. Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia AVO ERI 1, PU4. Strong 
male, correct proportions, correct type of head, neck and topline, excellent volume of body, upperarm long 
enough, moves ok. Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO ERI 2, PU4. Beautiful head, 
excellent ears, nice topline, very good angulation, good sternum, good round ribcage, excellent coat. Iisalmi 
26.-27.5 Hans v.d. Berg, Alankomaat AVO ERI 1, PU2. Excellent in type, good size, good in bone and 



substance, nice head, good expression, good earset, good pigmentation, he needs more forechest, good lenght 
of neck, the coat is too wawy, very nice mover. Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara AVO ERI 1, PU3. 
Erinomainen tyyppi, maskuliininen, erinomaiset mittasuhteet omaava uros, iloinen ja reipas olemus, hyvä 
kallo, tarpeeksi vahva kuono, varsin hyvä huulilinja, ok silmät, hyvä vahva takaosa, sopivasti runkoa, 
tyypillinen ylälinja, eturinta saisi olla selvempi ja etukulmaukset voimakkaammat, sujuvat tehokkaat liikkeet 
ja erinomainen esiintyminen. Kokkola KV 14.-15.7 Bertil Lundgren, Ruotsi AVO ERI 1, PU4. Bra storlek 
och proportioner, välformat huvud, bra hals och skuldra, tillräckliga vinklar, välkroppad, korrekt s-fomad 
rygg, rör sig med bra steg, vid i fronten, bra benstomme och päls. Kuopio 4.-5.8 Rita Rayniers, Belgia AVO 
ERI 3. 2,5 years, excellent type & size, good proportions in head & body, correct bite, good reach of neck, 
enough forechest, a bit short in upperarm, typical hind quarters, happy tail, slightly open in wlbows when 
moving. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen AVO ERI 3. Erinomaista tyyppiä oleva uros, hieman taakse 
laskeva & voimakas kallo-osa, hyvä ylälinja, erinomainen kaula, suorat olkavarret, syvä rintakehä & 
täyteläinen runko, voimakkaat takakulmuakset, hyvät matalat kintereet, hyvä raajaluusto, etuaskel saisi olla 
ulottuvampi, muuten hyvät liikkeet. Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara AVO ERI 1. Erinomaista 
tyyppiä oleva reipas ja vauhdikas uros, hyvä luusto ja kauniin mallinen runko, silmät saisivat olla tummemmat 
mutta ilme on lempeän ystävällinen, niukasti kulmautunut edestä, hyvä ylälinja ja rintakehä, oikein rakentunut 
etuosa, liikkuu erinomaisella ulottuvuudella ja joustolla, vauhdikas esiintyjä. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos 
Levente, Unkari AVO ERI 3. Good proportioned male, a little bit too wide skull, keeping of ears should be 
better, good top & underline, stands correct powerfull movement. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Pyhäntä 30.6 Jaana Heiskari SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Kimi on 
riehakas walesi uros, joka ei paljon muista koirista piittaa. Ihmisiin suhtautui reippaasti. Hyväksytty. Haku ja 
laukaus: Sopivan innokasta maa- ja ilmavainuista etenemistä. Laukauksesta jatkaa innokasta etenemistä. 
Hyväksytty. Jäljestys: Varmaa jäljestystä, tehden sik-sak kuviota jäljen päällä. Kaato kiinnosti. Hyväksytty. 
Vesityö: Koira ei ui!. Hylätty. Tottelevaisuus: Kovakorvaisena Kimiä täytyy kutsua useammalla käskyllä. 
Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiran ja ohjaajan yhteistyö vaatii hieman hiomista. 
Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
ROCBEE KEEP UP HOPE 
FIN30540/05 s.22.5.2005 I. Rocbee Niles Smiles e. Rocbee Danielle 
Näyttelyt: Raahe 3.2 Jouko Leiviskä NUO ERI 1, PU2, VARA-SERT. Erittäin kaunislinjainen, erinomaiset 
mittasuhteet omaava, rodunomainen kaula ja selkälinja, kaunis pää, erittäin kauniit silmät, einomainen runko 
ja luusto, hyvät käpälät, erinomainen leveä reisi, hyvin kulmautunut takaa, erittäin rodunomainen 
kokonaiskuva, liikkuu erinomaisella askeleella. Tornio 17.2 Tiina Illukka NUO ERI 1, PU2, VARA-SERT. 
Erinomainen tyyppi, hieman pitkä rungoltaan, erittäin kaunis pitkä pää, erinommainen kaula ja ylälinja, hyvin 
kulmautunut vahva luusto, oikeanmuotoinen rintakehä, liikkuu puhtaasti pitkällä askeleella, voisi esiintyä 
vapautuneemmin. Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska NUO T. Quite nice head, 1 x I is missing, 
he is in general too shy and needs more ring training, quite nice angulation and movement, beautiful coat. 
Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen AVO ERI 1, PU2, VARA-SERT, VARA-CACIB. Erinomaista tyyppiä 
oleva uros, jolla hyvä pää & miellyttävä ilme, erinomainen kaula & hyvä ylälinja, hyvä syvä rintakehä, 
täyteläinen runko, vahva raajaluusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askelpituudella, edessä 
hieman löysyyttä, esitetään hyvin. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari AVO EH. Good 
proportioned male, enough substance, the head should be better, straight bakv, slooping croup, too deep setted 
tail in stand, don't show himself, free movement, in front goes wide. 
 
ROCBEE KING OF THE HILL 
FIN37943/02 s. 28.7.2002 i. Hillpark Roller Coaster e. Apris Carmen 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat VAL ERI 4. 4 years old, excellent type, lovely 
head & expression, sufficiet front angulation, rather straight in upper arm, feet could be stronger, well sprung 
ribs, good rear angulation, good coat & tail, front movement could be tighter. 



 
ROCBEE LED ZEPPELIN  
FIN34192/05 s. 1.6.2005 i. Milfeddyg Diaros e. Rocbee Yeah Yeah Yeah 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat NUO ERI 2. 1,5 years old, strong dog of 
excellent type, strong head fitting his body proportions, nice neck, well angulated, would prefer a longer upper 
arm, excellent body, good rear angulation, good coat & tail, moved with drive, topline needs to tighten, did not 
show himself quite freely today. Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia NUO ERI 1. Strong male, strong head, 
neck long enough, straight strong topline, good volume of body, enough angulation front, excellent behind, 
free movements. 2,5 years, total appearence heavy, pincer bite, I prefer more elegance in head & longer neck, 
could have more forechest, elbows could be closer to body, well angulated in hind quarters, too reserved in 
character, in movment wide in front and is missing drive.  
 
ROCBEE LEOPARD SPOTS 
FIN34194/05 s. 1.6.2005 i. Milfeddyg Diaros e. Rocbee Yeah Yeah Yeah 
Näyttelyt:  Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen NUO ERI 2. Erittäin hyvä tyyppinen, miellyttävä päinen ja 
ilmeinen uros, hyvä runko ja eturinta, hyvä turkki, hieman luisu lntio muuten hyvä ylälinja, voisi liikkua 
hieman pidemmällä askeleella varsinkin takaa, esitetään hyvin. 
 
ROCBEE MONTE CARLO 
FIN38136/05 s. 19.6.2005 i. Don's Fly Me To The Moon e. Boniton Jasmin 
Näyttelyt: Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia NUO EH 2. Very elegant male, strong enough, correct type of 
head, good neck, straight enough topline, enought volume of body, correct angulations, but stands a bit out of 
elbows, doesn't want to show him well in movements, needs training in the ring. Iisalmi 26.-27.5 Hans v.d. 
Berg, Alankomaat NUO EH 1. Very good in type, a bit long in body, good headshape, expression could be 
better, good earset, ears could be smaller, sufficient angulation, nice colour, not so happy on the ring, very 
good mover. Nurmes 9.-10.6 Jorma Silta NUO H. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen uros, urosleima saisi 
olla voimakkaampi, hyvä runko, hyvä selkä, rinta vielä kesken, riittävä luusto, hyvät kulmaukset, , kaunis 
turkki, kiva luonne, hyvät liikkeet. 
 
ROCBEE NAVIGATOR 
FIN38448/05 s.23.6.2005 i. Rocbee Pink Panther e. Rocbee Amiable 
Näyttelyt: Suonenjoki 17.5. Hannele Jokisilta NUO EH 1. Sopivan kokoinen, pää saisi olla urosmaisempi, 
turhan pyöreät silmät, hyvä kaula- ja selkälinja, aavistuksen eturaskas johtuen ehkä runsaasta karvasta 
rinnassa, voimakas luusto, hyvä runko, erinomainen karvanlaatu, saisi olla hieman reippaampi luonteeltaan, 
liikkuu hieman kerien edestä muuten hyvin. Punkaharju 19.8 Markku Santamäki AVO EH 2. 
Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikein rakentunut, hyvä pää, riittävä luusto ja runko, oikea ylälinja liikkeessä, 
eturaajojen liikkeet tulisivat olla suoremmat, kiertää käpäliä sisään päin, hyvä turkki, käyttäytyy luottavaisesti. 
 
ROCBEE ODYSSEUS 
FIN25030/03 s. 16.4.2003 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Rocbee Cleopatra 
Näyttelyt: Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara AVO ERI 2. Iloinen ja reipas, maskuliininen, 
oikeantyyppinen uros, erittäin hyvä pään sivukuva ja tyypillinen ilme, vahva kallo-osa, hyvin kulmautunut 
takaosa, hyvänmallinen runko, kaunis kaula, tarpeeksi etukulmauksia, liikkuu erittäin hyvin, käyttää häntäänsä 
mallikkaasti. Kuopio 4.-5.8 Rita Rayniers, Belgia AVO ERI 2, PU3, VARA-SERT. 4 years, excellent type, 
good size, lovely character, scissorbite, good proportions in head, strong back, excellent brisket, happy tail, 
could have more forechest & longer upperarm, moves well with good tail carriage. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi 
Nieminen AVO ERI 1, PU1, SERT, CACIB, VSP. Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan oikea, kaunis 
pää & miellyttävä ilme, erinomainen ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, erinomainen runko, vahva 
raajalusto, erinomaiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella & esiintyy iloisesti. Jyväskylä KV 17.-



18.11 Miklos Levente, Unkari AVO ERI 4. Compact male, a little bit heavy head, too muck develop, 
excellent top- & underline, stands correct, free movement, elbow turn out. 
 
ROCBEE PEGASUS 
FIN49984/03 s. 21.5.2003 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Rocbee Yeah Yeah Yeah 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat AVO ERI 1, PU2, VARA-SERT, VARA-
CACIB. 3 years old, excellent type, heavily fringed, nice head & expression, well-angulated, excellent body, 
good coat structure, good tail, moving out at elbows. Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen AVO EH 2. Erittäin 
hyvätyyppinen 3v uros, joka saisi liikkua pidemmällä askeleella, turhan leveä eturinta, pää ja ilme ok, hyvä 
luusto, ylälinja saisi olla parempi, hyvä turkki ja väri, esitetään hyvin. Oulainen 6.5. Markku Santamäki 
AVO EH 3. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan korkeuttaan pidempi, pää voisi olla jalompi, suora selkä, hyvä 
lusto, takaraajojen kulmaukset saisivat olla voimakkaammat, käyttäytyy ja liikkuu reippaasti. 
 
ROCBEE QUAINT TREASURE 
FIN29386/06 s. 27.4.2006 I. Geltman's General e. Rocbee Juliana 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat PEK 1 KP, ROP-pentu. 8 months old, excellent 
type, nice head & expression, well angulated, good bone, well developed body for his age, good coat & tail, 
topline needs to tighten when moving. Raahe 3.2 Jouko Leiviskä JUN EH 1. Ikäisekseen erittäin hyvin 
kehittynyt, mutten hyvät mittasuhteet, toivoisin hieman enemmän raajoja, erinomainen runko ja kaula, hieman 
pyöreä kallo, tummat hyvät silmät, hieman etuasentoiset lavat, hyvin kulmautunut takaa, korkeat kintereet, 
liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä, erinomaisesti esitetty. Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen JUN EH 2. 11kk 
ikäinen, erittäin hyvä tyyppi, hyvä luustoinen junnu uros, jolla hyvä ylälinja, pää ja ilme ok, hyvä hännän 
asento, hyvä kaula, hieman leveät etuliikkeet ja voisi olla aavistuksen enempi raajoja, esitetään hyvin. 
Lappeenranta 8.-9.4 Johan JuslinJUN ERI 1, PU1, SERT, ROP. Lupaava, nuori uros, jolla hyvä 
sukupuolileima ja pän linjaus, kantaa korviaan miten sattuu, hyvä kaula, puutteellinen eturinta, hyvä 
raajaluusto, riittävät polvikulmaukset, sivukuvaltaan saisi olla hieman pidempi, jotta ylälinja korostuisi 
paremmin, liikkuu hyvin. Simpele 21.4 Elena Ruskovaara JUN ERI 1, PU1, SERT, ROP, RYP-1, BIS2. 
Erinomainen tyyppi, sukupuolileima, hyvä luusto, oikeat mittasuhteet, erinomainen ylälinja, kanuisilmeinen 
oikea mallinen, maskuliininen pää, kaunis kaula, hyvät kulmaukset edessä ja takana, tilava runko, hivenen 
pitkä rintakehä, rodunomainen ylälinja myös liikkeessä, erinomainen esiintyjä. Tohmajärvi 5.5 Paavo 
Mattila JUN ERI 1, PU4, VARA-SERT. Kaunis nuori uros, hyvänmallinen, kaunisilmeinen pää, erinomainen 
kaula, sopusuhtainen runko & luusto, hyvin kulmautunut, hyvä karva & liikkeet, selässä aavistuksen 
pehmeyttä, miellyttävä luonne. Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia JUN ERI 4. Correct type and proportions, 
correct head and expression, correct topline, good volume of body, enough angulated in front, could have 
more parrel movements in front. Iisalmi 26.-27.5 Hans v.d. Berg, Alankomaat JUN ERI 1, PU1, SERT, 
VSP. 13 months, very nice, I like him a lot, well balanced betweend scull and foreface, nice eyes, good earset, 
excellent front and rear, good body, good tailset, very nice coat, moves with drive, a bit loose in front. 
Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara JUN ERI 1, PU2, SERT. Erinomainen tyyppi, maskuliininen, erinomaiset 
mittasuhteet ja erinomainen rodunomainen ylälinja, kaunisilmeinen pää, kallo ei saa tulla enää järeämmäksi, 
erinomainen hymyilevä huulilinja, erinomainen runko, tasapainoiset kulmaukset, vankka luusto, lisäkorkeus 
raajoissa ei olisi pahitteeksi, kantaa itsensä hyvin, liikkuu erinomaisesti ikäisekseen, kaunis karva ja 
esiintyminen. Kotka KV 16.-17.6 Kirsti Louhi JUN ERI 1, PU3, VARA-SERT. Erinomaista tyyppiä 
edustava nuorimies, jolla selvä sukupuolileima, voimakas pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä ja 
eturinta, hyvät kulmaukset sekä edessä että takana, koira liikkuu rodunomaisesti, liikkeessä rodunomainen 
ylälinja. Rovaniemi KV 23.-24.6 Lena Stålhandske, Ruotsi JUN ERI 1, PU2, SERT. Utmärkt typ och 
storlek, vackert välform huvud med vackra mörka ögon, korrekt bett, utmärkt hals och rygg, välvinklad frm 
och bak, rör sig med utmärkt steg, runfom, bra pälskvalitet. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen JUN EH 3. 
14kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan erittäin hyvä juniori, joka esitetään erinomaisessa lihaskunnossa, 
hyvin kehittynyt runko, hyvä luusto, hyvin kaunispäinen pää, hyvä purenta, varsin suuret korvat ja syvä kallo, 



kaula saisi kiinnittyä kauniimmin, hyvä ylälinja, liikkuu tänään kovin takakorkeana, muuten hyvin, hyvä 
väritys, karvanlaatu voisi olla silkkisempi. Hyvinkää 22.7 Hannele Jokisilta JUN ERI 3, PU3. Erinomainen, 
voimakastekoinen uros, vahva pää, jossa turhan pyöreä kallo, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti 
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, erinomainen runko ja lihaskunto, erinomainen karva ja väri, hyvä 
luonne, liikkuu hieman leveästi edestä, muuten hyvin. Kuopio 4.-5.8 Rita Rayniers, Belgia NUO EH 1. 15 
months, good in size, a bit long in loins, a bit weak back, good proportions, good reach of neck, enough 
forechest, a bit short in upperarm, good lenght of tail but set high, in movement close in hocks and out of 
elbows. Joensuu 11.8 Laurent Pichard, Sveitsi NUO ERI 1, PU1, SERT, ROP. Proper breed type, 16 
months old showing good condition, masculine head, slightly heavy in skull, dark eyes, prober pigment, clean 
neck & shoulder, slighlty loose in elbow, ribcage ok for the age, slighlty narrow behind, could be little more 
reach and drive. Joensuu KV 12.8 Fernando Madeira Rodrigues, Portugali NUO ERI 1, PU3, VARA-
SERT, VARA-CACIB. I'd like to see little bit more lips, He has nice neck, front little bit turned out on hands, 
I'd like to see better topline, good angulation on rear, nice tail, movement ok. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi 
Nieminen NUO ERI 2. Erinomaista tyyppiä oleva uros, hieman voimakas kallo-osa ja kuono-osa tulisi olla 
pidempi, hyvä kaula & erinomainen ylälinja, olkavarret voisi olla viistommat, syvä rintakehä & erinomainen 
runko, hyvä raajaluusto, erinomaiset takakulmuakset, hyvä karvapeite, liikkuu edestä leveästi, muuten hyvin, 
esitetään rodunomaisesti. Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara NUO ERI 1, PU2, SERT, CACIB. 
Erinomaista tyyppiä oleva kauniisti käyttäytyvä mallikas uros, erittäin kaunis ylälinja liikkeessä ja seistessä, 
hyvä raajaluusto ja käpälät, hyvä kuono-osa, kallon ei tarvitse enää vahvistua, miellyttävä ilme, hyvä kaula, 
erinomainen takaosa, hyvä nuoren koiran runko, erinomainen liikkuja kaikista suunnista, kantaa itsensä 
erinomaisesti, hyvä karva ja väri, esitetään erinomaisesti. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari 
NUO ERI 1. Middle size male, too short head, round skull, very good back & chest, correct angulation, 
elegant movement, elbow turn out, quality of the coat shoud be better. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-
9.12 Mikael Tranholm, Tanska NUO ERI 2. 20 Month dog of excellent quality, well chizzled masculine 
head, good expression, scissor bite, excellent neck and shoulder, full forechest, excellent body proportions, 
good loin, needs a little more muscle, well angulated, free mover, topline could be better, a little narrow 
behind, well presented. 
 
ROCBEE QUARTER BACK 
FIN29387/06 s. 27.4.2006 i. Geltman’s General e. Rocbee Juliana 
Näyttelyt: Helsinki KV 19.-20.5 Göran Bodegård, Ruotsi JUN EH 1. Masculine, strong puppy, nice head & 
neck, good bone, a bit wide in elbow, a little straight behind, a bit flat on top in action, nice proportions in 
lines & standing, nice tail, a bit too long in loin. 
 
ROCBEE RED ROBIN 
FIN29665/06 s. 9.5.2006 I. Hammalgårdens Collin Collection e. Rocbee Cleopatra 
Näyttelyt: Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN EH 1. Well developed male, excellent head 
and excellent ears with prima coat, nice topline, a bit loose in elbows, normal angulation behind, would love to 
see a bit more drive in the movement. 
 
ROCBEE TEXAS RANGER 
FIN41305/03 s. 9.9.2003 i. Don’s Fly Me To The Moon e. Apris Carmen 
Näyttelyt: Alavus 20.1 Markku Santamäki AVO EH 1. Erittäin vahva rakenteinen, sukupuolileimaltaan 
selvä, vahva urosmainen pää, vahva luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, erittäin vahva runko ja laaja 
rintakehä, hyvä turkki, käyttäytyy iloisesti, voisi olla kauttaaltaan jalompi. Äetsä 8.-9.9 Lilian Hanniste, Viro 
AVO EH 2. Hyvä tyyppi ja koko, vähän raskas pää, oikea purenta, tummat silmät, vähän raskaat korvat, hyvä 
selkälinja ja häntä, vahva eturinta ja rintakehä, vähän suorat takaraajat, vähän lihava koira, vähän raskas 
liikunta. 
 



ROCBEE TOP GUN 
FIN32699/06 s. 25.5.2006 i. Don's Fly Me To The Moon e. Rocbee Only You 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat PEK 2 KP. Almost 8 months, nice type, good 
head, lively temperament, sufficient front angulation, good body, good rear angulation, sloping croup, good 
coat & tail. Iisalmi 26.-27.5 Hans v.d. Berg, Alankomaat JUN EH 3. 10 months, lookd like a baby, good 
size, needs time to get more body, very nice headshape, ears could be smaller, nice eyes, frontlegs could be 
straighter, good hindquarters, very nice dark colour, very good mover. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Pyhäntä 18.8 Olavi Nurmiranta SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Vilkas, 
ystävällinen koira, joka menestyy hyvin koirien ja ihmisten kanssa. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Riittävän 
laaja. Saisi olla innokkaampaa ja nenän käyttö reippaampaa. Jatkaa laukauksesta. Yhteistyö melko hyvä. 
Hyväksytty. Jäljestys: Reipas jäljestäjä, joka selviytyy hyvin kanille, jota nuuhkii. Hyväksytty. Vesityö: Ui 
halukkaasti. Nouto rannalle. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Kehityskelpoinen pari. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
ROCBEE UGLY DUCKLING 
FIN10919/04 s. 1.12.2003 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Hammalgårdens Sweet And Sour 
Näyttelyt: Tornio 17.2 Tiina Illukka AVO EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, kaunis uroksen pää, hieman lyhyt 
kaula, hyvä ylälinja, saisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä ja takaa, vahva luusto, hyvä rintakehä, 
saisi liikkua ja esiintyä vapautuneemmin, kaunis karva, mutta sitä saisi säästää enemmän näyttelyitä varten. 
 
ROCBEE ULTRA SPEEDY 
FIN10920/04 s. 1.12.2003 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Hammalgårdens Sweet And Sour 
Näyttelyt: Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO H. Good size, nice head, a bit shy, I would 
like to see more tail in general, moves with nice drive but without any confidence. 
 
ROCBEE UMBA LUMBA 
FIN10921/04 s. 1.12.2003 i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Hammalgårdens Sweet And Sour 
Näyttelyt: Raahe 3.2 Jouko Leiviskä AVO ERI 1, PU1, SERT, VSP. Erittäin kaunislinjainen, erinomaista 
rotutyyppiä oleva, oikeat mittasuhteet, hyvä kaula, erinomainen selkälinja, hieman avoimet kyynärpäät, hyvin 
kulmautunut takaa, kaunis uroksen pää, erinomainen runko ja eturinta, hyvä leveä reisi, erittäin kauniisti 
värittynyt, liikkuu erinomaisesti takaa, hyvin rodunomainen. Tornio 17.2 Tiina Illukka AVO ERI 1, PU1, 
SERT, ROP. Kaunis, vahva tasapainoinen kokonaisuus, erittäin kaunis pää ja ilme, pitkä jalo kaula, 
rodunomainen ylälinja, hyvin kulmautunut vahva luusto, liikkuu kauniilla pitkällä askeleella ja kantaa itsensä 
ryhdikkäästi. Oulainen 6.5. Markku Santamäki AVO ERI 1, PU2, SERT. Sopivan kokoinen, erinomaiset 
mittasuhteet, näyttävä ylälinja, hyvä pään ilme, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, liikkuu hyvin ja esittää 
itsensä reippaasti. Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO ERI 1, PU2. Excellent masculine 
male with great coat and big feathers, good strong topline, a bit wide in the front, otherwise nice movement, a 
bit long in the loin. Ii 26.5 Saija Juutilainen AVO ERI 1, PU1, ROP. 3.5 vuotias, mittasuhteiltaan ja 
sukupuolileimaltaan erinomainen uros, urosmainen pää ja ilme, hyvä purenta, suurehkot korvat, kaunis kaula 
ja tyypillinen ylälinja, hyvä runko ja raajaluusto ja käpälät, etukulmaukset voisi olla paremmat, hyvät takana, 
kaunis karvapeite ja väritys, liikkuu hieman löysästi edestä, muuten hyvällä askelpituudella ja voimalla, 
miellyttävä luonne. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Pyhäntä 18.8 Tiina Karlström SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Kivasti 
ja rauhallisesti ympäristöönsä suhtautuva koira. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Pääosin taakse ja oikealle 
painottuva hakukuvio, ohjaajan vahvasti tukemana se saadaan eteen ja molempiin sivusuuntiin. 
Työskentelyssä saisi olla enemmän energiaa ja iloa. Laukaus ok. Hylätty. Jäljestys: Laajakuvioista 
jälkityöskentelyä. Loppuosalla työskentely hidastuu ja ajoittain pysähtyy maaston vaikeutuessa. Kaadolle 
hieman ujostellen. Hyväksytty. Vesityö: Menee hieman tahmeasti veteen. Ui reilusti, mutta ei nouda 
kumpaakaan riistapukkia. Hylätty. Tottelevaisuus: Hyvin ohjaajansa hallinnassa oleva koira. Vesityössä pieni 



tyylirikko noudon puuttuessa. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallinen ja kiva pari, joiden 
työskentelyssä voisi olla pari astetta enemmän energiaa. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
ROCBEE VAN GOGH 
FIN32991/06 s. 29.5.2006 I. Mozart e. Rocbee Be Happy 
Näyttelyt: Oulainen 6.5. Markku Santamäki JUN EH 2. Sopivan kokoinen, vahvarakenteinen, urosmainen 
pä, isot korvat, vahva luusto, ikäisekseen hyvä runko, hyvät olkavarren kulmaukset, polvikulmaus voisi olla 
voimakkaampi, voisi liikkua ryhdikkäämmin muuten hyvät liikkeet. Nurmes 9.-10.6 Jorma Silta JUN EH 2. 
Mittasuhteiltaan oikea, voimakaspäinen uros, hieman kaulanalusnahkaa, hyvä selkä, riittävä rinnansyvyys, 
eturinta vielä kehittymätön, olkavarsi voisi olla pidempi, hyvä luusto ja turkki ja luonne, hyvät liikkeet. 
Saarijärvi 30.6 Vera Smirnova, Viro JUN EH 1. Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, kaunis urosmainen pää, 
hyvä eturinta ja rintakehä, hieman etuasentoiset lavat, vahvaluiset raajat, kyynerpäissä ulkokierteisyyttä, hyvä 
takaosa, hieman ahtaat takaliikkeet, etuaskel saisi olla pidempi, hyvä luonne. Kiiminki 5.8 Paavo Mattila 
JUN ERI 2, PU2, VARA-SERT. Kaunis uros, hyvänmallinen pää, kaunis ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä 
runko, kulmauksia voisi olla aavistuksen enemmän, hyvä karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Oulu 
KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen JUN ERI 1. Erinomaista tyyppiä oleva uros, sopiva koko & oikeat mittasuhteet, 
hyvät päänlinjat, suurehkot korvat, hyvä kaula & ylälinja, olkavarret voisi olla viitommat, erinomainen runko, 
leveät lihaksikkaat reidet, vahva raajaluusto, hyvät takakulmuakset, hyvä karvapeite, liikkuu hyvin. Jyväskylä 
KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari NUO ERI 2. Substancefull male, the ring training should be better, 
good head, in stand don't show himself, drivefull movement, rear goes too narrow, strong spotted legs. 
 
ROMEO FIN MVA 
FIN26541/04 s. 22.4.2004 i. Sweetie-Pie Famoso e. Korpinotkon Cleopatra 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elisabeth Clerc, Sveitsi VAL ERI 1, PU2, VARA-CACIB. Quality dog, 
show in excellent coat & condition, correct proportions, excellent expression, firm topline, good bones, 
excellent angulation, strong body, sound mover. Helsinki KV 19.-20.5 Göran Bodegård, Ruotsi VAL ERI 1, 
PU1, CACIB, ROP. Masculine, excellent proportions, beautiful lines, very nice head, nice shoulder placement, 
a bit straight in upper arm, adequate angulations in behind, nice volume in substance in bone, moves very 
well, an attractive dog, beautiful coat. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VAL ERI 3. Well made 
dog, good angulation, good positive movement, very pleasing head with good proportions and kind well 
shaped eye, on a move he carried his tail very well, good all round dog. Mouhijärvi 2.6 Vera Smirnova, 
Viro VAL ERI 2. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, hyvä pää, vahva selkälinja, eturintaa saisi olla enemmän, 
hyvä rintakehä, riittävät etu- ja takakulmaukset, pitkä etuaskel, hieman ahdas takaa. 
 
SPARKLECREAK`S HERCULES FIN MVA 
FIN51797/04 s.25.11.2004 i. Sweetie-Pie Famoso e. Mctwister's Wet And Wild  
Näyttelyt: Alavus 20.1 Markku Santamäki KÄY ERI 1, PU1, SERT, FIN MVA, VSP. Erittäin tyylikäs, 
hyvin rakentunut, hyvä pää ja kaula, hyvin kulmautuneet raajat, iloinen hännän heiluttaja. Pietarsaari 13.5 
Ritva Raita VAL ERI 1, PU1, ROP. Sopusuhtainen uros, jolla viehättävä pää, hyvä ilme ja purenta, hyvä 
ylälinja ja häntä, liikkuu hyvin. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VAL EH. Quality dog, but for me 
he needs a better bite, his bite is lewel, well angulated, moved positively with drive but a little wide in front, 
balanced pleasing head and expression. Kokkola KV 14.-15.7 Bertil Lundgren, Ruotsi VAL ERI 3, PU3. 
Bra storlek och proportioner, välformat maskulint huvud, bra hals ock skuldra, välvinklad, välkroppad, bra 
tygg, något brant kors, rör sig med bra steg, men blir lit underställd bak, bra benstomme och päls. 
 
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. Lydia Erhart, Alankomaat VAL ERI 3. 3 years old, excellent type, long 
head, sufficient front angulation, front feet and pasterns could be a bit stronger, excellent body, good rear 



angulation, good coat and tail, moving a bit out at elbows, too heavily fringed for me. Ilomantsi 14.1 Raija 
Tammelin VAL EH 1. Maskuliininen, hyvät ääriviivat, muuten oikein hyvä pää, mutta hieman korkea kallo & 
vaaleat silmät, oikea ylälinja, riittävä runko, sopiva luusto, hyvät kulmaukset takana, liikkuu hieman lyhyellä 
askeleella ja laiskasti, kaunis karva. Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen VAL ERI 1, PU3. Erinomaista tyyppiä 
oleva, hyvä luustoinen uros, jola hyvä ylälinja, hyvä pää, turhan leveä etuliike, hyvä turkki ja runko ja kaula, 
esitetään hyvin. Korpilahti 1.4 Paavo Mattila VAL ERI 1, PU1, VSP. Kaunispäinen uros, miellyttävä ilme, 
erinomainen kaula, runko ja raajat, erinomainen karva, samoin ylälinja, liikkuu hyvin, voisi esiintyä 
iloisemmin. Hirvensalmi 14.4 Paula Rekiranta VAL ERI 1, PU1, ROP. Rungoltaan ja mittasuhteiltaan 
erinomainen uros, kaunisilmeinen uroksen pää, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä 
luustoiset raajat, erinomainen runko, kaunis karvapeita, liikkuu hyvin sivulta, edestä leveästi. Leppävirta 6.5 
Ligita Zake, Latvia VAL ERI 1 PU1, ROP. Excellent type and balance, nbice head and expression, excellent 
neck and topline, excellent volyme of body, very well angulated, moves well. Suonenjoki 17.5. Hannele 
Jokisilta VAL ERI 1, PU3. Erinomainen maskuliininen kokonaisuus, vahva uroksen pää, hyvä kaula ja 
selkälinja, kaula saisi olla hieman kuivempi, sopusuhtaiset kulmaukset edessä ja takaa, hyvä runko, 
erinomainen karva, hyvä luonne, liikkuu leveästi edestä muuten hyvin. Iisalmi 26.-27.5 Hans v.d. Berg, 
Alankomaat VAL ERI 1, PU3. Nice in type, head could be shorter in foreface, doft expression, nice ears, 
good forechest, good hindquarters, good tailset, tiptop coat, he moves with drive. Kangasniemi 9.6 Karlo 
Bala, Serbia VAL ERI 4.  3-years old dog, head typical, backline little soft, legs front & back excellent, wide 
front, good moving. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen VAL ERI 3. 3,5v mittasuhteiltaan ja 
sukupuolileimaltaan miellyttävä uros, jolla erinomainen raajaluusto ja esitetään hyvässä tiiviissä kunnossa, 
kaunislinjainen pää, hyvä purenta ja huulet, silmät voisivat olla tummemmat ja korvat pienemmät, kaunis 
ylälinja, löysyyttä kyynärpäissä ja ranteissa, kaunis karvapeite ja väri, liikkuu hyvin, mutta edestä leveästi ja 
löysästi. Kuopio 4.-5.8 Rita Rayniers, Belgia VAL ERI 1, PU1, VSP. 3 years, very good in type & size, 
maskuline head, medium brown eyes, correct bite, excellent front, good rech of neck, excellent brisket, good 
coat texture, well boned, moves in harmony with good tail carriage. Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko Rotner, 
Slovenia VAL ERI 3, PU4. Good sized dog, medium bones, enough substance, good condition, strong head & 
neck, topline should be stronger, good angulated, shoulder should be stronger, open moving in the front. 
Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari VAL ERI 3. Good sized male, typical head, good back & 
chest, enough angulation in the movement, need more drive in front, goes too wide. 
 
STANDARD-BEARER MATADOR  
FIN12552/06 s. 13.9.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Standard-Bearer Urban Legend 
Näyttelyt: Jämijärvi 18.2 Raija Tammelin NUO H. Maskuliininen, hyvät mittasuhteet, pää saisi olla 
tyypikkäämpi, jyrkkä otsapenger häiritsee ilmettä, hyvä kaula, seistessä oikein hyvä ylälinja, jyrkkä lantio, 
vankka luusto, kulmauksia saisi olla enemmän, kyynerpäissä hieman ulkokierteisyyttä, kaunis karva ja väri, 
miellyttävä luonne. Jurva 4.8 Jorma Silta NUO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, voimakas rakenteinen nuori 
uros, sillä on voimakas uroksen pää, hyvä selkä, rintakehä ei vielä ole valmis, muuten moitteettomat raajat, 
mutta kyynärpäät hieman ulkokierteiset, miellyttävä luonne, kaunis turkki, liikkuu oikein. 
 
STANDARD-BEARER NEPTUNUS KANS & FIN & S MVA 
FIN44681/96 s. 26.5.1996 i. Uro Jifex e. Twist And Flirt 
Näyttelyt: Raahe 3.2 Jouko Leiviskä VET EH 1. Ikäisekseen hyvässä kunnossa esitetty, mittasuhteiltaan 
neliömäinen, hyvä kaula, turhan tasainen selkälinja, voisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, 
erinomaiset hampaat, runko erinomaisessa kunnossa, korkeahkot kintereet, ikä alkaa nälyä jo liikkeessä. 
Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen VET EH 2. 11 vuotias, erinomaista tyyppiä oleva uros, hyvä ilme, hyvä 
luusto ja runko, tänään hieman niukassa turkissa, liikkuu ikäisekseen hyvin, esiintyy ja esitetään hyvin. 
 
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: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VET ERI 1, PU1, ROP, ROP-veteraani. A real quality 
dog who look half of his 11 years age, in profile he is super with excellent topline, good depth of body, short 
couple, excellent angulation trough out, well set on hocks, good tight feet, very impressive dog. Pori KV 28.-
29.7 Refet Hadzic, Bosnia- Herzegovina  VET ERI 1, PU2, ROP-veteraani. 11 years, excellent condition for 
age, good proportions, strong bones, very good topline, light positive croup, free movement, very good body 
substance especially for age. Vantaa 28.-29.7 Dan Ericsson, Ruotsi VET ERI 1, PU1, VSP, ROP-veteraani. 
Mycket vacker, 11-årig hanhund med perfekta proportioner, fin kropp och rygg, prima bakställ, bra hals och 
skuldra, vacker päls och färg, kunde ha lite bättre huvud, han rör sig brett fram, men med fina steg för övrigt. 
Tampere 8.9 Vera Smirnova, Viro VET ERI 1, PU1 ROP, ROP-veteraani. Erinomainen tyyppi, vahva 
luusto, kaunis pää, kaunis kaula ja selkälinja, leveä eturinta, tilava rintakehä, hyvät kulmaukset edestä ja takaa, 
kaunis turkki, rodunomaiset liikkeet. Äetsä 8.-9.9 Lilian Hanniste, Viro VET EH 1. Hyvä tyyppi ja koko, 
hyvä pää, oikea purenta, pitkäkät korvat, hyvä slekälinja ja häntä, vahva eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, 
hyvä liikunta. Hyvinkää 16.9 Raija Tammelin VET ERI 1, PU1, ROP, ROP-veteraani Tyypikäs veteraani, 
kaunislinjainen pää ja erinomainen ilme, erinomaiset rungon ääriviivat, tilava runko, vankka luusto, tehokkaat 
sivuliikkeet, leveät edestä, karva jo vähän lainehtii, kaunis väri, ryhdikäs aito rotunsa edustaja. Hyvinkää 6.10 
Jessie Madsen, Tanska VET ERI 1, PU4, ROP-veteraani. Nice male, shown in excellent condition for his 
age, very masculine head, correct eye and eye colour, nice neck and topline, very well angulated front and 
rear, carries himself very well on the move, excellent hocks. Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko Rotner, 
Slovenia VET ERI 1, PU1, ROP, ROP-veteraani. Excellent condition, strong compact dog, nice strong head, 
excellent head, neck & topline, good angulated, excellent coat, excellent represented. Tampere 6.12 Kirsi 
Nieminen VET ERI 2. Erinomaista tyyppiä oleva 11,5 vuotias veteraani joka esitetään erinomaisessa 
kunnossa, viehättävä ilmeinen pää, erinomainen ylälinja, hyvä eturinta & täyteläinen runko, hieman pulska 
tänään, tasapainoisesti kulmautunut, voisi näyttää nuoremmille mallia kuinka liikutaan, esiintyy ja liikkuu 
erinomaisesti. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska VET EH 1. 11,5 year old 
veteran dog of very good quality, unfortunately a bit too fat today, well chizzled masculine head, ood neck and 
shoulder, a little straight, upright upper arm, could have a little more forechest, full compact body, topline 
could be better, little low tailset, long and rolling movement, nice temper. 
 
SWEETIE-PIE NEMO 
FIN46380/04 s. 9.9.2004 i. Milfeddyg Diaros e. Sweetie-Pie Kiss 
Näyttelyt: Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt AVO EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, 
pää voisi olla hieman jalompi, hyvä kaula, selkä ja takaosa, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, riittävä 
luusto, liikkuu hieman leveästi edestä, muuten hyvin, esitetään erittäin hyvin. 
 
TIPUKYTÄN HIP-HOPPARI FIN MVA 
FIN26460/96 s. 28.5.1996 i. Sweetie-Pie Eliot e. Boniton Araminta 
Näyttelyt: Vehmaa 10.6 Ricky Loch-Romans, Alankomaat VET ERI 1, PU3, ROP-veteraani. 11 years, 
showing a lot of quality and good temperament, lovely & typical head, beautiful body, typical front of breed, 
good strong bone, nice feet, lovely coat, only in the colour You see his age, moving with beautiful 
temperament. 
 
TOPI  
FIN16116/03 s. 22.02.03 i. That Way Wink Akimbo e. Korpinotkon Cleopatra 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KÄY EH 3. A dog whi is fine all trought he needs 
more bone & substance, for a dog he is fine in head, he moved ok, has good feet, short couple, carried his tail 
well.  
 
TWIGLE INCANTATION FIN & LTU & EST MVA 
FIN31499/02 s. 26.6.2002 i. Rocbee Runnign Robert e. Rocbee Gift To Slave 



Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen VAL EH 1. Hyvärakenteinen uros, erinomainen karvapeita, kallo leveä, 
otsapenger liian voimakas, kuono-osan pitäisi olla pidempi ja täyteläisempi, suuret, pyöreät silmät, hyvä kaula, 
erinomainen luusto, pehmeät ranteet, hyvä ylälinja ja taka-osa, aivan liian leveä edestä, hyvä koko, esitetään 
hyvin, mutta se ei aina auta. Valkeala 3.3 Kirsti Louhi VAL ERI 1, PU1, ROP. Vahvaluustoinen kokoonsa 
nähden oleva uros, jolla melko hyvä pää, oikea purenta, pyöreähköt silmät, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä 
rintakehä, voisi olla kulmautunut edestä paremmin, liikkuu vaivattomasti edestä, kuitenkin löysin kyynärpäin. 
Hirvensalmi 14.4 Paula Rekiranta VAL EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, hyvä kallo, kuono-osa saisi olla 
pidempi ja voimakkaampi, hyvä kaula, niukka eturinta, hieman pystyt lavat, hyvä rintakehän syvyys, kapea 
reisi ja korkea kinner, hyvä luusto ja käpälät, runsas hieman laineikas karvapeite, saisi liikkua pidemmällä 
askeleella. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VAL EH. typical dog, good bone & substance, his bite 
is level, short couple, could have better hind angulation, moved ok. Kangasniemi 9.6 Karlo Bala, Serbia 
VAL ERI 3, PU3. 5-years old, typical head, strong backline, coat beautiful, front wide, strong legs, good 
moving. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen VAL EH 4. 5v, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan 
miellyttävä, tiiviissä kunnossa esitetty uros, jolla sopusuhtainen raajaluusto, urosmainen pää, hieman pyöreä 
kallo ja silmät, hyvä purenta ja korvat, vahva kaula ja ylälinja, olkavarret voisivat olla viistommat ja 
kyynärpäät tiiviimmät, hyvä väritys, hieman laineikas runkokarva, liikkuu kovin lyhyellä ja löysällä 
askeleella, sivusta hyvä askelpituus, esitetään ja esiintyy hyvin. Pori KV 28.-29.7 Refet Hadzic, Bosnia- 
Herzegovina VAL ERI 2, PU4. 5 years, correct size, right proportions on body, strong bones, correct type, 
head a bit loose lowlip, good type, neck, correct topline, a bit long in croup, a bit soft in elbows, coat should 
be better condition to show. Mikkeli 25.8 Jorma Silta VAL ERI 2, PU3. Mittasuhteiltaan oikea, 
komealinjainen uros, sillä on muuten hyvä pää, mutta kuono-osa saisi olla pidempi, hyvä selkä ja rinta, vahvat, 
hyvät raajat, hyvä turkki, luonne ja liikkeet. 
 
TWIGLE INFINITY KANS & FIN & EST MVA, JV-03 
FIN31501/02 s. 26.6.2002 i. Rocbee Runnign Robert e. Rocbee Gift To Slave 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VAL ERI 1, PU3. Balanced quality dog, good hight to 
lenght proportion, very good topline held on move, main faulty is: he carried his tail too high on move but tail 
set is ok, well balanced head, he could have more chiselling in eye. Kangasniemi 9.6 Karlo Bala, Serbia 
VAL ERI 2, PU2. Dog typical for breed, beautiful head, strong neckline, good moving champion dog. Kotka 
KV 16.-17.6 Kirsti Louhi VAL ERI 1, PU1, CACIB, VSP. Vahvaluustoinen uros, jolla melko hyvä pää, 
oikea pirenta, kaula voisi olla jalompi, hyvä rintakehä ja ylälinja, saisi olla kulmautunut edestä paremmin, 
liikkeessä iloinen häntä, erinomainen luonne. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen VAL ERI 1, PU1, CACIB, 
ROP. 5v, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan erinomainen, hyvärunkoinen ja hyvässä kunnossa esitetty 
uros, jolla kaunis ilmeinen ja linjainen pä, hyvä purenta, kookkaat korvat, hyvä kaula ja ylälinja, vahva 
takaosa, olkavarret voisivat olla viistommat, hyvä väritys ja karvanlaatu, liikkuu kauniisti jokasuunnasta 
katsottuna. 
 
TWIGLE JAZZ YOU UP FIN MVA 
FIN35050/03 s. 11.7.2003 i. Benton Lookin' For Duck e. Rocbee Not For Sale 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VAL ERI 2. Quality dog, his balance could be 
improved by trimming the neck more, good depth of body, well angulated, good bend of stifle, well set on 
hocks, balanced expressive head, well set eye. Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara VAL ERI 2. 
Erinomaista tyyppiä oleva aikuinen, maskuliininen uros, tyypillinen pää jossa erinomaiset linjat, hyvä 
otsapenger, kaunis huulilinja, vankka luusto, tilava runko, hyvä, vahva takaosa, etuosa saisis olla 
voimakkaammin kulmautunut, hiukan hajavarpaiset etukäpälät, aavistuksen kinnerahtaat takaliikkeet, 
terhakkaat, ulottuvat sivuliikkeet, hyvä ylälinja liikkeessä, reipas esiintyjä. 
 
TWIGLE JOLLY FELLOW FIN MVA 
FIN35049/03 s. 11.7.2003 i. Benton Lookin' For Duck e. Rocbee Not For Sale 



Näyttelyt: Tohmajärvi 5.5 Paavo Mattila VAL ERI 1, PU3. Kaunis uros, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, 
vahva runko, hyvä ylälinja & raajat, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Karkku 27.5 
Stephen Pick Iso-Britannia VAL ERI. Quality, good with balanced outline, good bone & substance, good 
angulation, his front is well made but he has too much coat on chest and legs that makes his movement look 
wide, very good topline. Kangasniemi 9.6 Karlo Bala, Serbia VAL ERI 1, PU1, ROP. 4-years old, beautiful 
head, strong backline, excellent angulations, good legs in front & back, beautiful coat. Puumala 28.7 Hannele 
Jokisilta VAL ERI 2, PU3. Erinomainen tyyppi, voimakas maskuliininen kokonaisuus, hieman pyöreät silmät, 
tyypillinen kaula ja selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä eturinta, voimakas runko, hyvä 
karva, erinomainen luonne, saisi liikkua pidemmällä askeleella, sekä suoremmin edestä ja takaa. Lahti KV 
27.-28.10 Elena Ruskovaara VAL ERI 3. Oikeaa tyyppiä oleva, maskuliininen vankka uros, laadukas pää, 
jossa oikea ilme, hyvä runko, sopiva luusto, hiukan hajavarpaiset käpälät, tarpeeksi kulmauksia edessä ja 
takana, seistessä kintereiden tulisi olla jämäkämmät, liikkeessä käyttää raajojaan hyvin, hiukan kinnerahdas 
takaa, hyvä sivuaskeleen pituus, miellyttävä käytös. 
 
