Walesinspringerspanielit vuosikirja 2008
UROKSET
AKU
FIN31751/05 s. 5.6.2005
i. North Maiden`s Forest Gump e. Alexway`s Romantic Rose
Näyttelyt:
Rovaniemi 21.6. Kirsi Nieminen VAL, H.
Erinomaista tyyppiä oleva koira, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä pää, hieman pelästynyt ilme, erinomainen kaula ja
selkälinja, hyvä runko, tasapainoisesti kulmautunut, karvapeite ei parhaassa kunnossa, liikkuu hyvällä askelpituudella, käyttäytyy
tänään kovin pelokkaasti, mikä vaikuttaa palkintosijaan.

ARMSTRONG
FIN39894/07 s. 07.07.2007
i. Doniol Nosy Fellow e. Benchmark Ffrwyth
Näyttelyt:
Lahti 01.11 Merja Ylhäinen JUN EH 3
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Toivoisin luustoa hieman enemmän. Kevyt kuono-osa. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä
kaula, eturintaa tulisi olla enemmän. Rintakehä vielä kapea. Etukulmauksia, tulisi olla enemmän. Löysät kyynärpäät. Litteät
etukäpälät. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hyvin. Kaunis turkki. Käyttäytyy aavistuksen varovaisesti.
Tampere 6.12. Merja Ylhäinen JUN EH 2
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet sekä luusto. Kevyt kuono-osa. Hyvä ilme. Hyvä kaula. Etukulmauksia toivoisin hieman
enemmän. Rintakehä vielä kapea. Hyvät takakulmaukset. Litteät etukäpälät. Kaunis turkki. Nostaa etujalkoja liikkeessä. Löysät
kyynärpäät. Hyvät takaliikkeet. Hyvä ylälinja. Hyvä luonne.

BENCHMARK HYFRYD
30095/03 s. 30.5.2003
i. Kastalian Tickety-Poo e. Benton Deep Feelings
Näyttelyt:
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen AVO, ERI1, PU1, CACIB, VSP.
Iloisesti esiintyvä, kaunislinjainen uros, hyvänmuotoinen pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, oikeat
mittasuhteet, hieman kihartuva turkki, liikkuu hyvällä askeleella, mutta hieman leveästi edestä.

BENCHMARK JEST CYMRO
FIN14709/05 s. 2.11.2004
i. Kastalian Tickety-Poo e. Benton Deep Feelings
Näyttelyt:
Alavus 19.1. Kirsi Nieminen VAL, ERI1, PU1, ROP.
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla kauniit ääriviivat, kaunis pää ja viehättävä ilme, erinomainen ylälinja, hyvä eturinta,
täyteläinen runko, hyvä, vahva raajaluusto, erinomaiset kulmaukset, liikkuu kauttaaltaan hyvin, esiintyy iloisesti ja esitetään
erittäin hyvin.
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi VAL, ERI1, PU1, CACIB, ROP.
3 år gammal championhane av högsta klass, utmärkt storlek och proportioner, maskulin med ett underbart huvud, härligt uttryck,
utmärkta öron, vacker hals och överlinje, en aning rak i överarmen, utmärkt kropp, ben och tassar, härliga breda lår, utmärkta
vinklar bak, rör sig med härlig resning och attityd, långa vägvinnande rörelser, utmärkt päls, flott presenterad.

Parkano 2.2. Annukka Paloheimo VAL, ERI1, PU1, ROP.
Hyvin rodunomainen kokonaisuus, tiivisrunkoinen, rodunomainen pää, hieman löysyyttä edessä, hyvä ylälinja, hyvä leveä lantio,
tehokkaat liikkeet, kauniisti esitetty.
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin VAL, ERI1, PU2.
Sopusuhtainen uros, jolla hyvät rungon ääriviivat, hyvä sukupuolileima, pitkä kaula, vankkaa ylälinja, erinomaiset sivuliikkeet.
Valkeala 1.3. Markku Santamäki VAL, ERI1, PU1, VSP.
Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet ja linjat, hyvä pää, pystyt välikämmenet, käpälät saisivat olla korkeammat, voisi liikkua
suoraviivaisemmin edestä, käyttäytyy ja liikkuu hyvin.
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen VAL, ERI2, PU3.
Vahvaluustoinen, hyvänkokoinen uros, vahva, maskuliininen pää, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet, kaunis
ylälinja, liikkuu erinomaisella askeleella, mutta aavistuksen leveästi edestä.
Pertunmaa 5.4. Elena Ruskovaara VAL, ERI1, PU1, ROP.
Erinomainen tyyppi, vahvaraajainen ja hyvin rakentunut uros, erinomainen sukupuolileima ja luusto, erinomainen pään malli,
hyvä ilme, hyvä takaosa, takakulmaukset ja runko, pitkä kaula, olkavarsi saisi olla viistompi, reipas liikkuja, oikea pituus ja
jousto askelluksessa, esitetään edukseen.
Lahti 27.4. Paavo Mattila VAL, ERI2, PU3.
Hyvin kaunis uros, kaunis, ilmeikäs pää, pitkä kaula, hyvä runko, hyvin kulmautunut takaosa, aavistuksen suora edestä, ylälinja
voisi olla parempi, hyvä karva, jossa aavistus laineikkuutta, hyvät, menevät liikkeet, miellyttävä käytös.
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo VAL, ERI1, PU1, VSP.
Hyvin näyttävä, maskuliininen, vahva, hyväpäinen uros, jolla erinomainen kaula ja takakulmaukset, hieman etuasentoiset lavat,
erittäin hyvin kehittynyt, leveä ja syvä runko, liikkuu erittäin hyvin, voimakkaalla ja tehokkaalla askeleella kantaen itsensä
kauniisti.
Suvi-Karelia 18.5. Paula Rekiranta VAL, ERI1, PU1, ROP.
Linjakas, tasapainoine uros, jolla erittäin hyvät mittasuhteet, erittäin hyvä pää, rodunomainen ilme, hyvä kaula, tasapainoiset
kulmaukset, hyvä luusto, käpälät ja runko, kaunis turkki, erinomaiset liikkeet.
Helsinki 24.5. Laurent Pichard, Sveitsi VAL, ERI1, PU1, ROP.
Proper breed type, 3 years, shown in very good condition, nice body with a lot of substance, excellent shoulders, deep chest,
correct body, when he moves he moves well, but could have more regularity.
Hamina 25.5. Eeva Rautala VAL, ERI1, PU3.
Erittäin hyvän tyyppinen uros, kaunis, maskuliininen pää, erittäin pitkä kaula, erinomainen rintakehä ja eturinta, vankka luusto,
hyvät takakulmaukset, tehokkaat liikkeet, hyvä luonne.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia ERI3
Strong masculine dog in good condition, coat a bit wavy, good head, correct eye shape, good teeth, strong neck, a little straight in
shoulder, good depth of body, correct topline, carried well, good angulation behind, moved well.
Pieksämäki 7.6. Matti Tuominen VAL, ERI1, PU1, VSP.
Erinomainen koko, tyyppi ja mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä luonne, hyvä runko, liikkuu hyvin ja esitetään hyvin.
Tuuri 7.-8.6. Kirsi Nieminen VAL, ERI1, PU1, ROP.
Erinomaista tyyppiä oleva, kauttaaltaan tasapainoinen uros, jolla on kauniit ääriviivat, hyvä pää, erinomainen ylälinja, hyvä
eturinta ja runko, vahva raajaluusto, erinomaiset kulmaukset, kauniit, joustavat liikkeet, esitetään erinomaisesti.
Forssa 14.6. Marjo Jaakkola VAL, ERI1, PU2.
Erinomainen tyyppi, maskuliininen pää, hyvä ilme, hyvä kaula, aavistuksen etuasentoiset lavat, hieman laskeva ylälinja, hyvin
kehittynyt eturinta, vahva luusto, erittäin hyvin kehittynyt runko, etuosa voisi olla aavistuksen paremmin kulmautunut, hyvin
kulmautunut takaosa, hyvä leveä reisi, liikkuu riittävällä askelpituudella.
Karjaa 13.7. Merja Järnstedt VAL, ERI1, PU1, ROP.
Erittäin kaunis kokonaisuus, kaunis ilmeikäs pää, erinomainen ylälinja sekä luusto ja kulmaukset, aavistuksen laineikas turkki,
liikkuu erittäin kauniisti.
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara VAL, ERI1, PU1, ROP.
Erinomaista tyyppiä edustava, kauniisti esiintyvä, kaunis walesi, kaunis hymyilevä ilme, hyvä uroksen pää, hyvät korvat, kaunis
kaula, runko ja ylälinja, hyvä häntä ja ylälinja, etuosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut, erinomaiset liikkeet, oikea
askellus, hyvä luonnollinen ryhti, laadukas kokonaisuus.
Helsinki 3.8. Hannele Jokisilta VAL, ERI1, PU1, ROP.
Erinomainen tyyppi, hyvä pää, hyvä kaula ja selkälinja, riittävät etukulmaukset, sopiva luusto, erinomainen runko ja voimakkaat
takakulmaukset, hieman laineikas peitinkarva, mutta kaunis väri, hyvä luonne, liikkuu hieman leveästi edestä, muuten hyvin.
Vesilahti 9.8. Merja Järnstedt VAL, ERI1, PU1, ROP.
Erinomainen kokonaisuus, kaunis ilmeikäs pää, vankka ja hyvärakenteinen, melko hyvä turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin.
Helsinki 10.08. Rony Doedijns, Alankomaat VAL ERI 1, PU 1, ROP.
Very nice in type, good size & proportions, masculine head & lovely expression, very good topline, croup and topline & tail set,
deep body, sufficient fore chest, correct angulation, in front & rear, easy mover, needs tighter front action, lovely color &
condition, very well presented
Kouvola 16.08. Leila Kärkäs VAL ERI1, PU1, VSP.

Miellyttävä kokonaisuus. Tasapainoinen leveä raajarakenne ja luusto. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula, turhan laskeva ylälinja.
Hieman leveäasentoiset eturaajat. Eritt. kauniit liikkeet. Hieman laineikkuuteen taipuvainen turkki. Hyvä käytös.
Heinola 17.08 Laszlo Erdös VAL ERI 1, PU 1, VSP.
Eleganter rűde schöner, ranetypischer kopf. Sehr gute knocken sehr korrekte winkelurgen värnä n. hinten. Sehr schön oberu.
Unterlimie. Sehr elegante Haarkleid. Gute Präsentation. Schöne Bewegung.
Valkeakoski 23.-24.08 Rita Kadike-Skadina, Latvia. VAL ERI 1, PU 1, ROP.
Very nice male. Excellent condition and proportions. Masculine head. Strong back and loin. Correct tail. Good topline. Excellent
volume of body. Well angulated. Moves very well.
Hämeenlinna 23.-24.08. Hassi Assenmacher VAL ERI2, PU4.
Gute GroBe. Schöne Rädenkopf. Dunkle Augen, sehr gut plantrief. Gut getragene Behänge. Sehr ausdruchusvoll VorfäShches
Körper. Schöne Limien und Winkelngen. Bewegt sid gnt. Gutes Haarkleod und Wesen.
Helsinki Mastery 6.-7.9. Ann-Christin Johansson VAL ERI1, PU1, VSP.
Exl. type and size, beautiful head and expression, good sizer of ears, long neck, correct topline and group, very nice body, exl.
angulations, good bones, slightly wide in elbow otherwise fantastic mover, presented in an exl. condition
Porvoo 14.09 Matti Tuominen VAL ERI1, PU1, VSP.
Erinom. tyyppiä oleva mittasuhteet omaava. Sopiva luustoinen uros, jonka karvapeite ei tänään parhaimmillaan. Sopivasti
kulmautunut. Hyvä ylälinja. Kaunis kaula. Liikkuu ja esitetään hyvin.
Eckerö 27.-28.09 Kenneth Edh VAL ERI1, PU3, VACA.
Utur typ. Fina proportioner bra storlek maskulint huvud med korrekt form & profil fina ögon & öron, fin hals & rygglinje, bra
kors, goda vinklar, bra stome & tassar. ngt vågig jo??ls rör sig med bra steg.
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler VAL ERI4.
Lovely dog. Super breed type. Pleasing head and expression. Well laid shoulders. Lovely ribbing and depth. Well let down behind.
Moves with style.
Seinäjoki 25.-26.10. Blaz Kavcic, Slovenia VAL ERI 1, PU 1, ROP, CACIB.
Exellent type, correct size, very nice head and expression, excellent neck & topline & body, correct angulation, bones of front legs
are not completely straight, well balanced movement
Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen VAL ERI2, PU2, VARACA.
4v. Hyvärunkoinen oikealinjainen uros. Erinom. kunnossa. Kaunisilmeinen pää. Hyvä purenta ja korvat. Etukulm. saisi olla
paremmat, muuten yhvin rakentunut. Hyvä karvanlaatu. Kauniit puhtaat värit. Liikkuu reipaasti mutta edestä tänään kovin
leikkisästi. Hieno luonne.
Tampere 6.12. Merja Ylhäinen VAL ERI 2, PU2.
Erinom, tyyppi, koko ja mittasuhteet ja luusto. Kaunis ilmeikäs pää. Hieman kaularankaa. Hyvä kaula. Erinom. kulmaukset edessä
ja takana. Erinom. vahva runko. Hyvä lihaskunto. Kaunis turkki ja väri. Liikkuu ja esiintyy erinomaisesti. Hyvä luonne.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja VAL ERI3.
Ut,.typ o proportion. En hane med utm. Storleke. Härlig huvud. Utm. hals, kropp, ben o tassar. Vacker päls. Önsker något bätre.
Front. Kunde var stramrare i fram. Väl visad. I utm. kondition.

BENCHMARK MATRICS
46256/05 s. 27.8.2005
i. Twigle Infinity e. Benchmark Haf Breuddwyd
Näyttelyt:
Valkeala 1.3. Markku Santamäki KÄY, EH1.
Sopivan kokoinen, pituuden ja korkeuden suhde oikea, hyvä pää ja kaula, olkavarret saisivat olla viistommat, laaja rintakehä,
lyhyt lantio, sopusuhtainen luusto ja kohtalaisesti kulmautuneet raajat, saisi liikkua rennommin.
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen KÄY, EH3.
Hyvän kokoinen, vahvarakenteinen uros, maskuliininen pää, raajat saisivat olla hieman kulmautuneemmat, oikeanlaatuinen
turkki, hieman töpöttävät liikkeet, voisi esiintyä iloisemmin.
Lahti 27.4. Paavo Mattila KÄY, ERI1.
Kaunis uros, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, runko vaikuttaa ajoittain aavistuksen lyhyeltä, hyvä luusto, hyvin kulmautunut
takaa, niukasti edestä, hyvä karva, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös, kyynärpäissä aavistus löysyyttä.
Hamina 25.5. Eeva Rautala KÄY, ERI1, PU4.
Erittäin hyvän tyyppinen, kompakti uros, tyylikäs, hyväilmeinen pää, pitkä kaula, lyhyt runko, riittävä luusto ja kulmaukset, voisi
liikkua hieman pidemmällä askeleella, luonne ok.
Kotka 15.6. Hans v.d. Berg, Alankomaat KÄY, ERI1, PU1, SERT, CACIB, ROP, FIN MVA.
Excellent in type, very nice dog, excellent in size and length of body, very nice head shape, I like his ear set, very nice eye, I like
the balance between skull and muzzle, good front and rear, very nice tailset, excellent colour, good coat texture, very nice mover.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler KÄY ERI2.
Super type. True Welsh head. Lovely eye. Well balanced all through. Good depth. Compact. Well angulated hind quarters. Low set

hocks. Moves very well. In lovely condition.

BENCHMARK OED IMAES
FIN15654/06 s. 27.1.2006
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benchmark Ie Ie Ie
Näyttelyt:
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo AVO, ERI1, PU3, VASERT.
Vankka, maskuliininen, hyvärakenteinen uros, jolla oikeat pään linjat, kaunis kaula ja ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut ja
erittäin hyvin kehittynyt oikeanmallinen runko, liikkeissä löysyyttä kyynärpäissä ja antaa hieman etumatalan yleisvaikutelman,
muuten tasapainoinen ja miellyttävä kokonaisuus.
Karjaa 13.7. Merja Järnstedt AVO, ERI1, PU3, SERT.
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää, kaunis ylälinja, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, etuliikkeissä hieman löysyyttä, kauniit
sivuliikkeet, esiintyy ja esitetään hyvin.
Helsinki 3.8. Hannele Jokisilta AVO, ERI1, PU3, SERT.
Erinomainen tyyppi, vahva uroksen pää, turhan selvä huulilinja, kaunis kaula- ja selkälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja
takaa, sopiva luusto, hyvä runko, erinomainen karva ja kaunis väri, hyvä luonne, hyvä sivuliikkeet, hieman leveä edestä.
Lammi 12.07 Markku Santamäki AVO ERI 1, PU 1, VSP, SERT.
Erinom. mittasuhteet. Ilmikäs pää, pitkä kaual. Erinom. ylälinja. Hyvät raajojen kulmaukset. Liikkuu hyvin. Hyvä turkki.

BENCHMARK OERI IAMES
FIN15655/06 s. 27.1.2006
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benchmark Ie Ie Ie
Näyttelyt:
Heinola 17.08 Laszlo Erdös AVO ERI 2.
Robuster, starker, etwas an viel getattert Rűde. Stark, ober typisch Kopf. Gute, starke knocken. Korrekte voinkeiungen vorne n.
hinten. Gute Temperament, gute Präsentation. Gute Haarklud. Schöne Bewegung.
Hyvinkää 20.09. Saija Juutilainen AVO ERI 1, PU 1, ROP, SERT.
2,5v voim. runk. luust. uros puhdas linj. uroksen pää korvat hyvä purenta ja ilme kauniisti kulm. edestä ja takaa vhva lanneosa ja
käpälät kaula saisi olla kuivempi ja käpälät kaula saisi olla kuivempi erinom. karvan laatu hieno luonne liikk. reipp. etuliikk.
voisivat olla tiivim. kyynerp. hyvin kaunis tehokas sivuask.

BENCHMARK PEILOT
FIN53853/06 s. 24.10.2006
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benchmark Ie Ie Ie
Näyttelyt:
Alavus 19.1. Kirsi Nieminen JUN, ERI1, PU2, SERT.
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pitkä pää, erinomainen kaula, hyvä eturinta ja erinomainen
runko, syvä rintakehä, vahva raajaluusto, erinomaiset takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella ja esiintyy iloisesti.
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi JUN, ERI2.
15 månader, maskulin hane, flott hane, utmärkt storlek och fina proportioner, välskuret huvud, vackert uttryck, vackra öron,
utmärkt hals och överlinje, utmärkt kropp för åldern, mycket bra ben och tassar, utmärkta vinklar fram och bak, härliga breda lår,
rör sig med långa vägvinnande rörelser från sida, ännu något lös i armbågarna fram, utmärkt pälskvalitet, presenterad i
topkondition, mycket lovande.
Parkano 2.2. Annukka Paloheimo JUN, ERI1, PU2, SERT.
Hyvin sopusuhtainen, hyvin kehittynyt, erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula, hyvin rodunomaiset ääriviivat, lupaava.
Lahti 27.4. Paavo Mattila NUO, ERI2.
Kaunis uros, jolla hyvät mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, sopusuhtainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut,
hyvä ylälinja, hyvä karvapeite, liikkuu sivusta erittäin hyvin, sivuliikkeissä vielä löysää, miellyttävä luonne.
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo NUO, ERI1, PU4.
Erinomainen tyyppi, terverakenteinen ja kaunislinjainen, vankka ja sopusuhtainen nuori uros, melko voimakas pää ja vaaleat
silmät, suuret korvat, erittäin hyvin kehittynyt runko, kaunis karva ja erinomaiset liikkeet.
Helsinki 24.5. Laurent Pichard, Sveitsi NUO, ERI1, PU3, VASERT.