TWIGLE KINGS CROSS JR 
FIN52479/04 s. 25.11.2004 i. Benton Kings Cross e. Twigle In Love 
 Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia AVO EH. Many typical feathers, but he loses his 
topline, angulation generally good, but he toe in when moving, nice typical head with well shaped eye. 
 
TWIGLE LIFE FIN MVA 
FIN15452/05 s.28.1.2005 i. Benton Olympic Gold e. Twigle Ivory Girl 
Näyttelyt: Hirvensalmi 14.4 Paula Rekiranta AVO ERI 1, PU2, SERT, FIN MVA. Erittäin 
hyväntyyppinen, erinomainen pään malli, hyvä ilme, hyvä kaula, tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset 
raajat, hyvä rintakehä, erinomainen leveä reisi, kaunis turkki, liikkuu hyvin takaa, edestä leveästi ja etuaskel 
voisi olla pidempi. Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia VAL ERI 4. Very good type, excellent show 
condition, very good colour, perfect head & expression, very good body length, very good back angulation, I 
wish the upper arm to be a bit longer, very good neck and shoulder, movement with a lot of temperament, 
correct behind a little bit open in front. Puumala 28.7 Hannele Jokisilta VAL ERI 1, PU1, ROP. 
Erinomainen voimakas kokonaisuus, aaivstuksen pyöreäkalloinen pää, hyvä ilme, hyvä kaula ja selkälinja, 
sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, vahva luusto, voimakas syvä runko, erinomainen karva, hyvä 
luonne, saisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa, liikkuu leveästi edestä, muuten hyvin. Mikkeli 25.8 Jorma 
Silta VAL ERI 1, PU2. Mittasuhteiltaan oikea, aavistuksen pulskassa kunossa esitetty uros, sillä on hyvä 
uroksen pää, hyvä ylälinja, riittävä, oikea-asentoinen rinta, hyvät raajat, kaunis turkki, hyvä luonne ja liikkeet. 
Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska VAL EH. Male of correct size, msaculine head and expression, 
correct bite, nice neck and topline, enough angulated front, too short coupled, too short second thight, 
otherwise shown in excellent condition.  
 
TWIGLE LORD OF AKIDON 
FIN15451/05 s.28.1.2005 i. Benton Olympic Gold e. Twigle Ivory Girl 
Näyttelyt: Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen AVO ERI 1, PU4, SERT. 2v, mittauhteiltaan ja sukupuoleltaan 
erittäin hyvä nuori uros, jolla hyvin kaunis ilmeinen pää, kookkaat korvat, hyvä kaula ja ylälinja, etuosa saisi 
olla paremmin kulmautunut, hyvä takaosa ja käpälät, liikkuu kauniisti, edestä hieman löysästi, turhan korkea 
hännän kanto, liikkeessä miellyttävä. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Vierumäki 25.8 Taru Kalkkila SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Reipas, 
iloinen nuori uros. Suhtautuu hyvin toisiin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Alkuun 
tarkistuksia toisen koiran jäljille. Kutsusta takaisin. Pysyttelee lähellä ohjaajaa saisi hakutyötä tehdä 
itsenäisemmin. Laukauksesta palaa ohjaajan luo. Kehoituksista jatkaa hakua, mutta ei oikein tiedä mitä hakee. 
Hylätty. Jäljestys: Aki jäljestää ilmavainua käyttäen. Jäljestys puurtavaa ja ohjaajaan tukeutuvaa koko 
jäljestyksen ajan. Kaadolle koira lyhyellä hihnalla, alkuun aristellen, nuuhkii kaatoa ja jää siihen. Hylätty. 



Vesityö: Aki menee halukkaasti veteen. Ensimmäistä pukkia ei löydä, heitetään toinen. Aki tuo kuitenkin 
ensimmäisen pukin ohjaajalle rantaan. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Koira tottelee ohjaajaa hyvin. Hyväksytty. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hyvä yhteistyö parilla, lisää vain jäljestämisharjoituksia, itsevarmuus kasvaa, 
hakutreeniä riistarikkaassa maastossa lisää, niin vaistot heräävät. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
TWIGLE MIND YO'BUSINES 
FIN44278/06 s. 9.8.2006 I. Benton Everybody Duck e. Twigle In Love 
Näyttelyt: Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt PEK 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää, luusto ja 
kulmaukset, hieman jurkkä lantio ja kantaa häntäänsä turjan korkealla, liikkuu ja esiintyy hyvin. Juva KV 7.-
8.7 Saija Juutilainen JUN EH 2. 11kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan hyvin miellyttävä juniori jolla 
hauska luonne, kaunis ilmeinen pää, vielä varsin pyöreä kallo ja suuret korvat, hyvä purenta, pystykaulainen, 
kovassa tiiviissä kunnossa, hyvät kulmaukset ja käpälät, erinomainen karvanlaatu ja väritys, liikkuu erittäin 
hyvin, edestä vielä löysästi, erinomainen luonne. 
 
TWITTERS BIG CADET BLUE 
FIN19045/06 s. 28.2.2006 i. Twitters Blackerry e. Twitters Big-Dream 
Näyttelyt: Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen NUO H. Hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea uros, hyvä 
pää, kirsussa pigmenttipuutos, hyvä kaula, eturinta saisi olla selvempi, hyvä rungon malli, vahva raajaluusto, 
hyvät takakulmaukset, lantio voisi olla hieman pidempi, liikkuu edestä löysästi, muuten hyvin, iloinen luonne, 
esitetään hyvin. 
 
TWITTERS BIG DODGER BLUE 
FIN19041/06 s. 28.2.2006 i. Twitters Blackerry e. Twitters Big-Dream 
Näyttelyt: Turku KV 4.-5.8 Antonio Di Lorenzo, Italia NUO ERI 1, PU1, SERT, VSP. Correct bite, 
excellent proportion & bones & shoulder and tale, very good croup and hind quarters, excellent coat, good 
type of the head, very long step, strong. Äetsä 8.-9.9 Lilian Hanniste, Viro NUO ERI 1, PU2, VARA-SERT. 
Hyvä tyyppi ja koko, vähän raskas pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä selkälinja ja häntä, 
riittävä eturinta ja rintakehä, hyvät raajat ja turkki, vapaa liikunta.  
 
TWITTERS BLACKBERRY FIN MVA & JVA  
FIN25277/96 s. 30.4.1996 i. Don’s Thorougbred e. North Maiden’s Anastasia  
Näyttelyt: Tampere 8.9 Vera Smirnova, Viro VET ERI 2, PU2. Erinomainen tyyppi, sopiva luusto ja koko, 
ilmeikäs urosmainen pää, kaunis lihaksikas kaula, oikea ylälinja, hyvä runko ja takaosa, kaunsi turkki, 
liikkeissä haluaisin enemmän voimaa. 
 
TWITTERS STARBOY FIN MVA 
FIN32385/02 s.30.6.2002 i. Benton Hole In One e. Twitters Come Come 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elisabeth Clerc, Sveitsi KÄY ERI 1. Heavier in type, presented in full coat 
and nice feathers, strong bones, well angulated, should not carry more weight, good moving. 
  
VINDHÄXAN'S LITTLE BIG MAN  
FIN18708/07 s. 2.2.2005 i. Inu-Goya Roadrunner e. Vindhäxan's Serendipity 
Näyttelyt: Turku 4.-5.8 Antonio Di Lorenzo, Italia AVO ERI 1, PU2, VARA-SERT. Correct bite, very 
good proportion, excellent shoulder, croup, tale and hindquarters, the chest is not complited, very good coat, 
the profile of the head could be better, longer step. 
 
WESPER INTENSIVE CARE 
FIN11909/07 s. 22.12.2006 i. Benton Lookin' For Duck e. Wesper Long Beach 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia 5-7kk 1 KP. Well made 5 month old puppy, very 



compact picture, height to his length is balanced, short couple, good bone & substancem good topline, well 
proportion hed with well shaped eye, he moves correctly and confidently for his age. Hyvinkää 6.10 Jessie 
Madsen, Tanska JUN ERI 2. Masculine head and good proportions, good size, correct eye size and colour, 
still needs to develop in chest and body, nice tailset, his hocks are not groomed to his advantage, otherwise a 
nice mover. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN H. 13 months dog of 
good quality, still needs time, well chizzled masculine head, nice dark eyes, good neck, straight shoulder, short 
upper arm, lacks forechest, body needs time, sloping loin with low tailset, open knee and hock angulation, 
open and wide in the front, very narrow behind, nice temper. 
 
WESPER JIM BEAM 
FIN48859/05 s. 5.10.2005 i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia NUO ERI 3. 19 month old dog who still has maturing 
to do, in psently he looks up with legs, well angulated, moved with enthuasim and correctly, in good muscle 
condition. 
 
WESPER JUST LIKE A DUCK 
FIN48860/05 s. 5.10.2005 i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia NUO ERI 1, PU4, VARA-SERT. Well made 18 month 
dog, excellent bone, but he doesn't make heavy picture, lenght & hight proportion are very good, correct 
topline, excellent head with good expression & well set eye, a quality dog. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, 
Tanska AVO ERI 1, PU1, SERT, VSP. Excellent male, very well proportioned, masculine head and 
expression, could have darker eyes, good neck into very nice topline, excellent tailset, well angulated behind, 
shown in beautiful condition. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari AVO ERI 3, VARA-SERT. 
Elegant male, good head, straight back, need more forechest, still enough angulation, in the front cowstand, 
elegant mover, elbow turn out. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska AVO 
EH 1. 2 year old dog of very good qualiy, masculine head, unfortunately light-eyed, scissor bite, good neck, 
straight shoulder, short upper arm, lacks forechest, nice bones, good body proportions, sloping loin, good 
tailset, good angulation behind, nice mover, littlo loose in the fron, well presented, a little happy about his tail. 
 
WESPER OLIVER STONE FIN MVA 
FIN33455/98 s. 31.7.1998 i. Llawen Gopher e. Wesper Sally Be Good 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elisabeth Clerc, Sveitsi VET ERI 1, PU4, ROP-veteraani. Heavier in type, 
matching head, masculine expression, correct topline, balanced in body, excellent angulation, sound mover. 
Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VET ERI 3. A quality 9 year old dog, good balance of strenght to 
highment, good shoulder placement and clean neck, good ribcage, he has good construction, resuited in good 
positive movement, well balanced head with well set eye and expression, well chisellinged below eye. 
 
WILD FELLOW'S ADVENTURER FIN & EST MVA 
FIN28029/04 s. 15.5.2004 i. Milfeddyg Diaros e. Rocbee Ger Fy Llaw 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VAL ERI. Balanced dog with many qualities, but he is 
nervous which spoils his ring performance, good spring of rib, short couple, moved with push and drive, 
quality head with both strenght and refiment, he carried his tail very well on the movement. 
 
WILD FELLOW'S AQUILINE FIN & EST MVA, ESTV-06 
FIN28029/04 s. 15.5.2004 i. Milfeddyg Diaros e. Rocbee Ger Fy Llaw 
Näyttelyt: Joensuu KV 12.8 Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL ERI 1, PU1, CACIB, ROP. 
Nice type of head, good neck, front okay, he has nice body and good topline, nice tail, good angulation on 
rears, moves well. 
 



WILD FELLOW'S FILIPPOS 
FIN13849/07 s. 17.1.2007 i. Romeo e. Rocbee Yo-Yo 
Näyttelyt: Tampere 8.9 Vera Smirnova, Viro PEK 1 KP, VSP-pentu. Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, 
kaunis urosmainen pää, leveä eturinta, hyvä rintakehä, vahva selkä, hieman etuasentoiset lavat, vahvat 
lihaksikkaat takaraajat, hyvä turkki, voimkaakkaat liikkeet. 
 
WILD FELLOW'S FULL OF DADDY 
FIN13851/07 s. 17.1.2007 i. Romeo e. Rocbee Yo-Yo 
Näyttelyt: Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia PEK 1 KP, VSP-pentu. Typical, not solid topline, good 
expression, good colour, not fluent movement. Helsinki 15.9 Kirsi Nieminen PEK 2. Erittäin 
hyväntyyppinen, iloisesti esiintyvä pentu, pää saisi olla kauttaaltaan jalompi, hyvä kaula, eturinta ja runko, 
hieman jyrkkä lantio, hyvät kulmaukset, yhdensuuntaiset liikkeet. Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara 
JUN EH 2. Erittäin maskuliininen, vankka, pitkälinjainen uros, lupaavat mittasuhteet, on tosin vielä aivan 
pentu, tässä vaiheessa hiukan vahvakalloinen pää, erittäin kaunis ilme, hyvä kuono-osa, kaunis huulilinja, 
tyypilliset raajoejn kulmaukset, sopivasti runkoa, etuliike saa tiivistyä kyynärpästä, liikkuu malttaessaan 
hyvällä sivuaskeleella, reipas käytös. Lahti 3.11 Jouko Leiviskä JUN H. Ilmavalta vaikuttava, neliömäinen 
uros, pitkä kaula, kuono-osa voisi olla pidempi, ikäisekseen hyvä runko, vielä hyvin pentumainen, korkeahkot 
kintereet, miellyttävä luonne. 
 
WISHBONE FIN & EST MVA 
FIN16414/97 s.19.2.1997 i. Casca e. Ressurannan Daisy 
Näyttelyt: Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska VET EH 1. Excellent male with nice head and 
expression, a bit narrow in the movement, in the front, excellent ribcage and body, moves still with style. 
Rovaniemi KV 23.-24.6 Lena Stålhandske, Ruotsi VET ERI 1, PU3, VSP-veteraani. En hane på denstörre 
sidan av utmärkt typ, 10,5 årig veteran i mycket god condition, vackert maskulint huvud, mörka ögon, korrekt 
bett, utmärkt hals och rygg, välvinklad fram, visas i något högt hull, utmärkt bakbensvinklar, rör sig med 
mycket vra steg från sidan. 
 
 
NARTUT 
 
ALEXWAY`S SAVAGE GARDEN 
FIN17438/03 s. 24.2.2003 i. Finnhill Final Fantasy e. Twigle Game Of Change 
Näyttelyt: Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko Rotner, Slovenia AVO EH. Need more temperament, medium 
bones, enough strong head, need more hair, topline should ve stronger, need more angulation in the front, need 
more moving & presentation. 
 
ALEXWAY`S SIMPLY THE BEST 
FIN17436/03 s. 24.2.2003 i. Finnhill Final Fantasy e. Twigle Game Of Change 
Näyttelyt: Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara AVO EH 3. Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet ja sopiva 
vahvuus, erinomainen narttumainen pää, todella kaunis ilme, kuono-osa voisi olla aavistuksen täyteläisempi, 
hyvin kulmautuneet raajat ja sopivasti runkoa, hyvä ylälinja, hiukan pehmeät ranteet, liikkuu hieman leveästi 
edestä, etuliikkeissä voisi olla myös enemmän ulottuvuutta, turhan korkea-asentoinen häntä, erinomaiset, 
pontevat takaliikkeet. Kokkola KV 14.-15.7 Bertil Lundgren, Ruotsi AVO EH 1. Bra storlek och 
proportioner, välformat feminint huvud, bra hals onh skuldra, tillräckliga vinklar, välkroppad, fin rygglinje, 
tyvärr mycket högt buren svans, rör sig med lite kort steg, bunden fram, bra benstomme, ej bästa päls men av 
bra kvalitet.  
 
ANASTASIA 



FIN39607/06 s. 17.7.2006 i. Hammalgårdens Collin Collection e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Valkeala 3.3 Kirsti Louhi PEK 2. Hieman pitkärunkoiselta vaikuttava, jolla melko hyvä pää, 
alaleuka voisi olla voimakkaampi, hyvin asettuneet korvat, hieman lyhyt olkavarsi, hyvä kaula, hyvät 
kulmaukset takana, edessä voisi olla paremmat, liikkuu pitkällä askeleella, edestä löysin kyynärpäin, takaa 
ahtaasti, niukka mutta hyvälaatuinen karva. Ruovesi 9.4 Marjo Jaakkola PEK 1 KP, ROP-pentu. 
Feminiininen, sievä pää, hyvä kaula, hieman suora ylälinja, eturinnan tulee vielä kehittyä, riittävä luusto, hyvät 
rungon mittasuhteet, kohtalaisesti kulmautunut, rungon tulee täyttyä, liikkuu riittävällä askelmitalla, iloinen 
luonne. Tohmajärvi 5.5 Saija Juutilainen JUN EH 3. 9 kk. Mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan 
miellyttävä juniori, hyvin linjakas pää, kaunis ilme, hyvä purenta, suurehkot korvat, kaula voisi kiinnittyä 
sulavammin ylälinjaan ja etuosa voisi kulmautua hieman paremmin, hyvät takaliikkeet, kauniit käpälät, 
ikäisekseen hyvä runko, mutta alalinja kuroutuu vielä voimakkaasti, oikea karvanlaatu ja lupaava hapsutus, 
kantaa häntäänsä hyvin, liikkuu riittävällä askelpituudella, joskin edestä vielä pentumaisesti, hieno luonne. 
Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia JUN ERI 1, PN2, VARA-SERT. Nice young bitch  with correct 
proportions, correct head, good neck and topline, enough volume of body for her age, well angulated, moves 
well. Joensuu 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi JUN ERI 1. Very feminine, 1 year old, still very babylike-
looking, excellent breed type, correct head, scissor bite, proper neck, excellent shoulders, ribcage ok for the 
age, good bone, excellent cat feet, slightly loose in elbow, needs to fulfill maturity, nice temperament. 
Joensuu KV 12.8 Fernando Madeira Rodrigues, Portugali JUN ERI 1, VARA-SERT. Good head, very 
nice neck, little bit narrow in front, out of the elbows, nice topline, tail ok, very good angulation on rears, 
needs to improve her coat. Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko Rotner, Slovenia JUN EH 1. Good developed, 
medium bones, good substance, enough coat, enough angulated, a little soft in shoulders. Jyväskylä KV 17.-
18.11 Miklos Levente, Unkari JUN ERI 2. Elegant bitch, nice head, straight back, deep chest, enough 
angulation, drivefull movement, too much spots. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Hauho 7.7 Tero Mettälä SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Erittäin 
miellyttävä ja rauhallinen narttu, joka päästää avoimesti ihmiset ja koirat luokseen. Hyväksytty. Haku ja 
laukaus: Sopivan laajaa ja maaston kattavaa hakua. Koira työskentelee inokkaasti ilma- ja maavainua käyttäen. 
Laukauksesta haku hieman suppenee, mutta ei liikaa. Koira tulee ensi käskystä luo ja antaa kytkeä itsensä. 
Mallikasta työskentelyä! Hyväksytty. Jäljestys: Rauhallinen ohjattu lähtö, jonka jälkeen koira etenee varmasti 
ja maavainuisesti jäljen päällä aina kaadolle asti. Kaadon nuuhkii. Hyväksytty. Vesityö: Innokkaasti loiskien, 
josta tuo pukin ohjaajalle. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Koira tottelee ohjaajaana hyvin. Hyväksytty. Yhteistyö 
ja yleisvaikutelma: Hyvä työpari. Ohjaaja onnistuu jännityksestä huolimatta mallikkaasti rauhalliseen 
työskentelyyn, jolloin koira saa työrauhan. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
ARMAZU FIINI FARIINI KANS & FIN & S(n) & N MVA & EUVV-06 
FIN32880/96 s. 20.6.1996 i. North Maiden`s Amadeus e. Cinderella  
Näyttelyt: Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt VET ERI 1, PN3, ROP-veteraani, BIS3-veteraani. 
Erinomaisessa kunnossa, hyvä ilmeikäs pää, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki. liikkuu ja esiintyy kuin 
nuori tyttö. Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia VET ERI 1, PN1, VSP, ROP-veteraani. Best 
condition, excellent type, very well balanced, in all case is correct, shows a lot of temperament, I could not 
believe her age, excellent movement. Rovaniemi KV 23.-24.6 Lena Stålhandske, Ruotsi VET ERI 1, PN1, 
ROP, ROP-veteraani. 11 år gammal veteran i utmärkt kondition, synnerligen vackert huvud med mörka, 
vackra ögon, korrekt bett, utmärkt hals och rygg, välutfylld front, välvinklad, utmärkt kropp, rör sig 
fortfarande med god drive och lätthet i sitt steg. Pello 21.-22.7 Moa Persson, Ruotsi VET ERI 1, PN2, ROP-
veteraani. Utmärkt typ och storlek, välbalanserad 11 åring, välformad huvud, normala vinklar, utmärkt 
benstomme och tassar, bra hals, bra överlinje, välkroppad, i utmärkt kondition, kraftfull i steget bak, lös i 
armbågarna.  
 
BABBLE 
FIN38632/06 s. 28.6.2006 i. Rocbee Ursus e. Eastfam`s Endless Light 



Näyttelyt: Raahe 3.2 Jouko Leiviskä PEK 2. Koira tarvitsee vielä kehäkokemusta, hyvät mittasuhteet 
omaava hieman siro narttu, väritys voisi olla puhtaampi, vielä kevyt runko, sievä pää, riittävät kulmaukset 
sekä edessä että takana, liikkeitä vaikea arvostella puuttuvan kehätottumuksen vuoksi. Oulu 12.-13.5 Gitte 
Finnich Pedersen, Tanska JUN T. Still very puppy and shown in too thin condition, very narrow in general, 
the ribcage is not even for the age sufficient, acceptable size of bone, needs more ring training. Ii 26.5 Saija 
Juutilainen JUN H. 10 kk. Mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä narttu, jolla hyvin 
kaunispiirteinen pää, vaaleat vilkkuluomet häiritsevät ilmettä, hyvä purenta, korvat voisivat olla pienemmät, 
kaunis kaula, kulmaukset ok, ikäisekseen riittävä runko, köyristää hieman selkäänsä, hyvät, tiiviit käpälät, 
erinomainen karvanlaatu, liikkuu vielä kovin pentumaisesti ja epäpuhtaasti ja tarvitsee runsaasti aikaa 
kehittyäkseen, hyvä luonne.  
 
BENCHMARK FFRWYTH  
FIN35510/02 s. 17.7.2002 i. Benton Hole In One e. Benchmark Cwthwm 
Näyttelyt: Lohja 3.6 Rune Fagerström AVO EH 3. Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, jonka 
raajaluusto saisi olla aavistuksen vahvempi, kauniit ääriviivat seistessä, kuono-osa saisi olla täyteläisempi, 
hyvä kallo-osa, turhan pyöreät silmät, isot korvat, hyvä kaula, tasapainoiset, mutta hieman niukat kulmaukset 
edessä ja takana, hyvä runko, lyhyt lantio, liikkuu erinomaisella askelpituudella, hyvä väri ja karva, 
miellyttävä luonne, ei parhaassa karvassa tänään.  
 
BENCHMARK HAF BREUDDWYD, ESTV-05 
FIN30096/03 s. 30.5.2003 i. Kastalian Tickety-Poo e. Benton Deep Feelings 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Harry Vilkman SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen 
koira, joka tekee tuttavuutta mielellään. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Rauhallista, ei irtoa kunnon hakuun, 
tekee kuitenkin muutamia pistoja. Laukausta säpsähtää eikä haku siitä paremmaksi muutu. Hylätty. Jäljestys: 
Puurtavaa jäljestystä, joka ei etene. Vihdoin saavuttiin kaadolle, jonka ilmaisee. Aika ei vaan tänään riittänyt. 
Hylätty. Vesityö: Innokas uimari, joka nouti ja luovutti pukin. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallista työskentelyä. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
BENCHMARK IE IE IE KANS & FIN & LV & N & EST MVA & LTUJV-05, V-05, BALTV-07 
FIN15342/04 s. 28.1.2004 i. Boniton High Hopes e. Benchmark Cwthwm 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat VAL ERI 2. 3 years old, excellent type, small 
bitch, nice head, would prefer slightly more domed skull, well angulated, excellent ribcage, good coat and tail, 
pintoed when standing and moving. Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko Rotner, Slovenia VAL ERI 1, PN2, 
VARA-CACIB. Medium size, excellent substance & body & coat, nice strong head, elegant neck, strong 
topline, excellent chest & front, good angulated, a little soft in shoulders, good mover, good represented. 
 
BENCHMARK MELFED MELODI 
FIN46259/05 s. 27.8.2005 i. Twigle Infinity e. Benchmark Haf Breuddwyd 
Näyttelyt: Ilomantsi 14.1 Raija Tammelin NUO EH 1. Feminiininen, hieman pulska nuori narttu, hyvät 
pään mittasuhteet, tässä vaiheessa hieman suippokuonoinen, hyvä ilme, kaunis kaula, tiivis selkä, luisuutta 
lantiossa, sopiva luusto, hyvät kulmaukset, saisi liikkua pitemmällä askeleella ja paremmalla takapotkulla, 
hyvät taka- ja etuliikkeet, hyvä karva. Alavus 20.1 Markku Santamäki NUO ERI 1, PN1, SERT, ROP. 
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, viehättäväilmeinen pää, hyvät raajojen kulmaukset, oikea 
vatsaviiva, hyvät liikkeet. Lahti 11.2 Hans Lehtinen JUN EH 2. Hyvä koko, jalo pään profiili, mutta pää saisi 
olla voimakkaampi kauttaaltaan, hyvä kaula, erinomaiset raajat ja käpälät, lyhyt rintakehä, saisi seistä 
tukevammin takaa, mittasuhteet pitäisivät olla paremmat. Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen NUO ERI 2. 
Erittäin hyväntyyppinen narttu, joka voisi olla liikkua hieman pidemmällä askeleella, kokoon sopiva luusto, 
hyvä turkki, mutta hieman niukka tänään, hyvä kaula, ylälinja voisi olla parempi, kaunis pää ja ilme, hyvä 
luonne, esitetään hyvin. Lahti 3.11 Jouko Leiviskä KÄY H. Siro, hieman ujosti käyttäytyvä, hyvät 



mittasuhteet, pitkä kaula, suorat lavat häiritsevät ylälinjaa, korkeahkot kintereet, runko voisi olla tilavampi, 
liikkeet voisivat olla tehokaammat. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Harry Vilkman SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Reipas, 
ilmeikäs, tulee toimeen hyvin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Hyvä reipas, laukauksesta tehostuva haku. Hyvä 
maa- ja ilmavainua käyttävä koira. Hyväksytty. Jäljestys: Oli hieman hosuva, palautettiin kerran ja edettiin 
kaadolle, jonka ilmaisee. Hyväksytty. Vesityö: Innokas uimaan. Noutaa ja luovuttaa pukin. Hyväksytty. 
Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallista meininkiä. Kokonaisarvostelu: 
Hyväksytty. 
 
BENCHMARK NYDDY EILWAITH 
FIN15666/06 s. 14.1.2006 i. Hammalgårdens Don't Forget Me e. Benchmark Fy Ffantasia 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Riitta Vilkman SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen, 
suhtautuu toisiin koiriin ja ihmisiin ystävällisesti. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Suppeahkoea hakua. Itsenäistä 
työskentelyä. Laukauksesta innostuu. Maa- ja ilmavainuinen. Hyväksytty. Jäljestys: Rauhallista maavainuista 
jäljestystä. Pieniä tarkistuslenkkejä. Kaato kiinnosti. Ei pelännyt lintua. Hyväksytty. Vesityö: Ui halukkaasti, 
nouti ja luovutti pukin. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Tottelee ensimmäistä käskyä. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Hyvää yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
BENCHMARK O FY HOLLT 
FIN15658/06 s. 27.1.2006 i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benchmark Ie Ie Ie 
Näyttelyt: Hirvensalmi 14.4 Paula Rekiranta JUN EH 1. Hieman vaisusti esiintyvä nuori narttu, jolla 
kaunisilmeinen narttumainen pää, tyylikäs kaula, vielä kovin kapea rintakehä, erittäin hyvä takaosa, hieman 
pehmeät ranteet ja litteät käpälät, hyvä turkinlaatu, liikkuu hyvällä pitkällä askeleella. Sipoo 15.4 Markku 
Santamäki JUN EH 4. Sopivankokoinen, rungon mittasuhteet oikeat, hyvä, ilmeikäs pää, näyttävä kaula, 
oikea niskalinja, rungon tulee vielä kehittyä, hyvät raajojen kulmaukset, käyttäytyy ja liikkuu hyvin. Karkku 
27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia JUN ERI. Very feminine bitch, well proportioned with good balance right 
to length, good angulation with result of positive movement, shoulder placement and neck well constructed, a 
little nervous at first, better later, a promising bitch.  
 
BENCHMARK RHESWYN PAHAM 
FIN21591/07 s. 24.2.2007 i. Benchmark Jest Cymro e. Benchmark Ie Ie Ie 
Näyttelyt: Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN EH. 9 month old bitch 
of very good quality, feminine head, would like the stop a little more marked, excellent neck, good shoulder, a 
little straight upper arm, lacks forechest, still needs to develop in the body, good proportions, good loin, a little 
open knee angulation, very loose in the front but covers ground well. 
 
BENCHMARK RHEWYNT 
FIN2159/07 s. 24.2.2007 i. Benchmark Jest Cymro e. Benchmark Ie Ie Ie 
Näyttelyt: Helsinki 15.9 Kirsi Nieminen PEK 1 KP, VSP-pentu. Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan 
oikea pentu, hyvä pää ja ilme, erinomainen kaula, syvä rintakehä ja hyvä runko, hieman pysty lantio, hyvä 
raajaluusto ja hyvät kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, iloinen pentu. 
 
BENTON LET`S GO GIRLS FIN & EST MVA 
FIN20823/02 s. 26.3.2002 i. Don`s TT e. Benton Garden Party 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Petäjävesi 20.5. Heikki Ryynänen VOI 0, laukauksen sieto: 
hyväksytty. Ohjatusti liikkeelle, rauhallista etenemistä jäljen päällä, mutta sitten alkaa polveilut sivuille ja ne 
johtivat lopulta hukkaan. Palautuksen jälkeen sama toistui. Palautettiin uudelleen ja makaus löytyi, jonka 
merkkasi pysähtyen. Vauhti parani ja kulma selvisi vaikeuksitta. Toisen osuuden alussa oli vesiojien risteys, 
jonne koira meni uiskentelemaan. Ohjaaja keskeytti kokeen. Kihniö 10.6. Seppo Tavi VOI 2, 36 pist (a/4, b/8, 



c/7, d/11, e/3, f/3), laukauksen sieto: hyväksytty. Lähtömakaus tutkitaan ja sitten todetaan, että huolellinen 
alku on tärkeää. Matkaan päästään, makaukselle reippaasti ja se osoitetaan. Kulmaa haetaan, ei löydy joten 
suoraan sitten. Metsätien auto kiinnosti, mutta kehoituksista jäljelle, katkokulma oikaistaan. Sara työskentelee 
vahvasti ilmavainulla. 2. suora sujuvasti makaus osoittaen, kulma pyörähdyksellä. 3. suoran alusta lintu lähtee 
edestä ja mennään vähän perään, mutta käskyllä jäljelle. Makaus osoitetaan. Suoran lopussa laajoja lenkkejä ja 
lopulta palautetaan jäljelle. Kulma tarkasti. Sara pyrkii edelliseen hukkaan, palautetaan. Sitten 4. suora 
mennään sujuvasti, makaus ohi. Kaadolle tullaan ja kania nuuhkitaan ja nostellaan. Vivahteikasta hyvää työtä. 
Ilmajoki 5.8. Torsten Lerstrand VOI 2, 38 pist (a/5, b/8, c/8, d/10, e/3, f/4), laukauksen sieto: hyväksytty. 
Startade lungt och bra. Startade med markvittning. Alla sträckormed mindre samt större kontroller på sidorna 
av spåret. Markerar 2rt legor, 2rt förbi. Vinklarna med rundningar. Hoppet med en rundning. 3. vinkeln rakt 
bort från spåret. Tapt 4-sträckan med stora kontroller. Fram till klöven som den stannade vid.  
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VAL ERI 3. Excellent body proportion, compact but 
plenty of strength, good ribcage, good dip of body, good topline, could have a little more in upper arm, tailset 
ok, but carried it a little high, excellent feet, quality bitch. Pori KV 28.-29.7 Refet Hadzic, Bosnia- 
Herzegovina VAL ERI 1, PN2, VARA-CACIB. Correct side, excellent proportions on body, good body 
substance, strong body, light brown eyes, correct bite, long neck, well angulated, typical head, a bit narrow 
behind, free movement, excellent temperament, good quality coat. Tampere 8.9 Vera Smirnova, Viro VAL 
ERI 2, PN2. Erittäin hyvä tyyppi. Sopiva luusto ja koko, ilmeikäs pää, kaunis kaula, lyhyt selkä, hyvä runko ja 
takaosa, hyvät liikkeet sivulta, hieman ahtaat takaa. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska KÄY ERI 1, 
PN4. Well put together bitch, feminine head and expression, correct bite, a bit light in eyes, very well 
angulated front and behind, good topline, nice hocks, nice mover, carries herself very well.  Jyväskylä KV 
17.-18.11 Miklos Levente, Unkari VAL ERI 3. Substancefull bitch, typical head, straight, good volume of 
the chest, slighlty too short upper-arm, stands correct, typical movement, elbow turn out. Tampere 6.12 Kirsi 
Nieminen VAL ERI 2. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla oikea linjainen feminiininen pää, erinomainen 
ylälinja, hyvä eturinta & täyteläinen runko, erinomaiset takakulmukaset, hyvä karvapeite, antaa hieman 
matalaraajaisen vaikutelman, tasapainoiset liikeet, esitetään erinomaisesti. 
 
BENTON MINE FOR KEEPS FIN MVA 
FIN20636/03 s. 11.3.2003 i. Benton Everybody's Duck e. Benton In My Dreams 
Spanieleiden taipumuskokeet: Pöytyä 25.8 Liisa Pajala SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Jenni on 
rauhallinen ja ystävällinen niin ihmisiä kuin toisia koiriakin kohtaan. Hyväksytty. Haku ja laukaus: 
Suppeahkoa, ajoittain kuitenkin riittävän laajuista hakua. Jenni on ilmavainulla toimiva koira ja se pitää hyvin 
yhteyttä ohjaajaan. Laukausta ihmettelee hetken jatkaen hakua. Hyväksytty. Jäljestys: Maa- ja ilmavainuista, 
tarkkaa, hieman varovaista etenevää jäljen päällä tapahtuvaa jäljestystä. Kaato kiinnostaa niin, ettei malttaisi 
jättää sitä. Hyväksytty. Vesityö: Uiskentelee ensin huvikseen, toisena heitetyn pukin tuo rantaveteen ohjaajan 
ulottuville. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hyvin ohjaajan hallinnassa. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Yhteistyö hyvä. Jennin suhde ohjaajaan luottamuksellinen. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
BENTON NO MORE SECRETS KANS & FIN & S(n) & S & PL MVA, MV-06, PL&PZV-06 
FIN40348/03, s. 19.8.2003 i. Benton Lookin`For Duck e. Benton Delaware Storm 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat VAL ERI 1, PN1, CACIB, VSP. 3 years old, 
excellent type, lovely head and expression, sufficient front angulation, excellent body, good rear angulation, 
nice topline, godd coat structure and tail, a bit too heavily fringed to me, moved with drive. Tornio 17.2 Tiina 
Illukka VAL ERI 1, PN2. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, ihastuttava pää ja ilme, pitkä kaula, hyvä 
ylälinja, hyvät kulmaukset ja luusto, tilava rintakehä, liikkuu hieman takaa ahtaasti, hyvät sivuliikkeet, mutta 
saisi kantaa itsensä paremmin. Kokkola 31.3 Saija Juutilainen VAL ERI 1, PN1, ROP. 3v, mittasuhteiltaan 
ja sukupuolileimaltaan miellyttävä narttu, jolla hyvä raajaluusto ja rungon tilavuus, hyvin kaunispiirteinen ja - 
ilmeinen pää, erinomainen purenta, suuret korvat, kaunis kaula ja ylälinja, olkavarsi saisi olla viistompi, 
muuten hyvin kulmautunut, hyvät, vahvat käpälät, liikkuu hyvälää askelpituudella ja iloisesti, mutta edestä 



kovin leveästi, hyvä karvapeite. Vaasa KV 14.-15.4 Petru Muntean, Romania VAL ERI 1, PN1, CACIB, 
VSP. 3 years old, good type, well balanced, good head, correct bite, excellent body structure, correctly  
angulated, coat and pigmentation of excellent quality, she is correct in movement, she could have a bit more 
attitude in movement.  
 
BENTON PEARL AT WESPER V-07 
FIN16796/05, s. 24.1.2005, i. Chateau Suduiraut Av Vettin e. Benton Let´em Talk 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elisabeth Clerc, Sveitsi AVO ERI 1, PN1, SERT, FIN MVA, CACIB, VSP. 
First class bitch, shown in excellent coat and condition, correct in head and expression, excellent angulation, 
correct topline, solid body, fantastic mover, with a lot of drive. Lahti 11.2 Hans Lehtinen VAL ERI 1, PN1, 
ROP. Erinomainen kokonaisuus, hyvärakenteinen, esiintyy ja liikkuu niin kuin pitääkin. Tampere KV 24.-
25.3 Merja Järnstedt VAL ERI 1, PN1, CACIB, ROP. Ihastuttava, hyvin sopusuhtainen ja hyvärakenteinen, 
kaunis, ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, liikku erittäin kauniisti, iloinen hännänheiluttaja. Somero 6.5 
Paula Rekiranta VAL ERI 1, PN1, ROP. Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen, kauniisti liikkuva 
narttu, hyvä pään pituus, hieman niukka otsapenger, tyylikäs kaula ja erinomainen ylälinja, tasapainoiset 
kulmaukset, hyvä runko, kaunis turkki, erittäin miellyttävä kokonaisuus. Rauma 19.-20.5 Harry Tast VAL 
ERI 2, PN4. Tyyppi erinomainen, mutta esitetään löysässä ja tuhdissa kunnossa, kauniisti muotoutunut 
tyylikäs pää, jalo kaula, voimakkaat kulmaukset, varsinkin takana, erinomainen turkin laatu ja kunto, 
säännölliset liikkeet. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VAL ERI 1. Lovely compact bitch but plenty 
of strength in smaller frame, good bone and substance, excellent ribcase, short couple, this exhibitor has this 
kennel type, all of her dogs share the same qualities, they are compact in frame but plenty of strength and 
substance and ideal size, very typical. Lohja 3.6 Rune Fagerström VAL ERI 1, PN1, ROP. 2v, hyvin 
linjakas, kaunis narttu, esitetään hienossa näyttelykunnossa, hyvä karva ja erinomainen lihaskunto, 
hyvänmallinen pää, hyvä sukupuolileima, kaunis ilme, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä 
eturinta, oikean mallinen rintakehä, erinomainen luusto, hieman pehmeät välikämmenet, liikkuu hyvin, 
laadukas yksilö, hyvin esitetty. Vehmaa 10.6 Ricky Lochs-Romans, Alankomaat VAL ERI 1, PN1, ROP. 
Beautiful, young girl, very sweet, elegant head, gentle expression, good earset, showing the typical topline, 
good spring of ribs, good angulation, beautiful color and coat, when the lead is free, she shows good 
movement. Karjaa KV 1.7 Hans v.d. Berg, Alankomaat VAL ERI 1, PN1, CACIB, VSP. Very nice bitch, 
tiptop show condition, very nice head, excellent ear, good length in muzzle, nice eye, ear carriage is not 
perfect, I like the forechest, good body and hindquarters, excellent dark colour in coat, nice on the move. 
Hyvinkää 22.7 Hannele Jokisilta VAL ERI 1, PN1, VSP. Erinomainen, kaunispäinen narttu, hyvä kaula ja 
fyysillinen selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, voimakas hyvä runko, hyvä karva, väri ja 
luonne, liikkuu hyvin, mutta saisi kantaa häntäänsä reippaammin. Turku 4.-5.8 Antonio Di Lorenzo, Italia 
VAL ERI 2, PN2. Correct bite, the muzzle could be a little bit deaper and jaw wider, excellent proportions, 
bones, shoulder, hindquarters, the croup is wide, long, could have better angulation, excellent coat and 
movement. Tervakoski KV 25.-26.8. Harri Lehkonen VAL ERI 2, PN3. Hyvän kokoinen, tyylikäs narttu, 
joka saisi esiintyä ja liikkua ryhdikkäämmin, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja seistessä, 
hyvänlaatuinen turkki, feminiininen pää, hyvä askelpituus. Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia VAL ERI 
1, PN1, VSP. Feminine expression, good eye colour solid topline, not good shoulder angulation, good coat and 
color, typical and fluent movement. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska VAL ERI 4. Very nice bitch of 
good size, feminine head and expression, correct bite, well set ears, nice neck and topline, very well angulated 
front and rear, good bone, a bit round in croup, excellent coat, excellent mover, covers ground very well. 
Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari VAL ERI 1, PU1, CACIB, VSP. Well proportionated 
bitch, good head, slighlty deer neck, very compact body, stands correct, typical movement, elbow turn out. 
Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska VAL ERI 1, PN1, CACIB, VSP. 3 year 
old champion bitch, excellent quality, well chizzled feminine head, stop could be better marked, scissor bite, 
excellent neck, good shoulder, good forechest, a little loose elbows, compact well developed ody, excellent 
well muscled loin, good angulation behind, covers ground well, excellent free mover. 



 
BENTON PEP TALK PMJV-05, SV-07 
FIN16795/05, s. 24.1.2005, i. Chateau Suduiraut Av Vettin e. Benton Let´em Talk 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi AVO ERI 2, PN4, VARA-CACIB. Top quality bitch, 
very feminine in head and expression, excellent angulation, correct in topline, nice coat and feathers, sound 
mover. Lahti 11.2 Hans Lehtinen AVO ERI 1, PN2, SERT. Kaunis kokonaisuus, erittäin hyvät mittasuhteet, 
erinomainen runko, hyvät raajat ja kulmaukset, liikkuu ok. Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt AVO ERI 
1, PN2, VARA-CACIB. Kaunis, tasapainoinen narttu, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja kulmaukset, 
erinomainen turkin laatu, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia AVO 
ERI 1, PN2. Very typical quality bitch, has strength in bone and substance, body proportions are excellent, 
good reach of neck, well laid shoulders, good hind angulation, well set on hocks, given a picture of quality, 
excellent presentation and feet, out of top drow. Hämeenlinna 16.-17.6 Hannele Jokisilta AVO ERI 1, PN1, 
ROP. Erinomainen, voimakas, silti erittäin feminiininen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, pitkä kaula, hyvä 
selkälinja, hieman suora olkavarsi, muuten hyvä etuosa, hyvä luusto, voimakas runko, hyvä, vahva takaosa, 
erinomainen karva ja väri, hyvä luonne, hyvät sivuliikkeet, aavistuksen ahdas takaa ja leveä edestä. Karjaa 
KV 1.7 Hans v.d. Berg, Alankomaat AVO ERI 1, PN3. Very nice in type and body, very nice length of 
back, very nice head shape, good earset, eyes could be darker, front could be stronger, excellent hindquarters, 
good body and tailset, moves with drive. Pori KV 28.-29.7 Refet Hadzic, Bosnia- Herzegovina AVO ERI 1, 
PN1, CACIB, VSP. Excellent type, compact body, right positioned body, good substance, excellent expression 
and head, correct bite, long strong neck, a bit short shoulders, very good topline, right positioned croup, 
excellent quality coat. Vantaa 28.-29.7 Dan Ericsson, Ruotsi AVO ERI 1, PN1, ROP, RYP1. Myckte vacker, 
välpresenterad tik med fin päls och kondition, typiskt huvud, bra kropp och överarmar, mycket bra bakställ, 
ben och tassar, borde ha lite bättre tillbakalagda överarmar och röra sig med längre steg fram, men som helhet 
en mycket vacker tik. Tervakoski KV 25.-26.8. Harri Lehkonen AVO ERI 1, PN1, CACIB, ROP. 
Hyvänkokoinen, tyylikäs narttu, kaunis pää ja ilme, hyvin kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet, tyypillinen 
ylälinja, kaunis turkki, liikkuu pitkällä tehokkaalla askeleella, esiintyy iloisesti. 
 
BENTON QUIT TALKIN` JV-06 
FIN42442/05, s. 6.8.2005, i. Benton Everybody Duck, e. Benton It`s My Party 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen NUO EH 1. Hyvärakenteinen, hieman ronski narttu, pää saisi olla 
jalompi, hyvä kaula ja ylälinja, voimakkaat raajat, hyvä rungon malli, riittävät takakulmaukset, liikkeet 
pitäisivät olla tehokkaammat, erittäin hyvä karvanlaatu, turhan pitkä lanne. Valkeala 3.3 Kirsti Louhi NUO 
ERI 1, PN2, VARA-SERT. Vahvaluustoinen, melko hyväpäinen narttu, jolla oikea purenta, pyöreähköt silmät, 
jotka voisivat olla tummemmat, melko ylös asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä rinnansyvyys, 
voisi olla kulmautunut paremmin edestä, liikkuu edestä ulkonevin kyynärpäin, sivuliike vaivatonta, hyvä 
karvanlaatu. Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt NUO ERI 1, SERT. Kaunis, vankka, hyvärakenteinen 
nuori narttu, hyvä pää, kaula ja ylälinja, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Hirvensalmi 14.4 Paula Rekiranta 
NUO ERI 1, PN2, VARA-SERT. Hieman pitkärunkoinen, hyvin liikkuva nuori narttu, kaunis nartunpää, hyvä 
ilme, riittävä kaula, hyvä ylälinja, hyvin kulmautuneet hyväluustoiset raajat, hyvä rintakehä, hieman pitkä 
kanneosa, kaunis turkki. Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia NUO ERI 2, PN4. Best size and colour, 
the head could be a bit more feminine in expression, very good body length, excellent depth, I wish the upper 
arm a bit longer, good topline in movement, correct in coming and going. Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich 
Pedersen, Tanska NUO ERI 1, PN2, SERT. Very nice feminine bitch, excellent head with good expression, 
excellent pigment, excellent topline and quarters, excellent coat. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia 
NUO ERI 1, PN3, VARA-SERT. Very promising bitch of 1,5 years, compain strength and refiment in equal 
balance, beautifully presented in lovely coat condition, excellent angulation, well set in hocks, correct topline, 
very lovely bitch. Kangasniemi 9.6 Karlo Bala, Serbia NUO ERI 2, PN1, SERT, VSP. 1,5 years old female, 
good head, good backline, good neck, good front, legs front and back good, good movement. Kotka KV 16.-
17.6 Kirsti Louhi NUO ERI 1, PN1, SERT, CACIB, ROP. Hyväntyyppinen nuori nainen, jolla hyvä pää, 



oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen luuston vahvuus, koira liikkuu pitkällä askeleella avoimesti 
takaa, edestä hieman löysästi. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen NUO ERI 1, PN3, VARA-SERT. 2v. 
Mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan erinomainen nuori narttu, joka hyvin tasapainoisesti kehittynyt, 
erinomainen raajaluusto, hyvä runko, hyvä pää, hieman pyöreä kallo ja turhan pyöreät silmät, hyvä purenta, 
suuret korvat, kaunis kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset ja käpälät, hieno häntä, hyvä karvanlaatu ja väri, 
liikkuu sivusta hyvin ja edestä löysästi, kauniisti esitetty. Tampere 8.9 Vera Smirnova, Viro AVO ERI 1, 
PN3, SERT, FIN MVA. Erittäin hyvä tyyppi, oikeat mittasuhteet, kaunis pää ja ylälinja, lihaksikas kaula, hyvä 
runko, vahva takaosa, hyvät raajat ja kaunis turkki, liikkuu pitkällä askeleella.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Mikkeli 1.9 Harry Vilkman SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyvä vilkas 
tutustuja. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Hyvä laajuus. Reipasta ilmavainuista hakua, melko itsenäistä. 
Laukauksesta jatkaa. Hyväksytty. Jäljestys: Vauhdikas ilmavainulla hyvin kuitenkin jäljellä. Kulmasta ensin 
ohi, sitten takaisin jäljelle ja edetään kaadolle joka kiinnostaa. Hyväksytty. Vesityö: Innokas uimaan. Noutaa 
ja luovuttaa pukin. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hyvin yhteen 
sulautuva pari. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
BENTON REASON TO TALK ESTJV-06 
FIN43235/05 s. 8.8.2005, i. Kastalian Tickety Poo e. Benton Garden Party 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Petäjävesi 20.5. Heikki Ryynänen AVO2, 39 pist (a/4, b/10, c/8, d/10, 
e/3, f/4), laukauksen sieto: hyväksytty. Lähtömakauksen haisteltuaan ohjatusti liikkeelle. Jäljestys alkaa 
hieman haparoiden, rauhallista kävelyvauhtia. Ensimmäisen makauksen merkkaa pysähtyen, mutta kulmalta 
etääntyy suoraan ja siitä hukka. Toinen osuus rauhallisesti makaukselle, jonka merkkaa pysähtyen. Kulma 
selviää tarkistuslenkillä. Kolmannen osuuden alussa koira syttyy jäljestämään, sen vauhti muuttuu reippaaksi, 
häntä heiluu ja tarkkuus paranee. Kanin ollessa näkyvissä, koira nousee kahdelle jalalle ja haukahtelee. Se 
lähestyy varovasti kaatoa ja nuuskii ja nostelee sitä. 3-osuuden suoritus osoittaa koiran osaavan jäljestää 
hyvin.Västinniemi 26.8. Heikki Vesikko AVO0, laukauksen sieto: hyväksytty. Ohjattu lähtö, etenee alun 20 
m maavainulla tarkasti jäljen päällä. Ottaa siinä ilmavainun, poistuu jäljeltä ja rengastaa aluetta jäljen päällä 
aloittamatta jäljestystä. Saa siitä hukan. Palautuksen jälkeen jäljestää taas 20 m, jonka jälkeen ottaa 
vasemmalle kaartaen paluujäljen, saa siitä hukan. Uuden aloituksen jälkeen etenee jälkitarkasti n 50 m päähän 
kulmasta, kohtaa siinä hirvenmakuun, tutkii aluetta, eikä suostu enää jatkamaan jäljestystä. Tällöin koe 
keskeytetään 3 hukan jälkeen.   
Näyttelyt: Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara NUO ERI 1, PN3, VARA-SERT. Erinomainen tyyppi ja 
sukupuolileima, oikeat mittasuhteet, sievä nuoren nartun pää, pirteä ilme, erittäin hyvä ylälinja, hyvät 
takakulmaukset, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja eturinta selvempi, erittäin vauhdikkaat tehokkaat 
liikkeet, joissa hyvä ulottuvuus ja jousto. Nurmes 9.-10.6 Jorma Silta NUO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, 
sopusuhtainen, lupaava nuori narttu, hyvä selkä, kaunis pää, rintakehä ei vielä valmis, riittävä luusto, samoin 
kulmaukset, hyvä turkki, miellyttävä luonne, liikkuu temperamenttisesti.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Nilsiä 11.8 Jaana Heiskari SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Häntää 
iloisesti heiluen muita koiria ja ihmisiä lähestyvä hymy. Haku ja laukaus: Haku oli sopivaa maa- ja 
ilmavainuista, innokasta etenemistä. Laukauksesta istuu ja jatkaa upeaa työskentelyään. Jäljestys: 
Maavainuista, varmaa etenemistä jäljen päällä kaadolle asti. Otti kaadon suuhunsa. Hyväksytty. Vesityö: Ui 
halukkaasti ja tuo riistapukin rantaan. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Tottelee pienintäkin käskyä. Hyväksytty. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Parin yhteistyö toimii saumattomasti ja varsinkin haku osuudella oli iloa 
silmälle. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
BENTON ROSE GARDEN  
FIN43236/05 s. 8.8.2005, i. Kastalian Tickety Poo e. Benton Garden Party 
Näyttelyt: Vantaa 28.-29.7 Dan Ericsson, Ruotsi NUO EH 1. Lite blyg tik, med mycket fina proportioner, 
bra huvud och uttryck, utmärkta ben och tassar, tunn i kroppen och hon borde ha bättre utvecklad bröstkorg, 
prima bakställ, fin färg, goda rörelser i sidled. Turku 4.-5.8 Antonio Di Lorenzo, Italia NUO ERI 3. Correct 



bite, very good proportions, strong bones, very good chest and shoulder, excellent hindquarters, croup, coat 
and head, long step, movement is not continued. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska AVO EH. Bitch of 
good size, feminine head and expression, correct bite, good eye shape and colour, good tailset, well angulatde 
behind, a bit insecure of herself, otherwise a nice mover.  
 
BENTON TIME TO TALK 
FIN43855/06 s. 11.8.2006, i. Hammagården`s Don`t Forget Me e. Benton Mine For Keeps 
Näyttelyt: Helsinki KV 19.-20.5 Göran Bodegård, Ruotsi JUN ERI 2, PN4. Feminine, nice head and 
expression, shown in a little thin condition, a bit short in upright in shoulder blade, good length of neck, a litlle 
flat in ribcage, a bit short in croup, a little short in front action, good coat and color, nice proportions. Karkku 
27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia JUN ERI 3. Quality bitch, very typical, just right for 9 months, very 
balanced, well angulated, good in neck and shoulder, balanced head, well set eye, chiselling gives expression, 
full of life as they should be in 9 months. Orivesi 14.7 Kirsi Nieminen JUN EH 1. Erittäin lupaavan 
tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea juniori, hyvä pää, erittäin hyvä ylälinja, oikea rinnan syvyys ja ikäisekseen 
hyvä runko, hyvä raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset, esiintyy erittäin reippaasti, liikkuu tasapainoisesti. 
Hyvinkää 22.7 Hannele Jokisilta JUN ERI 2, PN4. Erinomainen, erittäin elegantti narttumainen 
kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, riittävät etukulmaukset, eturinta saa täyttyä iän myötä, 
keskivahva luusto, hyvä runko ja takakulmaukset, erinomainen karva, oikea tyypillinen temperamentti, liikkuu 
hyvin. Vesilahti 18.8 Jens Martin Hansen, Tanska JUN ERI 1, PN2, SERT. A very pleasing 12 month old 
bitch, beautiful feminine head, correct bite, beautiful neck and shoulder, good topline, good hindquarters, the 
body still needs to develope, moves very well, excellent coat, merry temper. Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, 
Italia JUN EH 4. Typical, good eyes and colour, long body, sufficient angulation, not correct croup 
angulation, good colour and coat, not fluent movement. Tampere 8.9 Vera Smirnova, Viro JUN EH 2. 
Erittäin hyvä tyyppi, elegantti juniorinarttu, kaunis pää, hyvä ylälinja, eturintaa saisi olla enemmän ja 
rintakehä tilavampi, hyvät raajat, kaunis turkki, liikkuu reippaasti. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska 
JUN EH 3. Young bitch under development, feminine head and expression, enough neck, a bit straight in 
shoulder, still needs to develop in chest and body, well angulated behind, can move when she wants. Helsinki 
KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN H. 16 month old bitch of good quality, 
needs to develop all over, nice feminine head, a little light eyes, would like more neck, straight shoulder, short 
upright upper arm, lacks forechest, body needs time, good loin and tailset, good angulation behind, short 
stepped in the front, narrow behind, nice temper, she needs time. 
 
BENTON UNITED COLOURS 
FIN16811/07 s. 23.1.2007 i. Menstonia Marcel e. Benton Let´em Talk 
Näyttelyt: Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska PEK 3 KP. Nice bitch with correct proportions, feminine 
head and expression, correct eye colour and well set ears, good neck, well angulated in front, still needs to 
develop in chest and body, normally angulated behind, good coat structure, good bone, moves very well for 
age. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari JUN ERI. 9 month old, typical bitch, lovely head, 
compact body, in front slightly cow stand, rear correct, good movement. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-
9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN EH 3. 10 month old bitch of very good quality, still needs time, nice 
feminine head, dark eyes, scissor bite, good neck, a little straight shoulder, short upright upper arm, lacks 
forechest, body needs time but good proportions, a little slopping loin, nice angulation behind, a little short 
step and loose in front, narrow behind. 
 
BENTON UNITED WE STAND 
FIN16810/07 s. 23.1.2007 i. Menstonia Marcel e. Benton Let´em Talk 
Näyttelyt: Tervakoski KV 25.-26.8. Harri Lehkonen PEK 1 KP, ROP-pentu. Tasapainoisesti kehittynyt, 
tyylikäs, reippaasti esiintyvä narttupentu, miellyttävä pää, hyvin kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet, 
erittäin hyvälaatuinen turkki, terveet liikkeet, esiintyy reippaasti. Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia PEK 



1 KP, ROP-pentu. Typical, good expression, good colour, long body, not solid angulation, fluent movement. 
Tampere 8.9 Vera Smirnova, Viro PEK 1 KP, ROP-pentu Erittäin hyvä tyyppi, sopiva luusto ja koko, kaunis 
narttumainen pää, hyvä ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, vahva lihaksikas takaosa, laadukas turkki, 
tehokkaat liikkeet, pitkä askel. Äetsä 8.-9.9 Lilian Hanniste, Viro PEK 2. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, 
oikea purenta, tummat silmät, vähän lyhyet korvat, hyvä selkälinja ja häntä, riittävä rintakehä, hyvät raajat, 
vapaa liikunta. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska PEK 2 KP. Very well constructed, head has correct 
proportions, a bit round eye, good neck length, well angulated front and rear, good bone, very good coat 
structure, moves very well, a bit close behind and I´d like to see her move free. Lahti KV 28.10 Elena 
Ruskovaara JUN EH 3. Sievä, feminiininen narttu, voisi esiintyä itsevarmemmin, oikeat mittasuhteet ja malli 
rungossa, kaunis huulilinja, pään tulee vielä voimistua, ikäisekseen tarpeeksi runkoa, erittäin hvyä luusto, 
tyypilliset takakulmaukset, etukulmaukset saisivat olla voimakkaammat, pitkävarpaiset käpälät, etuliikkeen 
tulee tiivistyä, sivuaskeleessa oikea ulottuvuus. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari JUN ERI 
4. 9-month old, typical bitch, good substance, typical head, straight back, slooping croup, deep setting tail, 
very good angulations, free movement, in front goes like cow. 
 
BENTON VANITY FAIR  
FIN19326/07 s. 24.1.2007 i. Clumbrolds Trademrk e. Benton Garden Party 
Näyttelyt: Hyvinkää 16.9 Raija Tammelin PEK 1 KP, VSP-pentu. Feminiininen, kaunis pään ylälinja, kevyt 
alaleuka, lempeä ilme, kaunis kaula, hyvä ylälinja, tilava runko, sopiva luusto ja hyvät kulmaukset, 
erinomaiset liikkeet, joskin hieman leveä edestä, kaunis karva ja väri, reipas luonne. Hyvinkää 6.10 Jessie 
Madsen, Tanska PEK 1 KP, VSP-pentu Feminine bitch of good size for her age, nice head and expression, 
would prefer a bit more stop, very nice neck and topline, well angulated front, needs to develop in forchest, 
but has good depth of chest, good bone, good tailset, wonderful coat structure, moves very well, a bit toeing in 
behind. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen JUN ERI 1, PN2, VARA-SERT. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, 
jolla oikeat rungon mittasuhteet, alaleuka saisi olla voimakkaampi, muuten hyvä pää, kaunis ylälinja, 
erinomainen kaula, syvä rintakehä, erinomainen runko, olkavarret voisivat olla viistommat, erinomaisesti 
kulmautunut takaosa, kaunis karvapeite, sujuvat liikkeet, esiintyy erinomaisesti. Helsinki KV, VOITTAJA-
2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN ERI 2, VARA-SERT. 10 month old bitch of excellent quality, 
feminine head, stop could be better marked, scissor bite, excellent neck and shoulder, little upright upper arm, 
good forechest for the age, excellent compact, well developed body for the age, excellent loin and angulation 
behind, excellent free mover, a little narrow behind, a very promising bitch! 
 
BENTON VICTORIA`S SECRET JV-07 
FIN19322/07  s. 24.1.2007 i. Clumbrolds Trademrk e. Benton Garden Party 
Näyttelyt: Äetsä 8.-9.9 Lilian Hanniste, Viro PEK 1 KP, VSP-pentu. Hyvä tyyppi ja koko, kuono voisi olla 
täyteläisempi, oikea purenta, tummat silmät, pitkät korvat, hyvä selkälinja ja häntä, vahva rintakehä, hyvät 
raajat, vapaa liikunta. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska Ei sijoittunut. Well proportioned bitch, nive 
head with correct feminine expression, good eye shape and colour, good bones, good tailset, very well 
angulated behind, very nice coat structure, a bit wide in front, otherwise a nice mover. Lahti KV 27.-28.10 
Elena Ruskovaara JUN ERI 1. Erinomaista tyyppiä oleva vankka narttu, jolla oikeat mitat ja linjat, ylälinja 
vielä pentumaisen pehmeä, hyvät kallon ja kuonon mitat, tyypillinen ilme, hyvä takaosa, runko ja luusto, 
tarpeeksi kulmauksia myös edessä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa ja hyvällä ulottuvuudella sivusta, esiintyy 
ja esitetään erinomaisesti. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari JUN ERI 3. Very well 
proportioned, typical bitch, nice head, slighlty soft back, in front cow stand, rear correct, typical movement, in 
front feet turn in. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN ERI 1, PN2, 
SERT. 10 month old bitch of excellent quality, very well developed for the age, well chizzled feminine head, 
scissor bite, excellent neck, excellent forechest for the age, full compact and well developed body, a little 
sloping loin, excellent angulation behind, excellent free mover, very "showy", very promising bitch! 
 



BENTON VITAL QUESTION  
FIN19323/07 s. 24.1.2007 i. Clumbrolds Trademrk e. Benton Garden Party 
Näyttelyt: Äetsä 8.-9.9 Lilian Hanniste, Viro PEK 3. Hyvä tyyppi ja koko, pää voisi olla voimakkaampi ja 
kuono täyteläisempi, oikea purenta, pitkät korvat, tummat silmät, vähän karpinselkä, riittävä rintakehä, hyvät 
raajat, hyvä liikunta.  Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara JUN EH 4. Erittäin feminiininen, oikean 
mallinen juniori narttu, jolla kokoon nähden tarpeeksi voimakas raajaluusto, kuono-osa saa vielä täyttyä, 
kaunis ilme ja hyvä kallo, ryhdikäs kaula ja hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut takaosa, jyrkkä lantio, etuosa on 
vielä tyhjä, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta hiukan jännittyneesti köyristäen selkäänsä, hyvä häntä, 
miellyttävä käytös. 
 
BIGGEST 
FIN38630/06 s. 28.6.2006 i. Rocbee Ursus e. Eastfarm`s Endless Light 
Näyttelyt: Raahe 3.2 Jouko Leiviskä PEK 1. Tällä hetkellä hieman etumatala, ikäisekseen hyvärunkoinen ja 
-luustoinen, hyvä pää, takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat ja kinner matalampi, reipas 
temperamentti. Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN H. Very puppy like, feminine head with 
good expression, a bit too high set ears, good long neck, excellent coat, too narrow in the ribcage even for the 
age, normal angulation. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen JUN H. Hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea 
narttu, oikealinjainen feminiininen pää, hyvä kaulan pituus, eturinnan tulisi olla selvempi ja runko 
täyteläisempi, hyvä raajaluusto, hyvät takakulmaukset, köyristää lanneosaa liikkeessä, liikkuu lyhyellä 
askeleella, miellyttävä luonne.  
 
BONITON JASMIN 
FIN42226/02 s. 18.9.2002 i. Hillpark Roller Coaster e. Boniton De Luxe 
Näyttelyt: Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen AVO ERI 1, PN2, SERT, VARA-CACIB. Erinomaista tyyppiä 
oleva narttu, jolla on kauniit liikkeet, erinomainen pää ja hyvä ilme, kaunis ylälinja, erinomainen eturinta ja 
runko, hyvä raajaluusto, erinomaiset kulmaukset, tänään niukka karvapeite, esitetään hyvin.  
 
BONITON LAUREN 
FIN29995/05 s. 21.5.2005 i. Boniton High Hopes e. Boniton Iris Rose 
Näyttelyt: Alavus 20.1 Markku Santamäki NUO EH 3. Sopivan kokoinen, kaunisilmeinen, näyttävä kaula 
ja oikea ylälinja, eturinta voisi vielä kehittyä, tasapainoisesti kulmautunut, lantio-osa voisi olla suorempi, 
käyttäytyy ja liikkuu hyvin. Jämijärvi 18.2 Raija Tammelin NUO EH 1. Feminiininen, hyvät mittasuhteet, 
hyvä pään ylälinja, alaleuka voisi olla hieman voimakkaampi, lempeä ilme, hyvä kaula, melko hyvä ylälinja, 
hyvä rungon tilavuus, kulmauksia saisi olla enemmän, sopiva luusto, vaivattomat liikkeet, joskin kapeat takaa, 
hyvä karva ja väri, luonne ok. Äetsä 8.-9.9 Lilian Hanniste, Viro AVO ERI 2, VARA-SERT. Hyvä tyyppi ja 
koko, hyvä pää, oikea purenta, pitkät korvat, hyvä selkälinja ja häntä, eturintaa voisi olla enemmän, vähän 
suorat takakulmaukset, hyvä liikunta.  
 
CASEIN`S RIO BRANCO 
N14777/07 s. 26.3.2007 I. Menestonia Marcel e. Casein's Wonderful Copenhagen 
Näyttelyt: Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska PEK 1 KP. Bitch of nice type, feminine head and 
expression, correct bite, needs to develop more in head, long neck, well angulated in shoulders, well 
developed chest and body, nice tailset, good coat, well angulated front and rear, needs to mature in movement, 
nice temperament. Valkeala 11.11 Eeva Anttinen PEK 1 KP ROP-pentu. Feminiininen, mittasuhteiltaan 
oikea, oikealinjainen, hyväilmeinen pää, hieman suuret korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautuneet 
raajat, hyvät käpälät, vapaat hyvät liikkeet, voisi ehkä olla hieman lyhyempi, hyvä väritys ja karvapeite. 
Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska PEK 1 KP, ROP-pentu. 8-month old 
bitch of excellent quality, well feminine head, good muzzle, scissor bite, excellent neck, a bit straight in the 
shoulder, nice forechest for age, well developed body, I would like her slighlty shorter, excellent well muscled 



loin, good angulation back, covers ground well, nice mover. 
 
CASTIOG BIT OF JOY 
FIN55124/06 s. 21.11.2006 i. Sparklecreaks Hercules e.Smörsoppens Skogsstjärna 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia PEK 3. Well proportioned puppy, just enough bone, 
short couple, good topline, nice tight feet, well angulated front and rear, movements not quite ok but she is a 
puppy, good tailset. Riihimäki 12.8 Paul Stanton, Ruotsi PEK 1 KP, VSP-pentu. Elegant, mycket vacker 
helhet, mycket vacker huvud och uttryck, fina ögon, utmärkt pigment, vacker hals, bra rygg, tillräcklig 
benstomme, goda vinklar fram och bak, bra kropp och förbröst för åldern, en aning brant kors, rör sig med 
utmärkt steglängd och resning stabil för åldern, mycket vacker färg och päls, bedårande temperament. 
Hyvinkää 16.9 Raija Tammelin JUN EH 3. Feminiininen, hyvät mittasuhteet, oikein hyvä pään ylälinja, 
kaunis pigmentti, lempeä ilme, kaunis kaula, litteä, hieman matala runko, niukat etu- ja takakulmaukset, leveät 
etuliikkeet, kaunis karva ja väri, hyvä luonne. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska JUN EH 2. Nice type, 
feminine bitch, who is a bit insecure of herself, enough neck, well angulated front, too long coupled, well 
angulated behind, correct height of hocks, needs more ring training.  
 
CASTIOG BIT OF LOVE 
FIN55125/06 s. 21.11.2006 i. Sparklecreaks Hercules e.Smörsoppens Skogsstjärna 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia PEK 4. Well made puppy, good bone and substance, 
good angulation, sometimes it looks like she lack of neck, excellent feet, head markings a little plan. 
Hyvinkää 16.9 Raija Tammelin JUN EH 2. Feminiininen, hyvät mittasuhteet, oikein hyvä pään ylälinja, 
kaunis pigmentti, lempeä ilme, hieman syvä pää, kaunis niska, oikein hyvä ylälinja, ikään sopiva runko, sopiva 
luusto, hyvät etu- ja melko hyvät takakulmaukset, tehokkaat sivuliikkeet, kinnerahdas takaa, kaunis karva ja 
väri, hauska luonne. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska JUN H. A bit high on legs, feminine head and 
expression, still needs to develop in chest and body, could do with a bit more bone, bit high on hocks, good 
coat structure, moves steady for her age and is narrow behind.  
 
CHEDDARHILL BELLA BIANCA  
EST-00229/06 s. 25.11.2005 i. Benton Kings Cross e. Dimmös Bessie Smith 
Näyttelyt: Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska NUO ERI 1. Bitch of good size, feminine head and 
expression, correct earset, correct bite, nice neck and topline, good length of body, well set tail, correct hock 
height but not groomed to advantage, very nice mover.  
 
DIDILCOM`S HEN GALADRIEL 
FIN24612/04 s. 24.3.2004 i. Rocbee Kosmic Power e. Boniton Gaya 
Näyttelyt: Jämsänkoski 10.6 Kirsi Nieminen AVO EH 4. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea 
narttu, oikealinjainen hyvä pää, hieman etuasentoiset lavat ja suorat olkavarret, syvä rintakehä ja hyvä runko, 
sopiva raajaluusto, hieman lyhyt ja suora lantio, liikkuu edestä leveästi ja takapotku saisi olla tehokkaampi, 
esitetään hyvin.  
 
DIDILCOM`S HEN CAITRIONA MHOR  
FIN28406/06 s. 10.5.2006 i. Doniol He Has The Star e. Boniton Gaya 
Näyttelyt: Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen JUN EH 2. Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea 
narttu, hyvä pää, erinomainen kaula ja hyvä selkälinja, syvä rintakehä, erinomainen runko, voimakkaat 
takakulmaukset, hyvä raajaluusto, olkavarret voisivat olla viistommat, liikkuu edestä leveästi, muuten hyvin, 
jännittää hieman kehätilannetta. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari NUO EH 3.  A little bit 
shy bitch, good head, topline should be better, in stand don't show herself, good angulation, not enough free 
movement, spotted legs & muzzle. 
 



DIRLIAN NICE SURPRISE FIN & RUS MVA 
FIN22295/99 s. 15.4.1999 i. Kastalian Touchdown e. Rocbee Victoria Cross 
Näyttelyt: Joensuu KV 12.8 Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VET ERI 1, PN3, VSP-veteraani. 
Nice skull with good ears, I`d like to see better face, a bit throatline on neck and wrinkles on shoulders, her 
hands are turned out and flat, body ok, for her age topline correct, nice tail, needs more angulation on rears. 
Heinola 19.8 Olga Kuprianova, Venäjä VET ERI 1, PN3, ROP-veteraani. Arvostelu venäjäksi.  
 
DIRLIAN OFFICIALLY OLGA FIN & EST & LV & N & LTU & RUS & BLR MVA 
FIN13687/01 s. 23.1.2001 i. Llawen Kibitzer e. Rocbee Victoria Cross 
Näyttelyt: Hamina 13.5 Vera Smirnova, Viro VAL ERI 1, PN2. Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, sopiva 
koko, kauniit linjat, kaunis pää, hyvä kaula, hyvä selkälinja, leveä eturinta, hyvä rintakehä ja takaosa, hyvät 
kulmaukset, erinomaiset tehokkaat liikkeet. Kotka KV 16.-17.6 Kirsti Louhi VAL ERI 1, PN2, VARA-
CACIB. Hyväntyyppinen narttu, jolla selvä sukupuolileima, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä 
rintakehä, saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, koira liikkuu edestä avoimin kyynärpäin, 
erinomainen luonne. Joensuu KV 12.8 Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL ERI 2, PN2, VARA-
CACIB. Nice head but too much throatline on neck, good neck, nice front, topline ok, nice tail, needs more 
angulation on rears.  
 
DIRLIAN QUITE NICE FIN MVA 
FIN26710/03 s.28.4.2003 i. Hammalgården`s Don`t Forget Me e. Dirlian Nice Surprise  
Näyttelyt: Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, Italia VAL ERI 1, PN1, VSP. Sossetto in tipo, testa di buono 
rapporti, buono collo, linea dorsale corretta, rene solido, arti corretti, buono il mantello, in movimento stringe 
il posteriore. 
 
DIRLIAN RHIAN OF WALES  
FIN52082/04 s.18.11.2004 i. Twitters Blackberry e. Dirlian Open Secret 
Näyttelyt: Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia AVO ERI 2. Elegant feminine bitch of good size, very 
good head and expression, good body, very good feet, the upper arm must be a bit longer, good topline but she 
needs to make more room in fornt movement. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia AVO ERI 4. 
Feminine bitch, balanced proportions, inclined to move wide in front, good topline. Lohja 3.6 Rune 
Fagerström AVO ERI 1. Hyvin linjakas kokonaisuus, jolla hyvä tilava runko, mikä spanielilla kuuluu olla, 
hyvä koko, hyvät rungon mittasuhteet, kaunis hyvänmallinen pää, jossa oikea voimakkuus ja pituus, hyvä 
kaula, riittävä eturinta, tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen luusto, hyvä leveä takaosa, hyvät käpälät, 
edestä hieman leveä, sivusta liikkuu erinomaisella askelpituudella, hyvä karva ja väri, miellyttävä luonne. 
Kotka KV 16.-17.6 Kirsti Louhi AVO EH 1. Melko hyväntyyppinen narttu, jolla hieman syvä pää, oikea 
purenta, hyvä kaula ja ylälinja, turhan pysty lantio, saisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, koira 
liikkuu lyhyellä askeleella takaa voimattomasti, edestä löysin kyynärpäin ja leveästi. Tuusula 30.6 Erna-Britt 
Nordin, Ruotsi KÄY EH 2. Ganska bra huvud, ljusa ögon, bra nos och bett, bra överlinje och bröst, rör sig 
med lite kort steg fram, bra bak, borde vara lite fastare i ryggen, fin välskött päls, bra temperament. Karjaa 
KV 1.7 Hans v.d. Berg, Alankomaat KÄY ERI 2. Nice in type, excellent in head shape, good earset, eyes are 
dark enough, a bit low on the legs, very nice body and croup, good temperament, movement could be better. 
Kouvola 18.8. Paula Rekiranta AVO EH 2. Sievä narttu, joka on hieman matalaraajainen, hyvä pään malli, 
kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi ja silmät tummemmat, kaunis kaula, hyvät lavat, oikea ylälinja, 
hyvä rintakehä ja takaosa, raajaluusto voisi olla hieman vahvempi, hyvä turkin laatu, mutta hieman niukassa 
karvassa, liikkuu hyvin. Heinola 19.8 Olga Kuprianova, Venäjä KÄY ERI 1, PN4, VARA-SERT. Arvostelu 
venäjäksi. Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, Italia AVO ERI 3. Muso leggermente appuntito, cranio di buona 
dimensione, buona la linea dorsale, rene solido, gomiti leggermente aperti, buono il mantello, discreto 
movimento.  
 



DIRLIAN SEPTEMBER SPELL 
FIN52853/05 s. 19.11.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Dirlian Nice Surprise 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi JUN H. Nice bitch, up in size, rather shy, feminine 
head, good expression, needs to improve in topline, good bones and angulation, needs to body up, good 
mover, behaviour not typical for the breed. Tornio 17.2 Tiina Illukka JUN EH 1. Hyvän tyyppinen, melko 
pitkärunkoinen, pitkä pää, kevyt kuono-osa, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut, runko vielä kesken 
kehityksen, liikkuu takaa ahtaasti, hyvällä sivuaskeleella, hieman ujosteleva luonne. 
 
DIRLIAN SEVENTH HEAVEN  
FIN52852/05 s. 19.11.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Dirlian Nice Surprise 
Näyttelyt: Sipoo 15.4 Markku Santamäki NUO ERI 1, PN4. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikein 
rakentunut, hyvä pää, hyvä runko ja raajat, eturaajojen käpälät tulisivat olla korkeammat, hyvä turkki, 
tasapainoiset liikkeet. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia NUO EH. Promising bitch but she needs 
more confidence, well balanced, enough bone, excellent tight feet, good topline, good bend of stifle, quality 
head, I hope she will get more confidence because she is worth it. Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia 
NUO ERI 1, PN4. Typical, feminine expression, long body, solid topline, good neck, sufficient angulation, 
good colour and coat, fluent movement. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen AVO EH 3. Erittäin hyvää tyyppiä 
oleva, mittasuhteiltaan oikea narttu, hyvä pää, erinomainen kaula, hyvä eturinta, olkavarret voisi olla 
viistommat, erinomainen runko, leveät reidet & hyvät takakulmaukset, vahva raajaluusto, liikkuu hieman 
kapeasti takaa, muuten hyvin, jännittää hieman kehätilannetta, esitetään erinomaisesti. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Johanna Söderholm SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Avoin ja 
miellyttävä neitonen. Leikkisä, terhakka ja pentumainen. Miellyttämishaluinen ja avoin ihmisille. Hyväksytty. 
Haku ja laukaus: Senni kulkee ensin ohjaajan kantapäillä. Laukauksen jälkeen riittävällä laajuudella peuran 
jälkiä seuraten. Yhteistyö toimii laukauksen jälkeen. Reipastuminen toi hyväksytyn tuloksen. Hyväksytty. 
Jäljestys: Maavainuinen, nopea ja tarkka jäljestys. Nuori koira tukeutuu vielä ohjaajaan. Kaadosta ensin ohi. 
Palautetaan ja pyörii pitkään kaadon ympärillä n. 10m säteellä. Lopulta melkein kompastuu lintuun jota sitten 
tutkii ja nuuhkii ja tökkii. Hyväksytty. Vesityö: Senni ei uskalla tänään uimasille. Kahlailee ja noutaa 
kahluusyvyyteen kelluneen pukin. Hylätty. Tottelevaisuus: Koira on ohjaajan hallinnassa. Hyväksytty. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Reipas ja miellyttävä koira. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
DIRLIAN SWEET SURPRISE 
FIN52851/05 s. 19.11.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Dirlian Nice Surprise 
Näyttelyt: Kotka KV 16.-17.6 Kirsti Louhi NUO EH 2. Feminiininen narttu, jolla oikea purenta, hieman 
pyöreät silmät, hyvä kaula, koira saisi olla kulmautunut edestä paremmin, kyynärpäät eivät saa tukea 
rintakehästä, koira tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen, vilkas ja aurinkoinen luonne, hieman pehmeä karva.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Elimäki 2.9 Anu Kokkarinen SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Viivi on 
ystävällinen, rauhallinen tutustuja. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Hyvää, innokasta maavainuista hakua. Pitää 
hyvin yhteyttä ohjaajaan. Laukauksesta jälkeen pysähtyy ja jatkaa taas hakuaan. Tulee käskystä luokse ja 
antaa kytkeä. Hyväksytty. Jäljestys: Rauhallinen, maavainuinen jäljestys. Kulma tarkasti. Vähän ennen kaatoa 
lähti oikealle, pois jäljeltä. Palautuksen jälkeen hyvin kanille, joka kiinnosti. Hyväksytty. Vesityö: Ui 
halukkaasti. Tuo pukin rannalle. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Viivi tottelee hienosti. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Viivi on kuuliainen ja yhteistyökykyinen koira. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
DIRLIAN TRUE PRINCESS 
FIN28479/06 s.26.4.2006 i. Eastfarm`s Blue Seven Seas e. Dirlian Open Secret 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi JUN ERI 1, PN2, VARA-SERT. Promising 9 months 
old bitch, feminine head and expression, excellent neck, excellent angulation, well developed in body, good 
coat for her age, moves and shows well. Lahti 11.2 Hans Lehtinen JUN EH 3. Erittäin hyvät rungon 
mittasuhteet, mutta liian matalajalkainen, pää saisi olla kuivempi, hyvä kaula ja ylälinja, korkea kinner, lyhyt 



tehoton askel, hieman liian leveä edestä. Sipoo 15.4 Markku Santamäki JUN EH. Sopivan kokoinen, 
mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää ja ilme, pitkä kaula, hyvä selkä, hyvä rinnan syvyys, liikkeessä vielä 
epävarmat kyynärpäät ja hieman liian avoimet etuliikkeet, käyttäytyy reippaasti. Simpele 21.4 Elena 
Ruskovaara JUN ERI 1, PU2, SERT. OIkea tyyppi ja sukupuolileima, sopiva luusto, erittäin kaunis pää, pitkä 
ilme, hyvä huulilinja, hiukan jyrkkä lantio, sopivat takakulmaukset, tarpeeksi kulmauksia edessä, hyvä nuoren 
koiran runko, erittäin hyvät käpälät, liikkuu hiukan leveästi edestä, mutta erinomaisesti, sujuvasti sivusta, hyvä 
häntä, tyypillinen häntä. Elimäki 6.5 Marjo Jaakkola JUN EH 2. Iloisesti esiintyvä, hyvä pää ja ilme, hyvä 
kaula, hyvät rungon mittasuhteet, etuosa tippuu sekä seistessä että liikkeessä, hyvin kulmautuneet raajat, löysät 
kyynärpäät, turhan leveä etuosa, etuosa pudottaa arvosanaa, miellyttävä luonne. Hamina 13.5 Vera 
Smirnova, Viro JUN EH 1. Erittäin hyvä tyyppi, riittävä luusto, kaunis pää ja ilme, kaunis kaula, vahva selkä, 
leveä eturinta, riittävän syvä rintakehä, reisilihakset saisivat olla vahvemmat, riittävät etu- ja takakulmaukset, 
kyynärpäät hieman ulkokierteiset, hieman ahtaat takaliikkeet ja löysät edestä. Karkku 27.5 Stephen Pick, 
Iso-Britannia JUN ERI. 12 months old, maturing nicely, present balanced picture, good on topline, which 
rises over the loin, well angulated, good bend of stifle, well set on hock, needs to tight in front but it will 
come, balanced head with good eye and expression, promising bitch. Kotka KV 16.-17.6 Kirsti Louhi JUN 
EH 1. Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla melko hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula ja 
ylälinja, seistessä ja liikkeessä kyynärpäät ulkona, lyhyt olkavarsi, koira liikkuu avoimesti takaa, edestä 
kyynärpäät ulkona, hieman pehmeä karvanlaatu, erinomainen luonne. Joensuu KV 12.8 Fernando Madeira 
Rodrigues, Portugali NUO EH 1. Nice head, very good neck, short on upper arm and out of elbows, very 
nice body with good nice tail, good rears. Kouvola 18.8. Paula Rekiranta NUO EH 1. Erittäin 
hyväntyyppinen nuori narttu, hyvä narttumainen pää, ilme ja korvat, hyvä kaula, suora olkavarsi, hieman leveä 
edestä sekä seistessä että liikkeessä, hyvin kehittynyt rintakehä, lyhyt lantio, hyvä leveä reisi, kaunis turkki, 
tällä hetkellä liikkeessä hieman takakorkea. Heinola 19.8 Olga Kuprianova, Venäjä NUO EH 1. Arvostelu 
venäjäksi. Lahti 3.11 Jouko Leiviskä KÄY ERI 1, PN4. Hyvät mittasuhteet omaava, sopivan kokoinen, 
hieman raskas pää ja löysät huulet, suorahkot lavat, sen vuoksi avoimet kyynärpäät, hyvin kulmautunut takaa, 
hyvä vankka runko, erinomainen luusto, liikkuu hyvin takaa ja sivulta, löysästi edestä. Valkeala 11.11 
Hannele Jokisilta KÄY ERI 1. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, riittävästi 
kulmautunut edestä, hyvä luusto, vielä hieman litteä runko, voimakkaat takakulmaukset, liikkuu hyvin.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Elimäki 2.9 Liisa Pajala SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Tuuli on 
rauhallinen tarkkailija. Ystävällinen niin toisille koirille kuin ihmisillekkin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: 
Tuulin haku on laajaa, innokasta ja ilmavainuista. Tuuli kiinnostuu laukauksesta. Pitää hyvin yhteyttä 
ohjaajaan. Hyväksytty. Jäljestys: Tuuli jäljestää maa- ja ilmavainuisesti varmistellen jäljen molemmin puolin. 
Kaatoa tutkitaan hämmästyneen kiinnostuneena. Hyväksytty. Vesityö: Innokkaasti veteen. Pukki tuodaan 
rantaveteen. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Tottelee erinomaisesti. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Toimivaa hyvää yhteistyötä. Koira pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
DONIOL CANOROUS LADY KANS & FIN & LV & RUS MVA, RKFV, LVV-05 
FIN14340/97 s. 30.1.1997 i. Hammalgårdens In Your Dreams e. Woodruff Coyota 
Näyttelyt: Ruovesi 9.4 Marjo Jaakkola VET ERI 1, PN3, ROP-veteraani. Pirteästi esiintyvä, 10-vuotias 
vanha rouva, feminiininen pää, joskin kuono-osa voisi olla hieman vahvempi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä 
eturinta, sopiva luusto, hyvä kehittynyt runko, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, kaunis hännän 
kanto. Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia VET ERI 2. Top condition, excellent hair, very well 
presented, corect angulation, correct body length, should have a bit more depth, feminine head, very good 
expression, good movement, very good temperament. Hyvinkää 22.7 Hannele Jokisilta VET ERI 2. 
Erinomainen 10,5-vuotias vanha mummeli, elegantti pää, kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut 
edestä ja takaa, hyvä luusto, hieman pehmeät ranteet, voimakas luusto, erinomaisessa kunnossa ikäisekseen, 
liikkuu iän tuomalla arvokkuudella. Joensuu 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi VET ERI 2. Still in beautiful 
condition, 11 years old, excellent breedtype, feminine head, dark eyes, proper pigment, scissor bite, excellent 
head, proper neck and shoulders, excellent ribcage, sound proportion in body, well angulated behind, moves 



ok, well presented. Joensuu KV 12.8 Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VET ERI 2. I`d like to see 
her with better expression on head, especially the stop, good neck, hands are too flat, topline is correct, nice 
set of tail, good angulation on rear, moves well. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta VET ERI 1, PN3, ROP-
veteraani. Erinomainen 10 1/2-vuotias veteraani, hyvä vanhankoiran pää, kaunis kaula ja selkälinja, 
sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, sopiva luusto, hyvä runko, ikäisekseen liikkuu erittäin hyvin. 
 
DONIOL I LOVE YOU FIN & DK & S(n) & N & EST & LTU MVA, JV-01 
FIN41316/00 s. 20.10.2000 i. Cleavehill Rhyader e. Woodruff Coyota 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen VAL EH 3. Turhan lihavassa kunnossa, pitkä pää, hyvä kaula ja 
ylälinja, hyvä takaosa, tekee hieman matalan vaikutelman, sukupuolileima saisi olla selvempi, saisi liikkua 
tehokkaammin.  
 
DONIOL JASMIN SHANGRILA  
FIN22868/01 s. 5.4.2001 i. Benchmark Chwyddwydr e. Doniol Canorous Lady 
Näyttelyt: Valkeala 3.3 Kirsti Louhi KÄY EH 1. Selvän sukupuolileima omaava narttu, jolla hyvä luuston 
vahvuus ja koko, melko hyvä pää, oikea purenta, hyvä rinnan  syvyys, turhan paljon löysää kaulanalusnahkaa, 
tummat silmät, saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa, liikkeessä takajalat hieman pihdissä, 
erinomaisen aurinkoinen luonne, hieman pehmeät ranteet. Sipoo 15.4 Markku Santamäki KÄY EH 1. 
Viehättäväilmeinen, sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikea, hyvä rinnan syvyys, runsas turkki, 
iloinen käyttäytyjä. Tohmajärvi 5.5 Paavo Mattila KÄY ERI 1, PN2, VARA-SERT. Mittasuhteiltaan kaunis, 
hyvä narttu, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, hyvä sopusuhtainen runko, erittäin hyvä ylälinja, hyvät 
raajat, hyvä karvapeite ja liikkeet, miellyttävä käytös. Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia KÄY ERI 1. 
Correct type, elegant enough, correct type of head, head long enough, enough length of neck, straight topline, 
excellent volume of body, correctly angulated, free movement. Joensuu 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi KÄY 
ERI 1, PN3, VARA-SERT. Good size, 6 years old, showing good condition, correct head with some 
throatskin, dark eyes, scissor bite, sweet expression, excellent shoulders, proper ribcage, good proportions in 
body, excellent tailset, could carry a stronger topline, nice temperament, but could show more reach and drive. 
Joensuu KV 12.8 Fernando Madeira Rodrigues, Portugali KÄY EVA. Very feminine type, head ok, very 
good neck, a bit short on arm, I´d like to see better topline, tail correct, needs more angulation, she is limping 
from left hand. Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia KÄY EH 1. Typical, good expression, good bone, not 
correct topline, good thorax, open at elbows, fluent movement.  
 
DONIOL JOLIE JULIE  
FIN22870/01 s. 5.4.2001 i. Benchmark Chwyddwydr e. Doniol Canorous Lady  
Näyttelyt: Vantaa 28.-29.7 Dan Ericsson, Ruotsi KÄY H. Ganska liten, 6-åring med knappa vinklar fram 
och bak och korta, trippiga steg, bra bröstkorg, fin benstomme, brant kors och pälsen ej i bästa skick idag, 
feminint huvud.  Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta KÄY EH 4. Erittäin narttumainen kokonaisuus, hieman 
pieni ja kapea pää suhteessa runkoon, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, 
hyvä luusto, erinomaiset reidet, osittain hieman pehmeä karva, saisi liikkuua riittävämmällä askeleella, hieman 
kerien liikkuu edestä. 
 
DONIOL JULY MORNING 
FIN22872/01 s. 5.4.2001 i. Benchmark Chwyddwydr e. Doniol Canorous Lady  
Näyttelyt: Sulkava 27.5 Ritva Raita AVO ERI 2, PN2, VARA-SERT. Sopusuhtainen 6-vuotias, ilmeikäs 
pää, hyvä purenta, hyvät etukulmaukset, mutta ranteet jo pehmenneet, hyvät takakulmaukset, hyvä häntä, 
seistessä valuu eteenpäin, liikkuu hyvin, mutta näyttää väsyneeltä. Puumala 28.7 Hannele Jokisilta AVO 
ERI 2, PN2, VARA-SERT. Erittäin narttumainen kokonaisuus, erittäin feminiininen pää, riittävä kaula, 
riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, sopiva luusto, hyvä runko, erinomainen karva, rauhallinen luonne, 
liikkuu hyvin. Mikkeli 25.8 Jorma Silta AVO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Mittasuhteiltaan oikea, 



kaunislinjainen narttu, sillä on oikea nartun pää, hyvä selkä, riittävä rinta, sopusuhtainen luusto, oikeat 
kulmaukset, miellyttävä luonne, hyvä turkki, liikkuu oikein.  
 
DONIOL JOYFUL JAZZLE 
FIN22871/01 s. 5.4.2001 i. Benchmark Chwyddwydr e. Doniol Canorous Lady  
Näyttelyt: Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia AVO EH 2. Typical, good expression, good chest, long 
body, solid topline, not correct croup angulation, good color and coat, not fluent movement.  
 
DONIOL KEY TO YOUR HEART 
FIN18578/02 s. 18.2.2002 i. Cit Z Dacickeho Haje e. Doniol Essence Of Life 
Näyttelyt: Mäntsälä 1.4 Jorma Silta AVO EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, hyvin sopusuhtainen narttu, sillä on 
kaunis nartun pää, moitteeton ylälinja, riittävä rungon syvyys, mutta eturinta saisi olla voimakkaampi, hyvät 
raajat, karva ja luonne, varsin ahtaat takaliikkeet.  
 