Excellent breed type, 18 months old, shown in good condition, still very young looking, very typical head, well set ears of correct
form, scissor bite, ribcage ok for age, proper length of body, moves ok, could be a little more enthusiastic.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia NUO, ERI3.
Balanced dog, lovely head and soft expression, good depth of chest, nicely boned, good tight feet, strong body with correct
topline, good angulation behind, good tailset, compact, looks like he can do a days work as well as looking good, moved well.
Hämeenlinna 23.-24.08. Hassi Assenmacher NUO ERI2 PU3, VASERT.
Fast Z Jahre. Gute Grobe. Vorzäfliclies Typ. Maslulines kopf. Gute Proportionen. Korrekter Stop. Mittelsrobe dunkle Augen Sehr
gutes Pigment. quadrafsches Fang. Vorfuglicli Sebaut. Korrekt si allen Teilen. Gute Rutenhaltung. Bewegung vorne leicht lose in
den Ellenbogen. Gute Haarkleid mid Wasen.
Lahti 01.11 Merja Ylhäinen AVO ERI1, PU1, ROP, SERT, FIN MVA, RYP-1, BIS-1.
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Upea pää ja ilme. Aavistuksen vaaleat silmät. Hyvä, pitkä kaula. Erinomainen eturinta
ja rintakehä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto. Kaunis karva ja väri. Hyvät, pehmeät vaivattomat liikkeet. Hyvä
luonne.
Taipumuskokeet:
Hausjärvi 2.8.2008 Tero Mettälä SPA0
Mikkeli 9.8. Riitta Vilkman SPA1

BENCHMARK RHAMANTUS CYMRO
FIN21589/07 s. 24.2.2007
i. Benchmark Jest Cymro e. Benchmark Ie Ie Ie
Näyttelyt:
Pertunmaa 5.4. Elena Ruskovaara JUN, ERI1, PU2, SERT.
Erinomainen tyyppi, sukupuolileima ja oikea olemus, voimakas uroksen pää, hyvä huulilinja, erinomainen ilme, lapa saisi olla
viistompi ja eturinta tulla täyteläisemmäksi, hyvä runko, kaunis ylälinja ja hyvin kulmautunut takaosa, sopiva luusto ja hyvät
kootut käpälät, hiukan korkea häntä liikkeessä, oikea askelpituus, takana voisi olla enemmänkin joustoa, erinomainen
esiintyminen.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JUN, ERI1.
Good masculine head, lovely dark eyes, good ear placement, good deep chest, feet tight catlike, good body, good depth of chest,
correct angulation, correct topline, carried tail correctly, moved very well, overall balanced dog.
Toijala 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska JUN, ERI1, PU1, SERT, VSP.
15 months old, well balanced, masculine head, good expression, correct bite, good neck, shoulder could be laid more back, good
topline, well angulated behind, well developed body, could have more forechest, moves a bit short in front, ok behind, beautiful
coat, nice temper.
Lohja 8.6. Merja Ylhäinen JUN, ERI1, PU2, SERT.
Erinomainen tyyppi, mittasuhteet, koko ja luusto, kaunis, hyväilmeinen pää, kauniit silmät ja korvat, hyvä kaula, erinomainen
eturinta, hyvät kulmaukset, edessä ja takana, kaunis turkki ja väri, hyvä ylälinja, liikkuu ja käyttäytyy erinomaisesti.
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara NUO, ERI1, SERT.
Mallikas, nuori uros, lupaava pää, silmät voisivat olla tummemmat, varsin hyvä huulilinja, päässä hyvä voima, kaunis kaula, vielä
solakka runko, hyvät takakulmaukset, etukulmaukset voisivat olla voimakkaammat, eturinta saa täyttyä, tarpeeksi ulottuva
sivuaskel, reipas esiintyjä.
Hämeenlinna 23.-24.08. Hassi Assenmacher NUO ERI3.
16Monate. Gute GroBe. Vorfuglidier kopf, maskulin ausdrucksvoll. Dunkle Augen. Gut getragene Behang. Schone Opere md
untere Linie. Sehr gute Front und Hinterhand. Sehr fröhlich getragene Rute. Gutes Haarkleid und Wesen. Gutes Haarkleid und
Wesen.
Eckerö 27.-28.09 Kenneth Edh NUO EH2.
Mkt god typ ngt hart & ännu högtställd helhet vackert huvud med bra profil fine öron, ngt stora med välformande öron bra hals
önskar mer marheraal rugglilja med välvning över länden bra vinklar ben & tassar bra bröstkorg, fin päls med vädra ledsen rör
öig med bra steg.
Taipumuskokeet:
Mikkeli 9.8. Riitta Vilkman SPA1

BENCHMARK SIOPWR
FIN57867/07 s. 27.10.2007
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benchmark Haf Breuddwyd

Näyttelyt:
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo PEN2, KP.
Hyvin kaunislinjainen 6 kk vanha PENTU, jolla miellyttävä pää, hyvä kaula ja oikea ylälinja, tasapainoiset kulmaukset ja
erinomaiset mittasuhteet, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hyvät sivu- ja takaliikkeet, lupaava.
Lammi 12.07 Markku Santamäki PEN 1, KP, ROP-PENTU
Rotutyypiltään oikearakenteinen. Riittävän jalo pää. pitkä kaula. Sopusuht. luusto. Hyvä rintakehän muoto. Käyttäytyy
tasapainoisesti ja liikkuu hyvin. Hyvä väritys.
Karjaa 13.7. Merja Järnstedt PEN1, KP, ROP-PENTU.
Erittäin lupaava, komea nuorukainen, hyvä pää, kaula ja ylälinja, sekä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki ja kauniit sivuliikkeet,
miellyttävä luonne.
Luumäki 31.08. Elena Ruskovaara JUN ERI 1, PU 1, VSP, SERT.
Erinomainen tyyppi. Hyvin linjakas olemus. Päässä ihana pituus, oikea malli. Oikea ilme ja huulilinja. Ylväs kaula. Erinomaiset
takakulmaukset. Hyvä nuoren koiran runko. Etuosa saa täyttyä. Erinomainen luusto ja käpälät. Erinomainen tapa käyttää
häntäänsä. Liikkeessä oikea ylälinja ja tapa liikkua. Oikea askelpituus ja ulottuvuus liikkeessä.
Porvoo 14.09. Matti Tuominen JUN ERI1, PU2, VASERT, ROP JUN.
Erinom. tyyppiä oleva, erinom. mittasuhteet, miellyttäväluonteinen. Kokoon sopiva raajaluusto. Miellyttävä pää ja ilme. Hieman
kookkaat korvat. Hyvä kaula. Lavat saisivat olla viistommat. Ikään sopiva runko. Lupaava ylal Erinom. takaosa. Hyvä hännän
Kiinnitys Liikkuu hyvin Esitetään hyvin.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler JUN ERI2.
Pleasing type. Masculine. Nice expression. Good neck. Well laid shoulder. Well boned. Nicely angulated quarters. Good tailset.
Moves soundly.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja JUN ERI3.
Mycket till talande 13m gammal hane. Bra storlek mycket bra propotion. Mycket bra huvud o uttryck. Lång hals. Behöver mer
utväckla sej i frånt. Bra kropp föf åldern. Bra ben o tassar. Rör sej med bra frpn sidan. Väl visad.

BENTON HI EVERYBODY
FIN24442/00 s. 3.5.2000
i. Benton Everybody Duck e. Kastalian Tirlittan
Näyttelyt:
Joutseno 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia VET, ERI1, PU1, VSP, ROP-VET.
Nice strong veteran, masculine head, excellent topline and chest, excellent happy tail, good chest, very well angulated, excellent
movements.
Mikkeli 5.7. Suncica Lazic, Serbia VET, ERI1, ROP-VET.
Typical head, scissor bite, elegant neck, excellent topline and tail position, good chest, parallel legs, correct angulation, excellent
temperament and movement, coat: excellent colour and quality.

BENTON HOLE IN ONE
FIN24441/00 s. 3.5.2000
i. Benton Everybody Duck e. Kastalian Tirlittan
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia VET, ERI2.
8 years old but full of life, balanced overall, masculine head with correct eyes, strong neck, good sloap in shoulders, ample bone,
good tight feet, deep chest, correct topline, good tail placement which he carries correctly, moved well.

BENTON ONE MORE DUCK
FIN13795/04 s. 15.9.2003
i. Arkview Moonstroller e. Benton Garden Party
Näyttelyt:
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia VAL, ERI1, PU1, ROP.
Lovely type, good head, pleasing neck and shoulder, would prefer a little more upper arm, excellent legs and feet, balanced,
mature body, super hind quarters.
Jyväskylä 19.4. Lisbeth Campbell, Norja VAL, ERI1, PU1, ROP.

Right up to the breed standard, a very nice champion.
Lahti 27.4. Paavo Mattila VAL, ERI1, PU1, ROP, RYP1.
Erinomainen uros, kaunis pää ja ilme, erittäin hyvä kaula, erinomainen runko ja luusto, hyvin kulmautunut, erittäin kaunis karva
ja väri, hyvä ylälinja, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös.
Helsinki 24.5. Laurent Pichard, Sveitsi VAL, ERI2, PU4.
Very masculine, 4,5 years old, very stylish, nice temper, excellent breed type, good size, nice body, proper tailset, correct hind
quarters, medium angulated, carries a proper topline, well presented.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia VAL, ERI2.
Dog shown in beautiful coat and condition, strong masculine head, good dark eyes and soft expression, good deep chest, strong
body, correct topline, good tail placement, moved well.
Kotka 15.6. Hans v.d. Berg, Alankomaat VAL, ERI2, PU3.
Very nice in type, he has very nice dark colour, very nice head shape, eye could be darker, excellent ear set, sufficient forechest,
very nice in body, rear and tailset, very nice coat condition, he moves with drive, front movement could be better.
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler VAL ERI1, PU1, VSP, BIS3 VSP.
Dog super breed type. Real Welsh head. Lovely eye. Excellent neck. Well let down shoulders. Great body and depth. Well let down
behind. Lovely legs and feet. Correct tailset. Moved very well, sound by and with drive.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja VAL ERI1, PU1, ROP, VOITTJA-08.
En vacker welsspringe hane med utm propotion o storlek. Vackert huvud o härlig uttryck. Mycket flott hals. Väl kroppad. Väl
vinklad, vacker pals. I utm condition. Väl visad. Efektiva rörelser.

BENTON SOMEBODY`S DUCK
FIN16221/06 s. 7.1.2006
i. Benton Pigs Might Fly e. Benton No More Secrets
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi NUO, ERI2, PU4, VASERT.
Rejäl fina proportioner, välformat huvud, vackra ögon, mycket bra nosparti och bett, fin överlinje, välformad bröst, lite lös i
överarmen, så han blir vid i fronten, mycket bra vinklar, bra tassar, silkig bra päls, rör sig med mycket bra sidosteg, härlig
temperament.
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin AVO, ERI1, PU1, SERT, ROP, RYP4.
Oikean mallinen rotunsa edustaja, jolla rodunomainen pää, mikä on harvinaisuus tässä rodussa, kaula yhtyy kauniisti säkään,
erinomainen lanneosa, häntä erinomaisena jatkeen ylälinjalle, hyvät sivuliikkeet.
Kiuruvesi 19.4. Soile Bister AVO, ERI2.
Kaunislinjainen, hyväluustoinen, maskuliininen uros, varsin hyvä pää, vielä kovin puutteellinen eturinta, etukäpälät voisivat olla
kompaktimmat, erinomaiset kulmaukset, kaunis ylälinja, kaunis karva, liikkuu sivusta hyvin, edestä hieman leveästi.
Lahti 27.4. Paavo Mattila AVO, ERI1.
Kaunis, sopusuhtainen uros, jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, kyynärpäissä löysyyttä, hyvä runko
ja takaosa, erittäin hyvä ylälinja, kaunis karva ja väri, liikkuu sivusta hyvin, etuliikkeessä aavistus löysyyttä, miellyttävä käytös.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO, ERI1, PU1, VSP.
Well balanced dog in beautiful coat, excellent condition, balanced throughout, good masculine head with soft expression, correct
ear placement, beautiful neck into sloaping shoulders, ample bone, good feet, well bodied with correct topline which he kept on
the move, good hind angulation, correct tailset.
Pieksämäki 7.6. Matti Tuominen AVO, ERI1, PU2.
2,5-vuotias uros, erinomaista tyyppiä, miellyttävä pää ja ilme, hyvä luusto, erinomainen karva ja luonne, voisi olla hieman
täyteläisempi rungoltaan, liikkeet ok, esitetään hyvin.
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara VAL, ERI.
Nuorekas uros, jolla oikeat mittasuhteet, hyvä luusto, hyvänmallinen uroksen pää, silmät voisivat olla tummemmat, niukka
eturinta, vielä melko solakka runko, sopivat takakulmaukset, etuosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut, erinomainen ylälinja,
liikkuu huolimattomasti edestä, hyvä ulottuvuus sivusta katsottuna.
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi VAL, ERI1, PU1, CACIB, VSP.
Härlig champion med mycket kvalitet, välskuret huvud, bra uttryck, välansatt hals, fin konstruktion, bra ben och tassar, fin kropp,
härlig rygg, bra bakställ, rör sig väl, vacker päls, snygg helhet.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia VAL, ERI1, PU1, CACIB, VSP.
Elegant dog of correct size and substance, well angulated forequarters matching the rear, very good head and eyes, nice reach of
neck, very good mover, good temperament.
Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia VAL, ERI1, PU1, CACIB, ROP.
Good type, balanced with good proportions, quite masculine, very good topline, correctly set tail, bit narrow chest, very good
balance of angulations at front and rear, good movement, good presentation.
Tornio 09.-10.08. Michael McCarthy, Irlanti VAL ERI1, PU3.

Nice type dog. Just above right size. Very balanced head. Good balanced uni?? neck. Lovely muzzle, skull& ear. Correct and good
shape of shoulder. Could be firmer in topline, Sufficient angulation. Firm hock. Moves very freely coming, a bit open in going.
Seinäjoki 25.-26.10. Blaz Kavcic, Slovenia VAL ERI 2, PU 3.
Excellent type, good size, nice but a bit lighter head for a male, good neck & topline, a bit lighter body, excellent angulations and
movement.
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler VAL ERI2, PU3.
Super type. Lovely masculine head. True Welsh expression. Super neck and shoulder. Lovely bone and feet. Well angulated hind
quarters. Presents super ??thre. Moved very well. Lowering the ground with free easy stride.
Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen VAL ERI3, PU4.
3v. Kaunislinjainen, hyväluustoinen erinom. kunnossa oleva uros. Pehmeälinjainen pää. Hyvä purenta ja korvat. Hyvä ilme.
Kaunis ylälinja ja hännänkiin. Kaunis takaosa ja käpälät. Hieman löysyyttä kyynerpäässä. Hyvä karvanlaatu, puhdas väritys.
Liikkuu edestä kerien, muuten kauniisti säilyttäen ylälinjansa oikein.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja VAL ERI2, PU2, CACIB.
Utm welshspringer. Harmonisk o väl bygd. Bra storlek. Härlig huvud o uttryck. Mycket bra hals. Väl kroppad. Vacker päls.
Önskar bätre tassar. Rör sej med bra& rive från sidan, kunde vara stramare fram. Väl visad.
Taipumuskokeet:
Vieremä 15.6.2008 Jaana Heiskari SPA1

BENTON TALK TALK TALK
FIN43850/06 s. 11.8.2006
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benton Mine For Keeps
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi JUN, EH4.
17 månader, välutvecklad maskulin hane, vackert huvud med härligt uttryck och pigment, vacker hals och överlinje, utmärkta
vinklar fram och bak, mycket bra kropp för åldern, en tanke lång i längden, utmärkta lår, en aning lågt ansatt svans, ännu lös i
armbågar fram, bra steglängd från sidan, utmärkt pälskvalitet, välpresenterad.
Korpilahti 30.9. Raija Tammelin NUO, EH2.
Maskuliininen, hyvän tyyppinen kokonaisuus, pitkä pää, hieman voimakas otsa, alaleuka saa vielä kehittyä, oikein hyvä kaula,
hyvä selkä, riittävä runko, sopiva luusto, hyvät takakulmaukset, hyvä olkavarsi, pysty lapa, ylälinja ei aivan säily liikkeessä,
kapeat takaliikkeet, hyvä väri, miellyttävä luonne.
Loviisa 19.4. Merja Ylhäinen NUO, ERI1, PU1, SERT, ROP.
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet ja luusto, hyvä pää ja ilme, hyvät silmät, korvat ja kaula, hyvät kulmaukset edessä
ja takana, hyvä rintakehä, aavistuksen matala hännänkiinnitys, kaunis turkki, ulottuvuutta etuliikkeessä voisi olla enemmän,
muuten hyvät liikkeet, mukava luonne.
Valkeala 3.5. Soile Bister NUO, ERI1, PU1, SERT, ROP.
Hyväluustoinen, hyvin kehittynyt maskuliininen uros, hyvä pään pituus, toivoisin paremman kallolinjan, hyvät kulmaukset, hieman
löysät kyynärpäät, voisi olla hieman itsevarmempi, hyvät sivu- ja takaliikkeet, hieman löysyyttä edessä.
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo NUO, H.
Näyttävä, vankka ja maskuliininen uros, jolla oikeat pään linjat, purenta saisi olla selvempi saksipurenta, hyvä luusto ja
kulmaukset, luisu lantio ja yleisvaikutelmaltaan, varsinkin liikkeessä, etumatala, hyvä karva.
Porvoo 14.09 Matti Tuominen AVO H.
Hyväntyyppinen 2v uros, Erinom. raajaluusto kokoon sopiva runko. Hieman syvä kallo. Karvanlaatu saisi olla parempi.
Seisoessaan hyvä ylälinja, mutta liikkeessä kulku etumatalana ja liikerata edessä ja takana saisi olla pidempää. Turhan löysät
kyynärpäät. Hieman lyhyt ja luisu lantio. Erinom. luonne esitetään eritt. hyvin.
Hyvinkää 20.09. Saija Juutilainen AVO ERI 2, PU 2, VASERT.
2v hyvä runk. lust. nuori uros kaunis ilm. uroksen pää kookk. korvat varsin voim. otsapeng. hyvä purenta. lavat voisivat olla
viistomm. ja kyynerp. tiiv. vahva lanne takaosa kaunis karva liikk. hyvin sivusta edestä hieman kerien hieman jyrkkä lantio muuten
kaunis ylälinja.
Tampere 6.12. Merja Ylhäinen AVO ERI 2.
Erinom. tyyppi, koko ja mittasuhteet sekä luusto. Hyvä pää. Hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula. Hyvä eturinta ja etukulmaukset.
Hyvä rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Litteät etukäpälät. Kaunis turkki. Liikkuu hyvin. Hyvä ylälinja. Mukava luonne.
Kouvola 16.08. Leila Kärkäs AVO EH1.
Keskikokoa pienempi uros jolle saisi olla itsevarmempi käytös. Eritt. kaunisilmeinen hyvä pää. Niukasti kulmautunut etuosa. Hyvä
takaosa. Eritt. hyvä karvanlaatu. Runsas hapsukarvoitus etuosassa saa loivan näyttämään turhan etupainoiselta. Hyvä takaliike,
leveäasentoiset eturaajat ja lyhyt etuaskel. Lisää itseluottamusta!
Taipumuskokeet:

Elimäki 17.8.2008 Liisa Pajala SPA1

BENTON TRY THAT DUCK
FIN43852/06 s. 11.8.2006
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benton Mine For Keeps
Näyttelyt:
Kerimäki 1.3. Kirsi Nieminen NUO, H.
Erittäin hyvän tyyppinen uros, joka ujostelee kovasti, kuono-osa tulisi olla pidempi, muuten hyvä pää, hyvä kaula, eturinta saisi
olla selvempi, hyvä runko, sopivan voimakas raajaluusto, liikkuu lyhyellä sipsuttavalla askeleella, ujostelu vaikuttaa palkintoon.
Mikkeli 5.7. Suncica Lazic, Serbia NUO, ERI2.
Proportional male, typical head, scissor bite, elegant neck, good topline, a little lower croup, good tail position, good chest,
parallel position of legs, good angulation and movement, coat: good colour and quality.