DONIOL NO MORE TEARS 
FIN10390/04 s. 6.12.2003 i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia AVO EH. Typical bitch with many breed qualities, for 
example good bone and substance, her front angulation is short upper arm and her movement wide.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Elimäki 2.9 Marjatta Jaakkola SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Rauhallinen, rodunomainen suhtautuminen koiriin sekä ihmisiin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Laajaa, 
vauhdikasta, ilmavainuista hakua. Laukauksen jälkeen käy ihmettelemässä ryhmän luona. Kun riistaa ei ole 
alkaa käyttää jo maavainuakin ja jatkaa hienoa hakua. Hyvä suoritus. Hyväksytty. Jäljestys: Reippaasti maa- ja 
ilmavainulla jäljelle. Varmaa menoa kaadolle saakka. Kaatoa nuuhkii. Hyväksytty. Vesityö: Tiitu kahlaili ja 
uikin, mutta ei suostunut noutamaan riistapukkia. Hylätty. Tottelevaisuus: Hyvää tottelevaisuutta vesityöhön 
asti, sitten alkoi rakoilla. Hylätty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Erittäin hyvin metsässä toimiva pari, 
uintiharjoittelua lisää. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
DONIOL ONE MORE JEWEL 
FIN44325/04 s. 18.8.2004 i. Wishbone e. Alexway`s PS To Doniol 
Näyttelyt: Lohja 3.6 Rune Fagerström AVO EH 4. Erinomainen tyyppi ja koko, oikeat rungon mittasuhteet, 
hyvänmallinen pää, hyvä kaulan pituus, eturinta saisi olla selvempi, pysty olkavarsi, hyvä rintakehä, lyhyt, 
luisu lantio, niukat takakulmaukset, sopiva luusto, turhan pehmeä karvanlaatu, liikkuu kinnerahtaasti takaa, 
muuten ok, miellyttävä luonne, hyvä väri. Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi AVO EH 2. Bra 
proportioner, vackert huvud, lite stora öron, fina ögon, bra nos och bett, bra rygg, mycket dåligt förbröst och 
kunde vara bättre vinklad för att ge längre steg, mycket bra temperament. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen 
AVO EH 2. 3-vuotias, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan erittäin hyvä narttu, jolla sopusuhtainen 
raajaluusto, narttumainen pää, hieman voimakkaat otsaluut, hyvä purenta, kookkaat korvat, vaaleat 
vilkkuluomet häiritsevät ilmettä, hyvä kaula ja ylälinja, liian suora etuosa, riittävät takakulmaukset, sievät 
käpälät, hyvä väritys, hieman pehmeä runkokarva, liikkuu takaa pihtikinttuisesti ja edestä löysin kyynärpäin, 
esiintyy ja esitetään lupaavasti.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Johanna Söderholm SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Avoin ja 
mukava koira. Leikkisä toisten koirien kanssa ja rauhallinen ihmisten kanssa. Hyväksytty. Haku ja laukaus: 
Loppua kohden parantaa hakua. Ensin n. 20m:n pistoja. Haku maa- ja ilmavainuista. Laukausta ei pelkää, 
haku jopa piristyy. Toimivaa yhteistyötä, jonka intoa ja laajuutta helle verottaa. Hyväksytty. Jäljestys: Nopea 
ja tarkka jäljestys tarkasti jäljen päällä kulkien. Kaatoa nuuhkaistiin. Lupaava suoritus. Koiraa voisi harjoittaa 
verijäljelle ja kokeilla mejää. Nenää riittää!!! Hyväksytty. Vesityö: Hieman epäröiden veteen. Lähtee 
kuitenkin uimaan ja lopulta hakee reippaasti pukin rannalle. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Koira ohjaajan 
hallinnassa hienosti. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Reipasta menoa. Mejää kannattaisi kokeilla. 
Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 



 
DONIOL PETITE CHOCOLATE  
FIN48842/04 s. 17.10.2004 i. Doniol Duracell Buddy e. Doniol Girl Of Magic 
Näyttelyt: Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen AVO EH 1. 2-vuotias, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan 
hyvin miellyttävä nuori narttu, jolla kaunis pää ja ilme (vasemmasta silmästä SKL todistus), vielä voimakkaat 
otsaluut ja kuono kevyt, hyvä purenta ja korvat, kaunis kaula ja ylälinja, runko saa vielä kehittyä, hyvät 
kulmaukset ja käpälät, kaunis väri ja karvanlaatu, liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä luonne. Lahti 3.11 
Jouko Leiviskä AVO H. Sopivan kokoinen, hyvät mittasuhteet omaava, erinomainen runko, ehiamn kevyt 
kuono-osa, hyvä runko, luusto voisi olla vankempi, liikkuu ahtaasti takaa, etuliikkeet voisivat olla vakaammat. 
Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta KÄY EH. Erittäin feminiininen kokonaisuus, päässä hyvät mittasuhteet, 
toinen silmä vaurioitunut josta todistus, hyvä kaula ja selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, 
eturinta saisi olla selvempi, keskivahva luusto, vielä hieman litteä runko, hyvä luonne, hieman leveät 
etuliikkeet, takaa liikkuu hyvin. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen KÄY ERI 1. Erinomaista tyyppiä oleva, 
mittasuhteiltaan oikea, hyvä feminiininen pää, erinomainen ylälinja, hyvä eturinta ja runko, sopiva raajaluusto, 
hyvät kulmaukset, sujuvat liikkeet, esiintyy ja esitetään erinomaisesti. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Riitta Vilkman SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen, 
suhtautuu toisiin koiriin ja ihmisiin ystävällisesti. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Aluksi suppeaa. Laukauksen 
jälkeen pikku hiljaa innostui hausta. Ohjausta vaativaa hakua, ilmavainua enemmän käyttäen. Hyväksytty. 
Jäljestys: Vauhdikas maavainuinen jäljestäjä. Vähän ennen kaatoa palautettiin jäljelle. Kaato kiinnosti. Nuoli 
lintua. Hyväksytty. Vesityö: Ui halukkaasti. Nouti ja luovutti pukin. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Tottelee 
ensimmäistä käskyä. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallista yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: 
Hyväksytty. 
 
DONIOL QUITE PERFECT FIN MVA 
FIN21129/05 s. 3.3.2005 i. Doniol He Has The Star e. Rocbee Westend Girl 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Espoo 17.6. Jukka Kuparinen AVO0, laukauksen sieto: hyväksytty. 
Ohjattu hyvä lähtö, jäljen molemmin puolin pyörteilevää jäljestystä, pari isompaa tarkastuslenkkiä 
ensimmäisellä osuudella, kulmalla olleen makuun osoitti hienosti, mutta jatkoi suoraan niin pitkälle, että tuli 
hukka. Palautettiin toiselle osuudelle, jossa jo ennen puoltaväliä kaksi kertaa paluujäljelle niin pitkään, että tuli 
2 hukkaa lisää ja koe keskeytettiin. Vietiin kaadolle, joka kiinnosti. Tänään paluujälki oli kiinnostavampi kuin 
oikea suunta. Vihti 29.7. Jukka Kuparinen AVO0, laukauksen sieto: hyväksytty. Koira rauhoitetaan 
istumaan ja ohjataan jäljelle. Ensimmäinen osuus hyvää, vain hieman poukkoilevaa hyvävauhtista jäljestystä. 
Ensimmäinen kulma hyvin makuu tarkistaen. Toiselle osuudelle tuoreet hirvenjätökset ja jäljet, joiden perään 
koira lähti niin pitkään, että tuli hukka. Palautettiin kulmalle, jossa nuuhki makuun ja jatkoi viimeisen osuuden 
pyörimisen lisääntyessä. Yksi tällainen johti kolmanteen hukkaan ja koe keskeytyi. Näytettiin kaato ja se 
kiinnosti. Kunhan into pysyy, verijäljeltä alkaa varmasti tulosta tulla. Espoo 12.8 Jukka Kuparinen AVO 2, 
36 pist (a/5, b/7, c/8, d/9, e/3, f/4), laukauksen sieto: hyväksytty. Hyvä lähtö. Mukavavauhtista maavainuista 
jäljestystä. Koira tekee koko jäljestyksen ajan tarkistuksia jäljen molemmin puolin. Yksi tällainen tarkistelu 
johtaa hukkaan 1. osuudella. Molemmat makuut kulmilla koira jättää huomioimatta. 1. kulmalla tarkistuksia. 
2. kulmalta ensin yli, mutta kaartaa jatkoon itsenäisesti. Kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Yksi virhe maksoi 
tänään pistesijan hyvältä koiralta.  
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen AVO ERI 2, PN4. Hyvät mittasuhteet, ryhdikäs narttu, hyvä pää, 
kaunis kaula ja ylälinja, sopiva luusto, saisi seistä tukevammin takaa, liikkuu hyvin, hyvin niukka karvapeite. 
Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, hyvä pää ja 
ilme, riittävä luusto, hieman suorat lavat ja olkanivel, hyvä selkä, liikkuu hieman leveästi ja löysästi, hyvä 
turkki, esitetään kauniisti. Mäntsälä 1.4 Jorma Silta AVO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, muuten hyvä pää, 
mutta hieman kaulanalusnahkaa, hyvä selkä, pientä jäykkyyttä lantiossa, hyvä rintakehä, moitteettomat raajat, 
liikkeessä köyristää lantiota. Ruovesi 9.4 Marjo Jaakkola AVO EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, sievä pää, 
hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, eturinnan tulee vielä kehittyä, sopiva luusto, riittävä runko, hyvä leveä 



reisi, hyvät takakulmaukset, antaa aavistuksen etumatalan vaikutelman, hieman pitkä lanneosa, liikkuu ok, 
joskin etuaskel saisi olla pidempi, miellyttävä luonne. Sipoo 15.4 Markku Santamäki AVO EH 1. Sopivan 
kokoinen, mittasuhteet ja linjat oikeat, ilmeikäs pää, pitkä hyvä kaula, hyvä rintakehän muoto, liikkeessä 
ylälinja ei säily oikeana vaan koira köyristää lanneosaa, muuten hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin. Somero 6.5 
Paula Rekiranta AVO EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, hieman matalaraajainen narttu, kaunis pään profiili, 
hyvät tummat silmät, erittäin hyvä kaula ja lavat, hyvä eturinta, pitkä lanneosa, riittävät takakulmaukset, 
sopusuhtainen luusto, hyvä karvapeite, liikkuu lyhyellä askeleella ja selkälinja saisi olla parempi liikkeessä. 
Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KÄY EH. Quality bitch, very good in outline, with excellent 
topline, in front angulation she is a little short in upper arm, pleasing head, well shaped eye. Lohja 3.6 Rune 
Fagerström KÄY ERI 1. Erinomainen kokonaisuus, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä raajojen korkeus, 
hyvänmallinen pää, jossa riittävä voimakkuus ja silti hyvä sukupuolileima, hyvä kaula, tasapainoisesti 
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, erinomainen lanne ja lantio, oikea luuston vahvuus, käpälät voisivat 
olla tiiviimmät, liikkuu hyvällä askelpituudella, tyypillinen luonne. Jämsänkoski 10.6 Kirsi Nieminen KÄY 
ERI 1, PN4. Erinomaisen tyyppinen narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, erinomainen 
ylälinja seistessä, hyvä eturinta ja runko, vahva raajaluusto, erinomaiset kulmaukset, liikkuu hyvällä 
askelpituudella, miellyttävä luonne, esitetään hyvin. Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi KÄY ERI 1. 
Lite lång linjerad, med bra rörelser, bra huvud, lite stora öron, som kunde bäras bättre, fina ögon, bra nos och 
bett, bra bröst, fin päls, bra temperament. Karjaa KV 1.7 Hans v.d. Berg, Alankomaat KÄY ERI 1, VARA-
SERT. Excellent in bone and substance, very nice head with a dark eye, good muzzle, good skull, very nice 
earset, good front and rear, a shade longer in body, very nice coat texture, excellent mover. Juva KV 7.-8.7 
Saija Juutilainen KÄY ERI 1, PN1, SERT, FIN MVA, CACIB, VSP. 2-vuotias, mittasuhteiltaan ja 
sukupuolileimaltaan miellyttävä nuori narttu, jolla hyvin kaunis ilme ja pää, hyvä purenta ja huulet, vielä 
hieman voimakas kallo, suuret korvat, hieman pysty kaulan kiinnitys, muuten hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset 
ja käpälät, kaunis karvapeite, liikkuu edestä löysästi, muuten erinomaisella askelpituudella ja voimalla, 
miellyttävä luonne. Hyvinkää 22.7 Hannele Jokisilta VAL ERI 2. Feminiininen kokonaisuus, hyvä pää, hyvä 
pää- ja selkälinja seistessä, mutta köyristää selkälinjaansa liikkeessä, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, 
hyvä eturinta, hyvä runko, erinomainen karva, hyvä luonne, liikkuu hyvin. Vantaa 28.-29.7 Dan Ericsson, 
Ruotsi KÄY EH 1. Fint huvud, bra front, tunn i kroppen och hon väver ryggen alltför mycket i rörelse, goda 
vinklar bak, men mycket hög has och pälsen ej i bästa skick för dagen, visar sig trevligt.  Lahti 3.11 Jouko 
Leiviskä VAL EH 1. Hieman kookas, hyvät mittasuhteet omaava, kaunis kaula, hyvä pää, lavat voisivat olla 
paremmin kulmautuneet, hyvä leveä reisi, hieman pyöreä pylly, liikkeet voisivat olla tehokkaammat varsinkin 
takaa. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen VAL ERI 1, PN4. Erinomaista tyyppiä oleva ja kauniisti liikkuva 
narttu, hyvä pää ja ilme, erinomainen ylälinja, hyvä eturinta & täyteläinen runko, vahva raajaluusto, 
erinomaiset kulmaukset, hyvä karvapeite, esitetään erinomaisessa näyttelykunnossa. 
 
DONIOL RAVISHING LASS 
FIN27309/05 s. 6.5.2005 i. Doniol Duracell Buddy e. Doniol Key To Your Heart  
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen NUO EH 2. Tällä hetkellä liian litteä kauttaaltaan, hyvät mittasuhteet, 
hyvä pää, kaunis kaula, erittäin hyvät raajat ja riittävät takakulmaukset, saisi liikkua tehokkaammin, silmien 
väri liian vaalea, täytyy saada enemmän massaa. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia AVO ERI 2, 
PN4. Merry bitch, moved confidently with good free movement, plenty of push and drive, balanced 
proportions, good angulations, good reach of neck, head, eye shape and naughty. Lohja 3.6 Rune Fagerström 
AVO ERI 2. Kookas, erittäin hyväntyyppinen narttu, joka ei ole parhaassa näyttelykarvassa tänään, hyvä 
raajojen korkeus, erinomainen pää, jossa oikeat linjat, kaunis ilme, hyvät korvat, erinomainen kaula, joka 
liittyy hyvin lapoihin, pysty olkavarsi, hyvä rinnan syvyys, mutta kylkien pyöreys puuttuu vielä, riittävät 
takakulmaukset, askelpituus voisi olla pidempi, mutta liikkuu normaalisti, miellyttävä luonne. Jämsänkoski 
10.6 Kirsi Nieminen AVO EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea narttu, oikealinjainen pää, 
alaleuka voisi olla voimakkaampi, hieman etuasentoiset lavat, hyvä eturinta ja rinnan syvyys, vahva 
raajaluusto, hyvät takakulmaukset ja hyvät matalat kintereet, kovin suora ylälinja, liikkuu yhdensuuntaisesti, 



mutta askel tulisi olla pidempi, miellyttävä luonne, esiintyy hyvin. Vantaa 28.-29.7 Dan Ericsson, Ruotsi 
AVO ERI 1, PN4, VARA-SERT. Fint huvud och uttryck, bra ben och tassar, utmärkt rygg, knappt vinklad 
skuldra, bra bakställ, färgen kunde vara renare, men fin pälskvalitet, goda rörelser. Vantaa 1.-2.9 Nicola 
Imbimbo, Italia AVO ERI 1, PN2, SERT. Typical and harmonic, solid topline, strong body, good 
angulations, good neck, good coat and colour, fluent movement. Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, Italia AVO 
ERI 2, PN4. Testa di buoni rapporti, buon collo, linea dorsale corretta, coda ben inserita, arti sufficientemente 
corretti, discreto il movimento, buono il mantello. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska AVO EH 4. Well 
constructed bitch, feminine head, a bit weak pigmentation, too light in eye, nice neck and topline, well 
angulated front and rear, good bones, a bit ineffective movement and narrow behind. Valkeala 11.11 Hannele 
Jokisilta AVO EH 1. Erittäin elegantti kokonaisuus, hyvä pää, hyvä kaula, toivoisin selvemmän etukulman, 
riittävät etukulmaukset, sopiva luusto, turhan litteä runko, erinomaiset takakulmaukset, hyvä karva ja luonne, 
liikkuu hieman ahtaasti takaa ja leveästi edestä. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen AVO ERI 2. Erinomaisen 
tyyppinen oleva narttu, hyvä feminiininen pää joskin alaleuka saisi olla voimakkaampi, hyvä kaula, syvä 
rintakehä, erinomainen runko, suorahkot olkavarret, hyvät takakulmaukset, hyvä karvapeite, liikkuu edestä 
hieman lyhyellä askeleella, esitetään erinomaisesti. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Riitta Vilkman SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen, 
suhtautuu toisiin koiriin ja ihmisiin ystävällisesti. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Suppeahkoa, ajoittain pieniä 
lenkkejä. Laukauksesta innostuu. Ilma- ja maavainuista työskentelyä. Vaikea maasto. Hyväksytty. Jäljestys: 
Rauhallinen, maavainuinen jäljestäjä. Hyvin jäljellä. Kaato kiinnosti. Ei pelännyt lintua. Hyväksytty. Vesityö: 
Ui halukkaasti. Nouti ja luovutti pukin. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Tottelee ensimmäisellä käskyllä. 
Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallista ja hyvää yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
DONIOL TRUE PRINCESS 
FIN51598/06 s. 16.10.2006 I. Red And White's Sutsey Superior  
Näyttelyt: Tampere 6.12 Kirsi Nieminen JUN EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen mittasuhteiltaan oikea narttu, 
kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, syvä rintakehä & erinomainen runko, hyvä raajaluusto, hyvät 
kulmaukset, liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta takapotku saisi olla tehokkaampi, hyvä karvapeite, ujostelee 
hieman kehää. 
 
DONZARA DORISDAY 
FIN45007/05 s. 26.8.2005 i. Eastfarm`s Days of Thunder e. Madonna 
Näyttelyt: Jurva 4.8 Jorma Silta NUO ERI 1, PN1, SERT, ROP. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen 
narttu, sillä on hyvä kaula, moitteeton selkä, erittäin hyvä rintakehä, raajoissa ei huomauttamista, hyvä turkki, 
luonne erinomainen, hyvät liikkeet. Vesilahti 18.8 Jens Martin Hansen, Tanska NUO EH 1. A bitch who 
looks a bit long for her body, beautiful, but a bit masculine head, correct bite, beautiful neck, well angulated 
all over, good body with good forechest, moves very well, could have more spirit, nice coat, could be more 
happy.  
 
DONZARA KUKKAFLOORA  
FIN40445/04 s. 15.8.2004 i. Rocbee King Of The Hill e. Madonna  
Näyttelyt: Kokkola 31.3 Saija Juutilainen AVO EH 2. 2,5 v, mittasuhteiltaan miellyttävä, hyvärunkoinen ja 
-luustoinen nuori narttu, narttumainen pää, hieman syvä kallo-osa, hyvä purenta ja kaunis huulilinja, suuret 
korvat, kaunis ilme, hyvä kaula ja ylälinja, mutta on tänään hieman pehmeässä kunnossa, hyvin kulmautuneet 
raajat, hyvät käpälät, liikkuu tehokkaasti ja iloisesti mutta edestä aivan liian leveällä ja löysällä askeleella, 
kaunis väritys, puhdas, valkea pohjaväri, hyvä karvanlaatu, esitetään erinomaisesti. Oulainen 6.5. Markku 
Santamäki AVO EH 3. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, ilmeikäs pää, hyvä luusto ja runko, jyrkkä 
lantio, selkälinja ei säily oikeana liikkeessä, vaan koira vaikuttaa etumatalalta, käyttäytyy hyvin. Oulu 12.-
13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO EH 3. Good bitch, nice head, acceptable coat condition, but I 
would like to see more feathers also in the ears, good topline, quite good angulation, walks with normal drive.  



Tottelevaisuuskokeet: Raahe 29.9.  Allan Aula ALO1, 165 p. (luoksepäästävyys 10, paikalla makaaminen 
10, seuraaminen kytkettynä 8, seuraaminen taluttimetta 7, maahanmeno seuraamisen yhteydessä 7, luoksetulo 
8, seisominen seuraamisen yhteydessä 8, estehyppy 9, kokonaisvaikutus 9) Raahe 30.9. Veijo Kinnunen 
ALO2, 151,5 p. (luoksepäästävyys 10, paikallamakuu 10, seuraaminen kytkettynä 8, seuraaminen taluttimetta 
8, maahanmeno seuraamisen yhteydessä 0, luoksetulo 9,5, seisominen seuraamisen yhteydessä 6, estehyppy 7, 
kokonaisvaikutus 9) Lohtaja 21.10. Veijo Kinnunen ALO3, 128 p. (luoksepäästävyys 10, paikallamakuu 0, 
seuraaminen kytkettynä 7,5, seuraaminen taluttimetta 7, maahanmeno seuraamisen yhteydessä 8,5, luoksetulo 
5, seisominen seuraamisen yhteydessä 8, estehyppy 9, kokonaisvaikutus 9) 
 
DONZARA ZARA  
FIN45008/05 s. 26.8.2005 i. Eastfarm`s Days of Thunder e. Madonna 
Näyttelyt: Alavus 20.1 Markku Santamäki NUO EH 4. Sopivan kokoinen, väritykseltään erikoinen, jonkun 
verran pyöreät silmät, näyttävä kaula, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä turkki, lantio-osa voisi olla suorempi, 
liikkuu hyvin, mutta voisi käyttäytyä varmemmin. Kokkola 31.3 Saija Juutilainen NUO EH 1. 20 kk, 
mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä narttu, joka ikäisekseen hyvärunkoinen ja -luustoinen ja 
tasapainoisesti kehittynyt, narttumainen pää, hyvä purenta, vielä hieman voimakkaat kulmaukset, turhan 
pyöreät silmät, suurehkot korvat, kaunis kaula ja ylälinja, kauniit, tiiviit käpälät, liikkuu takaa vielä hieman 
varvasahtaasti ja edestä korkealla lyhyellä askeleella, mikä näkyy myös sivuliikkeessä, kaunis ylälinja, 
lupaava karvapeite, hyvin kaunis väri. Alajärvi 1.4 Raija Tammelin NUO EH 1. Feminiininen, hyvät 
mittasuhteet rungossa ja päässä, lempeäsilmäinen pää, jonka alaleuka saa vielä täyttyä, kauniit korvat, hieman 
pyöreät silmät, hyvä kaulan pituus, hyvä selkä, luisu lantio, kylkiluiden tulee kaartua lisää iän myötä, riittävä 
luusto, hyvät takakulmaukset, hyvät sivuliikkeet, vielä kapeat ja hieman epävakaat taka- ja etuliikkeet, 
miellyttävä luonne. Vaasa KV 14.-15.4 Petru Muntean, Romania NUO ERI 1, PN2, SERT, VARA-CACIB. 
Female in type, 20 months, excellent head, very sweet expression, correct bite, she has correct anatomical 
structure, good angulations, correct coat and pigmentation and movement, excellent temperament. Teuva 22.4 
Leila Kärkäs NUO H. Hyväntyyppinen narttu, joka vielä kovin kapea rungoltaan, hyvä pään muoto, 
pyöreyttä silmissä, niukasti kulmautunut etuosa, eturinta puuttuu, kovin luisu lantio, joka korostuu liikkeessä, 
liikkuu erittäin lyhyellä etuaskeleella, riittävä taka-askel, hyvä takaliike, edessä löysyyttä, iloinen luonne ja 
hyvä karva. Vähäkyrö 5.5 Markku Santamäki NUO ERI 1, PN1, SERT, ROP. Sopivan kokoinen, oikeat 
rungon mittasuhteet, oikea ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä turkki, käyttäytyy miellyttävästi, hyvä 
sivu-, etu- ja takaliikkeet. Kaustinen 19.5 Paavo Mattila NUO EH 1. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, hieman 
kevytpiirteinen hyvänmallinen pää, kaunis ilme ja kaula, kapeahko runko, hyvä ylälinja ja raajat, erinomainen 
karvanlaatu, hyvät liikkeet, miellyttävä luonne. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia NUO ERI. Quality 
bitch, but handling her in ring could be improved, she has good topline, but sometimes it can appear roach, 
well angulated, moved out well, her white head markings make her appear plain but her head proportions are 
good. Tuuri 3.6 Leila Kärkäs NUO H. Hyvät mittasuhteet omaava narttu, joka rungoltaan vielä kovin kapea. 
Tarvitsee lisää massaa eturintaan ja eturaajojejn väliin, kaunisilmeinen hyvä pää, etuosa niukasti kulmautunut, 
riittävät takakulmaukset, hieman luisu lantio, hyvät yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, mutta etuaskel jää 
kovin lyhyeksi, hyvä karvanlaatu ja miellyttävä luonne. Kokkola KV 14.-15.7 Bertil Lundgren, Ruotsi NUO 
H. För klassen lite outvecklad tik, myckte feminint huvud som är lite tunnt, bra uttryck, bra hals, framskjuten 
skuldra, öppna vinklar fram, bra bak, outvecklad bröstkorg, fin rygglinje, rör sig med mycket korta 
frambensrörelser, trång bak, tillräcklig benstomme, mycket utfälld päls men av bra kvalitet. Jurva 4.8 Jorma 
Silta AVO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, kaunispäinen narttu, sillä on oikea-asentoinen selkä, rintakehä ei ole 
vielä valmis, rinta on vielä kapea, vahva luusto, olkavarsi voisi olla pitempi, hyvä turkki ja luonne, hieman 
ahtaat liikkeet. Korsholm 12.8 Markku Santamäki NUO ERI 1, PN1, SERT, ROP. Viehättäväilmeinen, 
näyttävä kaula ja oikea ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset ja sopusuhtainen luusto, kauniisti leikattu turkki, 
hyvät liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti ja tasapainoisesti, esitetään hyvin, kauttaaltaan hyvin viehättävä 
kokonaisuus. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska AVO H. Right size, needs developing in muzzle, a bit 
light eyes, nice long neck, enough bone, low tailset, too rounded croup, good height of hocks, she is very 



ineffective in front movements, otherwise ok, good coat structure. Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko Rotner, 
Slovenia AVO ERI 1, PN1, SERT, CACIB, VSP. Good expression, good temperament, nice head & good 
builded body, excellent chest & front, good represented, excellent mover. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos 
Levente, Unkari AVO ERI 3. Slightly too leggy bitch, typical head, topline should be better, deep chest, 
stands correct, typical movement. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska AVO 
H. 2,5 year bitch of good quality, needs time, feminine head, would like more muzzle, scissor bite, enough 
neck, straight shoulder, short upright upper arm, lacks forechest, little long in the body, long sloping loin, 
down tailset, open angulation behind, short stepped back and forth, very narrow behind, nice colours. 
 
EASTFARM`S HEAVEN ON EARTH  
FIN31718/05 s. 5.6.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Eastfarm`s East Of Eden 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi NUO ERI 1. 18 months old and shown in nice coat, 
balanced in head, feminine expression, strong bones, well angulated, should not carry more weight, slightly 
wide front movement, needs ring training.  
 
EASTFARM`S HOME TO DADDY 
FIN31717/05 s. 5.6.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Eastfarm`s East Of Eden 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Pyhäntä 19.8. Olavi Nurmiranta AVO0, laukauksen sieto: 
hyväksytty. Ilmavainuista koiraa  tuuli vie tänään jäljen sivuun ensimmäisellä osuudella kerran ja toisella 
osuudella kahdesti hukkaan asti ja koe keskeytettiin. 
Näyttelyt: Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen NUO ERI 3. 20 kk oleva narttu, jolla hieman luisu lantio, 
sopiva raajaluusto, silmät voisivat olla tummemmat, niukat etukulmaukset, riittävät takaa, esitetään hyvin. 
Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia NUO ERI 2. Nice elegant bitch, correct head, good neck, straight enough 
topline, enough volume of body, correctly angulated, moves ok. Suonenjoki 17.5. Hannele Jokisilta NUO 
ERI 1, PN1, SERT, VSP. Erittäin feminiininen kokonaisuus, hyvä pää, tyypillinen kaula ja selkälinja, toivoisin 
voimakkaammat etukulmaukset, sopiva luusto, hyvä runko ikäisekseen, normaalit takakulmaukset, hyvä 
karvanlaatu, joka ei vielä täydessä pituudessa, hyvä luonne, liikkuu hyvin. Iisalmi 26.-27.5 Hans v.d. Berg, 
Alankomaat NUO EH 1. Very good in type, up to size, nice head, nice eyes, ear carriage could be better, 
sufficient angulation in front and rear, needs a bit more body, excellent coat, happy on the move. Karkku 27.5 
Stephen Pick, Iso-Britannia NUO ERI. Quality 2 year old bitch, well angulated, good bend of stifle, well set 
on hock, good topline, combines strength and refinement, good head but eye could be darker, excellent feet. 
Nurmes 9.-10.6 Jorma Silta KÄY EH 1. Oikeat mittasuhteet, kaunis pää, hyvä selkä, hieman pyöristyvä 
lantio, rintakehä saisi olla syvempi, hyvät raajat, hyvä turkki, kiva luonne, hieman ahtaat takaliikkeet. 
Saarijärvi 30.6 Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 1, PN1, SERT, ROP. Erittäin hyvä tyyppi, sopiva koko, 
hyvä luusto, kaunis narttumainen pää, erittäin kaunis ylälinja, hyvä runko ja takaosa, riittävät etu- ja hyvät 
takakulmaukset, rodunomaiset liikkeet. Pello 21.-22.7 Moa Persson, Ruotsi KÄY ERI 1, PN4, VARA-SERT. 
Utmärkt typ och storlek, välformad huvud, ögon kunde varit mörkare och nospigment bättre, lite brant skuldra, 
bra ben och tassar, kunde ha aning längre bröstkorg, ryggen helt plan, fin färg, god parallellitet i rörelse. 
Kuopio 4.-5.8 Rita Rayniers, Belgia KÄY ERI 1, PN2, VARA-SERT. 2 years, nice bitch, good on size and 
type, nice coat, feminine head, correct bite, teeth need to be cleaned, enough reach of neck, nice topline, 
excellent brisket, good forechest, happy tail, medium brown eyes, moves well, but a little close in hocks. Oulu 
KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen KÄY ERI 1. Erinomaista tyyppiä oleva, tänään niukkaturkkinen narttu, kaunis 
pää ja viehättävä ilme, hyvä kaula, syvä rintakehä ja hyvä runko, hyvä vahva raajaluusto, olkavarret voisivat 
olla viistommat, erinomaiset takakulmaukset, tasapainoiset liikkeet, esiintyy iloisesti.  
  
EASTFARM`S IMAGINATION  
17263/06 s. 27.2.2006 i. Eastfarm`s Flying Daemon e. Hammalgårdens Seastar At Eastfarm 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi JUN ERI 2, PN3. Built on attractive outlines, balanced 
in head, correct expression, firm topline, excellent front and feathers, correct mover. Valkeala 3.3 Kirsti 



Louhi JUN ERI 1, PN1, SERT, VSP. Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, jolla melko hyvä pää, oikea 
purenta, hyvin asettuneet korvat, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä kaula ja ylälinja, hieman ylös 
asettunut häntä, liikkeessä iloinen, liikkuu edestä ulkonevin kyynärpäin, avoimesti takaa, muuten 
vaivattomasti, hyvä karvanlaatu. Teuva 22.4 Leila Kärkäs JUN ERI 1, PN1, SERT, ROP. Miellyttävä 
juniorinarttu, joka erinomaisessa tiiviissä lihaskunnossa, hyvä pää ja ilme, erinomainen eturinta, niukat 
etukulmaukset, hieman leveäasentoinen etuliike, hyvä takaosa, hyvä sivu- ja takaliike, erinomainen karva ja 
miellyttävä luonne. Honkajoki 5.5 Kirsti Louhi JUN ERI 1, PN1, SERT, ROP. Erinomaista tyyppiä oleva 
nuori nainen, jolla hyvät rungon mittasuhteet, riittävä rinnan syvyys, hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula ja 
ylälinja, erinomainen luonne, häntä nousee hieman liikkeessä, voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvä 
karvapeite, koira liikkuu edestä hieman löysin kyynärpäin, takaliikkeet avoimet. Elimäki 6.5 Marjo Jaakkola 
JUN ERI 1, PN1, SERT, ROP. Erinomainen tyyppi, sievä pää, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä kaula ja 
ylälinja, riittävä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, joka näkyy liikkeessä, hyvin kehittynyt runko, hyvät rungon 
mittasuhteet, hyvin kulmautunut takaosa, riittävä hapsutus, hyvä luonne. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-
Britannia JUN ERI 2. Well made 15 months old bitch, with plenty of bone and substance but presenting 
feminine image, good topline held on the move, quality head with well shaped eye, unfortunately she carries 
her tail high but her tail set is ok, excellent feet. Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi NUO ERI 1, PN1, 
SERT, ROP. Fina proportioner, vackert huvud, mycket bra nospartie och bett, fina öron, utmärkt överlinje, bra 
bröst, aningen bakställd i överarmen, mycket bra vinklar bak, rör sig med bra steg, välskött fin päls, utmärkt 
temperament. Turku 4.-5.8 Antonio Di Lorenzo, Italia NUO ERI 2, VARA-SERT. Correct bite, excellent 
proportions, strong bones, excellent shoulder standing, chest and hindquarters, neck, head and coat, very good 
croup, the tail a little bit high in the movement, the shoulder could also be stronger.  Eckerö KV 22.-23.9 
Annukka Paloheimo NUO ERI 3, PN3. Hieman matalaraajainen, hyvin terverakenteinen, hyvä luusto ja 
käpälät, kaunis kaula, rodunomainen ilme, terveet liikkeet.  
 
EASTFARM`S IN FASHION 
FIN17260/06 s. 27.2.2006 i. Eastfarm`s Flying Daemon e. Hammalgårdens Seastar At Eastfarm 
Näyttelyt:  Eckerö KV 22.-23.9 Annukka Paloheimo NUO ERI 2, PN2, VARA-SERT, VARA-CACIB. 
Hyvin liikkuva, sopusuhtainen, kaunis pää, olkavarsi voisi olla viistompi, erinomainen runko, hieman niukka 
karva.  
 
EASTFARM`S INDIAN SUMMER  
FIN17262/06 s. 27.2.2006 i. Eastfarm`s Flying Daemon e. Hammalgårdens Seastar At Eastfarm 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi JUN ERI 3. Almost 11 months old, looks very mature, 
correct head proportions, typical expression, correct in fornt and rear, slightly soft in topline, easy mover. 
Ruovesi 9.4 Marjo Jaakkola JUN ERI 1, PN1, SERT, ROP. Erinomainen tyyppi, vahva mutta kuitenkin 
feminiininen, hyvä pää, aavistuksen syvä kallo, hyvä kaula, riittävä eturinta, erinomainen raajaluusto, erittäin 
hyvin kehittynyt runko, erittäin hyvä leveä reisi, hyvät rungon mittasuhteet, tasapainoisesti kulmautunut, 
liikkuu hyvällä askeleella, kantaa itsensä kauniisti liikkeessä, kaunis väri. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-
Britannia JUN ERI 1, PN1, SERT, VSP. Young 15 month old bitch, who manages to combine strength and 
refinement, excellent bone, good substance with good spring of rib and short couple, carried her tail well on 
move, lovely tight cat-like feet, balanced head with well set eye, very promising bitch. Vehmaa 9.6 Valentina 
Ivanischeva, Venäjä JUN ERI 1, PN1, SERT, ROP. Elegant, strong bitch, excellent topline, strong head with 
good proportions, brisket, angulations, excellent tailset, coat, moves well. Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, 
Ruotsi NUO ERI 2. Välutvecklad, lite kraftigt huvud, en aning ljusa ögon, mycket bra nospartie och bett, 
kunde bära sina öron lite bättre, utmärkt bröst och bra överlinje, välställda ben, mycket bra rörelser, fin päls, 
välskött, utmärkt temperament. Turku 4.-5.8 Antonio Di Lorenzo, Italia NUO ERI 1, PN4, SERT. Correct 
bite, excellent proportions and shoulders and croup, tail, chest and head, strong bones, good angulation in 
hindquarters, strong movement, long enough in the stop.  Eckerö KV 22.-23.9 Annukka Paloheimo NUO 
ERI 1, PN1, SERT, CACIB, ROP. Erinomaiset mittasuhteet, voimakas luusto, pää saisi olla tyylikkäämpi, 



hyvä ylälinja, vahva runko, sopusuhtaisesti kulmautunut, karvapeite voisi olla runsaampi, terveet liikkeet.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Pöytyä 25.8 Johanna Söderholm SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Ystävällinen ja rauhallinen suhtautuminen muihin koiriin. Avoin, mukava ja rotutyypillinen suhtautuminen 
ihmisiä kohtaan. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Laaja, itsenäinen ja innokas haku. Hyvä hakukuvio! Koira 
toimii maa- ja ilmavainulla. Yhteistyö toimii hakuosuudella. Haku laajenee entisestään laukauksen jälkeen. 
Tekemisen meninki! Tätä on ilo seurata! Hyväksytty. Jäljestys: Maavainuinen, jäljen päällä kulkeva, hieman 
epävarma, ohjaajaan tukeutuvaa jäljestystä. Kaato kiinnosti, tutki sitä nuuhkien. Nuori koira ei ole vielä aivan 
selvillä tehtävistään, mutta suoriutuu kuitenkin hukatta jäljestyksestä. Hyväksytty. Vesityö: Hakullaasti 
veteen, ui mielellään. Ui ympyrää pukin ympärillä, ottaa suuhun ja jättää sen. Ei suostu tuomaan pukkia 
ohjaajalle. Hylätty. Tottelevaisuus: Fanny kaipaa tänään erittäin paljon käskyjä tullakseen pois vedestä (aika ei 
riittänyt). Hylätty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Miellyttävä pari, jolla erinomaista yhteistyötä hakuosuudella. 
Vesityötä harjoitellen hyvä metsästyskoiran alku. Rauhallinen ohjaaja. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
EASTFARM`S GALISTYLE  
FIN22214/05 s. 16.3.2005 i. Amblelight Star Rigel e. Eastfarm`s Celebration 
Näyttelyt:  Eckerö KV 22.-23.9 Annukka Paloheimo AVO EH 1. Hieman kevytrakenteinen, ylälinja saisi 
olla kauniimmin kaartunut ja kaula pidempi, hyvä pää, niukasti kulmautunut etuosa, rintakehä saa kehittyä, 
kaunis väri, iloinen luonne.  
 
FANWAN`S AIN`T SHE SWEET 
FIN15652/06 s. 2.2.2006 i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benton Let`s Go Girls 
Näyttelyt: Ruovesi 9.4 Marjo Jaakkola JUN EH 3. Erittäin feminiininen, hyvä pää, jossa kuono-osa voisi 
olla hieman vahvempi, kaunis kaula, hyvät lavat, eturinnan tulee vielä kehittyä, hyvät rungon mittasuhteet, 
riittävä luusto, rungon tulee kehittyä, liikkuu hyvällä askeleella, aavistuksen korkea häntä, tarvitsee aikaa, 
kaunis turkki ja väri. Äetsä 8.-9.9 Lilian Hanniste, Viro NUO EH 1. Hyvä tyyppi ja koko, kuono voisi olla 
täyteläisempi, oikea purenta, vähän lyhyet korvat, hyvä selkälinja ja häntä, riittävä rintakehä, hyvät raajat, 
vapaa liikunta, vielä pentumainen.  
 
FANWAN`S AMAZE ME  
FIN15651/06 s. 2.2.2006 i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benton Let`s Go Girls 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Rovaniemi 3.6. Heikki Kanniainen AVO1, 48 pist (a/6, b/12, c/9, 
d/14, e/3, f/4), laukauksen sieto: hyväksytty. Erittäin varma lähtö. Halukas ja varma työskentely. Etenevyys 
kärsii hieman tarkisteluista, mutta koira ottaa aina toistamiseen kiinni jäljestä. Joillakin osuuksilla jäljestys 
tuulen alapuolella. Kanikäytös erinomainen, selvä osoitus ja omistus. Erinomainen jäljestäjä. Rovaniemi 29.7. 
Kari Pinola AVO1, 49 pist (a/6, b/11, c/10, d/14, e/3, f/5), laukauksen sieto: hyväksytty. Lähtee innokkaasti 
jäljelle. Jälkitarkkaa sopivavauhtista jäljestystä. Suorilla osuuksilla muutama aivan pieni tarkistuslenkki. 
Makuut merkkaa ja kulmat selvittää suoraviivaisesti. Kaadon haistaa jo kaukaa, mutta seuraa silti jälkeä 
kaadolle, joka tutkitaan tarkasti. Erinomainen suoritus niin koiralta kuin myös ohjaajalta. Rovaniemi 2.9 Lea 
Foudilainen VOI1, 45 pist (a/6, b/11, c/9, d/12, e/3, f/4), laukauksen sieto: hyväksytty. Reipas lähtö. Iida 
etenee innokkaasti, välillä aaltoillen suorilla osuukislla. Ensimmäisen osuuden lopulla ja toisen osuuden 
alkupuolella hieman turhaa pyöriskelyä jäljen molemmin puolin. Kolmas ja neljäs osuus sujuvaa työtä. 
Ensimmäinen makaus ohitetaan, loput kolme merkataan selvästi. Ensimmäinen kulma suoraviivaisesti, kolmas 
kulma suunnantarkistuksella. Katkokulmalla tehokasta, hienoa työtä ja seuraava osuus löytyy  vaivatta. 
Kaadolle suoran ja kanin Iida nuuhkii innokkaasti häntä heiluen. Mukavavauhtinen ja iloinen suoritus! 
Näyttelyt: Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt JUN EH 1. Sievä, sopusuhtainen nuori narttu, hyvä pää, 
kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu hyvin, lupaava. Oulu 12.-13.5 Gitte 
Finnich Pedersen, Tanska JUN EH 2. Very feminine, acceptable development for the age, quite good head 
but a little tiny in the nose and a bit light eyes, good topline, normal angulation, good coat. Rovaniemi KV 
23.-24.6 Lena Stålhandske, Ruotsi JUN ERI 1, PN3, SERT. Feminin tik av utmärkt typ, feminint huvud, 



mörka vackra ögon, korrekt bett, bra hals och rygg, behöver fylla ut i sin front, tillräcklig kropp, utmärkta 
vinklar bak. Pello 21.-22.7 Moa Persson, Ruotsi NUO ERI 1, PN3, SERT. Utmärkt typ och storlek, huvud 
med bra längd och skalle, behöver bli mer utfylld under ögonen, välkroppad för åldern, fin päls och färg, 
svansen kunde burits bättre, behöver bli fastare i sina frambågar, lite plan överlinje. Kiiminki 5.8 Paavo 
Mattila NUO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Kaunis nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hieman kevytpiirteinen 
pää, kaunis ilme, hyvä kaula, ylälinja ja takaosa, hieman suora edestä, erinomainen karva, liikkuu erittäin 
hyvin, miellyttävä luonne. Rovaniemi 11.8 Arja Koskelo NUO EH 1. Erittäin hyväntyyppinen, kauttaaltaan 
feminiininen, terverakenteinen ja oikealinjainen nuori narttu, etuasentoiset lavat ja eturaajojen tulee vielä 
vankistua, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko ja hyvä häntä, toivoisin hieman vankemman luuston, liikkuu 
hyvin, tarvitsee vielä aikaa ja karvaa. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen NUO ERI 1, PN4, VARA-SERT. 
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, kaunis pää, hyvä kaula, eturinta voisi olla selvempi, erinomainen runko, 
hieman luisu lantio, hyvä raajaluusto, hyvät kulmaukset, kaunis karvapeite, liikkuu hyvällä askelpituudella, 
esiintyy reippaasti. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska NUO EH 1. 1,5 
year old bitch of very good quality, feminine head, little light eyed, her nose is very pale, scissor bite, would 
like to see more neck, straight upright upperarm, good forechest, well developed compact body, sloping loin 
with a little low tailset, low hocks, little open knee angulateion, little short stepped and loose in front, would 
like better topline. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Rovaniemi 16.6 Jaana Heiskari SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Ida 
tyttönen on iloinen hännän heiluttaja ja suhtautuu luottavaisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty. Haku ja 
laukaus: Sopivan laajaa innokasta ilmavainuista hakua. Laukauksesta tahti kiihtyy, häntä heiluu, upeaa 
katsottavaa. Hyväksytty. Jäljestys: Ilmavainuista varmaa jäljestystä joka etenee häntää heiluttain kaadolle 
jonka nuuskii. Kulmalla pieni tarkistus. Hieno suoritus. Hyväksytty. Vesityö: Ui ja noutaa riistakapulan. 
Hyväksytty. Tottelevaisuus: Ida tottelee emäntäänsä ensimmäisestä käskystä. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Parin toimivaa yhteistyötä on mukava katsella. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
FIONA  
FIN16883/05 s. 16.2.2005 i. North Maiden`s Firefly e. Rocbee Isabella 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat NUO EH 2. 2 years old, excellent type, rather flat 
skull, well angulated, good body, sloping croup, good coat and tail, rising topline when moving. Raahe 3.2 
Jouko Leiviskä NUO H. Tällä hetkellä vielä hieman takakorkea, jyrkänkin lantion vuoksi, hyvä kaula, 
ikäisekseen riittävä runko, hieman avoimet kyynärpäät, erinomainen luusto, hyvä pää, voisi olla paremmin 
kulmautunut sekä edestä että takaa, liikkuu ahtaasti takaa, toivoisin voimakkaamman taka-askeleen, hyvin 
esitetty. Oulainen 6.5. Markku Santamäki AVO EH 4. Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan 
korkeuttaan pidempi, riittävä luusto ja hyvä rungon syvyys, lantio-osan tulisi olla suorempi, ylälinja ei säily 
oikeana liikkeessä, muuten hyvät liikkeet. Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara AVO H. Erittäin feminiininen, 
hiukan sirorakenteinen narttu, joka köyristä lanneosaa liikkeessä ja seistessä, päässä oikea sivukuva, hiukan 
vaaleat silmät, mutta lempeä ilme, voimakkaasti laskeva lantio, niukka eturinta ja etukulmaukset, voimakkaat 
polvikulmaukset, runko saisi olla tilavampi, oikea-asentoinen häntä, toivoisin enemmän ulottuvuutta ja 
voimaa, erityisesti takaliikkeeseen, esitetään erittäin kauniisti. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen AVO H. 
Hyväntyyppinen narttu, jolla on oikealinjainen pää ja miellyttävä ilme, hyvä kaula, rinnan syvyys ja runko, 
eturinta saisi olla selvempi, lyhyt jyrkkä lantio, hyvä raajaluusto, liikkuu lyhyellä askeleella, esitetään 
kauniisti.  
 
HAMMALGÅRDENS LAST BUT NOT LEAST  
FIN20018/06 s. 20.7.2002 i. Hammalgårdens Scarlet Fever e. Hammalgårdens Nothing To Declare 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat AVO EH 3. 4 years old, very good type, would 
like a little more length of leg for this body, lovely head and expression, excellent ribcage, sufficient 
angulations, rather thick coat, good tail, moves with drive.  
 



HIBISCUS  
FIN34085/03 s. 19.6.2003 i. That Way Wink Akimbo e. Rwyn Lily Of The Valley 
Näyttelyt: Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt AVO EH 4. Erittäin hyväntyyppinen, pienehkö, kaunis 
ilmeikäs pää, kaula voisi olla pidempi ja etuosa paremmin kulmautunut, hyvä selkä ja runko, riittävä luusto, 
hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy hyvin iloisesti, selkälinja voisi olla liikkeessä parempi.  
 
IAGOS SPACE  
S16551/2005  
Näyttelyt:  Eckerö KV 22.-23.9 Annukka Paloheimo AVO EH 2. Hieman kevytluinen, hyvät mittasuhteet, 
kaunis ilme, saisi olla kauttaaltaan voimakkaampi, niukasti kulmautunut olkavarsi, joka näkyy etuliikkeessä, 
hyvä lantio.  
 
JANGAS DIMPLES  
FIN52277/06 s. 17.10.2006 i. McTwister`s Wet Wet Wet e. Jangas Behaving Badly 
Näyttelyt: Hämeenlinna 16.-17.6 Hannele Jokisilta PEK 1 KP, ROP-pentu. Erinomainen tyyppi, hyvä pää 
ja ilme, riittävä kaula, joka saa kuivua iän myötä, hyvä selkälinja, hyvä eturinta ikäisekseen, riittävät 
etukulmaukset, sopiva luusto, voimakas runko, normaalit takakulmaukset, hyvä karva, luonteeltaan saa vielä 
hieman reipastua, liikkuu hyvin. Pori KV 28.-29.7 Refet Hadzic, Bosnia- Herzegovina JUN ERI 2. 9 
months, well developed for age, good proportions, strong bones, correct head, correct bite, short strong neck, 
correct angulations on front, a bit soft in elbows, good action in movement, excellent temperament. Vantaa 
28.-29.7 Dan Ericsson, Ruotsi JUN EH 2. Nätt, men lite kvadratiskt byggd tik som borde ha bättre kors, fint 
huvud och uttrcyk, rätt bra front, bra päls, det branta korset stör helheten, visar sig trevligt.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Pöytyä 25.8 Jarkko Wiklund SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Iloinen, 
avoin ja sosiaalinen, hyvin muihin koiriin ja ihmisiin suhtautuva koira. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Riittävä, 
ei kovin innokas, maa- ja ilmavainuinen haku. Laukauksesta jatkaa. Hyvä yhteistyö. Hyväksytty. Jäljestys: 
Maavainuinen, varma jäljestys. Kaato kiinnosti. Hyväksytty. Vesityö: Ui halukkaasti. Noutaa pukin ohjaajan 
käteen. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Tottelee erittäin hyvin. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Nuori 
koira on hieman epävarma, ohjaaja suoriutui päivästä hyvin. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
JANGAS DIRTY DANCING  
52278/06 s. 17.10.2006 i. McTwister`s Wet Wet Wet e. Jangas Behaving Badly 
Näyttelyt: Helsinki KV 19.-20.5 Göran Bodegård, Ruotsi PEK 1 KP, ROP-pentu. Soundly built with nice 
proportions, a bit high in stop, nice neck, good length of back, excellent front, a little high over croup, moves 
well, shown in nice condition. Hämeenlinna 16.-17.6 Hannele Jokisilta PEK 3. Erittäin hyvän tyyppinen, 
sopivana kokoinen, turhan selvät posket, hyvä ilme, oikeanmuotoiset hieman suuret korvat, hyvä kaula ja 
selkälinja, riittävät etukulmaukset, sopiva luusto, hyvä runko ja takakulmaukset, hyvä väri ja karva, reipas 
luonne, liikkeet ajoittain eivät täysin puhtaat. Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia JUN EH. Typical, 
feminine expression, long body, good bone, good chest, good colour, not fluent movement.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Espoo 26.8 Meerit Kuparinen SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Ystävällinen nuori koira. Suhtautuu ystävällisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: 
Riittävän laajaa ja innokasta maavainuista hakua. Laukausta jää ensin ihmettelemään mutta jatkaa kuitenkin. 
Hyväksytty. Jäljestys: Rauhallista, maavainuista jäljen päällä etenevää jäljestystä. Kaatoa nuuski ja tökki. 
Hieno suoritus nuorelta koiralta. Hyväksytty. Vesityö: Innokkaalla loikalla veteen. Tuo pukin rantaan. 
Hyväksytty. Tottelevaisuus: Iloinen tottelevainen nuori koira Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Iloista 
ja reipasta yhteistyötä koiran ja ohjaajan välillä. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
JANGAS DUCK SOUP  
FIN52280/06 s. 17.10.2006 i. McTwister`s Wet Wet Wet e. Jangas Behaving Badly 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Oitti 12.8. Satu Savolainen-Pulli AVO0, laukauksen sieto: 



hyväksytty. Raisa ohjataan jäljelle. Edettyään muutaman metrin jälkeä Raisa unohtaa tehtävänsä ja ihmettelee 
metsää. Tuomitaan hukka. Palautuksen jälkeen sama toistuu ja tuomitaan toinen hukka. Palautuksen jälkeen 
löytyy uusi jäljestysvaihde ja Raisa jäljestää hyvin 1. kulmalle, jossa makaus merkataan. Jäljen jatko ei 
kuitenkaan löydy ja koe keskeytetään. Harjoitellen loppuun. Raisa osoitti osaavansa jäljestää, mutta tänään 
nuoren jäljestäjän mielenkiinnon vei metsän hajut.  
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia PEK 1 KP, ROP-pentu. Well trained puppy, who 
behaved well in the ring, moved with enthusiasm and really covered the ground, excellent bone and substance, 
short couple, very good in topline, which she held on the move, balanced head with well shaped eye, good 
tailset, excellent feet. Hämeenlinna 16.-17.6 Hannele Jokisilta PEK 2 KP. Erittäin hyvän tyyppinen, 
feminiininen pää, toivoisin hieman tummemmat silmät, riittävä kaula, hyvä selkälinja, hyvä eturinta 
ikäisekseen, olkavarsi voisi olla viistompi, vahva luusto, hyvä runko ja takaosa, erinomainen karva, hyvä 
luonne, liikkuu hyvin. Heinola 19.8 Olga Kuprianova, Venäjä JUN ERI 1, PN2, SERT. Arvostelu venäjäksi. 
Tampere 8.9 Vera Smirnova, Viro JUN ERI 1, VARA-SERT. Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto, sopiva 
koko, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt, kaunis pää, oikea ylälinja, erinomainen eturinta, riittävästi 
kulmautuneet raajat, kaunis turkki, hyvät liikkeet. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska JUN H. Bitch who 
is well mature for age, feminine head and expression, but too light eyes, good bone and feet, enough 
angulation in front, a bit low in tailset, on the day a littlle overbuilt behind, moves with good reach in front but 
narrow behind. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen JUN EH 4. Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea 
narttu, hieman taakselaskeva kallo-osa ja vaaleat silmät, suorahkot olkavarret ja hieman påystyt lavat, 
erinomainen runko, hyvä vahva raajaluusto, hieman pysty lantio, liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta askel saisi 
olla pidempi, esiintyy ja esitetään hyvin. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, 
Tanska JUN H. 13 month bitch of good quality, femine head, unfortunately light eyed, scissor bite, would like 
to see more neck, straight shoulder, short upright upper arm, lacks forechest, body still needs time, little 
sloping loin, low tailset, needs better angulation behind, short step, would like better topline, narrow behind, 
nice colours. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Mouhijärvi 18.8. Risto Janné SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Miellyttävä hyväkäytöksinen ja iloinen spanieli. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Sopivan laajaa risteilevää 
hakua. Reipasta ilmavaa työskentelyä. Käyttää ilma- ja maavainua. Yhteistyö mallikelpoista. Laukauksesta 
innostuu etsimään. Parin työskentelyä on mukava seurata. Hyväksytty. Jäljestys: Sopivan reipasta vauhtia 
ilma- ja maavainulla. Tiukasti jäljen tuntumassa suoraan kaadolle, joka kiinnosti. Kehittyvä jäljestäjä. 
Hyväksytty. Vesityö: Raisa ui kauniisti ja vauhdikkaasti. Toi pukin käteen. Tottelevaisuus: Raisa on 
erinomaisen tottelevainen koira. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Raisan ja Tiinan yhteistyö on 
loistavaa. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty.  
Tottelevaisuuskokeet: Lahti 5.9. Riitta Räsänen ALO1, 162 p. (luoksepäästävyys 10, paikalla makaaminen 
10, seuraaminen kytkettynä 8,5, seuraaminen taluttimetta 8,5, maahanmeno seuraamisen yhteydessä 9,5, 
luoksetulo 8, seisominen seuraamisen yhteydessä 9,5, estehyppy 0, kokonaisvaikutus 9.) 
 
JEWELSTONE  
FIN30275/07 s. 26.4.2007 i. Luckystone`s Double Trouble e. New Design`s Cayenne Pepper 
Näyttelyt: Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska PEK 2. Still needs development, feminine head, good eye 
shape and colour, enough neck, could have better shoulder layback, today a bit tucked-up, nicely angulated 
behind, good front movement, could dod with better reach in back. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen PEK 1 KP, 
VSP-pentu. Erinomaista tyyppiä oleva pentu, feminiininen pää, hieman voimakas otsapenger, hyvä kaula, 
rinnansyvyys ja runko, eturinta voisi olla selvempi, hyvä vahva raajaluusto, tasapainoisesti kulmautunut, 
liikkuu hyvin, esiintyy iloisesti. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska PEK 2. 
7 months old bitch of good quality, well chizzled head, feminine expresion, a little short in the neck, straight 
shoulder, forechest needs to develop, the body still need time, I would like to see a little more bone, slopping 
loin, good rear angulation, low hocks, short step in the front, nice temperament, nice coat. 
 



KEVÄTHANGEN AIME 
FIN48080/06 s. 22.9.2006 i. Rocbee Ultra Speedy e. Rocbee Thelma 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 23.-24.6 Lena Stålhandske, Ruotsi JUN H. Bra storlek, av myckte god typ, 
välformat huvud, mörka vackra ögon, mycket bra hals och rygg, tillräckligt vinklad fram, behöver fylla ut i 
fronten, alltför rädd, visar inte sina rörelser. Kiiminki 5.8 Paavo Mattila JUN H. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, 
hyvänmallinen pää, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, hyvä luusto, hyvät kulmaukset, hyvä ylälinja ja 
karvapeite, liikkuu hyvin, aristeleva luonne alentaa arvosanaa.  
 
KIIKURIN ALPPIRUUSU 
FIN11102/97 s. 8.12.1996 i. Llawen Gopher e. Kiikurin Rosmariini 
Näyttelyt: Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt VET EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, joskin aavistuksen 
pitkähkö, kaunis ilmeikäs pää, riittävä luusto ja kulmaukset, laineikas turkki, esiintyy ja käyttäytyy hyvin.  
 
KIIKURIN KOH-I-NOOR  
FIN16452/01 s. 31.1.2001 i. Rwyn Napoletano e. Kiikurin Alppiruusu 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat AVO ERI 2. 6 years old, excellent type, nice 
head, sufficiently angulated, excellent body, sloping croup, good coat and tail, would prefer a more level 
topline when moving. Raahe 3.2 Jouko Leiviskä AVO ERI 2, PN3, VARA-SERT. Hieman kookas, hyvät 
mittasuhteet omaava, erinomainen kaula, pulska kunto häiritsee hieman selkälinjaa, kaunis pää, erinomainen 
luusto ja käpälät, hyvä leveä reisi, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin takaa, hieman löysästi edestä, 
esiintyy erinomaisesti.  
 
KIIKURIN TSH ARWEN  
FIN25049/06 s. 18.2.2006 i. Kiikurin Iowa e. Kiikurin Koh-I-Noor 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat JUN ERI 1, PN4, VARA-SERT. 10 months old, 
excellent type, lively temperament, lovely head and expression, nice neck, well angulated, well developed 
body for her age, good coat and tail, movement needs to tighten. Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen JUN ERI 
1, PN3. Erinoamiseta tyyppiä oleva, hyväluustoinen narttu, jolla hyvä ylälinja, luusto, turkki, pää ja ilme ok, 
nostelee hieman eturaajojaan, muuten hyvin täynnä temperamenttia. Oulainen 6.5. Markku Santamäki JUN 
EH 1. Mittasuhteiltaan ja rakenteeltaan hyvä, erinomainen kaula, oikea ylälinja, hyvä luusto ja raajojen 
kulmaukset, hyvät liikkeet, käyttäytyy hieman varovaisesti mutta kuitenkin tasapainoisesti.  
 
KORPINOTKON ESMERALDA  
FIN39172/02 s. 15.8.2002 i. Finnhill Final Fantasy e. Alexway`s Lollypop 
Näyttelyt: Iisalmi 26.-27.5 Hans v.d. Berg, Alankomaat AVO EH 3. 5 years, good size, is good in bone and 
substance, I like her head, ears too set low set, good expression, needs more forechest, excellent topline and 
hindquarters, coat texture could be better, not so good on the move.  
 
KORPINOTKON GLIMMER OF HOPE  
FIN14541/06 s.22.1.2006 i. Doniol He Has The Star e. Twigle Hunter`s Pride  
Näyttelyt: Ilomantsi 14.1 Raija Tammelin JUN EH 1. Feminiininen juniori, hyvät mittasuhteet, lempeä 
ilme, kuono saa täyttyä iän myötä, siro pää, kaunis kaula, hyvä ylälinja, riittävä runko, hyvä luusto, hieman 
niukat kulmaukset, tasapainoiset, hieman lyhytaskeliset liikkeet, leveyttä edessä, hyvä turkki ja miellyttävä 
luonne. Punkaharju 19.8 Markku Santamäki NUO EH 1. Rungon mittasuhteiltaan oikea, 
viehättäväilmeinen pää, pitkä kaula, eturinnan tulisi olla voimakkaampi ja olkavarren viistompi, oikea 
rintakehän muoto, hyvät takaraajojen kulmaukset, hyvä turkin laatu, voisi liikkua reippaammin ja kantaa 
häntäänsä iloisemmin, käyttäytyy muuten hyvin.  
 
LLAWEN MEMPHIS BELLE  



FIN17190/97 s. 1.3.1997 i. Geltman`s Gudfader e. Llawen Klothilde 
Näyttelyt: Somero 6.5 Paula Rekiranta VET ERI 1, PN2, SERT, ROP-veteraani. 10-vuotias, erinomaisessa 
kunnossa esitetty, iloinen ja reipas veteraani, hyvä kallo, kuono-osa jo hieman kuivunut silmien alta, oikea 
ylälinja, tilava runko, hyvät kulmaukset, liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin.  
 
LLAWEN QUEEN THILDE 
FIN33803/01 s. 28.7.2001 I. Benton Everybody Duck e. Llawen Merry Mathilda 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Johanna Söderholm SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Positiivinen ja avoimen ystävällinen. Rauhallinen ja miellyttävä suhtautuminen toisiin koiriin ja ihmisiin. 
Hyväksytty. Haku ja laukaus: Suppeahkoa, kuitenkin riittävää verkkaista hakua. Etenee maavainulla pistoja 
tehden. Pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan. Laukauksesta jatkaa. Helle vaati tänään veronsa ja se näkyi koiran 
innokkuudessa ja haun laajuudessa. Hyväksytty. Jäljestys: Maa- ja ilmavainuinen, kulkee verkkaisesti ja 
tarkasti jäljen päällä kun keskittyy työhönsä. Lintu kiinnostaa, näykkii ja nuolee sitä. Haistoi kaadon kaukaa 
ilmasta, jolloin jäljestystapa vaihtui. Haasteellinen maasto, josta selviytyi hienosti. Hyväksytty. Vesityö: 
Pohdiskelee ensin rantavedessä, mutta lähtee uimaan sallitussa ajassa ja tuo pukin rantaan. Hyväksytty. 
Tottelevaisuus: Miellyttävä kaksikko, jolla toimivaa yhteistyötä. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Miellyttävä kaksikko, jolla toimivaa yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
LLAWEN SAVANNAH 
FIN38622/02 s. 23.8.2002 i. Benton Hole In One e. Llawen Klothilde  
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen KÄY EH 3. Tekee hieman matalan ja pitkän vaikutelman, hieman 
korkea otsa, kaunis kaula, erittäin hyvä etuosa, hyvä rungon malli, saisi seistä tukevammin takaa, löysässä 
kunnossa, selkä pettää. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KÄY EH. Quality bitch, a little long in 
body comparing to her height, good reach of neck, front angulation could be better as she is a little short in 
upper arm, well set and carried tail, many typical features.  
Tottelevaisuuskokeet: Forssa 5.8. Tiina Heino EVL0, 48 p. (istuminen ryhmässä 2 min 0, paikalla 
makaaminen ryhmässä 4 min häirittynä 9, vapaana seuraaminen 5, seisominen, istuminen ja maahanmeno 
seuraamisen yhteydessä 5, luoksetulo, seisominen ja maahanmeno 0, lähettäminen määrätylle paikalle, 
maahanmeno ja luoksetulo 0, ohjattu noutaminen 0, metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten 0, 
tunnistusnouto 0, kauko-ohjaus 0). Helsinki 2.9. Harri Laisi EVL0, 89 p. (istuminen ryhmässä 2 min 0, 
paikalla makaaminen ryhmässä 4 min häirittynä 10, vapaana seuraaminen 7, seisominen, istuminen ja 
maahanmeno seuraamisen yhteydessä 8, luoksetulo, seisominen ja maahanmeno 0, lähettäminen määrätylle 
paikalle, maahanmeno ja luoksetulo 0, ohjattu noutaminen 0, metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten 8, 
tunnistusnouto 0, kauko-ohjaus 0).  
 
LLAWEN TALES OF THILDE  
FIN32082/06 s. 22.5.2006 i. Hammalgårdens Rock-N-Roll e. Llawen Queen Thilde 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen PEK 1. Sopivan kokoinen, hyvärakenteinen narttu, hyvä pää, kaunis 
kaula, hyvä ylälinja ja takaosa, hyvät raajat, pitäisi liikkua tehokkaammin, askel lyhyt ja töksähtävä. Mäntsälä 
1.4 Jorma Silta JUN EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen, lupaava nuori narttu, sillä on kaunis nartun 
pää, pitkä kuiva kaula, selässä vielä aavistus pehmeyttä, rintakehä vielä hieman keskeneräinen, moitteettomat 
raajat, hyvä karva, miellyttävä luonne, liikkuu oikein. Sipoo 15.4 Markku Santamäki JUN EH. Sopivan 
kokoinen, hyvä pää ja ilme, erinomainen ylälinja myös liikkeessä, hyvät raajojen kulmaukset, turkki ei nyt 
parhaassa kunnossa, iloisesti käyttäytyvä. Somero 6.5 Paula Rekiranta JUN ERI 1, PN3, VARA-SERT. 
Iloinen, reipasluonteinen narttu, joka on hieman pitkärunkoinen, oikeanmallinen, narttumainen pää, 
miellyttävä ilme, kaunis pitkä kaula, hyvä eturinta, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, hieman pitkä 
lanneosa, hyvin kulmautuneet hyväluustoiset raajat, oikea turkin laatu, liikkuu hyvin, erinomainen luonne. 
Lohja 3.6 Rune Fagerström JUN ERI 2, PN4, VARA-SERT. 1-vuotias, feminiininen, vielä hyvin 
pentumainen, mutta kauniit linjat omaava narttu, hyvä koko, oikeat rungon mittasuhteet, hyvän mallinen pää, 



kaunis ilme, pigmentti saisi olla parempi, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä rungon syvyys, hyvin kulmautunut 
takaosa, oikea ylälinja, erinomainen kinner, oikea luuston vahvuus, liikkuu hyvin, lupaava pentu. Tuusula 
30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi JUN ERI 2, PN4. Feminint huvud, bra nospartie och bett, bra hals och rygg, 
riktigt bra bröst för åldern, bra ben, rör sig med bra steg, lovande junior, fin päls, mycket bra temperament. 
Hyvinkää 22.7 Hannele Jokisilta JUN ERI 1, PN3, VARA-SERT. Erinomainen voimakas, silti 
narttumainen, hyvä pää, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, 
voimakas hyvä runko, erinomainen korva ja väri, hyvä luonne, liikkuu hyvin. Vantaa 28.-29.7 Dan Ericsson, 
Ruotsi JUN ERI 1, PN2, SERT. Mycket nätt tik, med fiba proportioner, typiskt huvud och uttryck, bra front, 
prima bakställ, typisk rygg, bra päls och färg, ännu lite ostadig i rörelse, men i stort en verkligt fin tik. Vantaa 
1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia JUN ERI 3. Good expression, good neck, open shoulder, long body, good 
croup, good coat, fluent movement. Hyvinkää 16.9 Raija Tammelin JUN EH 1. Feminiininen, hyvät 
mittasuhteet, oikein hyvä pään ylälinja, alaleuka saa vielä täyttyä, lempeä ilme ja kaunis pigmentti, kaunis 
kaula ja erittäin hyvä ylälinja, sopiva runko, hyvä luusto, hyvät taka- ja melko hyvät etukulmaukset, liikkeessä 
melko korkealla häntä, hyvät sivuliikkeet, hyvä karva ja väri, luonne ok. Lahti KV 27.-28.10 Elena 
Ruskovaara NUO ERI 1, PN1, SERT, CACIB, VSP. Feminiininen, erinomaista tyyppi edustava, 
miellyttävästi käyttäytyvä oikealinjainen narttu, hyvä luusto, varma-asentoiset raajat, mallikas oikea-
asentoinen pää, erittäin kaunis ylälinja liikkeessä ja seistessä, hyvin kehittynyt ikäisekseen, kaunis sivuaskel, 
taka-askel voisi olla joustavampi liikkeessä, kaunis linjakas kokonaisuus, esitetään edukseen. Lahti 3.11 
Jouko Leiviskä NUO ERI 2, PN2, VARA-SERT. Kaunislinjainen, erittäin hyväntyyppinen, hyvät 
mittasuhteet omaava, hyvä kaula, erinomainen selkälinja, kaunis pää, ikäisekseen erinomainen runko, hyvin 
kulmautunut takaa, liikkuu erinomaisella askelpituudella. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta JUN ERI 1, PN1, 
SERT, VSP. Erinomainen, erittäin narttumainen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, 
sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, erinomainen karvanlaatu, reipas luonne, liikkuu 
hyvin. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen NO EH 3. Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea, hieman 
taakselaskeva kallo-osa, muuten hyvä pää, hyvä kaula, syvä rintakehä, täyteläinen runko, leveät reidet & hyvät 
takakulmaukset, hieman luisu lantio, vahva raajaluusto, liikkuu hyvällä askelpituudella, köyristää lanneosaa 
liikkeessä, esitetään erinomaisesti. 
 
LUCKYSTONE'S DESIGN OF BEAUTY 
FIN40023/03 s. 25.8.2003 I. Hillpark Roller Coaster e. Doniol Canorous Lady 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari KÄY EH 3. Middle size bitch, nice head, neck 
should be dryer, slighlty soft back, slooping croup, good underline, enough angulation, free movement, rear 
goes too narrow, under body too many spots. Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko Rotner, Slovenia KÄY ERI 2. 
Good developed, good condition, nice strong head, enough coat, elegant neck, enough strong topline, enough 
moving. 
 
LUCKYSTONE`S ENCHANTING GIRL  
FIN16131/06 s. 26.1.2006 i. Doniol Lion King e. Alexway`s PS To Doniol 
Näyttelyt: Sipoo 15.4 Markku Santamäki JUN ERI 2, PN2, VARA-SERT. Sopivan kokoinen, 
mittasuhteiltaan oikea, oikea rintakehän muoto, hyvä luusto ja käpälät, iloinen hännän heiluttaja.  
 
LUCKYSTONE`S ENDLESS JOY 
FIN16132/06 s. 26.1.2006 i. Doniol Lion King e. Alexway`s PS To Doniol 
Näyttelyt: Valkeala 3.3 Kirsti Louhi JUN H. Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla melko 
hyvä pää, oikea purenta, vilkkuluomi näkyy silmissä, melko ylös kiinnittyneet korvat, takajalat pihdissä, 
liikkuu edestä ulkonevin kyynärpäin, ja takaa kinnerahtaasti, liike lyhyttä ja voimatonta, takaliike sidottua, 
kokonaisuutena kesken kehityksen, tarvitsee aikaa. Hyvinkää 22.7 Hannele Jokisilta JUN EH. Erittäin 
narttumainen kokonaisuus, vielä turhan kapea pää, hieman kapea kallo suhteessa runkoon, riittävästi 
kulmautunut edestä, sopiva luusto, hyvä runko, hyvät takakulmaukset, erinomainen karva, reipas luonne, 



liikkeiden tulle tiivistyä iän myötä.  
 
LUCKYSTONE`S ESPECIAL JEWEL  
FIN16133/06 s. 26.1.2006 i. Doniol Lion King e. Alexway`s PS To Doniol 
Näyttelyt: Valkeala 3.3 Kirsti Louhi JUN H. Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla melko 
hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, suurehkot ylöskiinnittyneet korvat, hyvä kaula, riittävä rinnan syvyys, 
hyvä luuston vahvuus, ylälinja ei aivan korrekti, pysty lantio, alhainen hännänkiinnitys, suorat takakulmaukset 
sekä polvi että kinner, selkä elää liikkeessä, liikkuu edestä avoimesti, melko hyvä luonne. Leppävirta 6.5 
Ligita Zake, Latvia JUN ERI 3, PN4. Correct type, correct proportions of head, enough stop, good neck, a bit 
soft topline, could be stronger, good developed body for her age, correct angulations, could have a bit more 
forechest, shows better standing than moving. Hyvinkää 22.7 Hannele Jokisilta NUO ERI 1, PN2, SERT. 
Erinomainen voimakastekoinen narttu, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut 
edestä ja takaa, hyvä luusto, voimakas runko, erinomainen karva ja väri, hyvä luonne, saisi olla hieman 
tiiviimmässä kunnossa, mikä korostuu liikkeessä, liikkuu hyvin. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska 
KÄY EH. Nice size, feminine head and expression, correct eye shape and colour, nice neck and topline, could 
have a bit more bone, a bit flat feet, I`d wish more angulations behind, nice colour, good mover. Jyväskylä 
KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari NUO ERI 1, PN2, SERT, VARA-CACIB. Well proportioned typical 
bitch, nice head, good back and chest, elbow turn out, good angulation, elegant movement. Tampere 6.12 
Kirsi Nieminen NUO ERI 2. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla oikea-linjainen hyvä pää, erinomainen 
kaula & selkälinja, eturinta voisi olla selvempi ja olkavarret viistommat, erinomaiset takakulmaukset, vahva 
raajaluusto, liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä, esitetään erinomaisesti. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Hauho 7.7 Tero Mettälä SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Mukava ja 
avoin koira, joka tulee moitteetta toimeen muiden kanssa. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Hieman arastellen 
etenevää, maa- ja ilmavainuista hakua etumaastossa risteillen. Laukauksesta jatkaa. Tulee ensi käskystä luo ja 
antaa kytkeä itsensä. Koira arastelee vieraita miehiä metsässä, mutta kuitenkin metsän haju voittaa siinä 
määrin, että voidaan todeta koiran halukkuus riistan hakuun. Hyväksytty. Jäljestys: Rauhallinen ohjattu lähtö, 
jonka jälkeen tarkkaa maavainuista jäljestystä kulmalle, missä pieni tarkistuslenkki, jonka samaa, tarkkaa 
jäljestystä kaadolle. Kaadon nuuhkii. Hyväksytty. Vesityö: Innokkaasti käskyllä veteen, josta tuo pukin 
ohjaajan kähteen. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Koira on hyvin ohjaajan hallussa. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Hyvä työpari. Etenkin jäljestys toimi koiran sekä ohjaajan kannalta vakuuttavasti. 
Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
MAGICSTREAM`S FLORAFELICIA 
FIN33371/03 s. 25.6.2003 i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Rocbee Taiga Daiga Doo 
Näyttelyt: Oulainen 6.5. Markku Santamäki KÄY EH 1. Sopivan kokoinen, hieman pitkärunkoiselta 
vaikuttava, miellyttävä ilme, jalo kaula, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, hieman pitkä lanneosa, liikkuu 
hyvin ja käyttäytyy tasapainoisesti, hyvä kokonaisuus.  
 
MAGICSTREAM`S HULABALOO BALAI 
FIN33801/06 s. 4.6.2006 i. Rocbee King Of The Hill e. Magicstream`s Florafelicia 
Näyttelyt: Oulainen 6.5. Markku Santamäki JUN EH 2. Rungon mittasuhteiltaan selvästi korkeuttaan 
pidempi, hyvä pää, pitkä kaula, hyvä luusto ja erittäin hyvin kulmautuneet raajat, nouseva vatsaviiva, reippaat 
liikkeet, pitkä askel.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Pyhäntä 30.6 Jaana Heiskari SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Nuori 
Heta ottaa kaverit ja muut ihmiset tyynesti. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Reippauden puute supistaa 
hakualueen pieneksi. Laukauksesta innostuu hetkeksi ilmavainuiseen etenemiseen, mutta pian palaa suppeaan 
etenemiseen. Hylättty. Jäljestys: Jäljellä edetään hitaasti tuettuna. Aluksi kaato pelästytti, mutta nuuhkaisi 
kuitenkin kania. Hylätty. Vesityö: Kastelee jalkansa, mutta ei nouda riistapukkia. Hylätty. Tottelevaisuus: 
Tottelevaisuus on erinomaista. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Parin yhteistyö toimii, mutta 



harjoitus ja ikä tuo Hetalle enemmän itseluottamusta ja näin päästään parempaan lopputulokseen. 
Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
MAWREDD NOS DA 
FIN44603/96 s. 8.11.1996 i. Weslave Red Admiral e. Mawredd Jiwbili 
Näyttelyt: Lappeenranta 8.-9.4 Johan JuslinVET EH 1. Vankkarunkoinen narttu, jolla hyvät pään 
ääriviivat, erinomainen otsapenger, vahva kaula, vahva luusto, ikä heijastuu takaosaan ja liikkeisiin, melko 
hyvä turkki. Simpele 21.4 Elena Ruskovaara VET ERI 1, PN1, VSP, ROP-veteraani, BIS-VET. 
Erinomainen tyyppi, hurmaava veteraanimummo, erinomainen runko, rungon tilavuus ja raajat, erinomainen  
pää ja ilme, sopivasti kaulaa, rodunomainen ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu ikäisekseen 
erinomaisesti, hyvä jousto ja pituus sivuaskeleessa, erinomainen kunto. Riihimäki 12.8 Paul Stanton, Ruotsi 
VET ERI 1, PN1, VSP, ROP-veteraani. Mycket vacker veteran i utmärkt kondition, härlig balans och helhet, 
välformat huvud, aning ljusa ögon, stark hals, härlig benstomme, välformat bröstkorg, goda vinklar fram och 
bak, rör sig med ett långt kraftfullt steg, mycket sund för åldern, utmärkt pälskondition, visar sig glatt och 
värdigt. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska VET EH 1. Carries herself well for her age, nice head, 
enough neck, well angulated front and rear, of course her age affects her topline, otherwise she is a very nice 
specimen for her age, nice mover. Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara VET ERI 1, PN2, ROP-veteraani. 
Erinomaista tyyppiä oleva, hyväkuntoinen veteraani, erinomainen pää ja ilme, mallikkaasti rakentunut, 
eturinta saisi olla selvempi, hyvä runko, erinomainen tyypillinen ylälinja, kokoon sopiva luusto, liikkuu 
ikäisekseen erinomaisesti, kunniaksti omistajalleen. 
 
MAWREDD PRYDFERTH 
FIN23878/99 s. 23.4.1999 i. Weslave Red Admiral e. Mawredd Claerwyn 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen VAL ERI 2. Hyvärakenteinen narttu, jolla kauniit mittasuhteet, hieman 
korkea otsapenger, kallo saisi olla jalompi, hyvä kaula ja ylälinja, seisoo hyvin raajoillaan, perusspringeri 
tyypiltään, liikkuu hyvin. Korpilahti 1.4 Paavo Mattila VAL ERI 1, PN1, ROP. Erinomainen narttu, kaunis 
pää ja kaula, miellyttävä ilme, erinomainen runko, hyvä ylälinja, erittäin hyvä takaosa, hieman suora edestä, 
hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Hamina 13.5 Vera Smirnova, Viro VET ERI 1, PN3 ROP-
veteraani. Erittäin hyvä tyyppi, erinomaisessa kunnossa oleva veteraani, vahva luusto, hyvät mittasuhteet, 
kaunis pää ja kaula, vahva selkä, hyvä runko ja raajat, hyvät liikkeet. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen VAL 
ERI 1, PN2, VARA-CACIB. 8-vuotias, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan erinomainen narttu, joka 
esitetään hyvässä kunnossa, hyvin kaunisilmeinen pää, hyvin hoidettu suu, hieman pyöreä kallo, hyvät korvat, 
kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset ja raajaluusto, pehmeät ranteet, hyvä karvanlaatu, hieman kiharat 
koristekarvat, liikkuu mallikelpoisesti, hieman löysästi edestä. Hyvinkää 6.10 Hannele Jokisilta VET ERI 1, 
ROP-veteraani. Erinomainen 8-vuotias narttu, hieman pyöreäkalloinen pää, hyvä ilme, hyvä kaula- ja 
selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja hyvin takaa, sopiva luusto ja runko, hieman pehmeähapsuinen 
karva, erinomainen luonne, hyvässä kunnossa ikäisekseen, liikkuu erittäin hyvin. Vantaa 28.-29.7 Dan 
Ericsson, Ruotsi VET ERI 1, PN3, VSP. Feminin, fin tik med vackert huvud, bra ben och tassar, lite knappt 
vinklad skuldra och hon kunde ha bättre vinklar bak, typisk päls, färg och överlinje, borde ha mera volym i 
bröstkorgen, goda rörelser. Turku 4.-5.8 Antonio Di Lorenzo, Italia VET ERI 1, PN3, ROP-veteraani. 
Correct bite, excellent proportions, shoulder, croup, chest and coat, very good bones and hindquarters, typical 
head, still strong nan long step. Joensuu 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi VET ERI 1, PN1, VSP, ROP-
veteraani. Very feminine, 8 years old, good size, correct head, scissor bite, well set ears, excellent neck, proper 
shoulders, excellent ribcage, slightly low tailset, excellent catfeet, very outgoing, well presented. Joensuu KV 
12.8 Fernando Madeira Rodrigues, Portugali VAL ERI 1, PN1, VSP, CACIB. Nice type, nice head, she has 
a good neck, a bit straight on shoulders, I`d like to see better topline, nice tail, good angulation on rears, coat is 
ok. Vesilahti 18.8 Jens Martin Hansen, Tanska VET ERI 1, PN1, VSP, ROP-veteraani. 8 years old veteran 
bitch still going strong, feminine head, typical expression, correct bite, beautiful neck and shoulder, good 
topline, good hindquarters, well-bodied, moves still very well with drive, the coat is not in top condition, good 



temper. Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara VET ERI 2, PN3. Erinomaista tyyppiä oleva miellyttävä 
veteraani, kauniit mittasuhteet päässä ja rungossa, hyvä pitkä pää, oikea ilme, hyvät korvat, hyvin kulmautunut 
takaosa, hyvä leveys eturinnassa, kaunis ylälinja, liikkuu hiukan kapeasti takaa, sivuaskeleessa on oikea 
ulottuvuus, esitetään kauniisti. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta VAL ERI 2, PN4. Erinomainen tyyppi, 
voimakas feminiininen pää, hyvä kaula, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, vahva luusto, hyvä 
runko, köyristää hieman selkäänsä, erinomainen karva ja luonne, liikkuu hyvin. Jyväskylä KV 17.-18.11 
Miklos Levente, Unkari VET ERI 1, ROP-veteraani. 8,5 years old bitch in good condition, good head, 
correct building, free movement, rear goes too narrow, quality of coat should be better. Helsinki KV, 
VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska VET ERI 1, ROP-veteraani. 8,5 year old veteran bitch 
of excellent quality in excellent condition, nice feminine head, good expression, scissor bite, excellent neck, 
good shoulder, straight upright upper arm, enough forechest, excellent well developed body, well muscled 
loin, good tailset, little open angulation behind, excellent movement for veteran, sound and free, narrow 
behind. 
 
MAWREDD TARADR Y COED  
FIN47677/03 s. 5.11.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen KÄY ERI 1, PN3, VARA-SERT. Toivoisin enemmän pituutta, 
hyvärakenteinen, "pikkusievä", hyvä pään tyyppi, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, takaosa saisi olla 
paremmin kulmautunut, liikkuu ok. Puumala 28.7 Hannele Jokisilta KÄY EH 1. Erittäin narttumainen 
kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, toivoisin voimakkaammat kulmaukset eteen ja taakse, kokoon nähden sopiva 
luusto, lyhyt voimakas runko, oikealaatuinen karva, joka tänään kovin lyhyt, rauhallinen luonne, liikkuu 
hyvin. Riihimäki 12.8. Paul Stanton, Ruotsi KÄY ERI 1, PN2, SERT. Medelstor tik, välbalanserad, mycket 
vackert uttryck, utmärkt pigment, stark hals, passande benstomme, tillräcklig förbröst, välutvecklad bröstkorg, 
något brant kors, annars goda vinklar fram och bak, utmärkt sidorörelser, aning brett fram, något ljus i ögonen, 
ej i bästa päls dock av bra kvalitet, bra resning. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska KÄY ERI 3, VARA-
SERT. A nice bitch, good size and proportions, feminine head and expression, nice topline, could have a little 
better shoulder layback, shown today in a little too much weight, excellent mover. Lahti KV 27.-28.10 Elena 
Ruskovaara KÄY ERI 1. Feminiininen oikean mallinen, vankka narttu, jolla hyvä ylälinja, sopiva luusto ja 
kaunis ilmeikäs pää, pysty lapa, muuten hyvät raajojen kulmaukset, tilava runko, joustavat ulottuvat 
sivuliikkeet ja hyvä voima taka-askeleessa, hyvä esiintyjä. Lahti 3.11 Jouko Leiviskä KÄY EH 2. Hyvät 
mittasuhteet omaava vankkarunkoinen, hyvä kaula, suorahkot lavat, takakulmaukset voisivat olla 
voimakkaammat, sievä pää ja ilme, tilava runko, hieman löysässä kunnossa, löysä kunto häiritsee liikettä. 
Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta KÄY ERI 2. Erinomainen tyyppi, hyvä pää, riittävä kaula ja kulmaukset, 
sopiva luusto, voimakas runko, hyvät takakulmaukset, ajoittain takakorkea, hyvä luonne, liikkeessä selkälinja 
paranee, liikkuu hyvin. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska KÄY EH 1. 4 
year old bitch of very good quality, feminine head, very tight scissor bite, would like more neck, good 
shoulder, a little straight short upper arm, ok forechest, compact well developed body, sloping loin, open knee 
and hock angulation, unreluctant too trot when moving, narrow behind, nice colours. 
 
MAWREDD TES 
FIN47675/03 s. 5.11.2003 i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da 
Näyttelyt: Korpilahti 1.4 Paavo Mattila KÄY EH 1. Hieman lyhyeltä vaikuttava narttu, otsapenger saisi olla 
selvempi, hyvä kaula, sopivan voimakas runko, hyvä ylälinja, hieman lyhyt lantio, kulmauksia voisi olla 
enemmän, hyvä karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen 
KÄY H. 3,5.vuotias, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan erittäin hyvä, sievä narttu, jolla tasapainoinen 
raajaluusto, kaunisilmeinen pää, kuono voisi olla hieman vahvempi, hyvä purenta, korvat ok, turhan pysty 
kaulan kiinnitys ja jyrkkä lantio, voisi olla paremmin kulmautunut, sievät käpälät, erinomainen runko, liikkuu 
tänään kovin leveästi takaa ja löysästi edestä ja sivuliike voisi olla pidempää ja voimakkaampaa, iloinen 
luonne. Joensuu 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi KÄY ERI 2, PN4. Very feminine, 3 years old, showing good 



condition, could have a little more substance all over, scissor bite, well set ears of correct form, medium length 
of neck, proper shoulders, could carry a stronger topline, excellent reach and drive when moving. Valkeala 
11.11 Hannele Jokisilta KÄY EH. Sopivan kokoinen, pienehkö pää missä turhan suuret silmät, hyvä kaula ja 
selkälinja, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, eturinta saisi olla selvempi, riittävä luusto, litteä runko, taka-
askel saisi olla pidempi, hieman leveä edestä. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari KÄY EH 4. 
Too square bitch, typical head, straight back, deep chest, short body, correct angulation, free movement. 
 
MAWREDD UNPLYGRWYDD  
FIN21532/06 s. 11.3.2006 i. Julita Royal Reveller e. Mawredd Rhosyn 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen JUN H. Saisi olla luonteeltaan rohkeampi, kallo liian leveä, hyvä 
kuonon profiili, erittäin leveä edestä, hyvä rungon malli, löysät kyynärpäät, seistessä hyvä ylälinja, hyvä 
takaosa, ryömii eteenpäin, väriltään kovin tummanpuhuva. Simpele 21.4 Elena Ruskovaara JUN H. Vahva 
narttu, jolla melko voimakas pää ja luusto, tasapurenta, antaa tässä kehitysvaiheessa hiukan matalaraajaisen 
vaikutelman, hyvä huulilinja ja kuono-osa, hieukan järeä kallo, hyvät takakulmaukset, erittäin syvä ja jo nyt 
erittäin kehittynyt rintakehä, sopivasti etukulmauksia, liikkuu erittäin sujuvalla sivuaskeleella, mutta ei 
selkeästikään nauti esiintymisestä, saisi antaa paljon avoimemman ja itsevarmemman vaikutelman ja kantaa 
itsensä paremmin. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Miehikkälä 12.8 Kati Huovila SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Erittäin 
rauhallinen ja ujon oloinen narttu, joka ei ollut kiinnostunut muusta porukasta. Hyväksytty. Haku ja laukaus: 
Ulla pinkaisi vauhtiin irti päästyään ja teki hakulenkkiä enemmän ohjaajan edessä kuin sivussa. Pysähtyy ja 
jatkaa laukauksesta. Käskystä kytkettäväksi. Hyväksytty. Jäljestys: Ohjaten jäljelle. Ulla jäljestää maa- ja 
ilmavainulla reippaasti aaltoillen jäljen molemmin puolin. Kulma tarkistaen, kania haisteli. Hyväksytty. 
Vesityö: Reippaasti veteen, kauhoen vettä, riistapukki suuhun ja pudotus kalliorannalle ohjaajan käteen. 
Hyväksytty. Tottelevaisuus: “Pientä hiomista vaja”. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Pari on tehnyt 
“metsätöitä” aikaisemminkin. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
MAWREDD USTUS HEDDWCH 
FIN21533/06 s. 11.3.2006 i. Julita Royal Reveller e. Mawredd Rhosyn 
Näyttelyt: Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska NUO H. Feminine head and good expression, correct bite, 
good neck and topline, needs more chest for her age, could carry a bit more weight good bone, nice tailset, 
excellent coat condition, moves today high on rear.  
 
MAXBERRY`S APPLE 
FIN23485/04 s. 9.4.2004 i. Sweetie-Pie Famoso e. Korpinotkon Ciccioline 
Tottelevaisuuskokeet: Rauma 1.9. ALO3, 128 p. (luoksepäästävyys 9,5, paikalla makaaminen 0, seuraaminen 
kytkettynä 8, seuraaminen taluttimetta 7,5, maahanmeno seuraamisen yhteydessä 6, luoksetulo 7,5, seisominen 
seuraamisen yhteydessä 7,5, estehyppy 8, kokonaisvaikutus 7) 
 
MCTWISTER`S RED SUNRISE  
FIN24130/04 s. 25.3.2004 i. Wesper Oliver Stone e. Iiris 
Näyttelyt: Kokkola KV 14.-15.7 Bertil Lundgren, Ruotsi KÄY ERI 1, PN2, SERT, FIN MVA, VARA-
CACIB. Bra storlek och proportioner, välformat huvud, bra hals och skuldra, välvinklad, välkroppad, fin 
rygglinje, rör sig med bra steg, något vid i fronten, bra benstomme, ej i bästa päls, men av god kvalitet.  
Tottelevaisuuskokeet: Uusikaarlepyy 9.9. V. Kinnunen ALO0, 48,5 p. (luoksepäästävyys 10, paikalla 
makaaminen 9,5, seuraaminen kytkettynä 5, seuraaminen taluttimetta 0, maahanmeno seuraamisen yhteydessä 
0, luoksetulo 0, ohjaaja keskeytti.) 
 
MELODY  
FIN24998/04 s. 31.3.2004 i. Twigle Infinity e. Alexway`s Lola 



Näyttelyt: Iisalmi 26.-27.5 Hans v.d. Berg, Alankomaat AVO ERI 1, PN2, VARA-SERT. Excellent in type, 
good size, is nice in head shape, ears too big, nice eyes, good front and rear, good topline, good tailset, 
excellent coat texture, very nice on the move. Kuopio 4.-5.8 Rita Rayniers, Belgia AVO ERI 1, PN1, SERT, 
ROP. 3 years, excellent type, good size, feminine head, correct bite, slightly weak underjaw, good topline but 
slightly weak in back, enough forechest, nice brisket, good coat texture, moves well, slightly open in elbows.  
 