BENTON TOO MUCH TALK
FIN43853/06 s. 11.8.2006
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benton Mine For Keeps
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi JUN, EH3.
17 månader, elegant hane, maskulin med vackert huvud och uttryck, vacker hals och överlinje, en aning rak i skuldran, bra kropp
för åldern, utmärkta ben och tassar, välvinklat bakställ med breda fina lår, en aning lågt ansatt svans, rör sig med fin resning, en
aning kort i steget fram från sidan och lös i armbågar fram, utmärkt pälskvalitet, en fin hane som behöver mera tid att komma till
sin fulla rätt.

BENTON UGLY DUCKLING
FIN16807/07 s. 23.1.2007
i. Menstonia Marcel e. Benton Let`em Talk
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi JUN, ERI1, PU3, SERT.
12 månader, flott juniorhane, utmärkt storlek och proportioner, mycket vackert huvud och uttryck, utmärkta öron, vacker hals och
överlinje, bra kropp för åldern, en aning rak i skuldra och överarm, utmärkta ben och tassar, välvinklad bak, utmärkta breda lår,
låga fina hasar, rör sig med fin resning och drive, bra steglängd från sidan, utmärkt pälskvalitet, mycket lovande.
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN, ERI1, PU2, SERT.
Very good young dog, lovely head, good bone and substance, would like more shoulder and angulation, balanced body, lovely
quarters and hind angulation, excellent condition, moved well.
Uusikaupunki/Kalanti 20.4. Kari Salminen JUN, ERI1, PU1, SERT, VSP.
Erittäin kaunis nuori uros, erinomainen pää, hyvät korvat, etuosaa toivoisin tiiviimmäksi, kaunis ylälinja, hyvä häntä ja takaosa,
kaunis karva, todella upea.
Lahti 27.4. Paavo Mattila JUN, ERI1, VASERT.
Hyvin kaunis nuori uros, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, ikään nähden erittäin hyvä runko, hyvä luusto, erittäin hyvin
kulmautunut takaa, erinomainen karva ja väri, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös, hyvin lupaava.
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo JUN, ERI1, PU2, SERT.
Hyvin linjakas ja näyttävä, kauniisti värittynyt 15 kk uros, oikeat pään linjat, silmät saisivat olla tummemmat, suora olkavarsi,
hyvä luusto, hyvä karva, liikkuu tehokkaalla takapotkulla, kaipaisin lisää ulottuvuutta etuaskeleeseen, miellyttävä kokonaisuus.
Rauma 11.5. Elena Ruskovaara JUN, ERI1, PU1, SERT, VSP.
Mallikas, teinipoikarunkoinen uros, joka saa tulla rungoltaan täyteläisemmäksi, hyvä luusto, raajat ja sukupuolileima, hyvä
nuoren uroksen pää, leppoisa ilme, hyvät takakulmaukset, tarpeeksi kulmauksia edessä, etuliike saa tulla tiiviimmäksi ja eturinta
täyttyä, hyvä askellus sivusta katsottuna, miellyttävä käytös ja oikea karvanlaatu.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JUN, EH2.
Masculine head, good ear placement, slightly light in eyes, good feet, little long in body, a little upright in shoulder, correct
topline, good angulation, correct tail set and carried well, moved well.
Raisio 15.6. Horst Kettendörfer, Saksa JUN, ERI1, PU4.
11 Monate, elegante maskuline Typ, bäste Haarkvalitet und Kvantitet, sehr schöne Hals und Rückenlinie, anatomisch insgesamt
korrekt, gute Proportionen, sehr gute Knachenstärke, die Bewegungen sind flott mit genüger Schub, die Winkelungen sind korrekt

ebenso die Stellung von Hinterhand und Vorhand.
Turku 26.7. Rony Doedijns, Alankomaat NUO, ERI1, PU1, SERT, ROP.
Male of excellent type and size, very nice in proportions, masculine head with lovely expression, very typical ear set, shape and
carriage, would prefer a bit more forechest, needs to get more spring of ribs, but time will improve that, very typical topline and
tailset, correct rear angulation, lovely coat condition and colour, very easy and efficient on the move, nice presentation and
temperament.
Hämeenlinna 23.-24.08. Hassi Assenmacher NUO ERI1, PU1, VSP, SERT, CACIB.
18 Monate. Gute GroBe. Vorfufliches Typ. Wundesschönes Kopf. Viel Ausstrahlung. Dunkle Augen sehr fnt einsesert. Vorfhiglidr
getragene Behang. Vorzuglich febaut. Korrekt in allen Teilen. Gut getragene Rate. Pasalollo Bewegung. Gutes Haarkleid und
Weser.
Porvoo 14.09 Matti Tuominen NUO H.
Hyvä tyyppinen, miellyttäväluonteinen uros jolla kokoon sopiva luusto. Hieman syvä kallo silmät saisivat olla tummemmat.
Riittävät takakulmat, turhan niukat edessä. Köyristää selkäänsä. Rintakehä saisi olla syvempi ja pidempi. Kaunis karva, hyvä
väritys. Saisi liikkua paremmin edestä. Esiintyy ja esitetään erinomaisesti.
Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen NUO ERI 1, VASERT.
22kk. Tyylikäs nuori mies jolla hyvät mittasuhteet, sukupuolileima ja hieno spanielin luonne. Sopusuht. raajaluusto. Hyvin kaunis
pää, ilme ja purenta. Hieman kookkaat korvat. Kaunis kaula. Toivoisin paremmat etukulm. ja tiiviimmät kyynerpäistä. Riittävät
takakulm. Runkoa ja eturintaa saa tulla lisää. Kaunis silkkinen karvapeite, hyvät värit. Liikkuu oikealla asenteella. Etuliike tänään
löysää kyynerpäistä ja hieman korkea ja kerivää. Kaunis sivuaskel.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja NUO ERI1.
Härlig typ. En maskulin hane med väcker huvud o uttryck. Mycket god hals. Kunde vara lite mer vinlad fram. Utm. kropp. Bra ben
o tassar. Vacker päls. Rör sej med något kort steg fram.
Taipumuskokeet:
Marttila 25.7.2008 Kirsi Salokanto SPA0
Äetsä 16.8.2008 Jarkko Wiklund SPA0
Pöytyä 23.8.2008 Jarkko Wiklund SPA1

BENTON UNDER OATH
FIN16805/07 s. 23.1.2007 i. Menstonia Marcel e. Benton Let`em Talk
Näyttelyt:
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN, ERI2, PU4.
Good type, lovely head, pleasing neck and shoulder, nice bone, would like a little more length in leg to balance him, good body,
strong quarters, moves soundly.
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen JUN, ERI1, VASERT.
Iloisesti esiintyvä, hyvänkokoinen, ryhdikäs nuori uros, melko hyvä pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja,
ikäisekseen vahva runko, kaunis turkki, liikkuu hyvällä askeleella.
Hamina 25.5. Eeva Rautala JUN, ERI1, PU2, VASERT.
Erittäin hyvän tyyppinen, tyylikäs nuori uros, erittäin hyvä pää ja ilme, pitkä kaula, jäntevä selkä, rungon ja eturinnan tulee vielä
kehittyä, hyvä luusto ja takakulmaukset, kaunis karva, liikkuu erittäin hyvin, erinomainen luonne ja esiintyminen.
Luumäki 31.08 Elena Ruskovaara. NUO ERI 1, PU 4.
Erinom. tyyppiä edustava maskul, upeasti värittynyt uros. Ilme oikea ja pää hyvä nuorelle koiralle, jos MIKÄ?? saa iän mukana
tulla pitkälinjaisemmaksi. Eturinta tyhjä, mutta rintakehä hyvän mallinen. Sopivat takakulmaukset. Yhdensuunt. etu- ja
takaliikkeet. Hyvä voima takana. Etuaskel saisi olla matavampi.
Porvoo 14.09 Matti Tuominen NUO ERI1, PU3, SERT.
Erinom. tyyppiä, kaunislinjainen uros, jolla hyvä luusto, kaula, ylälinja. Erinom. runko, hyvä turkki. Sopivasti kalmautunut
takaosa. Hyvä hännäasento. Hieman kookkaat korvat. Silmät voisivat olla aavistuksen tummemmat. Etukulmaukset saisivat olla
voimakkaammat. Liikkuu takaa erinom. etuliike saisi olla paljon pidempää.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler KÄY ERI1, PU2, SERT.
Super type. True Welsh head. Lovely eye and expression. Good length of neck. Well laid shoulder. Excellent legs and feet. Well
proportioned. Nicely angulated hind quarters. Low set hocks Which he used to advantage in the move. In super condition.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja KÄY ERI1, PU3, SERT.
Snart 2år gammal. Väl propotionerad hane med bra storlek o propotion. Mycket bra huvud o uttryck, kropp o bak ställe. Vacker
pälse. Väl gående o väl visad.
Taipumuskokeet:
Miehikkälä 19.7.2008 Kati Huovila SPA1

BENTON VICTORY LAP
FIN19321/07 s. 24.1.2007
i. Clumbrolds Trademark e. Benton Garden Party
Näyttelyt:
Laitila 17.5. Markku Santamäki NUO, EH1.
Vahvarakenteinen, sukupuolileima selvä, voimakas uroksen pää, hyvä luusto, raajat ja runko, liikkuu reippaasti, voisi käyttäytyä
luottavaisemmin.

BENTON WHACK THAT DUCK
FIN58647/07 s. 15.10.2007
i. Don`s Paparazzi e. Benton Pep Talk
Näyttelyt:
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi JUN, ERI2.
Trevlig junior, som behöver utvecklas i sitt huvud, kunde ha litet mera stopp och en bättre, ögonfärg, fin hals, litet knappt vinklat
fram, passande benstomme, tillräcklig kropp, bra rygg, bra bakställ, rör sig trevligt, korrekt pälskvalitet.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia JUN, ERI3.
Masculine dog of good type, balanced proportions, good topline on the move, moderately angulated.
Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia JUN, ERI1, PU2, SERT.
Good type, elegant and at the same time masculine, typical head, stop could be a bit more defined, nice elegant neck, good
withers, very good front, good shoulder angulation, putting hocks a little bit close to each other.

BENTON WHAT WOMEN WANT
FIN58646/07 s. 15.10.2007
i. Don`s Paparazzi e. Benton Pep Talk
Näyttelyt:
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo PEN1, KP, VSP-PENTU.
Hyvin miellyttävä ja kauttaaltaan tasapainoinen PENTU, oikeat pään linjat joskin otsapenger saisi olla selvempi, erinomaiset
mittasuhteet, hieman etuasentoiset lavat, erinomaiset, tehokkaat liikkeet, kaipaa kehätottumusta, hyvin lupaava kokonaisuus.
Karjaa 13.7. Merja Järnstedt PEN2, KP.
Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula, ylälinja sekä luusto ja kulmaukset, hyvä turkki,
kauniit sivuliikkeet, ihastuttava luonne.
Helsinki 3.8. Hannele Jokisilta JUN, EH2.
Sopivan kokoinen, oikealinjainen pää, hyvä ilme, riittävästi kulmautunut edestä ja normaalisti takaa, sopiva luusto, vielä hieman
avoimet kyynärpäät, hyvä rungon syvyys, joka vielä litteä, erinomainen karvanlaatu ja kaunis väri, reipas luonne, liikkuu hyvin.
HKI Kesä 09.-10.08. Rony Doedijns, Alankomaat JUN EH 1.
Very nice young male, very nice in type, needs lot of time to mature, needs to develop more muscles, lovely head & expression,
very typical ear carriage, normally angulated in front & rear, needs to develop in body, is still a bit loose in move, needs bit more
time.
Hämeenlinna 23.-24.08. Hassi Assenmacher JUN ERI1.
10 months, good, masculine head, scull a bit round, good stop and muzzle, dark eyes, good ear carriage, nice body, nice tail
carriage and good mover, good coat and temperament.
Helsinki Mastery 6.-7.9. Ann-Christin Johansson JUN ERI1, VASERT.
exl. type, nice head but could have better marbyd stop. exl. size and proportions, beautiful neck and topline. exl. group needs to
develop in forechest and body, well angulated moves very well and typical for the breed beautiful coat and colour.
Hyvinkää 20.09 Saija Juutilainen JUN ERI 1, PU 3.
11kk. miellettyvä Jun, joka ikäis. hyvin ja tasap. kehittynyt. Kaunis ilm. uroksen pää kuono saa täyttyä silmien alta hyvä purenta
yhvät korvat kaunis kaula ja ylälinja hieno heiluva häntä ikäis. hyvin runko muta rintakehä voisi olla hieman pidempi kyynerp.
Saavat tiivis. Kauniit käpälät hyvin kaunis kuvanl. + väri ihana luonne kaunis vaivaton sivuask. edestä vielä PENTUm. liikk. hyvin
lup. kok.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler JUN ERI1.
Super type. Masculine yet refined. Lovely eye colour. Good neck and shoulders. Correct proportions. Good angulation in hind
quarters. Low set hocks. Very balanced. Moves With drone and style.
Tampere 6.12. Merja Ylhäinen JUN ERI 1.

Erinom. tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvä luusto. Vielä kapea kuono-osa. Kaunis kaula. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Vielä
kapea rintakehä. Kaunis turkki. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä ylälinja. Ihana luonne.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja JUN ERI4.
Mycket glad o enthusiagtiak hane. Visar se bäst I rörelse. Huvuden behöver ut väckla sej mer. Bra uttryck. Välansatsad öron.
Mycket bra hals. God kropp o övelinje. Välvinklad bak. Behöver ut väcklasej i frånten. Rör sej bra från sidan.
Taipumuskokeet:
Elimäki 23.8.2008 Harry Vilkman SPA1

BONITON LANCELOT
FIN29992/05 s. 25.1.2005
i. Boniton High Hopes e. Boniton Iris Rose
Näyttelyt:
Alavus 19.1. Kirsi Nieminen AVO, H.
Hyvän tyyppinen, vielä kovasti kesken kehityksen oleva uros, kaunis pää ja viehättävä ilme, hyvä kaula, eturinta saisi olla
selvempi ja runko hieman täyteläisempi, suorahkot olkavarret, hyvä, vahva raajaluusto, leveät reidet ja hyvät takakulmaukset,
hieman pitkä lanne, kantaa häntäänsä korkealla liikkeessä, kääntää eturaajojaan sisään päin liikkeessä, hyvä askelpituus, kaunis
karvapeite, esitetään hyvin.
Ruovesi 24.3. Kirsti Louhi AVO, EH1.
Riittäväluustoinen uros, jolla melko hyvä pää, oikea purenta, suurehkot ylöskiinnittyneet korvat, pyöreähköt silmät, melko hyvä
ylälinja, saisi olla kulmautunut edestä paremmin, kokonaisuus hieman kapea, liikkeessä iloinen häntä, liikkuu edestä löysin
kyynärpäin, tarvitsee aikaa.

BONITON MALCOLM
FIN39832/05 s. 23.7.2005
i. Rocbee King Of The Hill e. Boniton Geena
Näyttelyt:
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia AVO, EH2.
Masculine head with good eyes, a little straight in shoulder, good bone, would like tighter feet, lacks maturity in body, a little
unbalanced, would prefer a little shorter in line, good hind angulation, moved ok.

BONITON PERFOMER
FIN27100/07 s. 9.4.2007
i. Rocbee Ursus e. Boniton Lauren
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi JUN, EH.
9 månader, maskulin hane, utmärkt storlek, vackert huvud och uttryck, en aning stora öron, vacker hals, bra överlinje, typisk för
rasen, rak i skuldra och överarm, utmärkta ben och tassar, bra vinklar bak, en tanke lång i längden, utmärkt pälskvalitet, rör sig
med bra steg från sidan, fin resning, behöver mer tid att komma till sin fulla rätt och mera ringträning, välpresenterad.
Parkano 2.2. Annukka Paloheimo JUN, H.
Hieman raskasrakenteinen, pitkähkö, voimakas pää, hyvä purenta, vahva luusto, takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat ja
liike joustavampaa ja pidempää, erinomainen karva ja vilkas luonne.
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN, ERI4.
Pleasing type, a masculine head, would like a little more stop, good neck and shoulders, lovely bone, would like a shade shorter in
line, good quarters, moves soundly.
Uusikaupunki/Kalanti 20.4. Kari Salminen JUN, EH2.
Saisi keskittyä paremmin esiintymiseen, erinomainen pää, lyhyt kaula, niukat takakulmaukset, litteät tassut, ahtaa, voimattomat
liikkeet, hyvä häntä, hyvä karva.
Vaasa 26.4. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN, EH2.
Glad och trevlig ung hane, utmärtk huvud och uttryck för åldern, en tanke lågställd, för åldern bra bröstparti, utmärtka vinklar,
ben och tassar, för åldern goda rörelser.
Koski 3.5. Arja Koskelo JUN, EH2.
Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttäväpäinen ja -ilmeinen, vuoden ikäinen uros, kaunis väri ja karva, hyvä luusto ja tasapainoiset

kulmaukset, antaa tässä vaiheessa kuitenkin hieman liian matalaraajaisen yleisvaikutelman, saisi kantaa itsensä ryhdikkäämmin,
rungon tulee vielä levitä, tip top näyttelykunnossa.
Rauma 11.5. Elena Ruskovaara JUN, EH2.
Vauhdikas, maskuliininen, melko pitkänomainen uros, erinomainen luusto ja todella kaunis pää, niukat etukulmaukset ja eturinta,
vielä kovin solakka runko, hyvät takakulmaukset, hiukan malttaa esiintyä, mutta askelpituus (lause jää kesken), kaunis karvapeite.
Laitila 17.5. Markku Santamäki JUN, EH1.
Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet, hyvä pää, kaunis ylälinja, loiva s, hyvä luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, reipas,
iloinen, lupaava yksilö, vaatii harjoitusta.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JUN, H.
Masculine head, nice dark eyes, good neck and shoulders, well boned, standing on good feet, a little long in body, good
angulation, not very well behaved, needs more ring training.
Forssa 14.6. Marjo Jaakkola JUN, EH1.
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, ylälinjan tulee asettua, eturinnan tulee kehittyä, sopiva luusto, rungon
tulee vielä täyttyä, hieman pitkä lanneosa, kohtalaisesti kulmautunut, tarvitsee aikaa, liikkuu riittävällä askelpituudella.
Raisio 15.6. Horst Kettendörfer, Saksa. JUN, EH2.
14 Monate alt, maskuline Typ mit fein Temperament, gute Knochenstärke und korrektes Haarkleid, die Bewegungen sind nicht
immer harmonisch, der Rückenlinie ist etwas weich, der Brustkorb sollte kräftiger sein, es fehlt im Hund etwas Substanz.
Turku 26.7. Rony Doedijns, Alankomaat JUN, EH1.
Nice male for type, lovely head and expression, nice wine leaf shaped ear, I would prefer a more steady temperament, needs to
improve in topline, needs to develop in chest, needs to get more stability in front, lovely coat condition, movements are ok.
Pori 27.7. Jos de Cuyper, Belgia JUN, EH1.
15 months, very nice temperament, good head, neck and topline, tail well set, would like to have more angulation in front and
behind, correct depth of chest, correct ribbing, too long in loins, happy mover but weak in topline because of the loin.
Maalahti 9.8. Leila Kärkäs JUN, ERI1, PU1, SERT, ROP.
Iloinen ja touhukas uros, jolla erittäin kaunisilmeinen ja hyvänmallinen pää, hyvä kaula, hieman pitkä lanneosa, jota aika ajoin
köyristää liikkuessaan, pysty olkavarsi ja hieman leveäasentoiset eturaajat, hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu hieman lyhyellä
etuaskeleella, hyvä taka-askel, erinomainen ja kaunis karvapeite.
Valkeakoski 23.08 Rita Kadike-Skadina JUN ERI 1, PU 3, VASERT.
Nice junior. Excellent proportions. Enough condition. Nice head. Could have a little bit more body. Chest could be a little bit
deeper and have more volume. Good topline. Well angulated. Moves very well.
Kihniö 30.08 Hannele Jokisilta JUN ERI 1, PU 1, VSP, SERT.
Erinomainen tyyppi. Hyvä, valmis pää ikäisekseen. Hyvä selkälinja rauhoitettuaan. Riitt. kulmautunut edestä ja takaa. Vahva
luusto. Hyvä runko. Erinomainen karva. Erinomainen karva ja kaunis väri. Hyvä luonne. Saisi liikkua pidemmällä askeleella.
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler NUO ERI2.
Lovely type. Pleasing head. Kind eye. Well boned. Good feet, Good depth. Low set hocks. Moves well.
Seinäjoki 25.-26.10. Blaz Kavcic, Slovenia NUO ERI 2.
Exellent type, vey lively, correct head, dkin a bit loose, exellen neck, topline& body, good angulation slightly loose in elbowa, flat
front feet, powerfull movement.
Tampere 06.12. Merja Ylhäinen KÄY ERI2.
Erinom. tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Eturintaa toivoisin hieman enemmän. Riittävät
kulmaukset edessä. Runko vielä kapea. Hyvät takakulmaukset. Hieman litteät etukäpälät. Kaunis turkki. Liikkeet voisi olla
ulottuvammat. Hyvä luonne.
Taipumuskokeet:
Äetsä 16.8.2008 Jarkko Wiklund SPA1
Jäljestämiskokeet:
Laitila 28.9.2008 Markku Sällylä AVO0