MILFEDDYG LAFANT 
FIN16677/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Näyttelyt: Lappeenranta 8.-9.4 Johan JuslinAVO H. Raajaksa, kevytliistoinen, jolla puutteellinen eturinta, 
erittäin kaunislinjainen pää, litteä runkoinen, hyvä hännän kiinnitys, niukat polvikulmaukset, hyvä turkki, 
iloinen luonne, hyvät sivuliikkeet. Simpele 21.4 Elena Ruskovaara AVO EH 2. Erittäin feminiininen, 
ikäistään nuoremmalta vaikuttava narttu, hyvät mittasuhteet, raajaluusto voisi olla vahvempi, hiukan 
pitkävarpaiset käpälät, kaunis ilme, hyvä kallo-osa, kuono-osa voisi olla vahvempi, voimakkaasti kulmautunut 
takaosa, niukat etukulmaukset, puutteellinen eturinta, hyvän mallinen, taakse ulottuva rintakehä, liikkuu 
erinomaisen hyvin sivusta ja takaa, etuliike saa vahvistua, erinomainen häntä, tyypillinen käytös. Hyvinkää 
6.10 Jessie Madsen, Tanska KÄY EH. Correct size, feminine head and expression, nice eye shape and 
colour, nice neck and topline, well angulated front and rear, nice coat, nice mover who carries herself well. 
Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara KÄY ERI 2. Oikean mallinen, erittäin feminiininen narttu, joka 
vaikuttaa ikäistään nuoremmalta rungoltaan ja pään vahvuudelta, kaunis ilme ja hyvä kallo, vielä tyhjä edestä, 
hyvin kulmautunut takaosa, niukempi etuosa, erinomainen ylälinja, seistessä ja liikkeessä, yhdensuuntaiset 
takaliikkeet ja tehokkaat ulottuvat sivuliikkeet, miellyttävä käytös ja esiintyminen. Valkeala 11.11 Hannele 
Jokisilta KÄY EH 3. Miellyttävä narttumainen kokonaisuus, hyvä pää, riittävät etukulmaukset, eturinta 
puuttuu, sopiva luusto, hyvä runko, riittävät takakulmaukset, hyvä karva, hyvä luonne, liikkuu kerien edestä 
muuten hyvin. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Mikkeli 1.9 Riitta Vilkman SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen 
ja ystävällinen. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Aluksi suppeahko haku, joka laajeni loppua kohden. Koira vaati 
ohjausta metsässä. Hyväksytty. Jäljestys: Maavainuista jälkitarkkaa jäljestämistä. Kaato kiinnosti. Hyväksytty. 
Vesityö: Ui halukkaasti. Nouti ja luovutti pukin. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hyvä tottelevaisuus. Hyväksytty. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hyvää yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
MILFEDDYG LLAFUR  
FIN16682/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Pöytyä 20.5 Krister Mattson AVO3, 26 pist (a/3, b/4, c/4, d/10, e/3, 
f/2), laukauksen sieto: hyväksytty. Koira hyvin jäljelle, kreppien osuus ohjattuna, ensimmäinen osuus hyvin 
puoleen väliin, jolloin koira poistuu määrätietoisesti isolle tarpeelleen, mutta palaa takaisin suoritettuaan 
tarpeensa. Ensimmäisen kulman selvittää hyvin merkaten makauksen. Toinen osuus hyvin, mutta ennen 
kulmaa alkaa puurtava työskentely, jonka seurauksena tuomitaan kaksi perättäistä hukkaa. Toisen kulman 
selvittää hyvin merkaten makauksen, mutta kolmannen osuuden alussa alkaa taas kierrellä selvittäen kuitenkin 
kolmannen osuuden itsenäisesti kaadolle, jossa nuuhki kaatoa. 
Näyttelyt: Korpilahti 1.4 Paavo Mattila KÄY ERI 1, PN2, SERT. Kaunis, sopusuhtainen narttu, 
kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, hyväasentoiset raajat, erinomainen karva, hyvä ylälinja, 
liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. Teuva 22.4 Leila Kärkäs KÄY EH 1. Hyvät mittasuhteet rungossa, pää 
saisi olla kauttaaltaan hieman pidempi, hieman pyöreyttä silmissä ja turhan voimakkaat posket, kevyt alaleuka, 
hyvä runko ja tasapainoinen rakenne, erittäin hyvä karva, takaliike saisi olla tehokkaampi, hyvä 
yhdensuuntainen etu- ja taka-askel, miellyttävä luonne. Somero 6.5 Paula Rekiranta KÄY EH 1. Erittäin 
hyväntyyppinen narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, hyvä kallo, kuono-osa voisi olla hieman pidempi ja 
voimakkaampi, hyvä kaula, pystyt lavat ja olkavarsi, hyvä rintakehä, hieman lyhyt lantio ja niukka 
polvikulmaus, hyvä turkin laatu, yhdensuuntaiset liikkeet. Lohja 3.6 Rune Fagerström KÄY ERI 3. 2-
vuotias, riittävä koko, kaunis feminiininen pää, hyvä ilme, hyvät korvat, kaunis kaula, niukka eturinta, pysty 



olkavarsi, hyvä rinnan syvyys, mutta kylkien tulee vielä pyöristyä, tiivis lanne, riittävät takakulmaukset, 
kokoon sopiva luusto, käpälät saisivat olla tiiviimmät ja ranteet vahvemmat, liikkuu hyvällä askelpituudella, 
erinomainen väri. Hämeenlinna 16.-17.6 Hannele Jokisilta  KÄY ERI 1, PN2, SERT. Erittäin hyvä 
narttumainen kokonaisuus, päässä hyvät mittasuhteet, mutta kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä 
ilme, riittävä kaula, riittävät etukulmaukset, sopiva luusto, hyvä runko sivusta, mutta voisi olla hieman 
täyteläisempi, riittävät takakulmaukset, hyvä karva, erinomainen luonne, liikkuu hyvin. Saarijärvi 30.6 Vera 
Smirnova, Viro KÄY EH 2. Erittäin hyvä tyyppi, sopiva koko, hyvä luusto, kaunis pää ja ilme, toivoisin 
pidemmän kaulan, vahva selkä, hyvä runko, toivoisin enemmän kulmauksia eteen ja taakse, tehokkaat liikkeet. 
Pori KV 28.-29.7 Refet Hadzic, Bosnia- Herzegovina KÄY ERI 2, SERT, FIN MVA. Medium size, short, 
good expression, correct bite, strong bones, a bit soft feet, correct topline, well fixed, shoulders, good 
temperament and coat. Turku 4.-5.8 Antonio Di Lorenzo, Italia KÄY ERI 1. Correct size, very good 
proportions and bones, shoulder and croup, typical tail, excellent chest, the hindquarters could have more 
angulations, anyway strong in movement, excellent coat, feminine expression, very good movement. Heinola 
19.8 Olga Kuprianova, Venäjä VAL ERI 1, PN1, VSP. Arvostelu venäjäksi. Äetsä 8.-9.9 Lilian Hanniste, 
Viro KÄY ERI 1, PN3. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, pitkät korvat, hyvä 
selkälinja ja häntä, riittävä eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, vapaa liikunta. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, 
Tanska VAL ERI 3. Good size, nice head with sweet expression, correct bite, nice neck and topline, a little 
loose in elbows and could be more developed in chest, nice tailset, very nice mover. Helsinki KV, 
VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska VAL ERI 3. 2,5 year old champion bitch of excellent 
quality, well chizzled feminine head, dark eyes, scissor bite, could have more neck, little short upright upper 
arm, enough forechest, compact well developed body, good loin and tailset, little open angulation behind, free 
sound mover, a little short step in front. 
  
MILFEDDYG LLEBAN  
FIN16681/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Näyttelyt: Lappeenranta 8.-9.4 Johan JuslinAVO H. Melko hyvät rungon mittasuhteet, epävarma etuosa, 
löysät kyynärpäät, kapea runko, hyvä raajaluutos, liian korostunut otsapenger, pään linjat saisivat olla 
pidemmät, löysää nahkaa päässä, kinnerahdas, voimaton taka-askel, hyvä turkki. Simpele 21.4 Elena 
Ruskovaara AVO EH 1. Oikea tyyppi, hyvät mittasuhteet ja selvä sukupuolileima, erittäin kaunis pitkä pää, 
hyvä otsapenger ja kaunis huulilinja, hyvä ilme, sopiva luusto, erittäin hyvä takaosa, tarpeeksi kulmauksia 
edessä, vielä hieman litteä rintakehä, hyvä etuaskel, saisi liikkua joustavammalla taka-askeleella, takaliike ei 
tänään aivan puhdas. Elimäki 6.5 Marjo Jaakkola AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, 
turhan suora ylälinja, eturinta puutteellinen, sopiva luusto, rungon tulee vielä täyttyä, riittävät kulmaukset, 
liikkuu ok, joskin etuaskel saisi olla ulottuvaisempi, hyvä luonne. Sulkava 27.5 Ritva Raita AVO ERI 1, 
PN1, SERT, ROP. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla hyvä ilmeikäs pää, hyvä purenta, hyvät kulmaukset 
sekä edessä että takana, liikkuu kaikin puolin hyvin. Puumala 28.7 Hannele Jokisilta AVO ERI 1, PN1, 
SERT, VSP. Erinomainen, erittäin feminiininen kokonaisuus, hyvä pää, hyvä kaula ja selkälinja, riittävät 
etukulmaukset, sopiva luusto, aavistuksen pitkä mutta syvä runko, hyvät takakulmaukset, erinomainen karva, 
hyvä luonne, hieman turhan kierivä selkä liikkeessä, liikkuu kuitenkin hyvin. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, 
Tanska AVO ERI 2, PN3. Very well put together, feminine head and expression, correct bite, nice neck and 
topline, well angulated front and rear, nice tailset, wonderful temperament, nice mover who carries herself 
well. Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara AVO EH 2. Feminiininen, sopivaluustoinen narttu, joka voisi 
olla mittasuhteiltaan kootumpi, kaunisilmeinen nartunpää, runko saa vielä täyttyä, tasapainoisesti 
kulmautuneet raajat, hyvä ylälinja, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta epäpuhtaasti takaa, voisi käyttää 
polviaan paremmin, reipas esiintyjä, iloinen käytös. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Elimäki 2.9 Anu Kokkarinen SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Hertta on 
kiltti, iloinen ja kiinnostunut muista koirista ja ihmisistä. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Hertta ei tänään lähde 
hakuun, vaan pyörii ohjaajan jaloissa. Ampumisesta Hertta ei välitä vaan jatkaa pyörimistä ohjaajan jaloissa. 
Isolla porukalla metsän harjoittelemaan, niin hyvä tulee. Hylätty. Jäljestys: Varma, maa- ja ilmavainuinen 



jäljestys. Kulman jälkeen iso tarkistuslenkki, palasi itsenäisesti jäljelle. Hyvä, reipas suoritus. Hyväksytty. 
Vesityö: Empii hetken, sitten lähtee uimaan. Tuo ukin rantaan. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hertta on kiltti ja 
tottelevainen koira. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hyvää, vähäeleistä yhteistyötä. 
Kokonaisarvostelu: Hylätty. Miehikkälä 12.8 Veli Nurminen SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Rauhallinen, hyvin ihmisiin ja koiriin suhtautuva narttu. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Suppeaa hakua. Koira 
ei erkane. Arkaa liikkumista, tukautuu ohjaajaansa. Paljon käyttää vainua, tukeutuu ohjaajaansa liikaa. 
Laukauksesta pysähtyy ja haku jatkuu suppeana. Hylätty. Jäljestys: Hyvin jäljen päällä kulkevaa varmaa 
hakua. Kulma tarkasti. Kaato kiinnostaa. Nuuhkii kania. Hyvä jälkikoira. Hyväksytty. Vesityö: Varovasti  
veteen, ui hyvin. Tuo riistapukin rantaan. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hyvä muuten mutta hakuosuudella ei 
erkane. Hylätty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Kaikki muu toimii mutta hakuosuus vaatii harjoitusta. Muuten 
hyvä koira. Kokonaisarvostelu: Hylätty. Mikkeli 1.9 Riitta Vilkman SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Rauhallinen ja ystävällinen. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Koira lähti hyvin liikkeelle haun aluksi. Sieltä 
tultuaan pyöri ohjaajan jaloissa. Ei pelännyt laukausta. Hylätty. Jäljestys: Melko tarkkaa, hyvä vauhtista, maa- 
ja ilmavainuista jäljestämistä. Kaato kiinnosti. Hyväksytty. Vesityö: Ui halukkaasti. Nouti ja luovutti pukin. 
Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hyvä tottelevaisuus. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hyvää 
yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
MILFEDDYG LLEWPART FIN MVA 
FIN16680/05 s. 16.2.2005 i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen KÄY ERI 2. Erittäin hyvärunkoinen narttu, hyvä pään tyyppi, kaunis 
kaula, hyvä ylälinja ja takaosa, pehmeät ranteet, tekee hieman matalan vaikutelman, liikkuu ok, hieman korkea 
kinner. Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen KÄY ERI 1, PN1, SERT, FIN MVA, ROP, RYP4. Erinomaista 
tyyppiä oleva kaunis narttu, jolla hyvä sivuliike, riittävä raajaluusto, kaunis pää ja ilme, erinomainen ylälinja, 
hyvä turkki ja runko, esiintyy ja esitetään erittäin hyvin. Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt VAL ERI 2, 
PN4. Erittäin hyvän tyyppinen, sopusuhtainen, tasapainoinen kokonaisuus, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä 
turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, ihastuttava luonne. Helsinki KV 19.-20.5 Göran Bodegård, Ruotsi 
VAL ERI 1, PN3, VARA-CACIB. Feminine well balamved bitch, with sweet head, excellent neck, a bit 
straight in upper arm, could have some more forechest, would like some more angulations in rear, and a bit 
lower in hocks, moves well, typical tail carriage. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VAL ERI 2. 
Well made bitch with very good angulation, her movement was correct, she was covering the ground, 
balanced topline, good ribcage, short couple, typical head, her tailset and carriage was excellent. Karjaa KV 
1.7 Hans v.d. Berg, Alankomaat VAL ERI 2, PN2, VARA-CACIB. Nice in type, excellent in bone and 
substance, head is a bit fine in muzzle, good earset, nice eye, good forechest, nice feet, excellent body, strong 
hindquarters and a good croup, dark colour, moved with drive, a bit loose in front. Tervakoski KV 25.-26.8. 
Harri Lehkonen VAL ERI 1, PN2, VARA-CACIB. Reippaasti esiintyvä, hyvän kokoinen, tyypiltään 
erinomainen narttu, miellyttävä pää, hyvät kulmaukset, tyypillinen ylälinja, kaunis turkki, liikkuu pitkällä 
hyvällä askeleella. Hyvinkää 16.9 Raija Tammelin VAL ERI 2, PN2. Erittäin hyvä tyyppinen, kauniit 
ääriviivat, lempeä ilme ja kaunis pigmentti, suippo kuono, erittäin hyvä ylälinja, sopiva runko, hyvä luusto ja 
takakulmaukset, hyvät sivuliikkeet, kaunis väri, oikein hyvä karva, miellyttävä luonne. Hyvinkää 6.10 Jessie 
Madsen, Tanska VAL ERI 2. Very nice bitch with good proprotions, feminine head, would prefer bigger eye, 
well set ear, nice neck and topline, well angulated front and rear, good coat structure, very nice mover, carries 
herself well. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari VAL ERI 2, PN3. Elegant bitch, nice head, 
slighlty soft back, slipping croup, deep chest, stands parallel, too straight upper-arm, rear good angulation, free 
movement. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska VAL ERI 2, PN4. Almost 3 
year old champion bitch of excellent quality, well chizzled feminine head, dark eyes, scissor bite, excellent 
neck, a little straight upper arm, good forechest, excellent well developed body, slightly long, excellent loin, 
good tailset, good angulation behind, free and sound mover, nice temper. 
 
MILFEDDYG NEFOLAIDD 



FIN13494/07 s. 6.1.2007 i. Luckystone`s Double Trouble e. Milfeddyg Gwisgi 
Näyttelyt: Joensuu 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi PEK 1. Nice looking, 7 months old, very feminine all 
over, pretty head, scissor bite, needs to get more self confidence, clean neck and shoulders, correct in 
proportions, well angulated behind.  
 
NEW DESIGN`S GOLDEN RULE  
FIN30773/03 s. 28.5.2003 i. Eastfarm`s Blue Seven Seas i. New Design`s Cayenne Pepper 
Näyttelyt: Pello 21.-22.7 Moa Persson, Ruotsi AVO EH 1. Myckte god typ och storlek, välformad huvud, 
korrekt uttryck, kunde ha bättre nospigment, bra bröstkorg, normalt vinklad fram, knappt bak, fina ben och 
tassar, utmärkt bröstkorg, ryggen lite plan, behöver mer självförtroende.  
 
NEW DESIGN`S POWER BASE 
FIN27329/05 s. 17.4.2005 i. Rocbee Ultra Speedy e. Eastfarm`s Endless Light 
Näyttelyt: Ilomantsi 14.1 Raija Tammelin AVO EH 1. Feminiininen, aavistuksen lyhytrunkoinen, hieman 
erisuuntaiset pään linjat, kuono voisi olla hieman täyteläisempi, kaunis kaula, seistessä hyvä selkä, luisu lantio, 
rintakehä voisi olla hieman tilavampi, sopiva luusto, hieman kapea reisi, niukat kulmaukset, saisi liikkua 
hieman paremmalla takapotkulla ja jäntevämmin edestä, miellyttävä luonne ja kaunis karva.  
 
NEW DESIGN`S QUEEN OF PARADISE  
FIN38882/05 s. 17.6.2005 i. Rocbee Ultra Speedy e. New Design`s All My Life 
Näyttelyt: Alavus 20.1 Markku Santamäki NUO EH 2. Sopivan kokoinen, kohtalaisen hyvä pää, pitkä 
kaula, joka voisi olla vahvempi, oikea selkälinja ja vatsaviiva, riittävä luusto ja hyvät käpälät, jonkun verran 
kaartunut hännän pää, käyttäytyy ja liikkuu hyvin.  
 
NORTH MAIDEN`S GLAMOURESS  
FIN17741/02 s. 16.2.2002 i. Rocbee Niles Smiles e. North Maiden`s Citronelle  
Näyttelyt: Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen AVO EH 4. Kookas, mittasuhteiltaan oikea narttu, kuono-osan 
tulisi olla täyteläisempi, muuten hyvä pää, hyvä kaula, eturinta ja runko, hieman luisu lantio, hyvä raajaluusto, 
hyvät takakulmaukset, karvapeite ei parhaassa näyttelykunnossa, saisi liikkua pidemmällä askeleella, esitetään 
hyvin. Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko Rotner, Slovenia AVO EH 4. Need more temperament & moving, 
good size, enough strong head, need more hair, good chest & front, should be stronger in shoulder, need more 
moving. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari AVO ERI 1. Substancefull bitch, too good 
condition, typical head, straight back, slooping croup, deep chest, stands correct, drivefull movement, in front 
feet turn in, quality of coat should be better. 
 
OLEAGINOUS SAMANTHA  
FIN16942/05 s. 11.2.2005 i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee Eternal Love  
Näyttelyt: Lappeenranta 8.-9.4 Johan JuslinAVO EH 1. Oikeanmallinen mittasuhteiltaan, rodunomainen 
ylälinja seistessä ja liikkuessa, pitkät pään linjat, ei riittävän jalo pää, puhumattakaan sukupuolileimasta, hyvä 
kaula, oikeanmuotoinen runko, liikkuu hyvin sivusta, hyvä turkki, ujo. Hamina 13.5 Vera Smirnova, Viro 
AVO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Erittäin hyvät tyyppi, hyvä luusto, hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, 
kaunis kaula, toivoisin enemmän eturintaa, hyvä rintakehä ja takaosa, hyvät kulmaukset edessä ja takana, 
kaunis turkki, tehokkaat liikkeet. Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, Italia AVO EH 4. La testa discreta, spalla 
poco anglata, la linea dorsale non e corretta, arti con discrtea ossatura, buono il mantello, poco corretto il 
movimento.  
 
OLEAGINOUS SUPREME LOVE  
FIN16938/05 s. 11.2.2005 i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee Eternal Love  
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat NUO ERI 1. Almost 2 years old, excellent type, 



neck has been too heavily shaved, nice head and expression, well angulated, good ribcage, slightly sloping 
croup, good coat and tail, movement needs to tighten, she is out at elbows. Kokkola 31.3 Saija Juutilainen 
AVO H. 2-vuotias, hyvät rungon mittasuhteet omaava nuori narttu, jolla on sopusuhtainen raajaluusto ja hyvä 
runko, kaunisilmeinen pää, varsin hyvä kallo-osa, hyvä purenta ja huulilinja, vielä runsaasti löysää 
kaulanahkaa, hyvät vahvat käpälät, niukasti kulmautunut sekä edestä että takaa ja lantio turhan jyrkkä, hyvin 
kaunis väritys ja karvapeite erinomaisessa kunnossa, iloinen luonne, liikkuu takaraajat rungon alla ja kovin 
ahtaasti, vielä leveä ja löysä, kaipaa aikaa vakiintuakseen. Alajärvi 1.4 Raija Tammelin AVO H. Vankka, 
hieman voimakaspäinen narttu, pää oikean tyyppinen, joskin voisi olla hieman kuivempi ja matalampi, pyöreät 
silmät häiritsevät ilmettä, kaunis kaula, hyvä rintakehä, jyrkkä lantio ja kapea reisi, niukat kulmaukset, 
liikkeessä lanne köyristyy, hyvä askelpituus, liikkuu pihtikintereisesti takaa ja edestä avoimin kyynärpäin, 
hyvä karva ja väri, hyvä luonne. Vaasa KV 14.-15.4 Petru Muntean, Romania AVO ERI 1, PN4, VARA-
SERT. 2 years old female, good type, correct head and bite, correct body structure, good angulation in front, 
could be better angulated in stifle level, coat and pigmentation are correct, correct in movement. Teuva 22.4 
Leila Kärkäs AVO EH 1. Iloisesti esiintyvä narttu, jolla turhan paljon huulia, muuten hyvä pää, pystyt 
olkavarret, riittävät takakulmaukset, hieman luisu lantio, köyristää lanneosaansa jonkin verran liikkeessä, 
runkoa saa vielä tulla lisää, hieman lyhyt etuaskel, muuten hyvä liike. Kaustinen 19.5 Paavo Mattila AVO 
EH 1. Mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvänmallinen pää, kaunis kaula, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, 
sopivan vahva runko, köyristää likkaa lanneosaansa, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. 
Kangasniemi 9.6 Karlo Bala, Serbia AVO ERI 1, PN4. 2,5 years old female, typical head, good backline, 
correct leg angulations, beautiful coat, good moving and handling. Saarijärvi 30.6 Vera Smirnova, Viro 
AVO EH 1. Erittäin hyvä tyyppi, vahva luusto, oikean muotoinen, mutta hieman raskas pää, kaunis kaula, 
hyvä selkälinja, toivoisin enemmän eturintaa, tilava rintakehä, vahva takaosa, hieman löysät etuliikkeet, hyvät 
sivuliikkeet. Kokkola KV 14.-15.7 Bertil Lundgren, Ruotsi AVO EH 2. Bra storlek och proportioner, 
välformat huvud, bra hals, framskjuten skuldra, välkroppad, stark rygg, men skjuter upp länden p.g.a. det 
branta korset som också gör henne underställd, välvinklad bak, rör sig lite trångt bak, bra benstomme och päls. 
Joensuu 11.8. Laurent Pichard, Sveitsi AVO EH 2. 2,5 years, could be little more feminine all over, proper 
breed type, correct head, scissor bite, clean neck and shoulders, slightly loose in elbows, excellent ribcage, 
proper tailset, strong hindquarters, medium angulation, could carry stronger topline, well presented bitch, too 
soft in topline. Joensuu KV 12.8 Fernando Madeira Rodrigues, Portugali AVO ERI 1, PN4, SERT. Nice 
head, good neck, could have a little bit better front up on arms, back is a bit roached, I´d like to see better coat. 
Kouvola 18.8. Paula Rekiranta AVO EH 1. Kookas, mittasuhteiltaan oikea narttu, joka esitetään tänään 
hieman löysässä kunnossa, hyvä pään malli, hieman pyöreät silmät, hyvät silmät, hieman suora olkavarsi, 
hyvin kaareutuneet kyljet, hieman lyhyt ja luisu lantio, vahva luusto, kaunis turkki, hyvä luonne, liikkuu 
hyvin, mutta liikkeessä pehmeä selkä. Heinola 19.8 Olga Kuprianova, Venäjä AVO ERI 1. Arvostelu 
venäjäksi. Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko Rotner, Slovenia AVO ERI 1, PN3, VARA-SERT. Strong 
compact bitch, quality hair & good pigment, strong head, elegant neck, enough strong topline, good angulated, 
excellent represented, should be better in croupe. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Kovjoki 4.8 Tiina Karlström SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Riehakkaan energisesti ympäristöönsä suhtautuva koira. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Vahvasti ohjaajansa 
innostamanakaan koira ei viihdy hakutyöskentelyssä. Laukauksesta jatkaa samaan tahtiin. Hylätty. Jäljestys: 
Kauniin rauhallinen suoritus, joka alusta loppuun kaunista katseltavaa. Hyväksytty. Vesityö: Rauhallisen 
suoraviivaisesti veteen, josta riistapukki nouetaan rantaan ohjaajan ulottuville. Hyväksytty. Tottelevaisuus: 
Toteuttaa hyvin ohjaajansa toiveet. Kaikialla muulla paitsi hakuosuudella... Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Mukava pari, jonka jäljestystyöstä jäi erityisen mukava muistikuva. Kokonaisarvostelu: 
Hylätty. Ruovesi 2.9 Tero Mettälä SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Reipas ja mukava koira, jonka häntä 
heiluen tervehtii muut koirat ja ihmiset. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Alussa Eevi tekee pidemmän lenkin, 
mutta huomattuaan, että metsässä ollaan, peli meneekin jännittäväksi. Koiraa kiinnostaa kyllä metsän hajut ja 
se käyttääkin tehokkaasti nenäänsä ilmavainuisesti. Rohkeus ei kuitenkaan vielä riitä irtoamaan ohjaajasta 
itsenäiseen hajuun. Laukauksesta lamaantuu ja loppumatka edetään pääosin ohjaajan takana. Tulee ensi 



käskystä luo ja antaa kytkeä itsensä. Hylätty. Jäljestys: Rauhallinen, ohjattu lähtö, jonka jälkeen erittäin 
tarkkaa, pääosin maavainuista jäljestystä kaadolle asti. Kaadon nuuhkii häntä heiluen. Hyväksytty. Vesityö: 
Muutaman kehoituksen jälkeen veteen, josta tuo pukin rauhallisin ottein ohjaajan käteen. Hyväksytty. 
Tottelevaisuus: Koira tottelee ohjaajaa moitteetta. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hyvin 
työskentelevä pari. Koira vain kaipaa lisää rohkeutta hakuun. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
RED FELLOW`S AMAZING ROSE  
FIN31518/06 s. 7.6.2006 i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Twigle Ivory Girl 
Näyttelyt: Tuusniemi 25.2 Paavo Mattila PEK 1 KP, ROP-pentu. Kaunis, sopusuhtainen pentu, kaunis pää 
ja kaula, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja, hyväasentoiset raajat, hyvä karva, liikkuu erittäin hyvin, 
miellyttävä käytös. Valkeala 3.3 Kirsti Louhi PEK 1 KP, ROP-pentu. Vahvaluustoinen, hyvät rungon 
mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvä pää, oikea purenta, hieman pyöreät silmät, melko voimakas otsapenger, 
hyvä kaula ja ylälinja, rodunomaiset kulmaukset, liikkuu vaivattomasti ja iloisesti, hieman pehmeä karva. 
Hirvensalmi 14.4 Paula Rekiranta JUN EH 2. Iloisesti esiintyvä nuori narttu, hyvä kallo, kuono-osa voisi 
olla pidempi ja täyteläisempi, hyvä kaula, täyteläinen eturinta, hyvin kehittynyt rintakehä, hieman lyhyt lantio 
ja kapea reisi, kaunis turkki, liikkuu kovin lyhyellä askeleella. Leppävirta 6.5 Ligita Zake, Latvia JUN ERI 
2, PN3. Nice bitch, correct proportions, very feminine head, good neck, good straight topline, excellent 
volume of body, very well angulated, moves ok. Suonenjoki 17.5. Hannele Jokisilta JUN ERI 1, PN2, 
VARA-SERT. Erinomainen, erittäin narttumainen kokonaisuus, päässä hyvät linjat, hyvä kaula, riittävät 
etukulmaukset, keskivahva luusto, hyvä runko ikäisekseen, hyvät takakulmaukset, hyvä karva, reipas luonne, 
liikkuu hyvin. Vehmaa 9.6 Valentina Ivanischeva, Venäjä JUN ERI 2, PN2, VARA-SERT. Long, enough 
strong, good head, neck, topline, too low tailset, good angulation bakc, would like to have stronger bone, 
excellent coat and showed well. Vehmaa 10.6 Ricky Lochs-Romans, Alankomaat JUN ERI 1, PN2, SERT. 
Lovely young girl, beaytiful type and condition, showing typical topline, very well angulated, likes to play 
when standing, moved very happy and free.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Mikkeli 1.9 Harry Vilkman SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyvä ja 
innokas, tekee mielellään tuttavuutta. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Ei irtoa hakuun. Kulkee ohjaajan perässä. 
Nuuskii jonkin verran maastoa. Paljn ohjausta vaativaa, ei kuitenkaan auta (ei pelkää laukausta). Kokemusta 
vaan lisää ohjaajalle ja koiralle. Hylätty. Jäljestys: Alkuun ei lähde etenemään, sitten edetään pieni matka, 
pysähtyy eikä etene. Siirrytään ohjataan eteenpäin (1 hukka) siitä puurtaen kaadolle jonka nuuskii. Hylätty. 
Vesityö: Ui mielellään, noutaa ja luovuttaa pukin. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Hyvät kaverukset keskenään. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
ROCBEE AURORA BOREALLS 
FIN15889/07 s. 27.1.2007 I. Standard-Bearer Gladiator e. Hammalgårdens Will To Please 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari JUN ERI 1, VSP-juniori. 9 month old, typical 
bitch, nice head, excellent top- & underline, stands correct, not enough free movement, the white colour 
should be cleaner. 
 
ROCBEE BEAUTIFUL DREAM FIN & LTU MVA, LTUV-05 
FIN18986/01 s. 8.3.2001 I. Amityvill's Xylitol e. Rocbee Up-To-Date 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Tervola 19.8 Kari Pinola AVO 3, 27 pist (a/4, b/6, c/6, d/6, e/3, f/2), 
laukauksen sieto: hyväksytty. Lähtee innokkaasti jäljelle. Melko jälkitarkkaa työskentelyä molemmin puolin 
jälkeä 1. osuudella jääden riistanjäljelle, josta palautus. 1. kulmalla nousee lintupoikue siivilleen ja koiran 
kiinnostus jälleen joudutaan tekemään palauttamalla jäljelle. Toinen osuus hyvää ripeävauhtista työtä ja toinen 
makaus merkaten ja kulma lähes suoraviivaisesti. Viimeisen osuuden lopulla pieniä pysähdyksiä. Jatkaa 
kuitenkin reippaasti kaadolle, joka kiinnostaa kovasti. Hyvä suoritus, jota tänään haittasi riistan läsnäolo. 
Rovaniemi 2.9 Kari Pinola AVO 1, 44 pist (a/6, b/11, c/9, d/10, e/3, f/5), laukauksen sieto: hyväksytty. 
Innokas tarkka lähtö. Reipasvauhtista paikoin tarkkaa maavainuista, lpaikoin ilmavainuista sik sak kuvioista 



työskentelyä. 1. makaus nopealla merkkauksella ja kulma pienellä tarkastuslenkillä. Toinen makaus merkataan 
hyvin ja kulmalla joutuu tekemään laajan tarkastuslenkin suunnan kuitenkin selvittäen. Kaadolle tulee hivenen 
sivussa, mutta löytää sen ja kaato tutkitaan tarkasti. Hyvä suoritus, joka vielä paranee, kun tarkkuutta saadaan 
lisää. 
 
ROCBEE CALAMITY JANE 
FIN44417/07 s. 4.9.2004 I. Don's Fly Me To The Mon e. Boniton De Luxe 
Näyttelyt: Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari AVO ERI 3. Substancefull bitch, typical head, 
slighlty soft back, good chest, in front stands right, rear little bit too straight, typical movement. 
 
ROCBEE CHEROKEE ROSE  
FIN44416/04 s. 4.9.2004 i. Don`s Fly Me To The Moon e. Boniton De Luxe  
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Rovaniemi 3.6. Kari Pinola VOI1, 41 pist (a/5, b/10, c/8, d/11, e/3, 
f/4), laukauksen sieto: hyväksytty. Omatoiminen rauhallinen lähtö. Paikoin melko tarkkaa, paikoin jäljen 
molemmin puolin polveilevaa työskentelyä. Makauksia kolme merkattiin, yhdellä vain nopea nuuhkaisu. 
Katkokulman selvittää helposti sekä kolmannen kulman. Toisella kulmalla laaja tarkastus. Kolmannella ja 
neljännellä osuudella näkyy jo helteen vaikutus ja eteneminen vaatii hieman kannustusta. Kaadon löytää ja on 
siitä kiinnostunut. Hyvä suoritus helteessä, joskin saisi tehdä hieman tarkempaa työtä. Rovaniemi 29.7. 
Jessica Järviniemi VOI0, laukauksen sieto: hyväksytty. Ruska-koiraa ohjataan jäljelle. Ruska etenee sopivaa 
vauhtia pääosin ilmavainua käyttäen, ensimmäinen osuus hyvää tarkkaa työtä aina ensimmäiselle kulmalle 
asti, jolla katko. Tämän oikaisee suoraan seuraavalle osuudelle. Toisen osuuden lopulla runsaasti pyörimistä, 
oikaisee toisen kulman reilusti kolmannelle osuudelle, josta ajautuu jäljen sivulle - 1. hukka. Uuden alun 
jälkeen tarkempaa jäljestystä aina kolmannen osuuden loppuun, josta koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä. 
Tämän jälkeen koiralla oli muuta mielessä, eikä uuden alun jälkeen päässyt tehtävästään kiinni. Koe 
keskeytetään. Makauksista ensimmäisen koiras merkkaa pikaisesti nuuskien, muut ohittaa. Rovaniemi 2.9 
Lea Foudilainen VOI0, laukauksen sieto: hyväksytty. Ruskalla rauhallinen lähtö. Työskentely samoin 
rauhallisesti etenevää. Ensimmäisen osuuden lopulla riistan hajut vievät mennessään. Tästä hukka. Toinen 
osuus sujuvasti etenevää jäljestystä. Ensimmäinen kulma oikeasitan. Toinen, katkokulma, ei selviä. Ruska 
jatka suoraan eteenpäin hukkaan saakka. Makauksista merkataan toinen. Kolmannella osudella määrätietoinen 
poistuminen jäljeltä, josta hukka ja koe keskeytetän. Ruska osoitti kyllä kykynsä jäljestää, mutta riistakin 
kiinnosti liiaksi. 
Näyttelyt: Pello 21.-22.7 Moa Persson, Ruotsi KÄY EH 2. Mycket god typ, välformat tikhuvud, lite öppna 
vinklar, lite plan överlinje, välkroppad, fin färg, ej i bästa päls, bred i rörelse fram, hasvid. Rovaniemi KV 
23.-24.6 Lena Stålhandske, Ruotsi KÄY EH 1. Bra storlek, mycket god typ, välformat huvud, korrekt bett, 
mörka vackra ögon, något kort hals, bra rygg, något brant kors, uppbrett i sin skuldra, tillräckliga bakbens 
vinklar, rör sig något brett fram.  
 
ROCBEE COMEDIENNE  
FIN33767/01 s. 4.8.2001 i. Rocbee Running Robert e. Apris Carmen  
Näyttelyt: Oulainen 6.5. Markku Santamäki AVO EH 2. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikea, hyvä ilme, 
riittävä rintakehä ja luusto, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu muuten hyvin, mutta elää 
voimakkaassa hajumaailmassa.  
 
ROCBEE DEPUTANTE FIN MVA 
FIN47368/04 s. 3.10.2004 i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee Cleopatra 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat KÄY ERI 1. 2 years old, excellent type, nice 
head and expression, well angulated, excellent body, good coat and tail, level topline when moving.  
Alavus 20.1 Markku Santamäki KÄY ERI 1, PN2, VARA-SERT. Vahvarakenteinen, mittasuhteiltaan 
erittäin hyvä, ilmeikäs pää, näyttävä kaula, suora selkälinja, hyvä luusto ja tasapainoisesti kulmautunut, hyvä 



turkki, liikkuu ja käyttäytyy hyvin. Raahe 3.2 Jouko Leiviskä KÄY ERI 1, PN2, SERT, FIN MVA. Hyvät 
mittasuhteet omaava, kaunis kaula, hyvä selkälinja, riittävät kulmaukset edessä, hieman korkeat kintereet, 
takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat, kaunis pää, erinomainen runko ja luusto, liikkuu hyvällä 
askeleella, hieman löysästi edestä, erinomainen temperamentti. Vaasa KV 14.-15.4 Petru Muntean, 
Romania KÄY ERI 1, PN3. 2,5 years old, in type, good head, correct bite, compact body, correct angulation, 
good coat and pigmentation, correct in movement,  
 
ROCBEE EVIVA ESPANJA  
FIN47374/04 s. 3.10.2004 i. North Maiden`s Firefly e. Twigle Gift To Mama 
Näyttelyt: Iisalmi 26.-27.5 Hans v.d. Berg, Alankomaat KÄY ERI 1, PN1, SERT, FIN MVA, ROP. Nice, 
excellent in bone, substance and show condition, very nice in head shape, good length in foreface, nice eyes, 
ears are a bit low set, good front and rear, very nice in body, good tailset, good coat texture, very nice in 
movement. Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara VAL ERI 1, PN1, VSP. Erinomainen tyyppi, sukupuolileima 
ja mittasuhteet, hyvä luusto, kauniit käpälät, erittäin kauniit linjat päässä, hyvä ilme, kaunis ylälinja, 
tasapainoinen rakenne, hyvä runko, liikkuu erinomaisen ulottuvalla ja joustavalla sivuaskeleella ja mielellään, 
hyvä häntä ja karva, erinomainen esiintyminen. Nurmes 9.-10.6 Jorma Silta VAL ERI 1, PN1, VSP. 
Mittasuhteiltaan oikea, esitetään aavistuksen pulskassa kunnossa, erittäin kaunis pää, oikea selkälinja, oikea-
asentoinen rinta, hyvät raajat, samoin turkki, luonne ja liikkeet.  
 
ROCBEE GABRIELLE  
FIN21571/05 s. 9.3.2005 i. Rocbee Ambassador e. Rocbee Made With Love  
Näyttelyt: Tornio 17.2 Tiina Illukka AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, kaunis pää ja ilme, lyhyt kaula, 
hyvin kulmautunut etuosa, lyhyt jyrkkä lantio, takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat, saisi liikkua 
pidemmällä ja voimakkaammalla sivuaskeleella.  
 
ROCBEE GIAANA  
FIN21570/05 s. 9.3.2005 i. Rocbee Ambassador e. Rocbee Made With Love  
Näyttelyt: Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO H. Feminine head, good size, a bit short in 
neck, nice topline, nice spring of ribs, acceptable coat, needs to be more stable in temperament, her movement 
is not sufficient in the drive.  
 
ROCBEE HERTHA  
FIN21562/05 s. 12.3.2005 i. Rocbee Oliver Twist e. Dirlian Nylon Nancy 
Näyttelyt: Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO H. Nice head, not in the best coat condition, 
needs to be more outgoing in temperament, good ribcage and topline, acceptable drive because of the 
temperament. 
 
ROCBEE IT MUST BE  
FIN27821/05 s. 26.4.2005 i. Benton Olympic Gold e. Tres Allantes Antoinette  
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen NUO EH 3. Hyvät rungon mittasuhteet, hyvin kehittynyt narttu, kuono 
saisi olla täyteläisempi, liian pyöreät, isot silmät, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin. Tampere KV 24.-25.3 
Merja Järnstedt NUO H. Hyvän tyyppinen, rungoltaan kovin litteä, hyvä pää, selkä ja takaosa, etuosa voisi 
olla paremmin kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät, hyvä turkin laatu, liikkuu melko hyvin, esitetään hyvin. 
Mäntsälä 1.4 Jorma Silta AVO H. Mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen narttu, sillä on kaunis nartun pää, 
hyvä kaula ja selkä, riittävä rintakehä, hyvät raajat, hyvä turkki ja liikkeet, koira on hieman arka, mikä 
vaikuttaa palkintosijaan. Elimäki 6.5 Marjo Jaakkola AVO EH 1. Erittäin feminiininen, hyvä pää, joskin 
huulilinja saisi olla parempi, hyvä kaula ja oikea ylälinja, eturinta vielä puutteellinen, riittävä luusto ja runko, 
hieman suora olkavarsi, hyvin kulmautunut takaosa, saisi kantaa itsensä paremmin liikkeessä. Hyvinkää 6.10 
Jessie Madsen, Tanska AVO H. Nice proportions, I just need more of her, feminine head and expression, 



correct bite, lovely neck and topline, well angulated front, good body, very well angulated behind, not in best 
coat condition today, moves well but is not in a good mood and doesn`t carry her tail well.  
 
ROCBEE JULIANA  
FIN35140/02 s. 6.7.2002 i. Rocbee Ambassador e. Twigle Gift To Mama 
Näyttelyt: Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen AVO ERI 1, PN2, VARA-SERT. Erinomaista tyyppiä oleva 
miellyttävä narttu, jolla temperamenttinen luonne, hyvä luusto ja runko, karva ja väri, ylälinja hieman 
tasainen, liikkeet ok, hieman niukasti kulmautunut edestä ja takaa, esitetään hyvin. Oulainen 6.5. Markku 
Santamäki AVO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Hyvät mittasuhteet ja linjat, tasapainoinen kokonaisuus, hyvä 
ilme, hyvä runko ja raajat, joskin takaosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut, hyvät liikkeet, käyttäytyy 
erinomaisesti. Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska AVO ERI 2, PN3. Nice feminine bitch, 
excellent head, good strong neck and topline, good ribcage, good feathers, a nice mover.  
 
ROCBEE KIND OF MAGIC 
FIN30543/05 s. 22.5.2005 i. Rocbee Niles Smiles e. Rocbee Danielle  
Näyttelyt: Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska NUO ERI 2, PN4, VARA-SERT. Excellent head, 
good expression, good topline, excellent ribcage, a bit too straight in the shoulder, moves with drive, normal 
coat. Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara AVO ERI 1, PN2, SERT. Kaunis, feminiininen narttu, jolla 
erinomaiset mittasuhteet, tarpeeksi vahvuutta raajaluustossa, erittäin feminiininen, kaunispiirteinen pää, kaunis 
ilme, eturinta voisi olla selvempi ja olkavarsi pidempi ja viistompi, hyvä runko, liikkuu hiukan leveästi edestä 
mutta tarpeeksi ulottuvalla joustavalla sivuaskeleella, erinomaisesti esitetty, hyvä karva. Nurmes 9.-10.6 
Jorma Silta AVO EH 1. Mittasuhteiltaan oikea, kaunislinjainen narttu, erittäin hyvä pää, pientä pehmeyttä 
selässä, esitetään hieman lihavassa kunnossa, hyvä rintakehä, olkavarsi voisi olla pitempi, riittävä luusto, hyvä 
turkki, luonne ja liikkeet. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska AVO ERI 1, 
PN3, VARA-CACIB. 2,5 year bitch of excellent qualiy, well chizzled feminine head & little narrow scissor 
bite, excellent neck, good shoulder, a little short upright upper arm, good forechest, excellent well developed 
compact body, excellent loin & tailset, good angulation behind, excellent free mover, covers ground well, well 
presented. 
 
ROCBEE KIR ROYAL FIN & N MVA  
FIN30544/05 s. 22.5.2005 i. Rocbee Niles Smiles e. Rocbee Danielle  
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Rovaniemi 3.6. Heikki Kanniainen AVO1, 43 pist (a/5, b/9, c/8, d/14, 
e/3, f/4), laukauksen sieto: hyväksytty. Lähtö rauhallinen, käyttää maa- ja ilmavainua. Ensimmäisellä 
osuudella tuuli häiritsi, joten koira joutui varmistamaan työtään. Kulmamakaukset erittäin tarkasti. Toinen 
osuus myös hieman varmistaen. Erittäin rauhallinen jälkikoira, jonka työskentely parani loppua kohden. 
Kanikäytös osoittaa ja nuuhkii ja nuolee kaatoa. Erinomainen jälkikoira. Rovaniemi 29.7. Jessica Järviniemi 
VOI0, laukauksen sieto: hyväksytty. Mette-koiraa ohjataan nätisti jäljelle. Heti alkuosuudella Mette ajautuu 
jäljen sivulle ja haluaa palata tielle takaisin - uusi alku. Uuden alun jälkeen jäljestys ei onnistu - ohjaaja 
keskeyttää kokeen. Tänään ei ollut Meten päivä. 
Näyttelyt: Tornio 17.2 Tiina Illukka NUO ERI 1, PN3, SERT. Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, erittäin 
kaunisilmeinen pää, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä kaula ja ylälinja, vankka runko, liikkuu 
kauniisti. Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia NUO ERI 1, PN2, SERT, CACIB. Excellent type, 
correct hair, very good in bone and muscles, feminine head with very good expression, correct body in every 
case, in movement very good topline, good in coming, very good in going, very good feet. Ii 26.5 Saija 
Juutilainen AVO ERI 1, PN1, SERT, VSP. 2-vuotias, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä, 
tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu, jolla hyvin kaunisilmeinen ja -piirteinen pää, hyvä purenta ja huulet, 
hieman raskaat korvat, erinomainen kaula, joka kiinnittyy sulavasti ylälinjaan, ikäisekseen hyvä runko, 
olkavarret voisivat olla viistommat ja ranteet ovat hieman pystyt, hyvä karvanlaatu ja väritys, liikkuu hieman 
leveästi takaa, hyvä sivuaskel, aavistuksen kerivä edestä, hyvä luonne. Rovaniemi KV 23.-24.6 Lena 



Stålhandske, Ruotsi VAL ERI 1, PN2, CACIB. Bra storlek, utmärkt typ, mycket vackert tikhuvud med 
mörka vackra ögon, korrekt bett, bra hals och rygg, tillräckligt vinklad fram, förbröstet skulle vara bättre 
markerad, utmärlta bakbensvinklar, bra kropp, rör sig med fritt och bra steg runtom. Kokkola KV 14.-15.7 
Bertil Lundgren, Ruotsi VAL ERI 1, PN1, CACIB, VSP. Fin champion tik, utmärkta proportioner, vackert 
huvud, bra hals och skuldra, välvinklad, välkroppad, fin rygglinje, rör sig med utmärkt steg, bra benstomme, ej 
i bästa päls men av god kvalitet. Pello 21.-22.7 Moa Persson, Ruotsi VAL ERI 1, PN1, ROP. Utmärkt typ 
och storlek, huvud med bra längd och pigment, tillräckligt vinklad, utmärkt bröstkorg, aning lång i längden, 
välmusklerad lår, utmärkt benstomme, överlinjen kunde varit bättre, röda färgen mörkare. Oulu KV 6.-7.10 
Kirsi Nieminen VAL ERI 1, PN1, CACIB, ROP. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla kauniit ääriviivat, 
hyvä pää ja miellyttävä ilme, erinomainen ylälinja, hyvä eturinta ja täyteläinen runko, vahva raajaluusto, 
erinomaiset kulmaukset, tehokkaat liikkeet, esiintyy ja esitetään erinomaisesti.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Rovaniemi 16.6 Jaana Heiskari SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Iloisesti 
ja reippaasti toisiin ihmisiin ja koiriin suhtautuva Mette. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Sopivan laajaa paikoin 
innokasta hakua. Etenee maa-ilmavainua käyttäen. Laukauksesta pysähtyy- ihmettelee mutta jatkaa. Hakuun 
toivoisin iloisemoaa otetta. Hyväksytty. Jäljestys: Jäljestää maa-ilmavainulla ja etenee varmaa siksak-kuviota 
käyttäen. Etenee varovaisesti kanille jonka nuuskii. Hyväksytty. Vesityö: Pitkän houkuttelun jälkeen Mette ui 
ja noutaa molemmat riistakapulat. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Mette tottelee ohjaajaansa moitteettomasti. 
Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Parin yhteistyö toimii moitteettomasti ja suosittelenkin paria 
jatkamaan jäljestystä hyvin menneen jäljestysosuuden vuoksi. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
ROCBEE KOHINOOR  
FIN30542/05 s. 22.5.2005 i. Rocbee Niles Smiles e. Rocbee Danielle  
Näyttelyt: Ilomantsi 14.1 Raija Tammelin NUO EH 2. Feminiininen, hyvät mittasuhteet rungossa ja päässä, 
lempeä ilme, kuono-osa saa vielä täyttyä iän myötä, pitkä kaula, runko voisi olla hieman tilavampi, jyrkkä 
lantio ja kapea reisi, liikkuu hyvällä askelpituudella, kapeasti takaa, hyvä karva ja miellyttävä luonne. 
Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen NUO ERI 1, PN4. Vuoden ja 9 kuukauden ikäinen narttu, joka erinomaista 
tyyppiä, sopiva raajaluusto, hieman niukat takakulmaukset, hyvä ylälinja ja turkki, ikäisekseen sopiva runko, 
nostelee eturaajojaan liikkeessä, esitetään hyvin. Tohmajärvi 5.5 Paavo Mattila NUO ERI 1, PN1, SERT, 
ROP. Hyvin kaunis narttu, hyvänmallinen pää, kaunis ilme, erinomainen kaula, erittäin hyvä runko, 
hyväasentoiset raajat, erittäni hyvä ylälinja, erinomainen karvapeite, hyvät liikkeet, hyvä luonne. Leppävirta 
6.5 Ligita Zake, Latvia NUO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Nice type and balance, good head, nice neck, correct 
topline, excellent volume of body, correctly angulated, a lot of temperament, moves ok. Juva KV 7.-8.7 Saija 
Juutilainen AVO EH 3. 2-vuotias, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan hyvä nuori narttu, jolle toivoisin 
kokoonsa nähden lisää raajaluustoa, kaunis ilme, sulavalinjainen pää, hyvä purenta, suuret korvat, vahva kaula 
ja ylälinja, voisi olla paremmin kulmautunut edestä ja takaa, hyvät käpälät, hyvä karvanlaatu ja väri, liikkuu 
vielä kovin löysästi edestä ja takaliikkeessä voisi olla enemmän voimaa, mukava. Orivesi 14.7 Kirsi 
Nieminen AVO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, hyvä pää, viehättävä ilme, hyvä 
kaula ja ylälinja, sopiva rintakehä, erinomainen runko, hyvä raajaluusto, hyvät takakulmaukset, korkea kinner, 
hyvät mittasuhteet, liikkuu erittäin hyvin.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Vierumäki 25.8 Taru Kalkkila SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Ystävällinen, hieman arka nuori koira, joka suhtautuu rauhallisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty. 
Haku ja laukaus: Nooran haku alkuun ohjaajaan tukeutuvaa, laukauksesta laajenee. Noora käyttää ilmavainua. 
Pitää hyvin kontaktin ohjaajaan. Haku hieman suppeaa, mutta riitävää. Hyväksytty. Jäljestys: Noora jäljestää 
maa- ja ilmavainua käyttäen. Jäljestys hidasta ja ohjaajaan tukeutuvaa. Koira arastelee oksien rasahduksia, 
pysähtelee. Ohjaajan kehoituksesta matka etenee pienen matkan. Kania koira nuuhkii. Lisä harjoituksia, niin 
jäljestämis varmuus kasvaa. Hylätty. Vesityö: Käskystä menee veteen. Tuo riistapukin rantaveteen. Heitetään 
uudestaan, tuo pukin rantaan. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Koira tottelee ohjaajaa hyvin. Hyväksytty. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiran ja ohjaajan yhteistyö hyvä. Lisää metsässä harjoituksia, niin koiran 
itsevarmuus metsässä liikkumiseen kasvaa. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 



 
ROCBEE MADE WITH LOVE 
FIN13893/03 s. 15.1.2003 i. Rocbee Silvery Moon e. Twigle Gift To Mama 
Näyttelyt: Raahe 3.2 Jouko Leiviskä AVO EH 3. Sopivan kokoinen, hieman matalaraajainen, erinomainen 
kaula, kuono-osa voisi olla pidempi, vankka runko, joka hieman tuhdissa kunnossa, hyvin kulmautunut takaa, 
selkälinja elää liikkeessä, samoin koira tippuu hieman eteen.  
 