BONITON SPIDER MAN
FIN49478/07 s. 28.8.2007
i. Rocbee Ursus e. Apris Fanta
Näyttelyt:
Loviisa 19.4. Merja Ylhäinen PEN1, KP, ROP-PENTU.
Erittäin hyvän tyyppinen, vielä aavistuksen matalaraajainen, hyvä luusto, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä
ja takaa, hyvä rintakehä, lupaava karva, liikkuu hyvin, käyttäytyy hieman arastelevasti.
Lahti 01.11 Merja Ylhäinen JUN ERI4.
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvä pää. Hieman pyöreät silmät. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvä eturinta ja

rintakehä. Liikkuu edestä hyvin, takaa aavistuksen ahtaasti. Erittäin kaunis turkki ja väri. Käyttäytyy hyvin.
Jaala 15.11. Raija Tammelin JUN ERI 1, PU 1, VSP, SERT.
Maskuliininen, hyvät mittasuhteet, kaunis tyypikäs pää vielä hieman voimaks otsa ja lyhyt kuono. Kaunis ylälinja, luisu lantio,
sopiva runko hyvät etukulmaukset, niukka polvikulma liikkuu hyvin hieman kapea takaa ja löysä edestö, kummastelee näyttelyä
tanssihallissa muuten luonne ok.

BREUDDWYD ACHLUST
FIN43614/08 s. 13.5.2008
i. Benton Lookin’ For Duck e. Oleaginous Supreme Love
Näyttelyt:
Espoo 01.11. Anja Puumala PEN 1, KP, ROP-PENTU.
Eritt. hyvän tyyppinen, kaunis vahva pää, hyvä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin kulmautunut etuosa. Eturinta voisi olla
voimakkaampi. Vahva luusto. Toivoisin pidemmän rintakehän. Hyvät polvikulmat, hieman ahtaat takaliikkeet, muuten liikkuu
hyvin.

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:
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia NUO, EH.
Ok type, masculine head, a little strong in skull, would prefer more neck and better shoulder angulation, good bone, balanced
body, adequate hind angulation, moved ok, just lacks drive and extension.
Lahti 27.4. Paavo Mattila NUO, H.
Mittasuhteiltaan hyvä uros, hieman voimakas otsa, kaunis kaula, hyvä runko ja luusto, niukat kulmaukset, hyvä karva, korkea
häntä, voisi liikkua joustavammin, miellyttävä käytös.

BLUSTER
FIN38636/06 s. 28.6.2006
i. Rocbee Ursus e. Eastfarm`s Endless Light
Näyttelyt:
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila NUO, H.
Hyvän tyyppinen, turhan pelokkaasti käyttäytyvä nuori uros, jolla on hyvät mittasuhteet, hyvän pituinen pää, joka voisi olla
hieman maskuliinisempi, turhan pyöreät silmät häiritsevät ilmettä, lyhyt ja pysty olkavarsi, hyvät takakulmaukset, sopiva luusto,
hyvä rinnan syvyys, eturinnan tulee kehittyä, kaunis turkki, saisi liikkua pidemmällä ja joustavammalla askeleella, tarvitsee
kehätottumusta ja lisää rohkeutta.

CASTIOG BIT OF FUN
FIN55130/06 s. 21.11.2006
i. Sparklecreaks Hercules e. Smörsoppens Skogsstjärna
Näyttelyt:
Alavus 19.01. Kirsi Nieminen JUN ERI2, PU4, VASERT.
Erinomaista tyyppiä oleva tasapainoinen juniori. Kaunis pää ja hyvä ilme. Hyvä kaula. Erinomeinen runko- Hyvä voimakas
raajaluusto. Olkavarret saisivat olla viistommat. Leveät reidet ja erinomaiset takakulmaukset. Liikkuu erinom. askelpituud. edessä
hieman löysyyttä. Esiintyy reippaasti.
Parkano 02.02. Annukka Paloheimo JUN EH3.
Kovin lyhyellä askeleella liikkuva johtuen niukoista kulm. Hyvä luusto, hyvä purenta, kehityskelpoinen pää, hyvä pitkä rintakehä.
Riit karvapeite. Erinom. luonne
Karkku 01.06. Kath Morgan, Iso-Britannia NUO EH.
Overall smart dog. Good head. Nice dark eyes. Correct ear placement. Good neck& shoulders. Strong in body. Good feet. Good
angulation. Correct topline. Moved very well.

CASTIOG BIT OF HEAVEN
FIN55127/06 s. 21.11.2006
i. Sparklecreaks Hercules e. Smörsoppens Skogsstjärna
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler NUO EH3.
Fair type. Well placed shoulders. Good neck. Well angulated. Low set hocks. Nice depth but like more body for age. Needs to fill
in. Moves Ok.
Karkku 01.06. Kath Morgan, Iso-Britannia NUO EH.
Overall dog very smart. Unfortunately he wanted to play. Good head, nice expression. Strong neck with good deep body. Good
angulation behind. Good second thigh. Correct tailset. Moved well.

CASTIOG BIT OF SPARKLE
55129/06 s. 21.11.2006
i. Sparklecreaks Hercules e. Smörsoppens Skogsstjärna
Näyttelyt:
Karkku 01.06. Kath Morgan, Iso-Britannia NUO EH.
Very smart looking dog. Good headed. Correct eye colour. Good teeth. Strong neck. Good shoulders. Good bone on legs. Tight
feet. Good depth of body. Good angulation behind. Carries tail a little high, but overall good dog. Moved well.
Taipumuskokeet:
Hausjärvi 2.8.2008 Jarkko Wiklund SPA1

CHEDDARHILL CAPTAIN GRANT
EST01561/04 s. 29.1.2004
i. Boniton High Hopes e. Dimmös Bessie Smith
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler KÄY EH.
Lovely headed dog. Super expression. Reasonable bone. Balanced angulations front and rear. Well let down behind. Good depth
but world like more body. Moves soundly but needs more enthusiasm.

DIRLIAN QUACK QUACK
26709/03 s. 28.4.2003
i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Dirlian Nice Surprise
Näyttelyt:
Karkku 01.06. Kath Morgan, Iso-Britannia VAL ERI
Balanced dog in excellent condition. Head lacking foreface. Correct eyes. Good teeth. Strong neck. Good shoulders. Tight feet.
Strong angulation behind. Good tail. Moved well.

DIRLIAN RHETT BUTLER
FIN52077/04 s. 18.11.2004
i. Twitters Blackberry e. Dirlian Open Secret
Näyttelyt:
Mikkeli 05.07. Suncica Lazic, Serbia AVO ERI2, PU3, VASERT.
Proportional male. Typical head. Scissors bite. Excellent topline& tail position. Deep chest. Parallel position of legs. Good
angulation. Free movement. Coat: excellent colour& quality.
Porvoo 30.08. Tina Súlce AVO ERI 1, PU 1, ROP, SERT.
Excellent type. Correct size& proportions. Strong body. Nice, masculine head. Correct ecpression. Good neck& shoulders. Good
bone& feet. Good neck& shoulders. Good bone& feet. Good hindquarters. Very nice coat. Moves ok. Very nice coat,

temperament& handling.

DIRLIAN RHISIART LION
FIN52076/04 s. 18.11.2004
i. Twitters Blackberry e. Dirlian Open Secret
Näyttelyt:
Karkku 01.06. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO EH3.
Good head. Correct eye shape& colour. Lacks a little expression. Good neck& shoulders. Slightly out in the elbows. Moving wide
in front. Good body in good condition. Good angulation but moving a bit close in behind. Overall balanced.
Lohja 08.06. Merja Ylhäinen AVO EH1
eritt. hyväntyypp. hieman matalaraaj. hyvä luusto, kaunis pää ja ilme hyvät silmät ja korvat, hyvä pitkä kaula, riitt. eturinta, hyvin
kulm. edestä ja takaa, hyvä rintak. pitkä lanne, hyvä ylälinja liikk. muuten hyvin, mutta peitsaa herkästi. Kaunis turkki käyttyt.
hyvin.

DIRLIAN TAILWIND SAIL
FIN28478/06 s. 26.4.2006
i. Eastfarm’s Tailwind Sail e. Dirlian Open Secret
Taipumuskokeet:
Hausjärvi 2.8.2008 Jarkko Wiklund SPA1

DONIOL FINNISH FLASH
FIN24162/99 s. 28.4.1999
i. Cit Z Dacickeho Haje e. Doniol Cry To The Wind
Näyttelyt:
Pertunmaa 05.04. Elena Ruskovaara VET ERI1, PU3, VSP.
Erinomaista tyyppiä oleva uros. Todella kaunis hurmaavailmeinen pää. Hyvät mittasuhteet. Etuosa saisi olla voimakkaammin
kulmautunut ja eturinta täyteläisempi. Sopivat takakulmaukset ja tarpeeksi volyymiä rungossa. Paikoitellen varsin karhea
karvapeite. Ikä näkyy jo liikkeessä, askellus saisi olla pidempää ja joustavampaa. Seistessään erittäin kaunis kokonaisuus.
Miellyttävä käytös.
Loviisa 19.04. Merja Ylhäinen VET ERI1, PU4, ROP-VET.
Erinom. tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Erinom. luusto. Hyvä pää ja ilme. Hyvät silmät ja korvat. Lyhyt kaula. Hyvät kulm.
edessä ja takana. Hyvä rintakehä. Erinom. käpälät. Liikkuu leveästi edestä ja kapeasti takaa. Erinom. turkki. Hyvin säilynyt ja
iloinen.
Karkku 01.06. Kath Morgan, Iso-Britannia VET ERI3.
9 years of age. Still has good colour. Good masculine head. Correct eye shape. Good teeth. Strong neck. Good shoulders.
Excellent bone. Strong body. Deep chest. Excellent topline. Just carried tail a little high. Moved well.

DONIOL NEVER WALK ALONE
FIN10386/04 s. s. 6.12.2003
i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl
Näyttelyt:
Alavus 19.01. Kirsi Nieminen KÄY EH1.
Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Liian voimakas pää ja turhan paljon otsapengertä. Hyvä kaula sekä
selkälinja. Hyvä eturinta ja runko. Vahva raajaluusto. Riittävät takakulmaukset. Tänään niukka karvapeite – Liikkuu kepeästi
takaa, muuten hyvin. Esitetään erinomaisesti.
Turku KV 26.-27.01. Monica Dreijer, Ruotsi. KÄY EH1.
4-år gammal maskulin hane utmärkt storlek& proportioner, mycket uttryck, en amning lend I hjäsrpertiet bra hals et utmärkt
overlinge, något rak I skulek et överarm, utmärkta kom et lessa kälsin klad leak, sakna ännu balym i bröstkorgen när sej med gör
rusning av bra steglängd mycket bra päls healilet välpresent l??ael.
Parkano 02.02. Annukka Paloheimo KÄY EH1.

Erinom. kunnossa, jäntevästi liikkuva. Hieman korkea otsapenger. Pää saisi olla kiilamaisempi. Hyvä purenta, vankka luusto.
Melko löysä edestä. Hyvä rintakehä. Riit. kulm. takaa. Hyvin esitetty.
Valkeala 1.3 Markku Santamäki KÄY EH2,
Sopivan kokoinen mittasuhteiltaan oikea. Ilmeikäs urosmainen pää. Vahva runko. Riittävä luusto Ylälinja ei säily aivan oikeana
liikkeessä. Käyttäytyy riittävän iloisesti. Liikkuu ok.
Jyväskylä KV 19.4 Lisbeth Campbell Norja, KÄY EH2
A was culdue? male. Nice head and eye. Good neck, good shoulder and upper arms. Good body. A little flat feed. Would like a
better topline in stading and moving. Good angulation behind. A little wide in front. Very nice colour. Because of the topline the
grade.
Raisio 15.6 Kettendörfer Horst KÄY ERI1, PU3 VASERT,
4 Jahre. Maskuline typ mit entprechenden kopf. Maskuline ausdruck. Insgesamint korrelite anatomie sovie starkr knochen.
Korrelite ubergang vom teals gum Ruchen . Eir freendrche hend mit ständingen rutenspiel. Das fedende gangwerk wird bestimmt
von der korreklik unlee? Im stand ?
HKI Kesä 09.-10.08. Rony Doedijns, Alankomaat KÄY EH 1.
Masculine male good size & proportion, correct head with typical expression, sufficient neck, topline & tail set, needs more
stability in front, very loose in front action, depth of brisket is ok, correct rear angulations, vey happy temperament.
Tampere 6.12 Merja Ylhäinen KÄY EH 3.
Erinom. tyyppi ja koko. Aavistuksen pitkärunkoinen. Vahva pää, jossa turhan paljon otsapengertä. Hyvä kaula. Eturintaa tulisi
olla enemmän. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Kapea rintakehä. Hyvä karva. Hyvät sivuliikkeet, aavistuksen kapeat
takaliikkeet. Hyvä lihaskunto. Mukava iloinen luonne.

DONIOL NEW HOPE
FIN10388/04 s. 6.12.2003
i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl
Jäljestämiskokeet:
Pyhtää 18.5.2008 Jouko Hukkinen AVO0

DONIOL NOSY FELLOW
FIN10391/04 s. 6.12.2003
i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl
Näyttelyt:
Alavus 19.1 Kirsi Nieminen VAL ERI2, PU3
Erinomaista tyyppiä oleva uros jolla oikeat rungon mittasuhteet. Kaunis pää ja miellyttävä ilme. Hyvä kaula . Eturinta voisi olla
selvempi. Erinomainen runko. Vahva raaja? Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin. Esitetään erinomaisesti.
Turku KV 27.1 2008 Monica Dreijer Ruotsi VAL ERI2, PU2 VARACA.
4-år hogklassig champion hane utvärket sta? propations vackert huvud ? ut? vackert hals och över linje ut? .
Parkano 02.02.2008 Annukka Paloheimo VAL ERI2, PU3.
Hyvä rakenteinen, sopusuhtainen. Sopiva luusto, Hyvä pään pituus. Hyvä eturinta ja runko. Liikkuu hyvin. Etuosa saa tiivistyä,
kauniisti esitetty.
Valkeala 1.3 Markku Santamäki VAL ERI2, PU2.
Vahva rakenteinen sukupuolileimaltaan selvä. Hyvä runko ja raajat. Selkälinja saisi olla hieman S-muotoisempi. Käyttäytyy
luottavaisesti. Liikkuu hyvin. Hyvä turkki.
Ruovesi 24.3 Kirsi Louhi VAL ERI1. PU1. ROP.
Erinomaista tyyppiä edustava uros jolla hyvä luuston vahvuus. Selvä ? hyvä kaula ja selkälinja. Hyvä rinnansyvyys, Rodunomaiset
kulmaukset. Liikkuu hyvin.
Jyväskykä KV 19.4 Lisbeth Cambelll NorjaVAL ERI2.
A male of very good type. Nice head and eye. A little straight in front and loose in elbows. Good neck. Very nice body proportious.
Nice feed. God angulation. Moves loose in front, very nice in behind colours.
Lahti KV 27.4 Paavo MattilaVAL ERI3. PU4.
Mittasuhteiltaan hyvä uros, jolla kaunis pää ja ilme. erinomainen kaula. Aavistuksen kapeutta rungossa. Hyvä ylälinja. Erittäin
hyvä taka-osa ja karva. Liikkuu sivusta ja takaa hyvin. Miellyttävä käytös.
Kemi 8.6 Markku Santamäki VAL ERI1. PU2.
Sopivan kokoinen mittasuhteiltaan oikea. Hyvä pää, suora jonkin verran laskeva selkä. Hyvä luusto tasapainoisesti kulmautuneet
raajat. Hyvät liikkeet ja käyttäytyy luottavaisesti. Hieman ulkonevat kyynärpäät liikkeessä.
Raisio 15.6 Horst KETTENDÖRFER VAL ERI1. PU1. VSP.

4,5 Jahre alt. Elegant maskuliner typ mit sehr sc? kopf. Sehr viel austruck. Anatomisch baste proportioner. Bäste toplinre.
Kräftige knochen. ? heackvalitet und kvantilet. Rulinge hund. Uber? mit ser ? bewgungen. Genugend gut vortritt und schub. Im
stand isn er ein model.
HKI Kesä 09.-10.08. Rony Doedijns, Alankomaat VAL ERI 2, PU 2.
Good size & proportion, good bone, masculine head, with good expression, nice wine-leaf shaped ears, elbows colour feet tighter
to the body, needs more stability in front correct rear angulation, easy mover, topline could be firmer in move, nice good
condition & presentation
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler VAL ERI.
Pleasing type. Kind eye. Good neck and shoulders. Well boned. Well bodied. Low set hock, correct tailset. Moved well.
Tampere 6.12 Merja Ylhäinen VAL ERI3
Erinom. tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula . Eturintaa voisi olla enemmän Riittävät kulmaukset
edessä ja takana. Rintakehä vielä kapea. Hyvä turkki. Liikkuu kapeasti takaa. Hyvät sivuliikkeet. Hyvä luonne.