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. Lydia Erhart, Alankomaat VET ERI 1, PN3, ROP-veteraani. 9 years old, 
excellent type, in excellent shape, beautiful head and expression, nice length of neck, well angulated, nice 
level topline, moves well. Tornio 17.2 Tiina Illukka VET ERI 1, PN1, VSP, ROP-veteraani. 9-vuotias, 
erinomaisessa kunnossa, erinomainen kaunis feminiininen pää, hyvä kaula ja linja, tasapainoiset kulmaukset, 
hyvä rinnan muoto ja syvyys, liikkuu reippaasti hyvällä askelpituudella, häntä nousee hieman pystyyn. 
Kokkola 31.3 Saija Juutilainen VET ERI 1, PN2, ROP-veteraani. 9-vuotias, edelleen reipas vanha rouva, 
jolla erinomaiset rungon mittasuhteet ja vetävä askel, kaunispiirteinen pää, hyvin hoidettu purenta, suuret, 
paksut korvat, hyvä kaula ja tiivis ylälinja, hyvät kulmaukset ja tiiviit etukäpälät, karvanlaatu hyvä, liikkuu 
edestä hieman löysästi, mukava luonne.  
 
ROCBEE NEW LOOK 
FIN25027/03 s. 16.4.2003 i. Hammalgården`s Don`t Forget Me e. Rocbee After You  
Näyttelyt: Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen AVO H. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, joka esitetään aivan 
liian lihavassa kunnossa, oikealinjainen pää, hyvä ylälinja, erinomainen eturinta ja voimakas runko, vahva 
raajaluusto, leveät reidet ja hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, lihavuus vaikuttaa 
palkintosijaan.  
 
ROCBEE NOUGAT  
FIN38450/05 s. 23.6.2005 i. Rocbee Pink Panther e. Rocbee Amiable  
Näyttelyt: Hirvensalmi 14.4 Paula Rekiranta NUO EH 2. Mittasuhteiltaan oikea, hyvä pään pituus, 
otsapenger saisi olla selvempi, kauniit tummat silmät, hyvä kaula, hieman pystyt lavat, ikäisekseen hyvin 
kehittynyt runko, riittävä luusto, hyvä karvapeite, yhdensuuntaiset liikkeet, mutta askel saisi olla pidempi, 
hieman vaisu esiintyminen. Kangasniemi 9.6 Karlo Bala, Serbia NUO ERI 1, PN2, VARA-SERT. 1 year 
old female, typical head for breed, little soft backline, very good temperament, beautiful female all over. 
Saarijärvi 30.6 Vera Smirnova, Viro AVO EH 2. Erittäin hyvä tyyppi, elegantti nuori narttu, kaunis 
narttumainen pää, hyvä ylälinja, hyvä runko, riittävät etu- ja takakulmaukset, hyvät liikkeet. Heinola 19.8 
Olga Kuprianova, Venäjä AVO ERI 2. Arvostelu venäjäksi.   
Spanieleiden taipumuskokeet: Vierumäki 25.8 Tarku Kalkkila SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Vilkas 
nuori narttu. Hieman arahko. Suhtautuu hyvin toisiin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Nukka 
hakee riittävän laajalta alueelta. Alkuun hieman liiankin kaukana. Ohjaajan kehoituksest koira tulee 
lähemmäksi ja pitää kontaktia ohjaajaan. Haku pääsääntöisesti ilmavainuista. Laukauksesta innostuu. 
Hyväksytty. Jäljestys: Nukka jäljestää maavainua käyttäen. Alussa arasteli ja muutama suuri tarkastelulenkki. 
Alku otettiin uusiksi ja koira rohkaistui jäljestämään jälkitarkasti kaadolle asti. Nuuhki ja jäi kaadolle. 
Hyväksytty. Vesityö: Hakee käskystä pukin. Jättää pukin rantaveteen. Tuo sen lopulta rantaveteen, josta 
ohjaaja saa sen. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Koira tottelee ohjaajaa hyvin. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Koiran ja ohjaajan yhteistyö hyvä. Lisää harjoitusta metsässä liikkumiseen niin koiran 
itsevarmuus kasvaa. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
ROCBEE OO LA LA  
FIN25032/03 s. 16.4.2003 i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Rocbee Cleopatra 



Näyttelyt: Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara AVO EH 2. Erinomainen tyyppi ja sukupuolileima, hyvä 
luusto, erittäin kaunis, oikeailmeinen pää, kaunis kaula, tyypillinen ylälinja, tasapainoiset raajojen kulmaukset, 
hyvä runko, tyypillinen käytös, hyvä häntä, liikkuu erittäin hyvin edestä, mutta taka-askel hyvin jäykkä, 
töpöttävä ja jää liikkeessä rungon alle, muutoin erinomainen.  
 
ROCBEE O`THELMA  
FIN46939/05 s. 10.9.2005 i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee New Look 
Näyttelyt: Valkeala 3.3 Kirsti Louhi KÄY EH 2. Kokonaisuudessaan vielä kovasti kesken oleva narttu, jolla 
melko hyvä pää, pyöreähköt silmät, kuonon tyven toivoisin täyteläisemmäksi, hyvä kaula ja ylälinja, oikea 
purenta, saisi olla kulmautunut paremmin sekä edestä että takaa, liikkuu edestä ulkonevin kyynärpäin, 
sivuliike rodunomaista, tarvitsee aikaa, hyvä tyyppi. Hamina 13.5 Vera Smirnova, Viro KÄY EH 1. Hyvä 
tyyppi, riittävä luusto, kaunis narttumainen pää, hyvä kaula ja selkälinja, toivoisin enemmän eturintaa, riittävä 
rintakehä, hieman etuasentoiset lavat, hyvät takaraajat, kaunis turkki, löysät etuliikkeet, ahtaat takaa. Kouvola 
18.8. Paula Rekiranta KÄY EH 1. Kaunisturkkinen nuori narttu, hyvä kallo, hieman kevyt kuono-osa, hyvä 
kaula, pystyt lavat ja suora olkavarsi, hieman löysyyttä kyynärpäissä, hyvä rintakehän syvyys, oikein 
kulmautunut takaosa, raajaluusto voisi olla hieman vankempi, saisi liikkua hieman pidemmällä askeleella. 
Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta KÄY H. Aristelevasti esiintyvä narttu, päässä hyvät mittasuhteet, 
etukulmaukset saisivat olla selvemmät, riittävä luusto, vielä kovin kepea runko, hyvät polvikulmaukset, mutta 
hieman korkea kinner, hyvälaatuinen niukka karva, hyvät takaliikkeet, kovin leveä edestä. 
 
ROCBEE QUICK KISS 
FIN29391/06 s. 27.4.2006 i. Geltman`s General e. Rocbee Juliana 
Näyttelyt: Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen JUN EH 1. Erittäin laadukas narttu, joka valitettavasti jännittää 
kehätilannetta, hieman voimakas otsapenger, muuten hyvä pää, erinomainen kaula ja hyvä selkälinja, 
erinomainen eturinta ja runko, vahva raajaluusto, hyvät kulmaukset, liikkuu pitkällä askeleella, esitetään 
hyvin.  
 
ROCBEE SEA BREEZE  
FIN41313/03 s. 4.9.2003 i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee Amiable  
Näyttelyt: Jämsänkoski 10.6 Kirsi Nieminen AVO ERI 2, PN3. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, kuono-osa 
tulisi olla pidempi, hieman jyrkkä otsapenger, hyvä kaula ja ylälinja, syvä rintakehä ja runko, vahva 
raajaluusto, hyvät kulmaukset, liikkuu erinomaisesti, miellyttävä luonne.  
 
ROCBEE THELMA  
FIN41306/03 s. 9.9.2003 i. Don`s Fly Me To The Moon e. Apris Carmen 
Näyttelyt: Rovaniemi KV 23.-24.6 Lena Stålhandske, Ruotsi AVO H. Bra storlek, av mycket god typ, sött 
feminint huvud, korrekt bett, något öppna ögon, mycket bra hals och rygg, välvinklad fram, mycket bra kropp, 
bra pälskvalitet, alltför rädd, vill inte visa sina rörelser.  
 
ROCBEE TIGER LILY  
FIN32700/06 s. 25.5.2006 i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee Only You 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat PEK 1 KP, VSP-pentu. 7,5 months old, excellent 
type, sweet feminine head, sufficient front angulation, good ribcage, good rear angulation, sloping croup, good 
coat and tail, moved well, lively temperament.  
 
ROCBEE TUTTI FRUTTI  
FIN32701/06 s. 25.5.2006 i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee Only You 
Näyttelyt: Tuusniemi 25.2 Paavo Mattila PEK 2 KP. Hyvin kaunis pentu, kallolinja hieman liikaa taakse 
laskeva, erinomainen kaula, runko ja luusto, hyvä karva ja liikkeet, hyvä luonne, mutta oudoksuu hieman 



näyttelytilannetta. Tohmajärvi 5.5 Saija Juutilainen JUN ERI 1, PN3. 11-kuukautinen, hyvin tasapainoisesti 
kehittynyt, kaunislinjainen, hyväluustoinen ja -runkoinen juniori, hyvin kaunisilmeinen pää, erinomainen 
purenta ja alaleuka, turhan suuret korvat, kaunis kaula ja ylälinja, hyvät etukulmaukset ja käpälät, 
polvikulmaus voisi olla parempi ja aavistuksen jyrkkä lantio, kaunis karvapeite ja väritys, liikkuu vielä hieman 
löysästi edestakaisin, sivulta hyvin, tyypillinen askelpituus ja voima, viehättävä luonne, on tänään liikkeessä 
aavistuksen takakorkea. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen JUN EH 3. 13 kuukautta vanha, mittasuhteiltaan ja 
sukupuolileimaltaan miellyttävä juniori, jolla erinomainen raajaluusto, kaunisilmeinen, mutta vielä 
pyöreäkalloinen pää, hyvä purenta, raskaat korvat, kaunis kaula ja ylälinja, turhan pysty etuosa, hyvät käpälät, 
turhan luisu lantio, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta luonnollisesti vielä löysästi. Punkaharju 19.8 
Markku Santamäki JUN EH 1. Iloinen, mittasuhteiltaan sopiva, ilmeikäs hyvä pää, sopusuhtainen kaula ja 
oikea ylälinja, riittävä luusto, takaraajojen kulmaukset voisivat olla voimakkaammat, reippaat liikkeet.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Nilsiä 11.8 Jaana Heiskari SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Iloinen 
toisiin koiriin ja ihmisiin suhtautuva hännän heiluttaja - Lotta. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Sopivan laajaa 
maa- ja ilmavainuista etenemistä. Laukauksesta hieno hakukuvio jatkui. Hyväksytty. Jäljestys: Koira ei etene 
lähtö makaukselta 10m enempää. Harjoitukseksi loppu. Hylätty. Vesityö: Noutaa ja tuo riistakapulan rantaan. 
Hyväksytty. Tottelevaisuus: Lotta on erittäin tottelevainen Welshi-tyttö. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Parin yhteistyö toimii hienosti ja jälkeä harjoittelemalla päästään hyvään lopputulokseen. 
Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
ROCBEE UNIQUE  
FIN32898/06 s. 25.5.2006 i. Rocbee Niles Smiles e. Rocbee Tambourine  
Näyttelyt: Sipoo 15.4 Markku Santamäki JUN ERI 3. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikein 
rakentunut, hyvä luusto ja ikä huomioiden runko, oikea-asentoinen lantio, liikkuu ja käyttäytyy hyvin.  
 
ROCBEE USHERETTE  
FIN32901/06 s. 25.5.2006 i. Rocbee Niles Smiles e. Rocbee Tambourine  
Näyttelyt: Suonenjoki 17.5. Hannele Jokisilta JUN EH 2. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, selkälinja 
vielä turhan köyry, hyvä eturinta, ikäisekseen keskivahva luusto, normaali runko ikäisekseen, riittävät 
polvikulmaukset, hyvät reidet, erinomainen karva, hieman pehmeä lanne, selkälinja saa tiivistyä liikkeessä, 
liikkuu leveästi edestä, muuten hyvin.  
 
ROCBEE YO-YO FIN MVA 
FIN39851/04 s. 3.6.2004 i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee Yeah Yeah Yeah 
Näyttelyt: Tohmajärvi 5.5 Paavo Mattila KÄY EH 2. Kaunispäinen narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä kaula, 
erittäin hyvä runko, lantio voisi olla aavistuksen pitempi, eturinta voisi olla hieman selvempi, niukahko 
hyvälaatuinen karva, saisi seistä ja esiintyä varmemmin. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KÄY 
EH. A bitch who spoiled her chances because she was distracted, good body proportions, excellent substance 
with good spring of ribs, deep body, short couple, good reach of neck, a little straight in front angulation. 
Nurmes 9.-10.6 Jorma Silta KÄY H. Oikeat mittasuhteet, hieman lihava kunto, varsin voimakas pää, hyvä 
selän asento, oikea-asentoinen rinta,, hyvät raajat, hyvä turkki ja luonne, hyvät liikkeet. Juva KV 7.-8.7 Saija 
Juutilainen KÄY H. 3-vuotias, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan hyvä narttu, joka tekee hieman 
raskaan yleiskuvan, mitä korostaa tänään turha pyylevyys, raskaskalloinen, hieman nahkainen pää, hyvä 
purenta ja ilme, kookkaat korvat, runsaasti löysää kaulanahkaa, jyrkkä lantio, hienosti heiluva häntä, tilava 
runko, niukat kulmaukset, hyvät käpälät, liikkuu lyhyellä sivuaskeleella ja löysästi edestä, hieno karvanlaatu. 
Punkaharju 19.8 Markku Santamäki KÄY ERI 1, PN1, SERT, FIN MVA, VSP. Sopivan kokoinen, 
mittasuhteiltaan oikea, kauttaaltaan vahvarakenteinen, esitetään hieman tukevassa kunnossa, hyvä luusto ja 
raajojen kulmaukset, liikkuu ja käyttäytyy hyvin, voisi olla kauttaaltaan hieman jalompi.  
Luonnetesti: Joensuu 14.10. Lea Kilpeläinen, Jorma Kerkkä Kokonaispistemäärä 110 p.  
 



ROCBERTTA  
FIN39608/06 s. 17.7.2006 i. Hammalgårdens Collin Collection e. Rocbee Westend Girl 
Näyttelyt: Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, Tanska JUN EH 1. Nice feminine head with good 
expression, good ears, good neck and topline, still very much puppy in her movement, needs to stabilize her 
whole movement, good development of the chest for the age, good size of bone, good coat.  
 
RWYN LILY OF THE VALLEY KANS & FIN & S & LV & RUS MVA 
FIN38006/96 s. 1.5.1996 i. Rwyn Vintage Year e. Rwyn Notre Dame  
Näyttelyt: Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt VET EH 3. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä ilmeikäs pää, 
riittävä luusto ja kulmaukset, hieman laineikas turkki, päivän iloisin esiintyjä.  
 
SCOTFIELD SAND CRYSTAL  
FIN48997/06 s. 3.10.2006 i. Twigle Jazz You Up e. Alexway`s Silent Night 
Näyttelyt: Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia JUN ERI 2. Feminine expression, good eye colour, long 
body, correct topline, sufficient angulation, good colour and coat, fluent movement.  
 
SMÖRSOPPENS SKOGSSTJÄRNA 
FIN44139/04 s. 29.6.2004 I. Cleavehill Roin Hoods Bay e. Vindhäxan's Bossanova Baby 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Johanna Söderholm SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Mukava, 
avoin ja vilkas, leikkisästi toisiin koiriin suhtautuva. Utelias ja ihmisystävällinen. Hyväksytty. Haku ja 
laukaus: Riittävän laajaa hakua. Tosin helle hieman laimensi intoa. Maa- ja imavainuinen. Pitää yhteyttä 
ohjaajaan. Laukauksesta jatkaa. Hyväksytty. Jäljestys: Maa- ja ilmavainuinen ripeä jäljestäjä. Ensin 40m 
jälkitarkasti, josta oikaisee n 30 m kaarella 2 osuudelle kulman ohittaen. Kaadolle ennätysajassa oikaisun 
ansiosta. Lintua nuuhki ja tutki. Hyväksytty. Vesityö: Molkahtaen veteen, noutaa pukin ja luovuttaa käteen. 
Päivän vauhdikkain veteen meno. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Miellyttävää ja innokasta työskentelyä. 
Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Miellyttävää ja innokasta työskentelyä. Kokonaisarvostelu: 
Hyväksytty. 
 
SNOWY FINNISH GIRL OUR LOYAL WELSH  
FIN33887/07 s. 20.4.2006 i. Gravelfarm`s Famouse Grouse e. Undeg Our Loyal Welsh 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen JUN ERI 1. Sopivankokoinen narttu, hyvä pään tyyppi, pitkä kaula, 
sopiva luusto, hyvä ylälinja, takaosa saisi olla paremmin kulmautunut, saisi liikkua hieman tehokkaammin. 
Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt JUN EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, hyvä pää, 
riittävä luusto, hieman suorat lavat ja olkavarret, hyvä selkä ja takaosa, hyvä turkki, liikkuu melko hyvin, 
esiintyy hyvin iloisesti. Mäntsälä 1.4 Jorma Silta JUN H. Mittasuhteiltaan oikea, kehitykseltään vielä kovasti 
keskeneräinen narttu, sillä on oikealinjainen kaunis nartun pää, hyvä selkä, oikea-asentoinen rintakehä, 
sopusuhtainen luusto, kiva luonne, liikkuu oikein. Ruovesi 9.4 Marjo Jaakkola JUN ERI 2, PN2, VARA-
SERT. Feminiininen, sievä pää, jossa sopiva vahvuus, hyvä kaula, eturinnan tulee vielä kehittyä, kokoon 
nähden sopiva luusto, hyvät rungon mittasuhteet, ikäisekseen riittävä runko, etuosa voisi olla selvemmin 
kulmautunut, sopivat takakulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, tarvitsee vain aikaa. Sipoo 15.4 Markku 
Santamäki JUN EH. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea, kauttaaltaan hyvin tasapainoinen narttu, 
selvästi kesken kehityksen, liikkuu reippaasti, esiintyy hyvin. Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia JUN 
EH 1. Promising young bitch in good type and size, needs time to develop, nice head and expression, good 
coat, enough bone, good muscles, good temperament in movement but at all a little bit loose. Karkku 27.5 
Stephen Pick, Iso-Britannia JUN ERI. 13 month just right for her age, very feminine and typical, balanced 
with good length to height proportion, short couple, tail set and carriage excellent, moved true in front but a 
little less co-ordinated, quality head, well shaped eye, behaved well. Jämsänkoski 10.6 Kirsi Nieminen JUN 
ERI 1, PN2, VARA-SERT. Erinomaisen tyyppinen juniori, jolla oikeat rungon mittasuhteet, erinomainen 
kaula, syvä rintakehä ja hyvä runko, sopiva raajaluusto, sopivat kulmaukset, tasapainoiset liikkeet, miellyttävä 



luonne, tasapainoinen kokonaisuus. Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi JUN ERI 1, PN3. Myckte 
vackert huvud, små fina öron, utmärkt nospartie och bett, bra överlinje, riktigt bra bröst för åldern, bra ben och 
vinklar, rör sig med bra steg, fin, välskött päls, utmärkt temperament. Karjaa KV 1.7 Hans v.d. Berg, 
Alankomaat JUN ERI 1, SERT. Very nice in type, I like her a lot, very nice in head shape, good muzzle, 
excellent earset, dark eye, sound in front and rear, good length in body, good croup, excellent coat texture, 
good mover. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen JUN ERI 1, PN4. 1-vuotias, mittasuhteiltaan ja 
sukupuolileimaltaan erinomainen juniori, jolla hyvin viehättävä pää ja ilme, hyvä purenta, korvat ok, kaunis 
kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, erinomainen rintakehä, lupaava karvapeite, kaunis väri, liikkuu 
ikäisekseen erinomaisesti, hyvin lupaava juniori, esiintyy ja esitetään taitavasti. Pori KV 28.-29.7 Refet 
Hadzic, Bosnia- Herzegovina NUO EH 1. Medium size, correct proportions, correct body substance, typical 
head, good size neck, a bit soft elbows, feet turned in, unstable topline, good quality coat. Vantaa 28.-29.7 
Dan Ericsson, Ruotsi NUO EH 2. Ganska högställd, lite tunn tik men klen benstomme och knappa vinklar, 
brant kors, nätt huvud och uttryck, bra färg och päls, behöver utvecklas i kroppen, visar sig trevligt. Hyvinkää 
6.10 Jessie Madsen, Tanska NUO EH 3. Good size, feminine head, a bit too high set ears, nice neck and 
topline, normal front angulation, could do with a bit more bone, very well angulated behind, very good coat 
structure, nice mover. Lahti 3.11 Jouko Leiviskä NUO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Kaunislinjainen, 
erinomaiset mittasuhteet omaava, hieman korkeat kintereet, erinomainen kaula ja selkälinja, kaunis pää, 
riittävä lusto, erinomainen runko, liikkuu hyvällä askeleella. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta NUO ERI 1, 
PN2, VARA-SERT. Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, riitttävästi kulmautunut 
edestä ja takaa, sopiva luusto, hyvä runko ikäisekseen, hyvät voimakkaat reidet, hyvä karva ja luonne, liikkuu 
hyvin. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari NUO ERI 2, VARA-SERT. Typical compact bitch, 
lovely head, good back & chest, stands parallel, good angulation, typical movement, rear goes too narrow. 
Tampere 6.12 Kirsi Nieminen NUO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, hyvä 
feminiininen pää, kaunis ylälinja, erittäin hyvä eturinta & erinomainen runko, syvä rintakehä, vahva 
raajaluusto, hyvät kulmaukset, tasapainoiset liikkeet, hyvä karvapeite, esiintyy ryhdikkäästi. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Harry Vilkman SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Reipas ja 
hyvä tutustuja. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Alussa ei oikein irtoa laajempaan hakuun mutta laukauksesta 
piristyy ja irtoaa sopivaan ilmavainua käyttävään hakuun. Ohjausta vaativaa. Hyväksytty. Jäljestys: 
Rauhallisesti etenevä hyvin kuitenkin jäljellä pysyvä koira, joka kaadolle saavuttua oli siitä kiinnostunut. 
Hyväksytty. Vesityö: Kastelee mutta ei tänään  lähde uimaan. Hylätty. Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hyvä toimiva pari. Kokonaisarvostelu: Hylätty. Elimäki 8.9 Veli Nurminen 
SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Vauhdikas ja iloinen kaveri. Hyvin ihmisiin ja koiriin suhtautuva narttu. 
Hyväksytty. Haku ja laukaus: Laajuus sopivaa. Reipasta, innokasta hakua. Käyttää maavainua. Hyvin 
ohjattavissa oleva koira. Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa hakua innokkaasti. Hyväksytty. Jäljestys: Varmaa, 
sopivavauhtista jäljestystä. Kaato kiinnosti, nuolee sitä. Hyväksytty. Vesityö: Usean käskyn ja kahden 
riistapukin jälkeen tuo pukin rantaan. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hyvin tottelevainen koira. Hyväksytty. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Uintiinlähtö vähän kangerteli, mutta lopputulos hyvä. Kokonaisuudessaan 
toimiva pari. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
SONIARUS APPLE SCRUFF 
FIN42434/03 s. 29.9.2003 i. Boniton High Hopes e. Milfeddyg Dewino 
Näyttelyt: Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen AVO EH 3. Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea 
narttu, hyvä feminiininen pää, hyvä kaula, turhan suora ylälinja, eturinta pitäisi olla voimakkaampi ja runko 
täyteläisempi, riittävän voimakas raajaluusto, hyvät takakulmaukset, liikkuu turhan lyhyellä etuaskeleella, 
esiintyy iloisesti.  
 
SPARKLECREAK`S HIGHLIGHT  
FIN51799/04 s. 25.11.2004 i. Sweetie-Pie Famoso e. McTwister`s Wet And Wild 
Näyttelyt: Pietarsaari 13.5 Ritva Raita KÄY EH 1. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, hyvä ilmeikäs pää ja 



purenta, eturakenne hieman löysä, pehmeät ranteet ja ulkokierteiset käpälät, takakulmaukset riittävät, 
liikkeessä paremman näköinen, mutta häntä pystyssä. Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko Rotner, Slovenia KÄY 
EH 3. Good bones & substance, need more temperament, need more courage, topline should be better, need 
better profile in head, need more front angulation, good angulations in back, enough moving, should be better 
represented. 
Tottelevaisuuskokeet: Vöyri 31.3. Erkki Shemeikka ALO2, 143 p. (luoksepäästävyys 9, paikalla 
makaaminen 0, seuraaminen kytkettynä 8, seuraaminen taluttimetta 8,5, maahanmeno seuraamisen yhteydessä 
8, luoksetulo 10, seisominen seuraamisen yhteydessä 5, estehyppy 10, kokonaisvaikutus 8.) 
 
SPARKLECREAK`S HURRICANE  
FIN51798/04 s. 25.11.2004 i. Sweetie-Pie Famoso e. McTwister`s Wet And Wild 
Näyttelyt: Sipoo 15.4 Markku Santamäki AVO H. Sopivan kokoinen, hyvät pään linjat, ujostelusta 
huolimatta oikean muotoiset silmät, pitkä kaula, jonka tulisi olla vankempi, hyvät raajojen kulmaukset, oikea 
rinnan syvyys, tulisi käyttäytyä rohkeammin. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KÄY EH. Bitch who 
needs to mature and get more confidence, body proportions are good but she needs more substance, correct 
topline, good reach of neck, eventually she moved well.  
 
SPARKLECREAK`S ICE BREAKER  
FIN15265/07 s. 28.1.2007 i. McTwister`s Wet Wet Wet e. McTwister`s Red Sunrise  
Näyttelyt: Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska Ei sijoittunut. Nice puppy, well developed for age, good 
size, feminine head and expression, well angulated in front, good length of neck, could have a bit stronger 
topline, well rounded croup, well angulated behind, good length of hocks, beautiful coat, very nice mover, 
happy temperament. Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta JUN ERI 2. Erinomainen, erittäin narttumainen, hyvä 
pää ja ilme, riittävä kaula, keskivahva luusto, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko, 
oikealaatuinen kovin lyhyt karva, hyvä luonne, liikkuu hyvin. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen JUN ERI 2, 
PN3. Erinomaista tyyppiä, mittasuhteiltaan oikea narttu, hyvä feminiininen pää, kaunis ilme, erinomainen 
ylälinja, hyvä eturinta & runko, hyvät kulmaukset, vielä niukka karvapeite, tasapainoiset liikkeet, esiintyy ja 
esitetään erinomaisesti. 
 
SPARKLECREAK`S ICE DREAM 
FIN15267/07 s. 28.1.2007 i. McTwister`s Wet Wet Wet e. McTwister`s Red Sunrise  
Näyttelyt: Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko Rotner, Slovenia PEK 1 KP, ROP-pentu. Good developed, 
excellent bones, nice strong head, a little soft in topline, good angulated, excellent chest & front, good mover 
& repsesented. 
 
SPRIGHTLY 
FIN34306/06 s. 15.6.2006 i. Standard-Bearer Gladiator e. Dreamboat`s Aythya Ferina 
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen PEK EN2. Hyvin kehittymätön, hieman hento, kaunis pään profiili, jalo 
kaula, hyvät raajat ja käpälät, köyristää selkäänsä, hyvät takakulmaukset, täytyy saada enemmän 
kehätottumusta. Tohmajärvi 5.5 Saija Juutilainen JUN EH 2. 10,5 kuukautta, mittasuhteiltaan ja 
sukupuolileimaltaan miellyttävä juniori, jolla riittävä raajaluusto ja ikäisekseen erinomainen runko, hyvin 
kaunisilmeinen ja -linjainen pää, hyvä purenta, korvat voisivat olla pienemmät, hyvä kaula ja ylälinja, voisin 
olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, erinomainen karvan laatu, liikkuu vielä hieman 
takakorkeasti ja takapotku voisi olla parempi, hyvä askelpituus, miellyttävä luonne. Leppävirta 6.5 Ligita 
Zake, Latvia JUN ERI 4. Correct type and balance, nice feminine head, long neck, good straight topline, a bit 
short croup, well developed body, correctly angulated, colour correct enough. Hyvinkää 22.7 Hannele 
Jokisilta JUN ERI 4. Erinomainen, erittäin narttumainen kokonaisuus, hyvä pää, hieman suuret silmät, 
tyypillinen kallo, hyvät etukulmaukset, erinomainen runko, riittävät takakulmaukset, seisoo ajoittain 
takakorkeana, erinomainen karvan väri ja hyvä luonne, liikkuu ahtaasti takaa ja leveästi edestä.  Seinäjoki KV 



20.-21.10 Rajiko Rotner, Slovenia NUO EH 1. Medium bones, in good condition, enough coat, need more 
neck, enough strong head, topline should be better, need a little more angulation, a little soft in shoulders, 
good moving. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Espoo 26.8 Anu Kokkarinen SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Miisa on 
iloinen, innokas ja vilkas. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Sopivan laajaa, hieman ohjaajalta tukea kaipaavaa 
hakua. Laukausta säpsähtää, mutta jatkaa pian taas samoin. Tottelee hyvin pillillä suoritettua kutsua. 
Hyväksytty. Jäljestys: Tänään kanin haju hirvitti Miisaa, eikä se lähtenyt jäljestämään. Vietiin 
harjoitusmielessä kanille, jota nuuski innoissaan. Hylätty. Vesityö: Loikalla hyvin veteen. Tuo pukin 
ohjaajalle. Hieno suoritus! Hyväksytty. Tottelevaisuus: Miisa on kiltti ja tottelevainen. Hyväksytty. Yhteistyö 
ja yleisvaikutelma: Hyvää ja rauhallista yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: Hylätty. Espoo 9.9 Meerit 
Kuparinen SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Reipas ja iloinen tutustuja. Suhtautuu innolla ympäristöönsä 
ja tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Ensin ihmettelyä ja ohjaajalta ohjeita 
odottavaa seisoskelua. Sitten alkaa työskentely, joka on riittävän laajaa,  maavainuista ja innokasta. Pitää 
hyvin yhteyttä ohjaajaan. Laukausta ihmetteli, jatkaa kuitenkin hyvin. Hyväksytty. Jäljestys: Ilmavainuista, 
hosuvaa, jäljen molemminpuolin etenevää jäljestystä, vaikeassa maastossa. Kania nuuhki kiinnostuneena. 
Hyväksytty. Vesityö: Innokkaalla loikalla veteen. Tuo pukin rantaan ohjaajalle. Hyväksytty. Tottelevaisuus: 
Tottelevainen nuori koira. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hyvää yhteistyötä ohjaajan ja koiran 
välillä. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
STANDARD-BEARER BABYLON  
FIN31797/07 s. 10.2.2007 i. Geltman`s Gentleman e. Standard-Bearer Feenix 
Näyttelyt: Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska PEK 4. Bitch of good size, feminine head and expression, 
good neck length, well angulated front, good body length, well angulated behind, a very nice dog but she 
needs more confidence in the ring.  
 
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. Lydia Erhart, Alankomaat AVO EH 4. 3 years old, very good type, would 
like to see more stop, well angulated, good ribcage, sloping croup, good tail, dew claws on both hind legs, 
cow-hocked when moving. Raahe 3.2 Jouko Leiviskä AVO H. Kevyehkö, neliömäinen, hyvä kaula, riittävä 
luusto, sievä pää, vaaleahkot silmät, hyvä runko, eturinta voisi olla selvempi, korkeahkot kintereet, hieman 
pyöreä takaosa, toivoisin tehokkaammat takaliikkeet, liikkuu ahtaasti takaa. Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen 
AVO EH 2. Erittäin hyvän tyyppinen narttu, jolla turhan vaaleat silmät, hieman lyhyt ja luisu lantio, 
takaraajojen liike jää vaatimattomaksi, hyvä runko ja turkki, riittävästi kulmautunut, esiintyy ja esitetään 
hyvin.  
 
STANDARD-BEARER LEGEND  
FIN12531/06 s. 20.9.2005 i. Rocbee Ultra Speedy e. Standard-Bearer Olympia 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia NUO ERI 4. Promising 20 month old bitch, balanced 
body proportion, good reach of neck, correct topline, short couple, good bend of stifle, well set on hock, good 
tail set and carriage, quality head but perhaps she could be a little deeper and shorter in muzzle. Seinäjoki KV 
20.-21.10 Rajiko Rotner, Slovenia AVO ERI 3, PN4. Need more bones, enough coat, good pigment, medium 
strong head, elegant neck, good angulated, good chest & front, enough moving, good represented. Tampere 
6.12 Kirsi Nieminen AVO ERI 1. Erinomaista tyyppiä oleva mittasuhteiltaan oikea narttu, hieman kevyt 
kuono-osa muuten hyvä pää, kaunis ylälinja, erinomainen eturinta & runko, voimakkaat takakulmaukset, hyvä 
raajaluusto, hyvä karvapeite, liikkuu erinomaisella askelpituudella, mutta löysästi edestä, esiintyy ja esitetään 
erinomaisesti. 
 
STANDARD-BEARER MORE AND MORE 



FIN12554/06 s. 13.0.2005 i. Standard-Bearer Neptunus e. Standard-Bearer Urban Legend 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia NUO ERI. Promising 20 month old, good body 
proportion, well angulated but presently she is moving a little close front and back, good quality head, well 
shaped eye, she has maturing to do.  
 
STANDARD-BEARER URBAN LEGEND  
FIN49382/04 s. 22.8.2003 i. Rwyn Vintage Year e. Rwyn Timandra 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KÄY ERI 1. Quality bitch, lots of strength and power 
in smaller frame, beautiful in outline, she has a super topline, excellent spring of rib and angulation with well 
set hocks, lovely head, correct eye, good feet, I like her very much. Pori KV 28.-29.7 Refet Hadzic, Bosnia- 
Herzegovina VAL ERI 2, PN4. Strong female, well balanced body, strong bones, dark eyes, correct bite, 
excellent expression on head, well sized neck, parallel in rear part, good ???,  free movement. Vantaa 28.-29.7 
Dan Ericsson, Ruotsi VAL ERI 1. Feminin tik med fint huvud och uttryck, bra skuldror och bak, visad i 
ganska högt hull, vilket påverkar överlinjen i rörelse och gör henne onödigt bred i fronten, fin päls och färg. 
Hyvinkää 16.9 Raija Tammelin VAL ERI 1, PN1, VSP. Erinomaista tyyppiä oleva, hieman 
pehmeäselkäinen ja pullea narttu, miellyttävä ilme ja kaunis pigmentti, oikea rungon ylälinja, joka antaa 
hieman periksi liikkeessä, tilava runko, hyvä luusto, pehmeyttä ranteissa, riittävät kulmaukset, vauhdikkaat 
liikkeet, edestä avoimet kyynärpäät, kaunis väri ja karva. Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko Rotner, Slovenia 
KÄY ERI 1. Good size, excellent temperament, enough strong head, short body, good neck & topline, 
excellent front & chest, good angulated, fingers should be stronger, enough moving, good represented. 
 
SWEETIE-PIE KATHY  
FIN40172/98 s. 2.5.1998 i. Aki e. Sweetie-Pie Evita 
Näyttelyt: Sipoo 15.4 Markku Santamäki VET EH 1. Sopivan kokoinen, viehättäväilmeinen, hyvä kaula, 
sopusuhtainen luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, liikkuu ja käyttäytyy reippaasti, jonkin verran 
painunut selkä, turkki on veteraanin turkki, viehättävä kokonaisuus.  
 
TA-WEI`S TENDER COPY 
EST-00935/06 s. 6.12.2005 i. Hammalgårdens A Dream Come True e. Pia 
Näyttelyt: Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska AVO ERI 3. Nice size with feminine head and expression, 
correct bite, nice neck and topline, a little staight in shoulders, good bone and feet, nice tailset, very nice 
mover, shown in excellent condition.  
 
TRÉS ALLANTES ANTOINETTE 
FIN23440/03 s. 24.4.2003 i. Rocbee Running Robert e. Armazu Fiini Fariini 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat AVO ERI 1, PN2, SERT, VARA-CACIB. 3 
years old, excellent type, lovely head and expression, nice neck, well angulated, excellent body, good coat and 
tail, moves with drive. Raahe 3.2 Jouko Leiviskä AVO ERI 1, PN1, ROP. Korkealuokkainen, erittäin 
kaunislinjainen, erinomaiset rodunomaiset mittasuhteet, kaunis kaula ja selkälinja, kaunis pää, erinomainen 
vankka runko, hyvä luusto, hyvässä tiiviissä kunnossa, hyvä leveä reisi, liikkuu tehokkaalla askeleella. Tornio 
17.2 Tiina Illukka AVO ERI 1, PN4. Erittäin hyvän tyyppinen, melko lyhytrunkoinen, kuono-osa saisi olla 
voimakkaampi, hyvä kaula ja ylälinja, erinomaiset kulmaukset ja vahva luusto, tilava rintakehä, leveät 
etuliikkeet, liikkuu hyvällä askelpituudella. Tampere KV 24.-25.3 Merja Järnstedt AVO ERI 2. Erittäin 
hyvän tyyppinen kaunis narttu, jolla hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä luusto, selkä ja takaosa, eturinta voisi 
olla kehittyneempi, hyvä turkki, liikkuu kauniisti, saisi käyttäytyä vapautuneemmin. Kokkola 31.3 Saija 
Juutilainen AVO EH 1. 4-vuotias, hyvin narttumainen, mittasuhteiltaan miellyttävä kokonaisuus, 
tasapainoinen raajaluusto ja erinomainen runko, narttumainen pää, hieman pyöreät silmät, hyvä purenta mutta 
alaleuka voisi olla hieman vahvempi ja kuono-osa aavistuksen vahvempi silmien alta, kaunis kaula ja ylälinja, 
hyvät käpälät, erinomainen karvanlaatu ja väritys, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta kovin löysästi 



kyynärpäistä, on varsin vauhdikkaalla tuulella, iloinen luonne. Oulu 12.-13.5 Gitte Finnich Pedersen, 
Tanska AVO ERI 1, PN1, ROP. Nice feminine bitch, typical spaniel reach and typical spaniel movement, 
strong back, good length, good bone, normal angulation, good coat. Iisalmi 26.-27.5 Hans v.d. Berg, 
Alankomaat AVO ERI 2, PN3. 4 years, good size, a bit short on the legs, nice head, expression could be 
better, nice ears, good pigmentation, good front and rear, excellent tailset, nice dark colour, she moves with 
drive. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen AVO ERI 2, PN3. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla kauniit 
ääriviivat, hyvä pää, miellyttävä ilme, kaunis ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, suorahkot olkavarret, 
leveät reidet ja erinomaiset takakulmaukset, liikkuu edestä leveästi, muuten hyvin, esiintyy ja esitetään hyvin.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Rovaniemi 16.6 Jaana Heiskari SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Toini 
suhtautuu ikänsä tuomalla rauhallisuudella vieraisiin ihmisiin ja muihin koiriin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: 
Aluksi innokasta upeaa hakua maa- ja ilmavainulla etenevää menoa. Laukauksesta lamaantuu ja haku päättyy 
siihen. Tekee joitakin pistoja aivan liian kauas mutta haku unohtuu. Tottelevaisuus kärsii. Hylätty. Jäljestys: 
Jäljestää maa-ilmavainua käyttäen varmalla siksak-kuviolla. Kulmassa tarkisti suunnan, jatkoi kanille joka 
kiinnosti. Hieno suoritus. Hyväksytty. Vesityö: Vesityöhön halukkuutta löytyi mutta ei uskallusta. Riistapukki 
jäi tällä kertaa löytämättä. Hylätty. Tottelevaisuus: Yleisesti tottelevainen Toini pakenee hakualueelta niin 
kauas ettei ole ohjaajansa kontrollissa. Hylätty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Parin yhteistyö toimii upeasti 
muuten paitsi hakuosuuden karkaminen oli parin musta piste. Tällekin parille jäljestys voisi olla uusi 
harrastusmuoto. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 
TWIGLE HEAVENLY HELGA  
FIN24903/01 s. 5.5.2001 i. Cleavehill Rhyader e. Rocbee Not For Sale  
Näyttelyt: Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi AVO ERI 1, PN2, VARA-SERT. Fin, med mycket bra 
rörelser, vackert huvud, fint nospartie, bra bett, mycket bra överlinje och bröst, ej i bästa päls, utmärkt 
temperament.  
 
TWIGLE IN LOVE FIN MVA 
FIN31505/02 s. 26.6.2002 i. Rocbee Running Robert e. Rocbee Gift To Slave  
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VAL ERI 4. Well balanced bitch, good height to length 
proportion, good reach of neck, excllent topline, angulation, appears ok but she toes in front.  
 
TWIGLE IVORY GIRL KANS & FIN & DK MVA, PMV-04, ESTV-07 
FIN31506/02 s. 26.6.2002 i. Rocbee Running Robert e. Rocbee Gift To Slave  
Näyttelyt: Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen VAL ERI 2. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, kuono-osa voisi 
olla täyteläisempi, muuten hyvä pää, hyvä kaula, suorahkot olkavarret, syvä, mutta hieman lyhyt rintakehä, 
hyvä raajaluusto, hieman pysty lantio, liikkeet yhdensuuntaiset mutta askel voisi olla vetävämpi, kaunis 
karvapeite, esitetään erinomaisesti.  
 
TWIGLE JUST A DREAM FIN MVA  
FIN35052/03 s. 11.7.2003 i. Benton Lookin` For Duck e. Rocbee Not For Sale  
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Heinola 6.5. Jukka Hevonkorpi AVO2, 35 pist (a/4, b/8, c/6, d/10, 
e/3, f/4), laukauksen sieto: hyväksytty. Pipsa tutki lähdön ja se ohjattiin jäljelle. Se etenee maa- ja ilmavainua 
käyttäen juuri sopivaa vauhtia. Eteneminen on pääosin ihailtavan määrätietoista ja jälkitarkkaa. Ongelmia 
aiheuttavat vain ihmisen tekemät urat, koira tarkistaa puunajouran neljässä kohdassa sekä poistuu kerran 
määrätietoisesti jäljeltä polkua pitkin, mistä hukka. 1. kulma tarkasti, makuu merkataan hyvin. 2. kulma 
oikaistaan, joten makuun ohi. Suoraan kaadolle. Pipsa nuolee sorkkaa ja jää paikalle. Koira antoi itsestään 
erinomaisen vaikutelman. Harjoittelulla päästään varmasti eroon urien tuottamista ongelmista. Sipoo 5.8. Paul 
Vuori AVO2, 36 pist (a/4, b/7, c/7, d/11, e/3, f/4), laukauksen sieto: hyväksytty. Koiralle osoitetaan 
lähtömakuu, jonka jälkeen se aloittaa itsenäisen jäljestyksen. Jäljestäessä käytetään sekä maa- että ilmavainua. 
Jälkeä edetään reipasta kävelyvauhtia. Ensimmäinen osuus erittäin tarkkaa jäljestystä puoliväliin, jossa ilman 



näkyvää syytä poistutaan jäljen sivulle. Jäljen sivulla tehdään laajaa hakulenkkiä, mutta ei tulla verijäljen 
lähelle ja joudutaan tuomitsemaan hukka. Palautuksen jälkeen tarkkaa työtä kulmalle, joka kierretään noin 
metrin säteellä ja jätetään makuu merkitsemättä. Toinen osuus tarkkaa työtä. Toinen makuu merkitään ja 
kulma mennään jäljentekijöiden jälkiä pitkin. Viimeisellä osuudella vain yksi isompi lenkki, muuten tarkkaan. 
Sorkkaa nuuhkitaan pelottomasti. Hyvä jälkisuoritus hukasta huolimatta. 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KÄY ERI 3. Balanced bitch, enough substance, could 
have a little more bone, correct topline, moved confidently but a little close behind.   
 