DONIOL NOTING TO LOSE
FIN10392/04 s. 6.12.2003
i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl
Näyttelyt:
Lappeenranta 23.3 Harri Lehkonen KÄY ERI1.
Iloisesti esiintyvä tyylikäs uros. Hyvä muotoinen pää. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Aavistuksen pitkä lanne liikkeessä
häntä nousee hieman. Kaunis turkki. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman leveästi edestä.
Lahti KV 27.4 Paavo Mattila KÄY EH2.
Kaunis uros. Hyvän mallinen pää. Kaunis ilme ja kaula. Hieman suora edestä. Hyvä runko. Takakulmauksia voisi olla enemmän.
Hyvä karva. Korkealla kannettu häntä. Hyvät sivuliikkeet. Miellyttävä käytös.
Metsästyskokeet:
Äetsä 28.9.2008 Ari Metsäranta AVO0
Metsästyskokeet vesilintu:
Ii 30.8.2008 Ilkka Klaar AVO3 82p
Ii 31.8.2008 Pekka Eskola AVO-

DONIOL OFF THE RECORD
FIN44321/04 s. 18.8.2004
i. Wishbone e. Alexway’s Ps To Doniol
Näyttelyt:
Rovaniemi 22.3Tarja Hovila AVO EH2.
Voimakas rakenteinen maskuliininen uros. Erittäin hyvää tyyppiä. Hyvän muotoinen pää. Mielyttävä ilme. Posket saisivat olla
kuivemmat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvän mallinen rinko. Eturinta saisi olla voimakkaampi Erittäin hyvä luusto . Lyhyt pysty
olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Liikkuu hieman leveästi edestä ja ahtaasti takaa. Runsas, hieman pehmeän laatuinen turkki.
Saisi olla kauttaaltaan tiiviimmässä ja jäntevämmässä kunnossa.
Rovaniemi 21.6 Kirsi Nieminen AVO EH2.
Erittäin hyvä tyyppinen . Melko pitkälinjainen uros. Oikealinjainen pää, hyvä kaula, suorahko olkavarsi, syvä rintakehä ja runko,
Leveät lihaksikkaat reidet. Hyvät takakulmaukset. Hyvä raajaluusto. Karvapeite ei parhaassa kunnossa. Etuaskel saisi olla
ulottuvampi, muuten hyvä liike. Käyttäytyy hyvin.
Tornio 09.-10.08. Michael McCarthy, Irlanti KÄY EH1.
Typical outline. Good construction. Good head+Nice Eye good neck little bit open in shoulder. Nice depth of ribcage. Good
underline. Might be a bit firmer topline. Nice hindquarters. Bit awkward in movement.

DONIOL QUICK AS WIND
FIN21127/05 s. 3.3.2005
i. Doniol He Has The Star e. Rocbee Westend Girl
Näyttelyt:

Alavus 19.1 Kirsi Nieminen AVO EH1.
Erittäin hyvä tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Kaunis pää ja viehättävä ilme. Erinomainen kaula, syvä rintakehä ja
erinomainen runko. Vahva raajaluusto. Hieman niukat polvikulmaukset ja korkea kinner. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta askel
tulisi olla joustavampi ja pienempi. Esitetään hyvin.
Turku KV 27.1 Monica Dreijer, Ruotsi AVO EH2.
Maskuline hane neck elegance och kva?, bra st? och propartioner, vackert utt? en av? tum i nos pa? till? hals vackert typisk ö?
rak i sk? och överam tillräklig knapp fär ålder bra leen och ? Goda ? bak, bra päls nor sej meed bra st? län? härlig attityd ? en
hane som behover trots allt mera tid alt komma till min ?.
Parkano 2.2 Annukka Paloheimo AVO EH1.
Kovin hoikassa kunnossa esitetty. Hyvät ääriviivat. Oikea päänmalli. Niukasti kulmautunut olkavarsi samoin polvikulma. Hyvä
kaula ja rintakehä. Erinomainenkarva. Saisi likkua tehokkaamalla askeleella. Saisi olla selvemmin leikkaava purenta.
Valkeala 1.3 Markku Santamäki AVO H.
Sopivan kokoinen. Pehmeä pää. Pystyt olkavarret. Laaja rintakehä. Lyhyt vahva lanne. Jyrkkä asentoine lantio. Polvikulma tulisi
olla voimakkaampi. Tulisi liikkua rennommin. Käyttäytyy hyvin.
Jyväskylä 19.4 Lisbeth Campbell Norja AVO ERI1. PU3. VASERT. CABIC.
A male of very good type. Nice head and expression. Good neck. A little straight in front. Good body. Would like better hind
angulations but moves nicely. Good colour and coat.
Raisio 15.6. Kettendörfer Horst AVO ERI1. PU2. SERT.
3 Jahre alt. Schöre masculine kopt und typ. Korrektes haaekleid. Starke knocher. Indgesamnt gun proporsioniert ?. Eir ?
freendliche hund. ? bewegung mit viel vortritt und schub. IM stand undersreicht er seine korrecte anatomi. Ingesa? excellent typ.
HKI Kesä 09.-10.08. Rony Doedijns, Alankomaat AVO EH 1.
Good size, a bit long in silhouette, sufficient bone & substance, nice head profile, with nice expression, needs to have more
stability in front elbows could feet more tightly to the body, rear angulation could be better, shows MITÄ? on back leg, nice good
condition, easy mover, but could be better in front.
Tampere 6.12 Merja Ylhäinen AVO ERI 3.
Erinom. tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto. Hyvä pää ja ilme. Riittävä kaula. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Runko hieman
kapea. Erinomainen lihaskunto. Kaunis turkki. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä luonne.
Taipumuskokeet:
Hauho 20.7.2008 Veli Nurminen SPA0
Hausjärvi 2.8.2008 Tero Mettälä SPA0

DONIOL SHOW MUST GO ON
FIN38769/06 s.7.7.2006
i. Doniol Optimist Ollie e. Doniol Girl Of Magic
Näyttelyt:
Tampere KV 16.3.2008 John Thrilwell Iso-Brittannia NUO ERI2
Lovely happy temperament. Pleasing head. Alitle straight in shoulder. Well ribbet? body. Good angulation. Lovely coat. Moves
steady, would prefer better hind action.
Lahti KV 27.4 Paavo Mattila NUO EH3
Mittasuhteiltaan hyvä uros. Aavistuksen kevyt kuono. Kalliolinja voisi olla parempi. Hyvä kaula. Hyvä runko ja luusto. Hyvin
kulmautunut takaa. Eritetäinhyvä karva. Hyvät sivuliikkeet, hieman löysyyttä sivuliikkeissä. Vilkas luonne.

DONIOL TRUST TO FUTURE
FIN51596/06 s.16.10.2006
i. Red And White’s Surtsey Superior e. Doniol Maroon Princess
Näyttelyt:
Karkku 1.6 Kath Morgan Iso-Britannia NUO EH.
Balanced dog. Head lacking a littlr foretace. Correct eye shape with good dark eye colour. Correct ear placement. Good neck and
shoulders. Good deep body. Good angulation behind. Would like a little more topline. Moved well.
Taipumuskokeet:
Pöytyä 23.8.2008 Taru Kalkkila SPA1

DONIOL TULIP WARRIOR
FIN51597/06 s.16.10.2006
i. Red And White’s Surtsey Superior e. Doniol Maroon Princess
Näyttelyt:
Karkku Kath Morgan Iso-Britannia NUO EH.
Ocerall a little long in body. Strong head. Good eye shape and colour. Good strong neck. Would like a little more bone. Good
angulation behind. Cames his tril a little high. A little wavy in coat. Would prefer flat. But overall very good.

DONIOL UNWRITTEN STORY
FIN32062/07 s. 8.5.2007
i. McTwister`s Red Currant e. Doniol Key To Your Heart
Näyttelyt:
Tampere KV 16.3 John Thiriwell Iso-Brittannia JUN EH.
Immature young dog. Good type. masculine head. Good bone. A little bone in front. Needs to develop in rib with maturity. Good
angulation. Super happy temperament.
Karkku 1.6 Kath Morgan Iso-Britannia JUN H.
Head a little sort in foreface. Teeth are not correct. Good strong neck. Good bone. Out in shoulders. Needs to develop in behind.
Correct tail set. Movement was a bit pinning.
Hyvinkää 20.09 Saija Juutilainen JUN EH 2.
16kk kaunis linj. hyvä runk. jun. jolla sopusuht. raaja luusto urosm. kaunis ilm. pää hyvä purenta vielä hieman syvä kallo. kaunis
kaula ja ylälinja kauniisti heiluva häntä. etuosa saa tiivistyä. hyvä sivuask. etuliike. tänään kovin löystä, leveät hieno luonne.

DONIOL URBAN HUNTER
32063/07 s. 8.5.2007
i. McTwister`s Red Currant e. Doniol Key To Your Heart
Näyttelyt:
Turku KV 27.1 Monica Dreijer Ruotsi PEK 1 KP ROP-PENTU.
8-månader, atmärk typ, utmärk storlek and fina propationer masculine flat henvalp, vackert ut? en aningen ? i stopet vackert hals
och överlinje leva knopp för ålder även något vak i sku? och ? utmätkta ? leak mycket bra leva och ? ? med leva stog utmärkt ? väl
preseter?.
Lahti KV 27.4 Paavo Mattila JUN H.
Hyvä nuori uros. Päälinjoitus voisi olla parempi. Hyvä kaula. Ikäisekseen hyvä runko. Niukasti kulmautuneet raajat. Hyvä karva.
Hyvät liikkeet. Miellyttävä käytös.
Tuomarinkartano 10.5 Arja Koskelo JUN H.
Hyvän tyyppinen 12 kk uros, jolla
ikäisekseen melko voimakas pää, suuret korvat ha kaulanahkaa. Etuasentoiset lavat ja karvan tulisi asettua kauniimmin lapoihin.
Lyhyt reisi ja liikkeet kaipaavat tehokkuutta. Kantaa häntää korkealla. Rungon tulee vielä levitä. Luonne OK.
Aptus Helsinki 24.5 Laurent Pichard Sveitsi JUN ERI1.
12 month proper breed type, correct head and size, needs ro get little more substance, good proportision body, proper hundquater,
excellant feet, nice temper, excelant reach and drive.
Karkku 1.6 Kath Morgan, Iso-Britannia JUN EH4.
Good headed dog. Nice dark eye. Strong neck. Good depth of body. A little sligt in bone but good feet. Good angulation behind.
Correct tail set. Moved well. Needs to drop in body behind, but that will come in age. Just looses his topline on the move. Handler
need to be aware not to stretch the too much, because he loose his topline.
Forssa KV 14.6 Marjo Jaakkola JUN H.
Erittäin hyvä tyyppinen. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Hieman etuasentoiset lavat. Turhan laskeva ylälinja. Eturinnan tulee
täyttyä samoin rungon kehittyä. Aavistuksen vaisu lantio. Takaosa voisi olla selvemmät kulmaukset. Liikkeet ok.
Mätsälä-Järvenpää 29.6 Leilä Kärkäs JUN EH2.
Hieman pitkärunkoinen ja rungoltaan kovin kehittymätön uros. Hieman leveä kallio, sekä syvä. Kovin niikasti kulmautunut edestä.
Riittävät takakulmaukset. Kaula saisi kiinnittyä kauniimmin lapoihin. Liikkuu melko hyvällä savuaskeleella edestä ja takaa kapea.
Vauhdikas luonne.

DONIOL VOICE OF LIFE
FIN47788/07 s. 11.7.2007
i. Romeo e. Doniol No More Tears
Näyttelyt:
Karkku 1.6 Kath Morgan Iso-Britannia JUN EH3.
10-month old dog. Allthough he is a family dog, overall its a very nice dog. Good head with correct teeth. Nice dark eyes. Correct
earplacement. Short coupled body. Good depth of chest. Good angulation. good tail set. This dog has correct feet. Overall
balanced.

DONIOL VOICE OF NATURE
FIN47789/07 s. 11.7.2007
i. Romeo e. Doniol No More Tears
Näyttelyt:
Rovaniemi 22.03. Tarja Huovila PEK2.
Erittäin hyväntyyppinen, vankkarakenteinen ja maskuliininen urospentu. Hyvänmallinen maskuliininen pää. Hyvä kaula ja selkä.
Vankka luusto. Eturinta saa kehittyä. Hyvä rungon syvyys. Hieman niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu ryhdikkäästi ja
iloisesti. Tarvitsee kehätottumusta. Hieman ujostelee. Hyvä karva. Esitetään hyvin.
Heinola 17.8. Laszlo Erdös, Unkari JUN H.
Jungeride mit zn spiederische u. ängtliches Temperament. Typischer kopf. Sehr korrekte winkelungen vorne n. hinten schöne ober
n. unterlinie. Schön, typisch Haarkleid. Zn spielerische Bewegung..

DON’S DR BURKE
S20840/07 s. 7.2.2007
i. Highclare Ludo e. Eastfarm's Eyes On You
Näyttelyt:
Eckerö 27.-28.09 Kenneth Edh NUO ERI1, PU4, VASERT.
Utur typ. Vackert huvud & uttryck fin profil, mörka ögon, välformade öron, fin hals, korrekt rygglinje, bra kors, vinklar, bra ben
& tassas, kan få mer volym i bröstkorgen som har bra djup. Vacker päls & fina tecken. Rör sig med bra steg

EASTFARM’S FLYING DAEMON
FIN35894/04 s. 03.07.2004
i. Cleavehill Robin Hoods e. Eastfarm's Deeply In Love
Näyttelyt:
Eckerö 27.-28.09 Kenneth Edh VAL HYL.
Mkt god typ. Huvud med bra profil & ngt funt nozparti, linsa ögon. Fina öron. ngt raka vinklar fram, bra bak. Kunde ha lite mer
massa, väder päls, färg & tecken. Rör sig ngt kort ba?? morrar vid fandvisningen där av priset
Taipumuskokeet:
Pöytyä 23.8.2008 Taru Kalkkila SPA1

EIRIAN ANTAIOS
FIN22057/08 s. 5.3.2008
i. Llawen Tuff Enuff e. Eastfarm’s Home To Daddy
Näyttelyt:
Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola PEK1 KP, ROP-PENTU.
8kk. HYvä pää ja ilme, mutta ei saa tulla raskaammaksi. Hyvä kaula& ylälinja. Ikäisekseen hyvä eturinta. Vahva luusto. Hyvin
kehittynyt runko. Aavistuksen pitkä lanneosa. Riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, mutta tulee tiivistyä edestä. Hyvä
luonne.

EIRIAN AYERS ROCK
FIN22060/08 s. 5.3.2008
i. Llawen Tuff Enuff e. Eastfarm’s Home To Daddy
Näyttelyt:
Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola PEK2.
7kk. Hyvä pää ja ilme. Riittävä otsapenger. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvä eturinta. Vahva luusto. Hieman lyhyt
rintakehä. Tasapainoisesti kulmautunut, joskin polvikulma saisi olla voimakkaampi. Liikkuu hyvin halutessaan. Hyvä luonne.

FINNHILL GEE WHIZ
FIN35701/07 s. 8.6.2007
i. Eastfarm’s Flying Daemon e. Benton No More Secrets
Näyttelyt:
Tuusniemi 23.02. Johan Juslin PEK2
Melko hyvät rungon mittasuht. Raskas kallo-osa. Syvä kuono-osa, paksuilla huulilla. Vahva luusto. Suora ylälinja. Niukat polvi
kulmaukset. Hyvä turkki. Hyvät etuliikkeet.
Kajaani 13.04. Leila Kärkäs JUN EH1.
Hyvät mittasuhteet ja eritt. hyvä tyyppi. Hyvä kaula. Kauniit silmät. Turhan vahva kuono. Hyvä raajarakenne ja luusto sekä
ylälinja. Runko hyvässä kehitysvaiheessa. Liikkeet vielä hiem. sidotut Askel voisi olla pidempi. Eritt. hyvä karvanlaatu ja väritys.
Iloinen luonne. Hyvät raamit mutta vielä pojankloppi
Kuusamo RN 20.04. Markku Santamäki JUN EH1.
Sopivan kokoinen. Rungon mittasuhteiltaan oikea. Hyvä sukupuolileima. Voimakas urosmainen pää, jonka tulisi olla jalompi.
Erinomiset raajojen kulmaukset. Vahva luusto ja hyvä rintakehän muoto. Hyvät liikkeet. Käyttäytyy luottavaisesti.
Joensuu 17.5. Annukka Paloheimo JUN EH1
Suvi-Karelia KV 18.05. Paula Rekiranta JUN EH1.
Eritt. hyväntyyppinen nuori uros voimakas syvä kallo hyvät silmät, korvat, kaunis kaula. Hyvät reidet. Hyvä rinnansyvyys. Riitt.
takakulmaukset. Hyvä luusto. Kaunis turkki. Saisi liikkua hieman pidemmällä askeleella etenkin takaa. Hyvä luonne.
Kuopio 02.08. Darren Bowey, Australia JUN EH4.
Maskulin dog. Head a littel strong for me. Reasonable type. Well angulated front and rear could be tighter in elbow. Over all
good type.
Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola JUN EH1.
Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvä pää, mutta aavistuksen raskas kallo-osa. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta. Sopiva luusto.
Riitävä rungon syvyys. Kohtalaisesti kulmautuneet raajat. Kaunis turkki ja väri. Saisi liikkua hiem. pidemmällä etuaskeleella.
Liikkuu hieman liian leveästi edestä ja ahtaasti takaa. Ansaitsisi kunniapalkinnon!
Taipumuskokeet:
Pyhäntä10.8.2008 Tiina Karlström SPA0

FINNHILL GOING FOR GOLD
FIN35702/07 s. 8.6.2007
i. Eastfarm’s Flying Daemon e. Benton No More Secrets
Näyttelyt:
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin PEK1
Hyvät rungon ääriviivat. Ylälinja saisi olla korostuneempi. Lanne-osan kohdalla. Hyvä kaula ja luusto. Vahvat käpälät. Liikkuu
hyvällä taka-askeleella.
Rovaniemi 22.03. Tarja Huovila JUN EH1
Hyvin kehittynyt maskuliininen junioriuros. Erittäin hyvää tyyppiä. Hyvän mallinen urosmainen pää jossa sopiva pituus. Hyvä
ilme. Pää ei saa tulla raskaammaksi. Saisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvin kehittynyt runko, erinomainen luusto.
Hieman lyhyt lantio. Liikkeessä ylälinja saisi olla parempi. Erittäin hyvälaatuinen turkki. Miellyttävä luonne. Turhan löysät
kyynerpäät. Takaa liikkuu ok.
Pieksänmäki 07.06. Matti Tuominen JUN EH1
Eritt. hyvän tyyppinen turhan raskaspäinen uros jolla vahva raajaluusto. Hyvä kaula. Hyvä luonne. Turhan korkea. Hännän
asento, lantio voisi olla pitempi, hyvä runko ja erinom. turrki, tasapainoisesti kulmautunut mutta siitä huolimatta askel jää
lyhyesti ja voimattomasti liikkeessä leveät kyynärpäät, esitetään hyvin.

Ylivieska KV 19.07. Elena Ruskovaara JUN EH2
Vankka, erittäin maskuliininen vahva luusotinen uros, pää on nyt aika järeä, pää saisi kuivua. hyvät silmät, turhan pysty lapa
solakka runko, hyvät takakulm. mutta takaliike joustavampi, turhan suora ylälinja. hyvä tuulinen ja vauhdikas hiukan
matatamaton esiintyjä turhan korkea häntä likkeessä, askelus saisi olla pitempi.
Taipumuskokeet:
Pyhäntä16.8.2008 Jaana Heiskari SPA1
Jäljestämiskokeet:
Kajaani 25.5.2008 Juha Junkala AVO0
Ristijärvi 29.6.2008 Mauri Iskanius AVO0

FINNHILL GOOD NEWS
FIN35703/07 s. 8.6.2007
i. Eastfarm’s Flying Daemon e. Benton No More Secrets
Näyttelyt:
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin PEK3.
Erinom. rungon mittasuhteet. Hyvä pään profiili. Melko hyvä huulilinja. Hyvä kaula ja ylä-linja. Löysä etu-osa. Toivoisin
enemmän polvikulmauksia. Saisi liikkua paremmalla taka-askeleella.

GELTMAN’S GOLD STANDARD
FIN50819/06 s. 17.4.2006
i. Geltman’s Gala Tuxedo e. Menstonia Messina
Näyttelyt:
Kajaani 06.01. Erna-Britt Nordin, Ruotsi NUO EH4.
Bra skalle. kunde vara lite kraftigare i nosparti. mkt bra bett. gina ögon. bra rygg. ännu lite outvecklad ibröstet och behöver får
mera förbröst. ännu lite lös i överarmen. fin päls. rör sig med lite kort steg fram, bra bak. snäll, men behöver lite mera
ringträning.
Tampere KV 15.-16.03 John Thiriwell, Iso-Britannia NUO ERI3
Lovely type. Would like a little more masculine head. Balanced body with good outline. A little straight in upper arm. Needs to
mature I nbody. Pleasing over all construction.
Heinola 17.08 Laszlo Erdös AVO ERI 1, PU3, VASERT.
Eleganter käde, gnter kopf. Gute knochenkonstruktion. Obealinie könnte noch etw. besser sein. Korrekte winkelungln vorne n.
hinten. Gute temperament n. präsentation. Gute, typische Haarkleid. Gute Bewegung.
Taipumuskokeet:
Miehikkälä 19.7.2008 Kati Huovila SPA0
Mikkeli 9.8.2008 Harry Vilkman SPA0
Elimäki 23.8.2008 Riitta Vilkman SPA1

HORSECHESNUT
FIN34083/03 s. 3.1.2004
i.That Way Wink Akimbo e. Rwyn Lily Of The Valley
Näyttelyt:
Tampere KV 16.3 John Thriwell Iso-Britannia AVO EH1.
Very nice type. Good head. Would like better bite. Lovely bone. Heavy in shoulder which effects movement. Good ribs. Would like
more strength in hind movement and better quarters.
Tottelevaisuuskokeet:
Lahti 14.9.2008 Marita Packalen VOI2 254,5p
Tampere 5.10.2008 Marita Packalen VOI2 249p

JANGAS CORDON BLEU
FIN15038/04 s. 3.1.2004
i. Clumbrolds Kilkenny e. Sweetie-Pie Kathy
Näyttelyt:
Karkku 01.06. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO EH
Strong masculine head. Good eye shape. Good neck shoulders. Strong in body with good depth of chest. Good angulation behind.
Correct topline. Good second thigh. Moved well. Coat a little wavy but overall good looking dog.

JANGAS DA VINCI CODE
FIN52274/06 s. 3.1.2004
i. Clumbrolds Kilkenny e. Sweetie-Pie Kathy
Jäljestämiskokeet:
Espoo 27.4.2008 Paul Vuori AVO3,27p
Espoo 15.6.2008 Ilkka Niemi AVO2, 35p
Vesilahti 15.6.2008 Heikki Kulo AVO0
Espoo 5.10.2008 Jukka Kuparinen AVO3, 27p
Espoo 16.11.2008 Jukka Kuparinen AVO0

JANGAS DIRECT ACTION
FIN52275/06 s. 3.1.2004
i. Clumbrolds Kilkenny e. Sweetie-Pie Kathy
Näyttelyt:
Parkano 02.02. Annukka Paloheimo JUN ERI2, PU4, VASERT.
Järeä päinen sopusuht, etuosa saisi olla paremmin kulm. ja etuliike pidempää. Hyvä runko, riit. takakulm. Hyvä ylälinja& tiivis
selkä. Kaunis karva.
Tampere KV 15.-16.03. John Thiriwell, Iso-Britannia NUO ERI1, PU3, VASERT, CACIB
Masculine head. A little light in eye. Ok neck& shoulders. Balanced body. Good quarters. Pleasing outline. Moved well.
Korpilahti 30.03. R.Tammelin NUO EH1
Maskuliininen. Hyvän tyyppinen kokonaisuus. Hyvä pään pituus. Tasainen kaula. Silmät saa vielä tummua ja alaleuka täyttyä.
Hyvä ylälinja, luisu lantio. Sopiva luusto. Lyhyt olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Rintakehän tulee saada lisää leveyttä. Saisi
liikkua pitemmällä taka-askeleella. Kiinnerahdas takaa. Miellyttävä luonne. Liikkeessä korkea häntä.
Karkku 01.06. Kath Morgan, Iso-Britannia NUO ERI2 VASERT.
This is a very strong dog. Beautiful head. Good expression. Correct ear placement. Strong neck. Well boned. Very good feet.
Excellent body. Good deep chest. Strong angulation behind. Just carried tail slightly above the back. But overall good balanced
dog.
Tuuri 7.-08.06 Kirsi Nieminen NUO ERI1, PU2, SERT
Eriom. tyyppiä oleva mittasuh. oikea uros. hyvä pää. Viehätt. ilme. erin. kaula. Eturinta voisi olla selvempi. Hyvä runko erin.
Raajaluusto. leveät reidet ja enin. Kulmaukst. liikkuu hyvin esitetään erinom.
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler KÄY EH4.
Quality dog. Pleasing expression. Balanced angulation. Good body and depth. Nice legs and feet. Well presented in hand
condition. Moves well.
Lahti 01.11 Merja Ylhäinen KÄY ERI1, PU3, VASERT.
Kookas. Hyvät mittasuhteet ja tyyppi. Erinomainen luusto. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Riittävä eturinta. Hyvät ja etu- ja
takakulmaukset. Hyvä rintakehä. Erinomainen turkinlaatu ja väri. Hyvät käpälät. Hyvä ylälinja. Liikkuu hieman ahtaasti takaa.
Toivoisin pidemmät sivuliikkeet. Hyvä luonne.
Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen KÄY EH1.
2v. Hyväluustoinen nuori uros. Kaunislinjainen pää, ilme saisi olla pehmeämpi. Hyvä purenta. Erinom. ylälinja. Niukat takakulm.
samoin olkavarret saisivat olla viistommat. Kauniit tiivit käpälät. Runkoa saa tulla lisää tukemaan kyynerpäitä. Hyvä karvanlaatu
ja väritys. Hiema korkea hännänkanto. Liikkeessä voisi olla enemmän ulottuvuutta. Liikkuu edestä kovin korkealla lyhyellä
askeleella. Hyvä luonne.
Tampere 6.12. Merja Ylhäinen KÄY ERI1, PU4, VASERT.
Erinom. tyyppi, koko, luusto ja mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hieman isot korvat. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut edestä ja

takaa. Hyvä rintakehä. Kaunis turkki. Liikkuu ja esiintyy erinomaisesti. Hyvä luonne.
Jäljestämiskokeet:
Valkeakoski 27.4.2008 Jarmo Nummijärvi AVO2
Nokia 25.5.2008 Heikki Pirhonen AVO1
Vesilahti 15.6.2008 Tuija Sällylä AVO0
Ruovesi 24.8.2008 Jari Salokanto AVOTottelevaisuuskokeet:
Lahti 14.9.2008 Marita Packalen ALO2 155p
Tampere 5.10.2008 Marita Packalen ALO0 91p

JANGAS DIRTY HARRY
FIN52276/06 s. 17.10.2006
i. McTwister`s Wet Wet Wet e. Jangas Behaving Badly
Näyttelyt:
Tampere KV 15.-16.03. John Thiriwell, Iso-Britannia JUN ERI3.
Good type. A little strong in head. Pleasing neck& shoulder. I would like a little more fore chest. Good bone, legs& feet. Balanced
well ribbed body. Well-muscled hindquarters. Moved ok.
Karkku 01.06. Kath Morgan, Iso-Britannia NUO ERI1, PU2, SERT.
Balanced dog eith plenty of bone and substance through out. Beautiful head with soft expression. Good tight feet. Good depth of
body. Strong quarters behind. Good tailset. Moved well. Just carrying a little weight today.
Mikkeli 5.7. Suncica Lazic, Serbia NUO ERI1.
Proportional male. Typical head. Scissor bite. Long neck. Good topline& tial position& chest. Parallel position of legs. Good
angulation. Free movement. Coat good colour& quality.
Taipumuskokeet:
Mikkeli 9.8.2008 Kati Huovila SPA1

JESPER
FIN39605/06 s. 17.7.2006
i. Hammalgårgen’s Collin Collection e. Rocbee Westend Girl
Näyttelyt:
Lammi 12.7. Markku Santamäki AVO EH 3.
Oikeat mittasuht. ja linjat. Hyvä ilme. Vahva urosmainen pää. Pitkä kaula. Suora selkälinja. Sopusuht. luusto. Tasap. kulm. raajat.
Iloinen hännänheiluttaja.
Ylivieska KV 19.-20.7. Elena Ruskovaara AVO EH3
Mallikas, reipas uros, joka vaikuttaa ikäksääl suurempi sukupuoli leima saisi olla selvempi, sopiva luusto, hiukan pyöreät joka
voisi olla tummemmat hyvä pituus päässä, nuorekas runko, sopivat taka.kulm. hyvä levyys etuosassa kaunis viisto olkavarsi,
Malttamaton liikkuja liikk. halutessa hyvin ponnekkaasti hiukan korkea häntä.

JURI
FIN13656/01 s. 22.10.2000
i. Aki e. Micarobian Eirlys
Näyttelyt:
Rovaniemi KV 21.-26.6. Kirsi Nieminen AVO EH3
Erittäin hyvän tyyppinen. Hieman epävarmasti käyttäytyvä uros. Voimakas pää hyvä kaula, rinnan syvyys ja runko. Vahva
raajaluusto leveät lihaksikkaat reidet. Hyvä ylälinja liikkeessä. Liikkuu kapeasti takaa, Esitetään hyvin.

KEVÄTHANGEN ARNOLD
FIN48073/06 s. 22.9.2006

i. Rocbee Ultra Speedy e. Rocbee Thelma
Näyttelyt:
Kuusamo RN 20.4. Markku Santamäki NUO H
Sopivan kokoinen ilmeikäs pää. Näyttävä pitkä kaula. Hyvä runko ja vahva luusto. Jonkin verran pitkä lanne-osa. Liikkuu
tasapainoisesti. Ujostelee käsittelyä.

KORPINOTKON FIREFLY
FIN11260/05 s. 5.12.2004
i. Benton Lookin’ For Duck e. Twigle Hunter’s Pride
Näyttelyt:
Pieksämäki 7.6 Matti Tuominen AVO T.
3,5 vuotias erinomaista tyyppiä oleva uros joka esitetään aivan liian lihavassa kunnossa. Erinomainen turkki, sopiva raajanluusto
mutta ylipainonsa takia selkä alkaa pettää ja liikkeet kärsiä, erittäin hyvä koira joka pitää laihduttaa. Erinomaisesti esitetty.
Ylipainonsa takia ??.
Kuopio 3.8 SCHOGOL GEORGE Georgia AVO EH.
Masculin with good bones. Quite deep full of substance. A bit overfet. Quite long neck Topline could be stronger. Little bit short
croup very good front. Good shoulder. Good temperament.

KORPINOTKON GET ON
FIN14539/06 s. 22.1.2006
i. Doniol He Has The Star e. Twigle Hunter’s Pride
Näyttelyt:
Jyväskylä KV 19.4 Lisbeth Campbell Norja AVO EH3.
Male of very good type. Good head and neck. A little straight in front. Good body. Nice feet. Good angulation in front. Good
colour. Would like him to move like better caviage.
Haukipudas 29.6 Ritva Raita AVO H.
Hyvät mittasuhteet mutta rauhaton höseltäjä, hyvä pää ilme, purenta ja korvat, etuasentoiset lavat ? ja löysät etuliikkeet seisoo
suorin takajaloin mutta liikkuu silti vähän paremmin takaa.

LEIWOLAN CAMBER
FIN48560/07 s. 10.8.2007
i. Rocbee Gentleman Kim e. Eastfarm’s Endless Light
Näyttelyt:
Rovaniemi 22.3 Tarja Holvila PEK 3.
Erittäin hyvän tyyppinen, turjan pelokkaasti käyttäytyvä urospentu, jolla on hyvät mittasuhteet. Hyvän mallinen pää jossa sopiva
pituus. Hieman etuasentoinen lapa muuten hyvin kulmautuneet. Vielä kovin kapea runko. Hyvä luusto Liikkeessä saisi olla
enemmän rentoutta ja ryhti painuu. Kaunis hyvänlaatuinen karva. Tarvitsee vielä paljon kehätottumusta.

LLAWEN RED RHYADER
FIN17126/02 s. 2.3.2002
i. Cleavehill Ryader e. Kastalian Tirlittan
Näyttelyt:
Lahti 01.11 Merja Ylhäinen AVO EH2.
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto. Hyvä pää ja ilme. Riittävä kaula. Erinomainen eturinta, rintakehä ja
etukulmaukset. Hyvät takakulmaukset ja leveä reisi. Kaunis väri. Hieman kihartuva turkinlaatu, hyvä ylälinja. Kantaa häntäänsä
turhan korkealla. Hyvät liikkeet. Käyttäytyy hyvin.
Lammi 12.07 Markku Santamäki AVO ERI 2, PU 2, VASERT.
Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä. Hyvä ilme. Oikea selkälinja. Tasap. liikkeet. Käyttäytyy avoimesti.
Karkku 01.06. Kath Morgan, Iso-Britannia KÄY ERI2.

6 years old dog. Strong head. Good eyes expression. Good teeth. Good depth chest. Strong body eith correct topline. Good
angulation behind. Strong second thigh. Coat a litle wavy. Good strong workman like. Capable of a days work.
Jaala 15.11. Raija Tammelin AVO EH 1.
Maskuliininen, oikeat mittasuhteet, kauniit pään linjat, miellyttävä ilme, pienet hampaat alaleuassa, oikein hyvä ylälija, sopiva
runko ja luusto, hieman pysty lyhyt olkavarsi, luisu lantio, niukat takakulmaukset, vetävät mutta lyhytaskeleiset liikkeet,
oikealaatuinen hieman pörröinen karva.

LLAWEN TUFF ENUFF
FIN32080/06 s. 22.5.2006
i. Hammalgårdens Rock-N-Roll e. Llawen Queen Thilde
Näyttelyt:
Turku KV 26.-27.01. Monica Dreijer, Ruotsi NUO EH1
18-månaden maskulin mycket välutvecklad ung hane vackert huvud& uttryck utmärkta över vacker hals typisk överslinge en anig
rak i skuldra och överarm utmärkt kropp, men kär inte bli kraftigare, knalliga ben, fina tassar, ?? ?? leak, väl musklad en tanke
lång i landen utmärkt päls kvalitet, rör sej med fina steg långt& resning, vid i ann bågar fram, välpresenterad
Tampere KV 15.-16.03. John Thiriwell, Iso-Britannia NUO EH4
Nice head& eyes. Would like better balance with more length of leg. Heavy in shoulder with excess weight. Good bone. Moved a
little loose in front. Good coat condition.
Lappeenranta 23.03. Harri Lehkonen NUO ERI1, PU4, SERT.
Hyvankok. vahvarunk. tyylikäs uros miellytt. pää. Eritt. hyvä etuosa Kaunis ylälinja ja turkki Hyvä takaosa Esiintyy reippaasti
Etuaskel voisi olla hieman pidempi.
Kiuruveden jäähalli 19.04. Soile Bister NUO ERI1, PU4, VASERT.
Kaunisti hyvälaatuinen Maskuliininen uros. Hyvä pää ja ilme. Hyvin kulmautunut edestä. Hieman ulkokierteiset etukäpälät.
Hieman lyhyt sääri ja kinner. Liikkuu hyvin. Vaikuttaa ajoittain hieman matalaraajaiselta.
Lahti KV 27.04. Paavo Mattila NUO ERI1, PU2, SERT, CACIB.
Kaunis uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Eritt. hyvä kaula. Erinom. runko ja luusto. Selkä voisi olla jäntevämpi.
Hyvin kulmautuneet Eritt. hyvä karva ja väri. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös. Seistessä hyvin kauniit ääriviivat.
Aptus Helsinki 24.-25.05. Laurent Pichard, Sveitsi. AVO ERI1, PU2, SERT, CACIB, FIN MVA
Very attractive 2 years old shown in beautiful condition excellent breed type head, scissor bite. Proper ribcage, good size
excellent coat texture and color. Good bone. Hindquarters well musculed, well angulated, very showy, well presented
Karkku 01.06. Kath Morgan, Iso-Britannia VAL ERI1, PU3.
Beautiful balanced dog in excellent coat condition. Good head. Correct eye colour. Good teeth. Strong neck into good shoulders.
Ample bone. Good feet. Good depth of chest. Correct topline which he held on the move. Good tail placement, carried well.
Lohja 08.06. Merja Ylhäinen VAL ERI1, PU1, ROP.
Erinom. tyyppi, koko, mittasuht sekä luusto, kaunis pää ja ilme, hyvät silmät ja korvat, riitt.eturinta, hyvin kulm. edestä ja takaa,
erinom. rintak. eritt. kaunis turkki, hyvä ylälinja, kauniit liikk. iloinen luonne
Forssa KV 14.-15.06. Marjo Jaakola KÄY ERI1m PU1, VSP, CACIB
Erinom. tyyppi Kaunis pää& lempeä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Erittäin syvä runko. Hyvin kehit. eturinta. Sop. luusto. Tasap.
kulm. Liikkuu riittäv. askelpit. Aavistuksen leveästi edestä. Hyvä luonne.
Karjaa KR 13.07. Merja Järnstedt VAL ERI2, PU2.
Erittäin hyväntyyppinen, hyvin vankka ja tiivisrunkoinen. Hyvä luusto ja kulmaukset. Käpälät voisivat olla hieman tiiviimmät.
Erittäin kaunis turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
Ypäjä 19.-20.07. Maret Kärdi VAL ERI1, PU1, ROP.
Erinom. rotutyyppiä, vahvalla raajaluustolla, nuorekas uros, jolla puhtaat pään linjat, erinom. korvat ja silmät, hyvä ilme. Hyvä
kaula, kiinteä ylälinja, toivoisin aavistuksen lyhyemmän lanneosan ja korkeammat eturaajat. Tilava runko, eriom. kulmaukset,
vetävät liikkeet. Pitkähköt etutassut. Kirkkaan värinen karvapeite.
HSKP RN 8& 9 03.08. Hannele Jokisilta VEL ERI2, PU2.
Erinomainen tyyppi. Vahva uroksen pää. Riittävä kaula, hyvä selkälinja. Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä
eturinta . voimakas runko. Erinomainen karva. Hyvä väri. Hyvä luonne. Liikkuu normaalisti.
Hämeenlinna 23.-24.08. Hassi Assenmacher VAL ERI2, PU4.
Gute GroBe. Vorfuphiches Typ. Maskulines Kopf. Sehr ausdruchsiou. Schöne chnKle Augen. Gut Setragene Bohang. Korrehte
Stop. Vorfuflich Sebautes Körpes. Korrekt in allen Teilen. Sehr Gute Bewegung. Gutes Haarkleid und Wesen.
Helsinki Mastery 6.-7.9. Ann-Christin Johansson VAL ERI2, PU2.
Exl. type and size, very nice head and expression, good neck, exl. topline, very good spring of ribs, exl. angulations and bones,
good mover, fantastic coat condition, very well presented
Porvoo 14.09 Matti Tuominen VAL ERI2, PU2.
Erinom. tyyppiä oleva, hyväluustoinen, miellyttävä luonteinen uros jolla erinom. runko, korva. Hyvä kaula. Miellyttävä pää ja
ilme. Lantio saisi olla hieman pidempi ja viistompi. Riittävästi kulmautunut voisi liikkua edestä hieman pidemmällä askeleella.