TWIGLE KING`S LOVE  
FIN52482/04 s. 25.11.2004 i. Benton King`s Cross e. Twigle In Love  
Näyttelyt: Hirvensalmi 14.4 Paula Rekiranta AVO ERI 1, PN1, SERT, VSP. Hyvin liikkuva, tasapainoinen 
narttu, jolla kaunis pää, erinomainen ilme, tyylikäs kaula, hyvä ylälinja, hyvä runko ja tasapainoiset 
kulmaukset, hieman litteät käpälät, karvapeite ok, hyvä luonne. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia 
AVO ERI 3. Quality bitch, well made, movement was positive and correct, excellent bone and substance, 
correct topline over loin, short couple, lots of substance but in compact frame, quality head and eye. 
Kangasniemi 9.6 Karlo Bala, Serbia AVO ERI 2, PN3. 2,5 years old dog, typical head for breed, backline is 
sloping, good angulations, excellent movement.  
Spanieleiden taipumuskokeet: Vierumäki 25.8 Taru Kalkkila SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Iloinen 
kolmivuotias narttu. Suhtautuu hyvin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Innokas, reipas haku. 
Muutama pidempi tarkistus toisen koiran jäljille, kutsusta takaisin. Laukauksesta innostuu. Hyvä hakukuvio, 
hyvä kontakti ohjaajaan. Hyväksytty. Jäljestys: Joy jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen jälkitarkasti sopivaa 
vauhtia. Kulma jälkitarkasti. Ilmavainulla kaadolle, jäi nuuhkimaan kania. Hyvä suoritus. Hyväksytty. 
Vesityö: Joy menee halukkaasti veteen ja tuo riistapukin rantaveteen, josta ohjaaja saa sen. Hyväksytty. 
Tottelevaisuus: Koira tottelee ohjaajaa hyvin. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiran ja ohjaajan 
yhteistyö hyvä. Pienellä treenillä jäljestämiskokeisiin valmis koira. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
TWIGLE LADY O'THE RING 
FIN15448/05 s. 28.1.2005 I. Benton Olympic Gold e. Twigle Ivory Girl 
Spanieleiden taipumuskokeet: Oitti 11.8 Anitta Kauppila SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen, 
hiukan vetäytyvä koira. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Suppeaa, ei kuitenkaan pelokasta ilmavainuista hakua. 
Rauhallista ja vähäelkeistä ja hieman ohjaajaan tukeutuvaa. Ampujan ja tuomarin jättäytyessä hieman taakse 
haku parani. Hyväksytty. Jäljestys: Maavainuista, tarkkaa jäljen päällä etenevää jäljestystä. Fasaanista 
kiinnostui ja otti suuhun. Hyväksytty. Vesityö: Halukkaasti veteen, nouti pukin ja toi sen maalle. Hyväksytty. 
Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallista yhteistyötä tekevä miellyttävä 
pari. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
TWIGLE LET IT BE ME  
FIN15449/05 s. 28.1.2005 i. Benton Olympic Gold e. Twigle Ivory Girl  
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia AVO ERI. Quality bitch who just neeeds more 
confidence and ring training, free standing she looks a picture, very balanced, good reach of neck, good 
angulation, she moved positively. Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia AVO ERI 1, PN3, VARA-
SERT, VARA-CACIB. Excellent bitch, very feminine, very good size, correct in all case of the body, very 
good topline in movement, could show a little bit more temperament, best feet. Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, 
Italia AVO ERI 1, PN2, SERT. Buono il rapporto cranio-muso, leggera sidgaia, buon collo, linea dorsale 
solida, buon torace, arti corretti, il mantello potrebbe, essere misliore, muove bene. Lahti KV 27.-28.10 Elena 
Ruskovaara AVO ERI 1, PN4, VARA-SERT, VARA-CACIB. Erinomaista tyyppiä oleva linjakas 
hyväluustoinen narttu, oikeanmallinen pää, hyvä otsapenger ja kaunis huulilinja, tarpeeksi tummat silmät, 
eturinta on vielä tyhjä, sopivasti runkoa, tasapainoisesti kulmautunueet raajt, tasapainoinen askellus, 
miellyttävä esiintyminen. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen AVO EH 4. Erittäin hyväntyyppinen, 



mittasuhteiltaan oikea narttu, hieman voimakas otsapenger ja kuono-osa saisi olla pidempi, hyvä kaula, rinnan 
syvyys ja runko, olkavarret voisi olla viistommat, hyvät takakulmaukset, hieman lyhyt lantio, hyvä 
raajaluusto, yhdensuuntaiset liikkeet, esiintyy ja esitetään hyvin. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 
Mikael Tranholm, Tanska AVO EH 2. Almost 3 year old bitch of very good quality, well chizzled feminine 
head, scissor bite, good neck, good shoulder, a little upright upper arm, need a little more forechest, good body 
proportions, short sloping loin & little low tailset, could have better angulation behind, needs to settle when 
moving, a little tension to short step, nice temper. 
 
TWIGLE MY LOVE OF LIFE 
FIN44274/06 s. 9.8.2006 i. Benton Everybody Duck e. Twigle In Love 
Näyttelyt: Hirvensalmi 14.4 Paula Rekiranta PEK 1 KP, ROP-pentu. Sievä narttupentu, jolla erinomainen 
luonne, kaunis narttumainen pää, vielä hieman kevyt kuono, hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen erinomainen 
rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis turkki, hyvät yhdensuuntaiset liikkeet. Helsinki KV 19.-20.5 
Göran Bodegård, Ruotsi JUN ERI 1, PN1, SERT, VSP. Very pretty bitch with nice head, beautiful head and 
topline, well constucted in front and rear, tail is very well set but carried a little high, moves very well, nice 
coat and color. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia JUN ERI 4. 9 months old bitch maturing well, well 
balanced, good angulation which helps her to move, correctly and with drive, tailset and -carriage very good, 
excellent feet, promising bitch. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen JUN ERI 2. 11-kuukautinen, 
mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä juniori, jolla hyvin kaunisilmeinen mutta vielä 
raskaskalloinen pää, hyvä purenta, kaunis kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset, kaunis karvapeite ja väri, 
liikkuu vielä pentumaisesti, mutta erinomaisella askelpituudella, hyvin lupaava. Hyvinkää 22.7 Hannele 
Jokisilta JUN ERI 3. Erinomainen, erittäin elegantti kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, 
riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, erinomainen runko, hyvä karva ja väri, erinomainen 
luonne, liikkuu hyvin. Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia JUN ERI 1, PN3, VARA-SERT. Good eye 
colour, feminine expression, excellent angulations, solid topline, good colour, fluent movement. Porvoo 8.-9.9 
Ernesto Capra, Italia JUN ERI 1, PN3, VARA-SERT. Sossetto in tipo, testa corretta, collo che esce bene, 
buona linea dorsale, buona groppa, forace gia di buona dimensione, arti corretti, buono il mantello, muove 
bene. Lahti KV 27.-28.10 Elena Ruskovaara JUN ERI 2. Erinomaista tyyppiä oleva, vielä pentumainen, 
feminiininen miellyttävästi käyttäytyvä narttu, kokoon sopiva luusto ja hyvät käpälät, erittäin lupaavan 
mallinen pää, kaunis ilme, pystyasentoinen lapa, hyvin kulmautunut takaosa, runko saa tulla töyteläisemmäksi, 
reippaat, hyvin ulottuvat sivuliikkeet, esitetään erinomaisesti. Lahti 3.11 Jouko Leiviskä JUN ERI 1, PN3. 
Erittäin kaunislinjainen, lupaava, erinomaiset mittasuhteet, hyvin kulmautunut sekä edestä että takaa, kaunis 
kaula, hyvä hännänkiinnitys, kaunis pää, ikäisekseen erinomainen runko, liikkuu erinomaisella askeleella. 
Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN EH 4. 16 month bitch of very 
good quality, feminine well chizzled head, nice neck, straight shoulder, short upright upper arm, lacks 
forechest, little light boned, nice body proportions, good loin and tailset, excellent angulation behind, moves 
with good action behind but too short step in front, very nice temper. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Espoo 9.9 Meerit Kuparinen SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen:Reipas ja 
iloinen nuori koira. Tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Riittävän laajaa, 
rauhallista, pääosin maavainuista hakua. Pitää koko ajan hyvin yhteyttä ohjaajaan. Laukauksesta ei juurikaan 
välitä vaan työskentely jatkuu. Hyväksytty. Jäljestys: Innokas, maavainuinen jäljestys. Kulmalla pyörimistä, 
muuten jälkitarkasti. Kaatoa nuoli ja nuuhki. Hyväksytty. Vesityö: Hienolla loikalla uimaan. Noutaa pukin ja 
tuo ohjaajalle. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Tottelevainen nuori koira. Hyväksytty. Yhteistyö ja 
yleisvaikutelma: Rauhallista ja mukavaa yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
TWITTERS BIG-CLOUD  
FIN27630/99 s. 30.5.1999 i. Don`s Scotchman e. Twitters Big-Time 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi KÄY ERI 2. Heavier in type, matching head, nice 
expression, solid body, well angulated, rich coat, slightly showing age when moving.  



 
TWITTERS BIG-DREAM FIN MVA, PMV-05 
FIN28153/01 s. 3.6.2001 i. Benchmark Chwyddwydr e. Twitters Big-Time 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi VAL ERI 1. Built on nice outlines, feminine head and 
expression, solid topline, strong body, well boned and angulated, moves and shows well, nice coat and 
feathers. Sipoo 15.4 Markku Santamäki VAL ERI 1, PN3. Reippaasti liikkuva, hyvä pää, oikea ylälinja, 
sopusuhtainen luusto ja hyvin kulmautuneet raajat, puolustaa titteliään mutta voisi liikkua ryhdikkäämmin. 
Rauma 19.-20.5 Harry Tast VAL ERI 1, PN1, ROP. Laatunarttu, hyvin rodunomaiset pehmeät ääriviivat 
rungossa, kaunisilmeinen jalo pää, esittää kehässä ensiluokkaista ravia, pitkät ja täysin korrektit liikkeet. 
Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VAL ERI. Good over all bitch, balanced and typical, could have a 
little more bone, short couple, moved freely and correct, hock bone could set down more, pleasing head. 
Lohja 3.6 Rune Fagerström VAL ERI 2, PN2. Narttu, joka ilmentää hyvin rotutyyppiä, ihastuttava luonne ja 
liikkeet, erinomainen koko, oikeat rungon mittasuhteet, kaunis hyvänmallinen pää, upea ilme, kaunis kaula, 
tasapainoisesti kulmautunut, rintakehä voisi olla aavistuksen täyteläisempi, hyvä ylälinja, karva ei parhaassa 
näyttelykunnossa, erinomainen liikkuja. Karjaa KV 1.7 Hans v.d. Berg, Alankomaat VAL ERI 3, PN4. 
Nice in size, a bit shorter on the legs, nice head, nice ears, soft expression, good length in muzzle, good front 
and rear, excellent body and croup, tiptop coat, movement could be more free in the hindquarters. Pori KV 
28.-29.7 Refet Hadzic, Bosnia- Herzegovina VAL ERI 3. Correct size, a bit long, correct type head, correct 
top and underline, well angulated, parallel rear part, free movement. Turku 4.-5.8 Antonio Di Lorenzo, Italia 
VAL ERI 1, PN1, ROP. Correct bite, excellent proportions, bones, shoulder, croup, tail and hindquarters, very 
good coat, excellent head and movement. Tampere 8.9 Vera Smirnova, Viro VAL ERI 1, PN1, VSP. 
Erittäin hyvä tyyppi, sopiva koko ja luusto, kaunis pää ja kaula, pitkähkö lanneosa, hyvä eturinta ja rintakehä, 
hyvät takaraajat, liikkuu pitkällä askeleella. Äetsä 8.-9.9 Lilian Hanniste, Viro VAL ERI 1, PN1, VSP. Hyvä 
tyyppi ja koko, kaunis pää, oikea purenta, pitkät korvat, hyvä selkälinja ja häntä, riittävä eturinta ja rintakehä, 
hyvät raajat, vapaa liikunta, hyvä turkki. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska VAL ERI 1, PN1, ROP. 
Very well constrcuted bitch, nice head, very good neck and topline, very well angulated front and rear, nice 
topline, very nice coat structure, excellent mover who carries herself well. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 
8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska VAL EH. 6 years old champion bitch of very good quality, very tight 
scissor bite, nice feminine lity head, excellent neck, straight shoulder, short upright upper arm, lacks forechest, 
well developed body, excellent loin and tailset, coat could be in better condition, good angulation behind, 
needs to settle in movement, little loose in front. 
 
TWITTERS BIG-FLOWER FIN MVA  
FIN28152/01 s. 3.6.2001 i. Benchmark Chwyddwydr e. Twitters Big-Time 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi KÄY ERI 1. 5 years old, presented in excellent coat 
and condition, excellent head and expression, firm topline, solid body, sound mover, correct angulation. 
Rauma 19.-20.5 Harry Tast KÄY ERI 1, PN2. Voimakasrakenteinen, kauniit tasapainoiset linjat rungossa, 
kaunisilmeinen ja kauniisti muotoutunut, hyvin narttumainen pää, hyvä raajarakenne, mutta liikkeessä 
kyynärpäiden tulisi olla tiiviimmät, hyvä askelpituus. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KÄY ERI 4. 
Balanced bitch, enough substance but could have more bone, good reach of neck, good topline and feet, 
moved correctly and with enthusiasm, balanced head. Lohja 3.6 Rune Fagerström KÄY ERI 2. Hyvin 
kaunis, linjakas kokonaisuus, joka liikkuu todella hyvin, harmi, ettei karva ole tänään näyttelykunnossa, 
erinomainen tyyppi ja koko, oikea ylälinja, hyvin kaunis pää, ihastuttava ilme, tasapainoiset kulmaukset, 
erinomainen luusto, hyvin vapaat liikkeet, miellyttävä luonne. Pori KV 28.-29.7 Refet Hadzic, Bosnia- 
Herzegovina KÄY ERI 1, PN3. Medium size, a bit long, strong bones, good body and substance, typical 
head, correct bite, long neck, a bit narrow in back, wide front. Tampere 8.9 Vera Smirnova, Viro KÄY ERI 
1, PN4. Erittäin hyvä tyyppi, sopiva luusto ja koko, kaunis pää, oikea ylälinja, eturinta saisi olla leveämpi, 
hyvät etu- ja takakulmaukset, hyvä turkki, hyvät liikkeet. Äetsä 8.-9.9 Lilian Hanniste, Viro KÄY ERI 2, 
PN4. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä selkälinja ja häntä, 



riittävä eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, vapaa liikunta. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska KÄY ERI 2. 
Good size, good head and expression, nice neck and topline, well angulated front and rear, carries herself well 
on the move, well presented.  
 
TWITTERS BIG PEACH PUFF  
FIN19038/06 s. 28.2.2006 i. Twitters Blackberry e. Twitters Big-Dream 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi JUN ERI 4. Another quality bitch, excellent feminine 
head, well boned and angulated, needs to mature in body, sound mover, but slightly immature. Sipoo 15.4 
Markku Santamäki JUN ERI 1, PN1, SERT, ROP. Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikea, 
hyvä pää ja ilme, ikäisekseen hyvä runko, sopusuhtainen luusto, kinner voisi olla matalampi, käyttäytyy hyvin. 
Rauma 19.-20.5 Harry Tast JUN ERI 1, PN3, SERT. Hyvin kaunis, jalo ja narttumainen pää, tyypillinen ja 
tasapainoinen ylälinja, hyvät kulmaukset, luusto saisi olla vahvempi, liikkeessä takaosa toimii hyvin, 
etuliikkeet hieman leveät. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia JUN ERI. Quality 14 month old bitch, 
well balanced, good topline, reasonable bone, tight feet, short couple. Lohja 3.6 Rune Fagerström JUN ERI 
1, PN3, SERT. Nuori narttu, jolla kauniit ääriviivat seistessä, oikeat rungon mittasuhteet, oikea raajojen 
korkeus, erinomainen hyvänmallinen pää, jossa oikea voimakkuus, ihastuttava ilme, hyvä kaula, 
tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rintakehä, hyvä, oikea ylälinja, sopiva luusto, hyvä tiiviit 
käpälät, etuaskel saisi olla aavistuksen pidempi, muuten liikkuu hyvin, hyvä väri, ei parhaassa karvassa, 
miellyttävä luonne. Karjaa KV 1.7 Hans v.d. Berg, Alankomaat JUN ERI 2. Nice in type, a shade longer in 
body, but lovely in head shape, good earset, nice eye, good length in muzzle, good front and rear, good croup, 
good coat texture, excellent mover. Pori KV 28.-29.7 Refet Hadzic, Bosnia- Herzegovina JUN ERI 1, 
VARA-SERT. 15 months, medium size, but correct proportions, excellent body substance, good angulations, 
correct bite, well fixed front, good quality coat. Turku 4.-5.8 Antonio Di Lorenzo, Italia JUN ERI 1. Correct 
bite, excellent proportions, excellent shoulder, tail, very good croup and hindqaurters, excellent chest for the 
age, good coat, typical head, excellent movement. Tampere 8.9 Vera Smirnova, Viro AVO ERI 2. Erittäin 
hyvä tyyppi, hieman kevyt 16 kk vanha narttu, jolla oikeat mittasuhteet, kaunis pää, pitkä kaula, hyvä 
selkälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hyvät takaraajat, rodunomaiset liikkeet. Äetsä 8.-9.9 Lilian 
Hanniste, Viro AVO ERI 1, PN2, SERT. Hyvä tyyppi ja koko, kuono voisi olla täyteläisempi, oikea purenta, 
pitkät korvat, hyvä selkälinja ja häntä, eturintaa voisi olla enemmän, hyvät raajat, vapaa liikunta. Hyvinkää 
6.10 Jessie Madsen, Tanska NUO EH 2. Good size, feminine head and expression, correct bite, nice neck 
and topline, well set tail, well angulated behind, very nice mover, carries herself very well, unfortunately out 
of coat today. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN H. 18 month old 
bitch of good quality, still needs time to develop, feminine head, scissor bite, good neck, straight shoulder, 
short uprigt upper arm, lacks forechest, nice body proportions, good loin and tailset, would like more muscle 
in back, a little high in hocks, open in knee angulation, needs to settle when moving, short stepped back and 
forth. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Pöytyä 25.8 Liisa Pajala SPA0. Sosiaalinen käyttäytyminen: Ystävällinen 
koira niin ihmisiä, kuin toisia koiria kohtaan. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Haku suppeaa. Laukauksen 
jälkeen Sissi lopettaa lähes kokonaan. Sissin työskentelytapa pääosin ilmavainuista. Yhteydenpito ohjaajaan 
erinomaista. Hylätty. Jäljestys: Maa- ja ilmavainuista jäljensivuja tarkistellen tapahtuvaa jäljestystä. Kaatoa 
nuuhkitaan tarkkaan. Hyväksytty. Vesityö: Lähtee innokkaasti uimaan tuoden pukin ohjaajan käteen. 
Hyväksytty. Tottelevaisuus: Tottelee hyvin ensimmäisestä käskystä. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvin toimiva, luottamuksellinen suhde ohjaajan ja Sissin välillä. Kokonaisarvostelu: Hylätty. Espoo 26.8 
Meerit Kuparinen SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Innokas ja miellyttävä nuori narttu. Suhtautuu 
ystävällisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Rauhallista ohjaajaan tukeutuvaa hakua. 
Tekee kuitenkin muutaman riittävän piston, että saadaan ammuttua. Laukauksesta ihmettelee ja jatkaa 
rauhallista menoa. Hyväksytty. Jäljestys: Rauhallinen, epävarma jäljestys. Kulman jälkeen koira huomaa 
perässäkulkijat ja jää ihmettelemään niin pitäksi aikaa että osoitetaan puhdas jälki. Hyväksytty. Vesityö: Ensin 
koira piti ohjaajaa jännityksessä, mutta lopulta ui ja nouti pukin rantaan. Hyväksytty. Tottelevaisuus: 



Tottelevainen koira. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Mukavaa yhteistyötä. Kokonaisarvostelu: 
Hyväksytty. 
 
TWITTERS FIRTH OF CLYDE  
FIN38300/05 s. 17.7.2005 i. Twitters Blackberry e. Twitters Big-Flower 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia NUO ERI. Well bodied bitch, good spring of rib, short 
couple, reasonable angulation, correct topline, carries her tail high, pleasing balanced head, excellent feet.  
 
TWITTERS SUNSET 
FIN32388/02 s. 30.6.2002 i. Benton Hole In One e. Twitters Come Come 
Näyttelyt: Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska KÄY EH 4. Good size, feminine head, shows a bit too 
much eye haw, nuce neck and topline, well angulated front and rear, moves very well but does not seem to be 
in a good mood today.  
 
WESPER IN ANY CASE  
FIN11911/07 s. 22.12.2006 i. Benton Lookin`For Duck e. Wesper Long Beach 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia PEK 2 KP. A smaller puppy, but well proportioned, 
enough bone and substance, moved correctly, just needs to grow on but she has time, well balanced head, well 
set eye, tailset and carriage good. Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, Italia PEK 1 KP, ROP-pentu. Sossetto in 
tipo, teasta sufficientemente corretta, la linea dorsale consolidarsi, arti con discreta angolatura, rene un po 
lungo, buono il mantello, muove bene. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska JUN EH 1. Feminine bitch 
who still needs a lot in her development, nice neck and topline, too light eyes, well angulated in shoulder, 
good body length, bit high on hocks which affects her movement a little. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-
9.12 Mikael Tranholm, Tanska JUN EH. 11 month bitch of very good quality, still needs a little rime, 
feminie head, a little light eyed, good neck and shoulder, short upright upper arm, lacks forechest, good body 
proportions, a little sloping in loin, low tailset, little open in angulation, low hocks, a little short stepped bavk 
and forth, movement needs to stabilize, nice temper. 
 
WESPER I`M TAKEN SORRY 
FIN11913/07 s. 22.12.2006 i. Benton Lookin`For Duck e. Wesper Long Beach 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia PEK 1 KP. 5 month old bitch, quite small, but still has 
growing time, well balanced height to length, short couple, good angulation front and rear quarters, good bend 
of stifle, well set on hock, as long as she grows she will be a nice bitch.  
 
WESPER JEWEL BEACH FIN MVA  
FIN48863/05 s. 5.10.2005 i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Laitila 30.9 Juhani Heikniemi AVO3, 29 pist (a/2, b/4, c/3, d/14, e/3, 
f/3), laukauksen sieto: hyväksytty. Tintti ohjataan jäljen alkuun ja siitä alkaa rauhallinen ja jopa hieman 
varovainen jäljestys. Tintti käyttää sekä maa-että ilmavainua. Springeriksi kuitenkin ilahduttavan paljon 
maavainua. Ensimmäisellä suoralla jonkin verran tarkastuslenkkejä kaarroksissa ja pistoja. Niistä yksi johtaa 
hukkaan asti. Toisella suoralla heti kulman jälkeen tarkistuksia, sitten ensin jäljen vasemalla puolella jonkin 
matkaa jäljen suuntaisesti. Sen jälkeen sama toistuu jäljen oikealla puolella ja se vie hukkaan asti. Sitten aivan 
kuin koira olisi vaihtunut, hienoa springerille ominaista jälkityötä kaadolle, jota pysähtyy nuuhkimaan. Tämän 
päivän tuloksesta huolimatta oikein lupaavanoloinen nuori jälkikoira, kokeneen ohjaajan työ näkyi myös 
koiran suorituksessa. 
Näyttelyt: Korpilahti 1.4 Paavo Mattila JUN ERI 1, PN3, VARA-SERT. Kaunis nuori narttu, jolla 
hyvänmallinen pää, miellyttävä ilme, erittäin hyvä kaula, kyynärpäissä aavistus löysyyttä, hyvä runko ja 
takaosa, hyvänlaatuinen karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Helsinki KV 19.-20.5 Göran Bodegård, 
Ruotsi NUO ERI 1, PN2, VARA-SERT, CACIB. Nice, well developed feminine bitch with excellent 



proportions, pleasing head, a little short but well placed neck, nice in front and rear, moves very well, nice 
coat and colour. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia NUO ERI 3. Movement of this bitch was 
especially good, it was correct, but she can also move out freely and really cover the ground, present a 
balanced picture, body to height proportion good, well set on hocks, typical head, happy temperament. 
Jämsänkoski 10.6 Kirsi Nieminen AVO ERI 1, PN1, SERT, ROP. Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla 
kauniit ääriviivat, erinomainen pää ja miellyttävä ilme, hyvä kaula, rinnansyvyys ja runko, eturinta voisi olla 
syvempi, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu erinomaisesti ja esiintyy kauniisti. Joensuu 11.8. Laurent 
Pichard, Sveitsi AVO ERI 1, PN2, SERT. Very feminine, 22 months, good size, excellent head with typical 
expression, scissor bite, proper neck and shoulders, ribcage ok for her age, nice proportions in body, proper 
tailset, hindquarters showing good muscle, proper angulation, nice temperament, could move with more 
regularity. Joensuu KV 12.8 Fernando Madeira Rodrigues, Portugali AVO EH 2. The face a little snippy, 
skull is correct, could have better neck, a bit short in upper arm, good topline, nice tail, no angulation on rears, 
coat ok. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska AVO ERI 1, PN2, SERT, FIN MVA. Well proportioned 
bitch, nice head and expression, correct bite, very nice neck and topline, very well angulated behind, very 
good coat structure, very nice mover, a bit toeing in behind. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, 
Unkari KÄY ERI 2. Typical elegant bitch, good head, compact body, loose elbow, good angulation, elegant 
movement, the white should be cleaner. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska 
VAL ERI 4. 2 year old champion bitch of excellent quality, feminine head, scissor bite, excellent neck, well 
angulated shoulder, little straight upper arm, needs more forechest, good body, slighlty long, excellent loin and 
tailset, good angulation behind, free and sound mover, needs to stabilize in the back. 
Spanieleiden taipumuskokeet: Ruovesi 1.9 Sari Saarinen SPA1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Erittäin 
ystävällisesti ihmisiin ja muihin koiriin suhtautuva narttu, joka rapsutuksia anellessaan liki kiipeää tuomarin 
syliin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Pääosin sopivan laajuista ja innokasta maa- ja ilmavainuista hakua, jossa 
koira tutkii metsän tuoksuja jyrkässä rinteessä pitäen hyvin yhteyttä ohjaajaansa. Laukauksesta jatkaa. 
Hyväksytty. Jäljestys: Rauhallisesti makuu tutkien jäljelle, jota Tintti seuraa hitaasti eteenpäin hiipien, hyvin 
tarkasti. Kulma tarkasti. Kaadolle aikaraja ylittämättä päästyään Tintti uteliaana tökkii sitä tassullaan. 
Harjoittelulla etenevyys paranee. Hyväksytty. Vesityö: Innokkaasti veteen, tuo pukin ohjaajalle käteen. 
Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hyvin totteleva narttu. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Mutkatonta ja 
reipasta yhteistyötä tekevä pari. Tintti omaa kykyjä ja taipumuksia moneen metsäharrastukseen. 
Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 
WESPER JUST LIKE A MOM  
FIN48865/05 s. 5.10.2005 i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia NUO ERI 2, Quality 19 month old bitch, presented in 
super coat and condition, balanced, she still needs spring of rib but she has still time for it, movement could be 
better co-ordinated.  
 
WESPER LONG BEACH FIN MVA  
FIN22620/02 s. 12.4.2002 i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KÄY ERI 2. Compact bitch, balanced proportion, can 
dip in the back, excellent substance, very good reach of neck, short couple, lots of strength and power in 
smaller frame. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska KÄY EH. Well put together, feminine head and 
expression, nice neck, very weak in topline which gives an old built expression, very well angulated behind, 
her topline makes her look high on rear when she moves. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari 
KÄY ERI 1. Good proportioned, typical bitch, nice head, good top- & underline, still enough angulation, 
drivefull movement, hock turn out, spotted legs. 
 
WESPER MIN EL AUWA  
FIN33854/01 s. 28.7.2001 i. Benton Good Heavens e. Wesper On My Mind 



Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi AVO ERI 3. Solid built bitch of good type, balanced 
head, good expression, should not carry more weight, excellent angulation, nice coat and feathers, sound 
mover, lacks slightly showmanship.  
 
WESPER ON THE BEACH KANS & FIN & S(n) MVA 
FIN33462/98 s. 31.7.1998 i. Llawen Gopher e. Wesper Sally Be Good 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia VET ERI 1, VSP-veteraani. Balanced bitch, compact 
with good substance, excellent spring of rib, good in neck and topline, good angulation with result in correct 
and positive movement, coat must be difficult to repair because curly in it.  
 
WILD FELLOW`S ATTRACTIVE  
FIN28026/04 s. 15.5.2004 i. Milfeddyg Diaros e. Rocbee Ger Fy Llaw 
Metsästyskoirien jäljestämiskokeet: Sirkjärvi 17.5. Seppo Venäläinen AVO0, laukauksen sieto: 
hyväksytty. Lähtömakaus tutkitaan, Annika ohjaa Sissin jäljelle. Sissi jäljestää 1. osuuden jälkitarkasti, 1. 
makaus merkataan pysähtymällä, kulma tarkasti. 2.osuuden alku tarkasti, osuuden puolivälissä riistanhaju 
sotkee Sissin jäljestyksen mutta selvittää. 2. kulmalle tullaan sisäkautta, makauksen etsii ja merkkaa hyvin. 3. 
osuuden alku hyvin, osuuden puolivälissä Sissi ottaa paluujäljen, tuomitaan hukka. Loppuosuus on Sissille 
tuskaa, riistan hajut aiheuttavat Sissille 2 hukkaa ja tuomari keskeyttää kokeen. Tänään riistan hajut sotkivat 
Sissin jäljestyksen, mutta lisäharjoittelu tuo lisää varmuutta. Elimäki 10.6. Tuire Lindfors AVO2, 34 pist 
(a/3, b/5, c/5, d/14, e/3, f/4), laukauksen sieto: hyväksytty. Alkumakauksen jälkeen Sissi aloittaa jäljestyksen 
tunnustellen, mikä muuttuu pian tiheikössä pysähteleväksi ja varovaiseksi. Sissi säikkyy jotakin, ohjaajan 
tuella matka jatkuu. Avonaisessa maastossa edetään paremmin ja jäljen mukaisesti. Tiiviissä maastossa jälleen 
epävarmaa etenemistä, risujen raksahdukset pelottavat aika ajoin. Ennen toista kulmaa kaatuneen puun juuret 
pelottavat ja pysäyttävät etenemisen. Ohjaajan kannustuksen myötä jäljestys jatkuu. 3. osuuden lopulla 
hakkuuaukolla eteneminen taas innottomampaa. Ohjaajan tuella tästäkin selvitään. Kulmat Sissi selvittää 
jäljen mukaisesti, makaukset osoittaa selvästi. Kaadon haistaa ilmasta ja osoittaa kaadon jääden sen luo. 
Nuori, kokematon koira, joka tietää ja osaa jäljestämisen taidon, mutta sen kokemattomuus verijäljellä ilmenee 
pelokkuutena maastossa ja näin myös eteneminen on epävarmaa ja ajoittain hidastakin, etenkin 
hankalammissa maastokohdissa. Tämä vaikuttaa myös työmotivaatioon matkan edetessä. Harjoitusta ja lisää 
kokemusta, niin tulokset vain paranevat. Elimäki 5.8 Seppo Markelin AVO0, laukauksen sieto: 
hyväksytty.Hyvä lähtö. Koira jäljestää sopivaa vauhtia, osittain loivalla siksak-kuviolla. Ensimmäisellä 
osuudella koira poistuu kaksi kertaa niin pitkälle jäljestä että tulee hukka. Ensimmäisellä kulmalla makauksen 
merkkaa. Kulman selvittää laajalla lenkillä. Toisen osuuden puolivälissä koiralla alkaa laaja hakuoiminto, ja 
jäljestys unohtuu, ja tulee kolmas hukka.  
Näyttelyt: Kotka KV 16.-17.6 Kirsti Louhi KÄY HYL. Vahvaluustoinen narttu, jolla hieman raskas pää, 
kaula voisi olla jalompi, turhan pysty lantio, saisi olla kulmautunut takaa paremmin, koira liikkuu turhan 
lyhyellä askeleella ja voimattomasti, edestä löysin kyynärpäin, valitettavasti koiralla niukka alapurenta, josta 
palkintosija.  
 
WILD FELLOW'S FANTASIA 
FIN13853/07 s. 17.1.2007 I. Romeo e. Rocbee Yo-Yo 
Näyttelyt: Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta JUN ERI 3. Erinomainen tyyppi, hyvä pää, hieman suuret 
silmät häiritsevät ilmettä, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, keskivahva luusto, vielä hieman pyörivä 
selkälinja, keskivahva luusto, oikea laatuinen karva, hyvä luonne, hieman lyhyt taka-askel, muuten liikkuu 
hyvin. 
 
Kasvattajaluokat 
 
KENNEL BENCHMARK  



Näyttelyt: Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Very nice group, 
very true to the breed, all have excellent eye shape and colour, very much alike in back constuctions, excellent 
movers, my credit to the breeder. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska 
KASV 3. A little uneven breeders group, including top quality 
 
KENNEL BENTON 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. An attractive 
group, all showing outstanding breed type, very similar in heads and expressions, correct basic anatomy and 
all are shown in excellent coat and condition. Lahti 11.2 Hans Lehtinen KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. 
Erittäin tasapainoinen, tyypiltään ja kooltaan, hyvärunkoisia, terverakenteisia yksilöitä, onnittelut! Tampere 
KV 24.-25.3 Merja Järnstedt KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Erittäin kaunis ryhmä korkeatasoisia 
rotunsa edustajia, hyvät luonteet ja liikkeet, onnittelut kasvattajalle. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-
Britannia KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. This group has strong kennel similarity, over all compact dogs 
with good reach of neck, excellent toplines, very well presented, well angulated. Vantaa 1.-2.9 Nicola 
Imbimbo, Italia KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Very typical group, harmonic, fluent movement. 
Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska KASV 4 KP. All four nice specimens, some of them need ring 
experience, well constructed, nice eye colour, thank you very much for showing me this group. Jyväskylä KV 
17.-18.11 Miklos Levente, Unkari KASV 2 KP. Good quality of the dogs, but as group shoud be more 
homogen. Helsinki KV, VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska KASV 1 KP. Welsh 
springers of very high quality, excellent movers, an honour to the breeder. 
 
KENNEL DIRLIAN  
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KASV-. Compact dogs, stronger in head, well 
angulated, good toplines, excellent feet. Kotka KV 16.-17.6 Kirsti Louhi KASV 1 KP, ROP-
kasvattajaluokka. Ryhmä koostuu neljästä nartusta, sekä virheineen että hyvine puolineen ryhmä melko 
yhtenäinen, luoneet erinomaiset, tyypillisiä rodulle, koirat liikkuvat hieman lyhyellä taka-askeleella, muuten 
avoimesti takaa. Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, Italia KASV 2 KP. Gruppo sufficientemente omogeneo con 
sossetto in tipo.  
 
KENNEL DONIOL  
Näyttelyt: Lahti 11.2 Hans Lehtinen KASV2. Hyvät mittasuhteet, tasainen ryhmä, päätyyppi ja ilmeet 
vähemmän tyypillisiä. Mäntsälä 1.4 Jorma Silta KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Hyvä tasainen ryhmä, 
jossa huomio kiinnittyy erityisesti hyviin päihin, mittasuhteisiin, raajojen kulmauksiin ja hyviin liikkeisiin. 
Ruovesi 9.4 Marjo Jaakkola KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Erittäin hyväntyyppisiä, iloisia rotunsa 
edustajia, hyvät päät, luustot ja rungot, etuosiin ja etuliikkeisiin kannattaa kiinnittää huomiota. Sipoo 15.4 
Markku Santamäki KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Ryhmä viehättäväilmeisiä ja oikeat mittasuhteet ja 
linjat omaavia, riittävän tasainen ryhmä, iloisesti käyttäytyviä. Lahti KV 28.-29.4 Silke Warneke, Belgia 
KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Dogs from very different ages, I see the breeder work very well in his 
work, very good types and temperaments. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KASV-. Strong dogs 
with good bones and substance, excellent spring of rib and feet, similar in head which is a little stronger than 
some, but quite acceptable. Lohja 3.6 Rune Fagerström KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka, BIS-
kasvattajaluokka. Erinomainen rotutyyppi, hyvänmalliset päät, hyvä sukupuolileima, etuliikkeisiin tulee 
kiinnittää huomiota, hyvää kasvatustyötä. Jämsänkoski 10.6 Kirsi Nieminen KASV 1 KP, ROP-
kasvattajaluokka. Ryhmä koostuu neljästä eri yhdistelmästä, kaikilla erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvät 
päät, täyteläiset rungot, hyvät raajaluustot, ylälinjoihin tulisi kiinnittää huomiota, varsin tasainen ryhmä, 
onnittelut kasvattajalle. Tuusula 30.6 Erna-Britt Nordin, Ruotsi KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Fyra 
kombinationer, vältypade, lite olika åldrar, rejälä kroppar, fina huvuden, bra rörelser, fina pälsar, mycket bra 
temperament. Karjaa KV 1.7 Hans v.d. Berg, Alankomaat KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Excellent 
group, very nice group, first of all they are sound in the movement, they are strong in bone and substance, and 



I love the head shape, very nice in expression, strong, level topline, good bodies, excellent body and coat 
structure. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Ryhmä laadukkaita 
springereitä 4 eri yhdistelmästä, kaikilla erinomainen sukupuolileima ja rungon mittasuhteet, kauniit päät ja 
ilmeet, hyvät rungot ja raajaluustot, hienot heiluvat hännät, erinomainen karvanlaatu, hyvät liikkeet, onnittelut 
kasvattajalle. Vantaa 1.-2.9 Nicola Imbimbo, Italia KASV 2 KP. Typical, not homogenic, fluent movements. 
Porvoo 8.-9.9 Ernesto Capra, Italia KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Sossetti di buona qualita, 
omogenei. Lahti 3.11 KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Tarpeeksi tasainen, 4:stä eri yhdistelmästä 
koosruva ryhmä, tyypillisiä rotunsa edustajia, onnittelut kasvattajalle! Valkeala 11.11 Hannele Jokisilta 
KASV 1 KP, ROP-karvattajaluokka. Ryhmä koostuu kahdesta uroksesta ja kahdesta nartusta, erinomaiset 
sukupuolileimat, hyvät rakenteet, erinomaisen tyypilliset luonteet. Tampere 6.12 Kirsi Nieminen KASV 1 
KP, ROP-kasvattajaluokka. Ryhmä koostuu 4 eri yhdistelmästä, kaikki erinomaista rotutyyppiä, niillä on 
oikeat mittastuhteet, hyvät päät & erinomaiset ylälinjat, tasainen ryhmä, hyvää kasvatustyötä, onnittelut 
kasvattajalle. 
 
KENNEL LUCKYSTONE`S  
Näyttelyt: Sipoo 15.4 Markku Santamäki Ryhmä laadukkaita yksilöitä, hyvät päät ja täyteläiset rungot, 
hyvät reippaat esiintyjät, riittävän tasainen ryhmä.  
 
KENNEL ROCBEE 
Näyttelyt: Kajaani KV 6.-7.1. Lydia Erhart, Alankomaat KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Nice 
uniformity of type, lovely expressions, good coats, sound movers. Raahe 3.2 Jouko Leiviskä KASV 1 KP, 
ROP-kasvattajaluokka. Hyvin yhtenäinen, laadultaan erinomainen ryhmä, vain yksi poikkeaa hieman, 
onnittelut kasvattajalle hienosta työstä tässä vaikeassa rodussa. Tuusniemi 25.2 Matti Tuominen KASV 1 
KP, ROP-kasvattajaluokka, BIS2-kasvattajaluokka. 4 eri yhdistelmästä erinomainen ryhmä tyypillisiä rotunsa 
edustajia, erinomaiset luustot ja  rungot, hieman eroavaisuuksia päissä, mutta kasvattajalla selvä näkemys, 
mitä haluaa, erinomaista työtä, onnittelut. Tohmajärvi 5.5 Paavo Mattila KASV 1 KP, ROP-
kasvattajaluokka. Tasalaatuinen ryhmä, hyvänmalliset päät, hyvät mittasuhteet, hyvät ylälinjat ja karvapeitteet, 
liikkuvat hyvin mutta pari koiraa voisi esiintyä paremmin, onnistunut tulos, josta onnittelut. Leppävirta 6.5 
Ligita Zake, Latvia KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Four presented dogs of correct type and balance, 
correct heads, strong toplines, well developed bodies, generally well angulated, free movements. Oulainen 
6.5. Markku Santamäki KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka, BIS-kasvattajaluokka. Riittävän tasainen 
ryhmä laadukkaita yksilöitä, oikeat ilmeet, iloiset hännät, osoitus hyvästä kasvatustyöstä. Oulu 12.-13.5 Gitte 
Finnich Pedersen, Tanska KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Very nice class, very good difference 
between males and females, excellent heads, bodies and movements, very good work from breeder and I give 
honor prize with pleasure. Iisalmi 26.-27.5 Hans v.d. Berg, Alankomaat KASV 1 KP, ROP-
kasvattajaluokka. Very nice group, I like them a lot, very nice at size, lovely heads, strong in bone and 
substance, very nice toplines, good temperaments, very nice on the move. Hyrynsalmi 9.6 Elena Ruskovaara 
KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka, BIS3-kasvattajaluokka. Neljä yhdistelmää, upeaa tasaista jalostustyötä, 
perusterveet rakenteet, rodunomaiset liikkeet, kaunisilmeiset päät, selvät sukupuolileimat, joukko yksilöitä, 
joissa paljon hienoja rodunomaisia yksityiskohtia, onnea kasvattajalle. Oulu KV 6.-7.10 Kirsi Nieminen 
KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Ryhmä koostuu 3 eri yhdistelmästä, kaikki ryhmässä esitettävät koirat 
ovat erinomaisia rotutyypiltään, niillä on erinomaiset rodunomaiset päät, erinomaiset mittasuhteet ja ylälinjat, 
täyteläiset rungot ja vahvat luustot, tehokkaat pitkät liikkeet, erinomainen ryhmä, kasvattaja tietää, mitä 
haluaa, onnittelut. Jyväskylä KV 17.-18.11 Miklos Levente, Unkari KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. 
Very homogene groun in type and in movement, the quality of coat shoud be better. Helsinki KV, 
VOITTAJA-2007, 8.-9.12 Mikael Tranholm, Tanska KASV 2 KP. High quality dogs of 4 combination, an 
honour to the breeder! 
 
KENNEL STANDARD-BEARER 



Näyttelyt:  Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KASV 2 KP. All quality dogs of correct size, 
compact, short couple, good toplines, very mature to see kennel type. Seinäjoki KV 20.-21.10 Rajiko 
Rotner, Slovenia KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Very unique, good temperament, excellent condition, 
good bones, substance & coat quality, good type & size, excellent represented. 
 
KENNEL TWIGLE  
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KASV4, KP. These dogs are very similar to another, 
good toplines, good reach of neck, fine in head but quite acceptable. Kangasniemi 9.6 Karlo Bala, Serbia 
KASV 1 KP, ROP-kasvattajaluokka. Typical fo breed, all beautiful dogs. Juva KV 7.-8.7 Saija Juutilainen 
KASV 2 KP. Mukava ryhmä welshejä, joilla kauniit ilmeet, oikearyhtiset olemukset, hyvät rungot ja 
raajaluustot, reippaat maatavoittavat liikkeet, onnittelut kasvattajalle.  
 
KENNEL TWITTERS 
Näyttelyt: Turku KV 27.-28.1 Elsbeth Clerc, Sveitsi KASV 2 KP. Nice group of quality dogs showing a 
solid breed type, slightly more working type, similar in head type, angulation, body proportions, 
congratulations to the breeder. Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KASV-. Well balanced dogs, very 
good in front angulation, neck and shoulders, enough bone, good feet. Tampere 8.9 Vera Smirnova, Viro 
KASV 1 KP, BIS-kasvattajaluokka. Erittäin hyvän tyyppiset koirat, joilla hyvät luustot, oikeat mittasuhteet ja 
ilmeikkäät päät, vahvat raajat ja hyvät rungot. Äetsä 8.-9.9 Lilian Hanniste, Viro KASV 1 KP. Yhtenäinen 
tyyppi ja koko, hyvät päät, oikea purenta, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä luusto, riittävä rintakehä ja turkki, 
hyvä liikunta. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska KASV 3 KP. Nice group, all have very nice typical 
heads, nice eye colour, to the breeder: take them in a little better show condition, nice group.  
 
KENNEL WESPER  
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia KASV3, KP. Very compact dogs, good bone and 
substance, short couple and they share many similarities, good feet. Hyvinkää 6.10 Jessie Madsen, Tanska 
KASV 2 KP. Very nice group, all are true to the type, I like the heads very much, eye colour good, all shown 
in nice coat condition, a very nice group.  
 
Jälkeläisluokat  
 
BENTON EVERYBODY DUCK KANS & FIN & S(n) & N MVA, ITV-00, PMV-02, SV-02, V-03 
26147/98 s. 6.5.1998 i. Mandeville Roger Ribbons e. Don`s Take Off To Benton 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia JÄLK1. Sire influence is clear in body proportions, 
good spring of rib and angulations, excellent balanced head, he is a quality dog and he passes his quality on.  
 
WESPER ON THE BEACH KANS & FIN & S(n) MVA 
33462/98 s. 31.7.1998 i. Llawen Gopher e. Wesper Sally Be Good  
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia JÄLK2. Dam is compact with good substance and 
excellent spring of rib and these qualities she passed on, heads are similar and being fairly broad skull but less 
strong in muzzle.  
 
Turistiluokat 
 
BENTON QUACK LIKEADUCK 
42440/05 s. 6.8.2005 i. Benton Everybody Duck e. Benton It`s My Party 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia TURISTILUOKKA1. Very good, of very good breed 
type, compact, good bone, typical head.  
 



JANGAS COLA FOR ELVIS  
15039/04 s. 3.1.2004 i. Clumbrolds Kilkenny e. Sweetie-Pie Kathy 
Näyttelyt: Karkku 27.5 Stephen Pick, Iso-Britannia TURISTILUOKKA2. He moves fine, he is typical but 
a nervous dog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