Miellyttävä ylälinja. Esiintyy ja esitetään erinomaisesti.
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler VAL ERI3.
Quality dog. Masculine yet refined. Lovely expression. Well placed shoulders. Good legs and feet. Well bodied. Eith good depth.
Well let down behind. Moved well.
Lahti 1.11 Merja Ylhäinen VAL ERI1, PU2.
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvä eturinta, kulmaukset ja rintakehä. Hieman
kapea reisi. Kaunis turkki ja väri. Liikkuu hyvin sivulta, hieman ahtaasti takaa. Hyvä luonne.
Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola VAL ERI2, PU3
Erinom. tyyppi, vahvasti maskulin. Hyvä pää ja ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. Riitt. eturinta. Sopiva luusto. Kohtalais. kulmaut.
Toivoisin aavist. enemmän raajakorkeutta. Liikkuu hyvällä askeleella hiem. leveästi edestä. Kaunis turkki ja väri.
Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen VAL ERI1, PU1, VSP, CACIB.
2,5v Kaunislinjainen hyväluustoinen ja –runkoinen nuori uros. Hyvin tasapainoinen pehmeälinajinen ja –ilmeinen pää. Hyvä
purenta. Eriom. ylälija, runko, kulm. ja käpälät. Kaunis karvapeite ja väritys. Liikkuu kauniisti. Kaunis kokonaisuus.
Tampere 6.12. Merja Ylhäinen VAL ERI 1, PU 1, ROP.
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta. Hyvät kulmaukset edessä
ja takana. Erinom. runko. Kaunis turkki ja väri. Liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Hyvä luonne.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja VAL ERI4.
En väl goede ch hane. Mycket harmoniskt med bra storlek. Maskulint huvud mycket bra uttrych väl kroppad. Bra ryg. Rör sej med
bra stäg, önskar mer knä vinklar pätre tassar. Väl visad.

LLOER'S NORTHERN STAR
FIN49767/06 s. 4.4.2006
i. Julita The Norse Quest e. Lloer’s Savage Affair On Sunhill
Näyttelyt:
Lappeenranta 23.03. Harri Lehkonen KÄY ERI2.
Hyvänkok. reippaasti esiint. uros. Hyvänmuot. pää. Tasapainoisesti kulm. raajat. Oik. mittasuhteet. Kaunis turkki. Liikkuu
hyvällä.
Sysmä 12.04. Saija Juutilainen KÄY ERI1, PU1, VSP, SERT, FIN MVA
2v., hyvä luustoinen ja runkoinen nuori uros. Kaunis ilmeinen ja piirteinen pää. Hyvät huulet ja purenta. Kookkaat korvat.
Erinom. ylälinja ja käpälät. Hyvät takakulmaukset, hieman pysty olkavarsi. Kaunis karva ja väritys. Erinom. luonne. Voisi liikkua
vetävämmällä askeleella, mutta yhdensuunt. liikkeet.
Jyväskylä 19.04. Lisbeth Campbell, Norja KÄY ERI1, PU4.
A male of excellent type. Very nice head and eye. Good head, neck and upper arm. Enough chest for the age. Good body. Could
have better angulation behind. A very nice mover from all directions. Very nice Welsh Springer.
Joutseno 08.06. Rita Kadike-Skadina VAL ERI1, PU2.
Nice strong male. Correct head and good topline. Good chest. Correct tail. Should be better angulated in front, movement should
be more better, too short steps. Järvenpää 28.06. Diane Fenton VAL ERI1, PU1, ROP Another excellent type, with head
expression. Very good angulation. Correct coat colour. Good feet. Not moving freely.
Kotka 14.-15.06. Hans v.d. Berg, Alankomaat VAL ERI1, PU2,VARACA.
Nice, excellent in size, bone and substance, his head his very nice in skull and length of muzzle, very nice eyes, good ear set, good
front and rear, nice in tail set good coat texture, out going in temperament he moves with drive, a bit wide in front.
Mäntsälä-Järvenpää 29.06. Leila Kärkäs VAL EH1
Eritt. kaunispäinen ja –ilmeinen uros. Melko niukasti kulmautunut. Riittävä runko. Kaula saisi kiinn. kauniimmin lap. Hyvä
selkälinja. Kapea taka-askel, melko hyvä edestä, etuliike jää kovin lyhyeksi ja tehottomaksi. Hyvä karvanlaatu. Miell. käytös.
Kuopio 01.08. Henric Fryckstrand, Ruotsi VAL ERI4.
Trevlig huvud. Kunde ha vackrare öron. Litet kort hals. Knappt vinklad fram. Fin benstomme. Bre knoppen rygg. Bre bak. Rör sig
med kort steg. Bra polskvalitet.
Kuopio 02.08. Darren Bowey, Australia VAL EH3
Nice dog of good type. Balanced front and rear. Firm topline. Happy temperament. Nice head and eyes. Tens to be moving under
himself in rear.
Kuopio 03.08. George Schogol, Georgia VAL ERI3.
Correct size& format. Liitle bit light muzzle. Topline is quite strong, but prefer to see stronger croup Quite open angulation of
shoulder& moderately defined angulation at rear.
Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen VAL EH.
2,5v Vielä kovin nuorelta vaikuttava uros jolla sopiva raajaluusto mutta runkoa saa tulla lisää. Oikeailmeinen uroksen pää. Vielä
hieman raskas kallo. Kookkaat korvat kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Kaunis kaula ja yläosa. Liian suora etuosa. Hyvä
takaosa. Hyvä karvanlaatu ja väritys. Liikkuu tänään kapeasti takaraajat rungon alla. Tarvitsee vielä aikaa. Upea luonne.

LUCKYSTONE`S DOUBLE TROUBLE
FIN40019/03 s. 25.8.2003
i. Hillpark Roller Coaster e. Doniol Canorous Lady
Näyttelyt:
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila VAL ERI2, PU4.
Hieman matalaraajainen uros. Erinomaista tyyppiä. Miellyttävä pää ja hyvä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja
oikeanmallinen runko. Hieman niukasti kulmautunut. Oikea hännänkiinnitys. Erittäin hyvä luusto. Oikealaatuinen, kaunis turkki.
Hieman ahtaat takaliikkeet muuten liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne ja esiintyy kauniisti.
Lappeenranta 23.03. Harri Lehkonen VAL ERI1, PU2, VARACA.
Hyvänkok. tyylikäs kaunislinjainen uros. Oik.muot.pää. Hyvin kulm. raajat. Kaunis ylälinja ja turkki. Oik. mittasuht. Liikkuu
ryhdikkäästi hyvällä askeleella.
Suolahti 17.05. Saija Juutilainen VAL ERI1, PU1, ROP.
4v. Kaunislinjainen hyväluustoinen uros, jolla hyvin linjakas pää. Kaunis ilme. Hyvä purenta. Kookkaat korvat. Erinom. ylälinja.
Etukulm. saisivat olla paremmat. Vahvat käpälät. Liikkuu hyvin edestä. Kaunis karvapeite ja väri.
Tottelevaisuuskokeet:
Nurmijärvi 4.5.2008 Harri Laisi ALO1 180p TK1
Tuusula 13.5.2008 Rolf Dahlbom AVO3 118,5p
Helsinki 12.6.2008 Harri Laisi AVO2 149,5p
Kristiinankaupunki 6.8.2008 Juha Kurtti AVO1 166p
Lahti 14.9.2008 Marita Packalen AVO1 170p

LUCKYSTONE’S EASY FELLOW
FIN16127/06 s. 26.1.2006
i. Doniol Lion King e. Alexway’s PS to Doniol
Näyttelyt:
Mäntsälä-Järvenpää 29.06. Leila Kärkäs AVO ERI1, PU1, VSP, SERT.
Eritt. kaunispäinen uros jolla saisi olla tiiviim. kyynärpäät. Etuosa painuu hieman liikkeessä, riittävä eturinta ja runko. Hyvin
kulmautunut takaosa, riitt. Etukulmaukset. Hyvä ylälinja, etuaskele jää hieman lyhyeksi ja lö Muuten melko hyvät liikkeet.
Vauhdikas luonne. Hyvä karvanlaatu.

MAGICSTREAM’S HIGH KING
FIN33798/06 s. 4.6.2006
i. Rocbee King Of The Hill e. Magicstream’s Florafelicia
Näyttelyt:
Raahe 07.06. Merja Ylhäinen AVO ERI3, PU4, VASERT.
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Hieman leveä kallo. Hyvä kuono-osa. Hyvät silmät& korvat. Kaunis pitkä kaula.
Toivoisin etukulmauksia hieman enemmän. Vielä hieman kapea, mutta hyvänmittainen rintakehä. Riittävät takakulm. Liikkuu
hyvin. Käyttäytyy erinomaisesti. K??e kilpailuluokassa josta jo?? jää 3:ksi

MASTER
FIN24994/04 s. 31.3.2004
i. Twigle Infinity e. Alexway’s Lola
Näyttelyt:
Parkano 02.02. Annukka Paloheimo AVO H.
Hyvin vilkas ja kuriton. Liikkuu edestä kerien. johtuen niukasta etukulm. Hyvä runko. Riit. takakulm. Hyvä päänmuoto & purenta.
Hyvä karva. etuosa pudottaa palkintosijaa. Hyvin esitetty.
Rauma KR 10.-11.05. Elena Ruskovaara AVO EH2.
Maskuliininen, hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä luusto mutta kovin litteä runko. Hiukan voimakaskalloinen pää. Mutta ilme
on todella kaunis Eturin saisi olla täyteläisempi. Keskivoim raajojen kulmaukset. Hyvä askel pituus. Kaunis karva ja miellyttävä
käytös.
Karkku 01.06. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO EH.

Masculin headed dog. Good eye shape and colour. A bit slighter in bone. Good body in good coat. Good angulation behind.
Carries his tail a little high. Moved of feeling the heat. Overall balanced.
Pori 27.07. Jos De Cuyper, Belgia AVO ERI1, PU1, VSP, SERT, CACIB.
4yrs. Good type, nice, masculine head. Dark eye. Good earsetting. Good neck& topline. Topline could be stronger. Tail going
with the croup. Good depth of breast. Good loins. Good bone. Feet could be more compact. Nice mover with power.
Valkeakoski 23.8.2008 Rita Kadike-Skadina AVO ERI1, PU2, SERT
Nice male. Excellent condition and proportions. Nice head. Strong neck and loin. Excellent topline. Correct tail. Excellent chest.
Good front. Well angulated. Moves well. Could be a little bit stronger in pasterns. Needs more ring training.
Kihniö 30.8.2008 Hannele Jokisilta AVO ERI1, PU2, VASERT
Erinomainen tyyppi. Voimakas uroksen pää. Kaula voisi olla hieman kuivempi. Hyvä selkälinja. Sopusuhtaisesti kulmautunut
edestä ja takaa. Hyvä luusto. Voimakas runko. Hyvä karva. Rauhallinen luonne. Liikkuu hyvin.
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler AVO ERI1.
Good type. Masculine. Kind eye. Fair neck and shoulders. Well balanced. Good bone. Well angulated quarters. In hard condition.
Moved well co??g the ground.
Tampere 6.12.2008 Merja Ylhäinen AVO ERI1, PU3, SERT
Erinom. tyyppi, koko, mittasuhteet sekä luusto. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Etukulmauksia voisi olla enemmän. Hyvä
rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Hyvä lihaskunto. Kaunis turkki ja väri. Koira liikkuu erinomaisesti silloin kun malttaa. Hyvä
luonne.

MAWREDD FFAGI
FIN23630/99 s. 7.5.1999
i. Don’s Scotchman e. Milfeddyg Blaengar
Näyttelyt:
Luumäki 31.08 Elena Ruskovaara VET ERI 1, PU 3, ROP.
Erinomainen tyyppi, kauniit linjat, erinom. sukupuolileima ja luusto. Tasapainoisesti rakentunut kokonaisuus. Leppoisa ilme.
Melko voimakas kallo, hyvä pään tyyppi. Hyvä ylälinja, erinom. runko. Eritt. hyvät tasapainoiset kulmaukset. Hiukan kapea
takaliike, sivusta katsoen todella kauniit walesin liikkeet.

MAWREDD TACHWEDD
FIN47670/03 s. 5.11.2003
i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da
Näyttelyt:
Kajaani 06.01. Erna-Britt Nordin, Ruotsi KÄY H.
Ganska bra propotioner. kunde ha ett maskulinare huvud. fina öfon. bra nos och bett. tillräckling hals. borde vara stramare i
ryggen. bra bröst. passande benstomme till storleken. behöver bättre vinklar både fram och bak för att få effektivare steg. snäll,
men lite ängslig.
Tampere KV 15.-13.03. John Thiriwell, Iso-Britannia KÄY EH1.
Pleasing type. Would prefer more masculine in head & bone. Straight in shoulder. Balanced putline. Good quarters. Nice action.
Steady mover.
Heinola 17.8. Laszlo Erdös, Unkari KÄY ERI 1, PU 4.
Leicht gebaut, gnter kopf. Gnte knochen. Schön obere n. unterlinie. Korrekter vorderstand, etw. erge Hinterstand. Gute
Temperament n. Präsentation. En spielerische Bewegung.

MAWREDD TAD BEDYDD
FIN47671/03 s. 5.11.2003
i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da
Näyttelyt:.
Tampere 15.-16.03. John Thriwell, Iso-Britannia VAL ERI2
Pleasing type. Nice head of little straight in shoulder. Good ribs. Would like a little more length in leg for balance. Good bone.
Moved well behind, wide in front.
Vesilahti 09.08. Marja Järnstedt VAL ERI2, PU3.

Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet. Hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto. Voisi olla aavistukset
paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. Hyvä turkki. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
Heinola 17.08 Laszlo Erdös VAL ERI 2.
Einter typischer rűde mit guten kopf. Etw. lange Körper und lose rűcken. Korrekte winkelnagen vorne, etn. steil hinten korrekter.
parallel varderstond. Gute, typische itarklejd. Gute Temperament + Präsentation und Bewegung.
Jäljestämiskokeet:
Loppi 3.8.2008 Jessica Järviniemi AVO2

MAWREDD TAL-Y-LLYNN
FIN47673/03 s. 5.11.2003
i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da
Näyttelyt:
Joutseno 08.06. Rita Kadike-Skadina AVO EH1
Should be more masculine in head and body. Correct topline, needs more chest. Should be better angulated in front. Too free in
elbows. Movement need balance.
Luumäki 31.08 Elena Ruskovaara AVO H.
Aikuinen uros, jolla toivoisin selvemmän leiman ja vaikuttavamman kokonaisuuden. Mittasuhteet oikeat. Hiukan pieni,
kevytkuonoinen pää, pään sivukuva erinom., mutta ei maskuliininen. Solakka runko, riittävän voimakas raajaluusto, niukat
etukulmaukset ja eturinta. Tarpeeksi kulmauksia takana. Askelluksen tulisi olla pidempää antaa kiireisen vaikutuksen liikkeessä.
Terhakka esiintyjä. Esitetään hyvin.

MAWREDD UCHELWR
FIN21531/06 s. 11.3.2006
i. Julita Royal Reveller e. Mawredd Rhosyn
Näyttelyt:
Joensuu 17.5.2008 Annukka Paloheimo KÄY ERI1, PU3, VASERT
Kuopio 02.08. Darren Bowey, Australia KÄY, ERI1, PU2, SERT, VARACA.
Handsome dog with good type. Lovely head and eyes. Would prefer shorter body length. Well angulated front and rear. Firm
topline strong mover. Happy temperament.
Jäljestämiskokeet:
Nilsiä 25.5.2008 Heikki Ryynänen AVO2, 39p

MAWREDD WYSTRYS
FIN28401/07 s. 14.4.2007
i. Twitters Blackberry e. Mawredd Tarad Y Coed
Näyttelyt:
Kuopio 01.08. Henric Fryckstrand. JUN ERI3.
Mask. jun. Trevlig huvud. Bra utryck. Fin hals. Knappt vinklad fram. Borde ha mer förbröst. Bra kropp och rygg. Välvinklad bak.
Kör sig trevlig, men kunde ha mer dike. Korrekte pälskvalitet.
Kuopio 02.08. Darren Bowey. JUN ERI1, PU3, VASERT.
Maskulin dog, happy temperament. Well balanced front and rear. Lovely head and eyes. Firm topline. Moves well. Very good
type.
Kuopio 03.08. George Schogol. JUN ERI3.
Correct size format. Masculin with good bones. Very good stop. Nice elegant neck. Correct topline. A littel bit free elbows straight
pastern. Correct angulation at rear.
Luumäki 31.08.2008 Elena Ruskovaara. JUN ERI2, PU 2, VASERT.
Erinom. tyyppiä. Hyvin miehekäs kokonaisuus jo nyt. Voimakas raajaluusto. Päässä erinom. pituus. Varsin hyvät huulet. Ihana
ilme. Hyvänväriset silmät. Tilava runko& takaosa. Sopiva kaula. Etuosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut ja eturinta
täyttyneempi. Oikea-asent. häntä ja hyvä askellus. Yhdensuunt. takaa. Etuaskel vielä huoleton. Tyypill. walesi-käytös.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja NUO EH2.
20m gammal. En ung livlig hane med bra kösprägel. Väl frormad huvud. Mycket bra hals. God kropp. Men ännu inte fårdig

utväcklad. O gär ett något hökt ställt. uttryk önske en aning mer bak bens vinklar. Behöver ett år till att uträcka sej. Bra rörelse.

MAWREDD WYTHAWD
FIN28402/07 s. 14.4.2007
i. Twitters Blackberry e. Mawredd Tarad Y Coed
Näyttelyt:
Järvenpää 28.06.2008 Diane Fenton. JUN ERI1, PU2, SERT.
Excellent young dog, with correct head proportions, good eyecolor, good skull earset. Correct angulation& lovely colour& coat
texture. Correct size. Not moving as freely as he should as his lon formation.
Mäntsälä-Järvenpää 29.06.2008 Leila Kärkäs. JUN EH1.
Hyvät mittasuht. omaava uros, jolla hyvä maskuliininen pää. Otsaluut vielä korostuneet. Niukasti kulm. etuosa ja eturinta puuttuu,
muuten ikäisekseen riittävä runko. Riittävät takakulm. Hyvä luusto. Liikkuu hieman lyhyellä askeleella. Hyvä karvanlaatu, miell.
luonne.

MAXBERRYS’S AMOR
FIN23481/04 s.9.4.2004
i. Sweetie-Pie Famoso e. Korpinotkon Ciccioline
Metsästyskokeet:
Maaninka 18.10.2008 Pertti Kotiranta AVO3, 77p
Maaninka 19.10.2008 Arto Kurvinen AVO2, 91p

MCTWISTER`S WET WET WET
FIN37552/99 s. 2.10.1999
i. Cit Z Dacickeho Haje e. Standard-Bearer Odysseia
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia VET EH.
8½ years old. Felling the heat a little today. Good head with kind expression. Strong neck. Deep chest. A little straight in shoulder
that affected movement. Strong body. Good angulation behind. Carried tail a little high.

MICAROBIAN HARRY
FIN39361/99 s. 1.5.1999
i. Pennylock Glen e. Micarobian Suran-Y-Coed
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia VET ERI1, ROP-VET.
9 years old. Beautiful head with kind expression. Strong neck. Good sloap in shoulders. Tight feet. Strong in body. Correct topline.
Strong angulation behind. Good second thigh. Moved well.

MILFEDDYG DIAROS
FIN34904/98 s. 21.8.1998
i. Amityvill’s Xylitol e. Milfeddyg Bendith
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia VET ERI4.
10 years of age. Has kept his colour and coat. Excellent condition. Good masculine head. Correct eye shape. Strong neck. Ample
bone. Good feet. Good deep chest. Excellent body properties. Correct topline. Good tail placement, carried it well. Well balanced
dog.

MILFEDDYG FFORTUNUS

FIN23631/99 s. 7.5.1999
i. Don’s Scotchman e. Milfeddyg Blaengar
Jäljestämiskokeet:
Ylämaa 1.5.2008 Marko Saarni VOI0
Ruokolahti 27.7.2008 Heikki Vesikko VOI2, 35p

MILFEDDYG LLYNGESYDD
FIN16674/05 s. 16.2.2005
i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth
Näyttelyt:
Lahti KV 27.4. Paavo Mattila AVO H.
Hieman hento luustoinen ja –runkoinen uros. Kevyt piirteinen pää. Kaunis kaula. Hieman korkea kinner. Hyvä karva ja
sivuliikkeet. Korkeahko häntä. Miellyt. käytös.

MILFEDDYG NEGES
FIN13492/07 s. 6.1.2007
i. Luckystone’s Double Trouble e. Milfeddyg Gwisgi
Näyttelyt:
Mikkeli 23.08. Markku Santamäki NUO EH 1.
Pienehkö, kuitenkin sukupuolileimaltaan selvä. Urosmainen pää, kookkaat korvat. Hyvin kulmautuneet olkavarret, muuten
eturaajat voisivat olla suuremmat, runko voisi olla täyteläisempi, hyvät takaraajojen kulmaukset, liikkuu ja käyttäytyy hyvin, hyvä
turkki.
Lappeenranta 23.03. Harri Lehkonen JUN EH4.
Pienehkö vielä tottumattom. eturint. uros. Maskuliin. pää. Hyvät lavat ja ylälinja. Voisi olla aavistuksen korkearaajaisem. Hyvä
takaosa. Oik. laat. turkki. Tarvitsee aikaa ja kehätottumusta.

MILFEDDYG NERTHOL
FIN13490/07 s. 6.1.2007
i. Luckystone’s Double Trouble e. Milfeddyg Gwisgi
Näyttelyt:
Lappeenranta 23.03. Harri Lehkonen JUN EH3.
Iloisesti esisnt. kesken kehit. oleva nuori uros. Hyvänmuot. pää. Hyvä ylälinja. Voisi olla mittasuht. aavistuksen
korkeajalkaisempi. Kaunis turkki. Liikkuu hyvällä askeleella hiem. leveästi edestä. Tarvitsee aikaa
Joensuu 17.05. Annukka Paloheimo JUN H.
Joensuu 18.05. Paula Rekiranta JUN H.
Hieman matalaraajainen nuori uros. Oikean mallinen urosmainen pää. Hyvä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Käyrät kyynärvarret
hieman litteät käpälät. Hyvä rintakehä, takaosa. Hyvä kaula. Liikkuu edestä leveästi taka-askel saisi olla tehokkaampi.

MILFEDDYG NOSGAN
FIN13491/07 s. 6.1.2007
i. Luckystone’s Double Trouble e. Milfeddyg Gwisgi
Näyttelyt:
Mikkeli 23.08. Markku Santamäki NUO H.
Vahva rakenteinen, hyvin urosmainen, vahva pää, joka voisi olla jalompi, hyvä ylälinja, hyvä rintakehä, vahva luusto, hyvät
takaraajojen kulmaukset, oikea-asentoinen lantio, kaunis väritys, reippaat liikkeet, osoittaa näyttelytilanteessa mieltään
omistajalleen.

MILFEDDYG OFER

FIN40104/07 s. 20.6.2007
i. Dirlian Quack Quack e. Milfeddyg Geneth
Näyttelyt:
Valkeala 01.03. Tiina Illukka Pentu 1 KP, VSP-PENTU.
Erittäin laadukas hyvin kehittynyt pentu. Kaunis ilmeinen pää. Hyvä kaula ja ylälinja, kulmaukset ja luusto. Rintakehä ja runko
ikäisekseen sopivat. Liikkuu hyvin mutta kaipaa esiintymistottumaton.
Joutseno 08.06. Rita Kandike-Skadina JUN EH1.
Should be in better condition. Need more body. Correct head. Should be better topline. Little bit round in loin. Little bit short
croup. Too straight in front. Too free in elbows. Movements should be more parallel. Nice temperament.
Mikkeli 23.08. Markku Santamäki JUN EH 1.
Sopivankokoinen mittasuhteiltaan oikein rakentunut, hyvä pää, oikea huulilinja, sopusuhtainen vahva luusto, eturinnan tulee vielä
kehittyä, ja luonnollisesti rungon kauttaaltaan, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä kiiltävä karvapeite, käyttäytyy ja liikkuu hyvin.
Taipumuskokeet:
Miehikkälä 19.7.2008 Kati Huovila SPA1

MILFEDDYG OFEREDD
FIN40106/07 s. 20.6.2007
i. Dirlian Quack Quack e. Milfeddyg Geneth
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler JUN EH.
Masculine headed male. Kind eye. Good neck. Nice depth. Well boned. Well angulated hind quarters. Moves soundly, needs to
settle. Would like a little more body for his age.

MILFEDDYG ORIOG
FIN40107/07 s. 20.6.2007
i. Dirlian Quack Quack e. Milfeddyg Geneth
Näyttelyt:
Hamina INT 25.05. Eeva Rautala JUN EH3.
Vahva, hyvän tyyppinen uros. Maskuliininen pää, jonka tulee vielä hieman kehittyä. Kaula voisi olla hieman pitempi. Erinomainen
rintakehä ja selkä. Vankka luusto. Hyvin kulmautunut. Liikkeet voisivat olla hieman vetävämmät. Hieman pehmeät ranteet.
Erinomainen luonne.
Luumäki 31.08. Elena Ruskovaara. JUN EH 3.
Erinomaiset linjat omaava vankka uros. Vahva luusto. Päässä oikea muoto mutta kallo melko voimakas. Hiven pyöreät, tarpeeksi
tummat silmät. Voim. takakulm. ja hyvä rintakehän malli. Eturinta on vielä ihan tyhjä. Hiukan korkea häntä liikkeessä. Vauhdikas,
vielä malttamaton esiintyjä. Hyvä voima takaosassa, etuaskel vielä huolimaton, Tarvitsee aikaa.

NEW DESIGN'S KEY TO SUCCESS
FIN26815/04 s. 9.4.2004
i. New Design’s Fortune Hunter e. Eastfarm’s Endless Light
Näyttelyt:
Jyväskylä KV 19.-20.04. Lisbeth Campbell. AVO ERI2.
A male of a very good type. Nice head and expression. Good neck. A little sleep in shoulder. Good chest. A very nice body. Good
angulation behind. Moves a little wide in front. In very nice condition.
Vantaa 3.8. Hannele Jokisilta AVO EH2.
Voimakastekoinen uros. Hieman pyöreäkulmainen pää ja posket saisivat olla silotellummat. Hyvä kaula- ja selkälinja.
Sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Voimakas runko. Antaa hieman korkearaajaisen vaikutelman
huolimatta vahvasta rungosta. Erinomainen karva ja väri. Hyvä luonne. Turhan kerivät etuliikkeet, takaa liikkuu hyvin.

NEW DESIGN’S MERRY MELODY

FIN51731/04 s. 11.1.2004
i. Rocbee Niles Smiles e. New Design’s All It Takes
Näyttelyt:
Jyväskylä KV 19.-20.04. Lisbeth Campbell. AVO EH.
A male of a very good type. Beautiful head and eye. Nice neck. Would like more chest. A little narrow in body. Would like better
topline when moving and more angulation behind. Nice carriage. Very good coat and colour.
Valkeakoski 23.-24.08 Rita Kadike-Skadina, Latvia. AVO ERI 2, PU 4.
Nice male. Enough condition. Correct proportions. Needs a little bit more body. Correct head. Strong enough back and loin.
Enough chest. Could be better angulated in front. In movement a little bit free in elbows. Movement ok.
Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen AVO EH4.
4v. Mittasuht. miellyttävä uros jolla hyvä raajaluusto. Tännän kovin hoikka poika. Hyvä pään pituus. Ilme voisi olla pehmeämpi,
samoin pään linjat. Hyvä purenta. Kookkaat korvat. Tänään niukka karvapeite mutta oikealaatu ja puhtaat värit. Liikkuu hyvälllä
askelpituudella mutta rungon kapeudesta johtuen löysin kyynerpäin. Erinomainen luonne.

NEW DESIGN'S MOONLIGHTMELODY
FIN51730/04 s. 1.11.2004
i. Rocbee Niles Miles e. New Design’s All It Takes
Näyttelyt:
Lappeenranta 23.0.3 Harri Lehkonen AVO ERI2.
Reippaasti esiint. jäntevä uros. Oik. mittasuht päässä ja rungossa. Hyvin kulm. raajat. Kaunis ylälinja. Oik. laat. turkki Liikkuu
ryhdikk. hyvällä askeleella.

NOMORETROUBLE
FIN30273/07 s. 26.04.2007
i. Luckystone’s Double Trouble e. New Design’s Cayenne Pepper
Näyttelyt:
Valkeala 1.3. Markku Santamäki JUN EH2
Loviisa 19.4. Merja Ylhäinen JUN EH2
Hamina 14.5. Eeva Rautala JUN EH2
Kotka 14.6.2008 Hans V D Berg JUN EH1
Jaala 15.11. Raija Tammelin NUO EH 1.
Maskuliininen hyvät mittasuhteet, erinomaiset pään linjat, oikein hyvä ylälinja luisu pitkä lantio, sopiva hyvä ylälinja luisu pitkä
lantio, sopiva rintakehä, hieman lyhyt oklavarsi niukka polvikulma, saisi liikkua pidemmällä askeleella leveät etuliikkeet ja
liikkeessä koira etumatala, kaunis karva ja kova luonne
Taipumuskokeet:
Elimäki 6.9.2008 Tarmo Jaakkola SPA1

OSKU
FIN43270/05 s. 16.6.2005
i. North Mai’den’s Firefly e. Korpinotkon Esmeralda
Näyttelyt:
Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen AVO EH3.
3v. Mittasuunt. oikea hyväluustoinen uros. Erinomaisessa lihaskunnossa. Hyvä ilme. Suuret korvat. Oikea purenta. Hieman raskas
kallo. Kaunis ylälinja. Hienot etukulm. mutta niukasti kulm. polvista. Hyvä väritys ja karvanlaatu. Erinom. luonne muttei täysin
kotonaan näyttelykehässä. Liikkuu hyvin sivulta, oikealla asenteella, hieman löysästi edestä ja kapeasti takaa.

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:
Pertunmaa 5.4. Elena Ruskovaara NUO ERI1, PU3 VASERT
Loviisa 19.4. Merja Ylhäinen AVO ERI1 PU3
Helsinki 24.5. Laurent Pickhard ERI2
Hamina 24.5. Eeva Rautala AVO ERI1, PU1, SERT, CACIB, VSP
Karkku 1.6. Kath Morgan AVO ERI2, PU4 SERT FIN MVA
Helsinki Mastery 6.-7.9. Ann-Christin Johansson KÄY ERI1, PU4.
Exl. type, nice head, nice head, nice eye, a little bid ears, beautiful neck and topline, exl. group, good body, good angulations, exl.
bone, moves very typical and good from side and rear, a little wide in elbow, good coat and colour
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler KÄY EH3

RED FELLOW’S AMBASSADOR
FIN31516/06 s. 7.6.2006
i. Hammalgården’s Don’t Forget Me e. Twigle Ivory Girl
Näyttelyt:
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin NUO EH2

RED FELLOW’S ARCTIC GLOW
FIN31515/06 s. 7.6.2006
i. Hammalgården’s Don’t Forget Me e. Twigle Ivory Girl
Näyttelyt:
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin AVO EH3
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand AVO ERI2
Tornio 09.-10.08. Michael McCarthy, Irlanti AVO ERI2, PU2, VASERT, VACA.
Very nice, balanced outline. Distinctly male with a good head. Good under jaw & muz. Lovely earset, powerful neck. Well
muscled up& shoulder. Good feathering bone & feet. Might be a little firmer in chest. Good topline. Moves very freely coming &
going.
Taipumuskokeet
Vieremä 15.6.2008 Jaana Heiskari SPA0

RED FELLOW’S ASTERIX
FIN31514/06 s. 7.6.2006
i. Hammalgården’s Don’t Forget Me e. Twigle Ivory Girl
Näyttelyt:
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin NUO EH3
Joensuu 18.5. Paula Rekiranta NUO H
Kuopio 3.8. George Schogol AVO EH4
Seinäjoki 25.-26.10. Blaz Kavcic, Slovenia AVO ERI 1, PU4, VASERT.
Excellent type, good size, head and a shorter top, good neck and topline & body, good angulation, powerful & well coordinated
moving
Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen AVO ERI2.
2v. Seistessä hyvin kaunislinjainen tasapain. nuori uros. HYväilminen pää, vielä voimakkaat otsaluut. Kookkaat korvat. Kuonoosa saisi olla täyteläisempi. Kaunis ylälinja. Hyvät käpälät. Tyypillisesti kulm. Kaunis karvapeite ja väritys. Liikkuu reippaasti.
Askeleessa voisi olla enemmän ulottuvuutta ja kyynerpäät ovat löysät.

ROCBEE ADONIS
FIN15888/07 s. 27.1.2007
i. Standard-Bearer Gladiator e. Hammalgården’s Will To Please

Näyttelyt:
Seinäjoki 25.-26.10. Blaz Kavcic, Slovenia NUO ERI 1, PU2, SERT, CACIB.
Excellent type, good size, correct masculine head, exellent neck and topline, deep & strong chest, good angulation, movement is
powerfull, slightly towing in behind, not complitely firm in elbows

ROCBEE ARMANI
FIN15884/07 s. 27.1.2007
i. Standard-Bearer Gladiator e. Hammalgården’s Will To Please
Näyttelyt:
Oulu 12.7. Leif Lehman Jörgensen NUO ERI1, PU2, SERT VACA
Oulu 13.7. Jos De Cuyper NUO ERI1, PU2 SERT
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara NUO ERI2 VASERT
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand NUO ERI1, PU2, SERT VACA
Seinäjoki 25.-26.10. Blaz Kavcic, Slovenia KÄY ERI 1.
Very big and strong male, head with good proportions, a bit deep in profile, good neck, topline & body, excellent angulation,
well balanced movements
Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola KÄY ERI1, PU1, ROP, SERT.
Erinom. tyyppiä. Kaunis pää ja ilme, . Hyvä kaula ja ylälinja. Riitt. eturinta. Hyvä luusto ja käpälät. Tasapainoinen kulmautunut
riittävästi takaa. Hyvin kulmitt. runko. Liikkuu riitt. askelpituudella. Kaunis turkki ja väri. Esiintyy ja esitet. hyvin.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja KÄY ERI2.
Ganske stor hane, maskulin. Aning long i kroppen. Maskulint huvud. Mycket bra uttryck. Utm. hals välkroppad. Något rund i
bröst. Korgen. Vacker päls. I utm kondition. Kunde ha lite mer fram steg.
Taipumuskokeet
Vieremä 15.6.2008 Jaana Heiskari SPA1

ROCBEE ASTON MARTIN
FIN15885/07 s. 27.1.2007
i. Standard-Bearer Gladiator e. Hammalgården’s Will To Please
Näyttelyt:
Lestijärvi 5.4. Markku Santamäki JUN ERI1, PU1, SERT, ROP
Kiuruvesi 19.4. Soile Bister JUN ERI1, PU2 SERT
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara JUN EH1
Seinäjoki 25.-26.10. Blaz Kavcic, Slovenia NUO EH 3.
Very big and strong, still needs time to develop, strong masculine head, good neck, topline not yet completely firm a bit lower set
of tail, good angulation. Legs are not yet completely firm when standing and moving
Taipumuskokeet
Pyhäntä 16.8.2008 Jaana Heiskari SPA1

ROCBEE EEKA’S FIRST SON
FIN47371/04 s. 3.10.2004
i. North Mai’den’s Firefly e. Twigle Gift To Mama
Näyttelyt:
Kajaani 5.1. Erna-Brit Nordin VAL ERI3
Raahe 7.6. Merja Ylhäinen VAL ERI1, PU3
Kemi 8.6. Markku Santamäki VAL ERI1, PU1, ROP
Oulu 12.7. Leif Jörgensen VAL ERI1, PU1, CACIB, VSP
Oulu 13.7. Jos De Cuyper VAL ERI1, PU1, ROP
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara VAL ERI3, PU4
Seinäjoki 25.-26.10. Blaz Kavcic, Slovenia VAL ERI 3.
Excellent type, good size, very nice head and expression, good neck & topline, a bit over fat, good angulation, bones of front legs

are not completely straight, powerful movement

ROCBEE ELTON JOHN
FIN26115/07 s.12.4.2007
i. Boniton High Hopes e. Rocbee New Look
Näyttelyt:
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila JUN H
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen JUN EH 2
Loviisa 19.4. Merja Ylhäinen JUN ERI1, PU2, VASERT
Helsinki 10.5. Arja Koskelo JUN EH2
Karkku 1.6. Kath Morgan JUN EH
Vantaa 3.8. Hannele Jokisilta JUN ERI1, PU4, VASERT
Luumäki 31.08. Elena Ruskovaara. JUN EH 4.
Juniori uros jonka tulee rungoltaan miehistyä ja kasvaa. Luusto hyvä, päässä selvä sukupuolileima. Melko järeä kallo, hiukan
vaaleat, pyöristyvät silmät. Oikea varmuus kuonossa. Tyypill. juniorin runko, hyvät takakulmaukset. Eturinta saisi olla
täyttyneempi ja etukulmaukset voimakkaammat. Erinom. ylälinja liikkeessä. Oikea tapa liikkua, mutta etuaskel vielä huolimaton.
Hiukan korkea häntä. Hyvä esiintyminen.
Lahti 01.11 Merja Ylhäinen NUO ERI1.
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hieman vaaleat silmät. Erinomainen pitkä kaula, eturintaa voisi
olla hieman enemmän. Hieman suorat etukulmaukset. Hyvä rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Hyvä ylälinja. Hyvät liikkeet.
Käyttäytyy hyvin.
Taipumuskokeet
Hauho 20.7.2008 Veli Nurminen SPA1

ROCBEE GENTLEMAN KIM
FIN21567/05 s. 9.3.2005
i. Rocbee Ambassador e. Rocbee Made With Love
Näyttelyt:
Kajaani 5.1. Erna-Brit Nordin AVO ERI2
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin AVO ERI2, PU4
Kajaani 13.4. Leila Kärkäs AVO H
Joensuu 18.5. Paula Rekiranta AVO EH2
Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola AVO EH1.
Erittäin hyvän tyyppinen. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta, sopiva luusto. Hiem. lyhyt rintakehä.
Kohtalaisesti kulmautunut. Aavistuksen korkea kinner. Saisi liikkua pidemmällä etuaskeleella. Hyvä luonne.

ROCBEE GUCCI
FIN40785/07 s. 27.6.2007
i. Rocbee King Of The Hill e. Rocbee Juliana
Näyttelyt:
Kajaani 13.4. Leila Kärkäs JUN H
Raahe 7.6. Merja Ylhäinen JUN ERI1, PU2, SERT
Kemi 8.6. Markku Santamäki JUN ERI1, PU3, SERT
Oulu 12.7. Leif Jörgensen JUN ERI1, PU3, VASERT
Seinäjoki 25.-26.10. Blaz Kavcic, Slovenia JUN EH 2
Good type & size, head is still a bit round of skull, muzzle needs to mature, correct neck, topline & body, front legs are not yet
firm enough, standing narrow at elbows, slightly outwards with feet, and expression, movement strong, but not yet fully
coordinated.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja JUN ERI1, PU4, VASERT, JUNIOR VOITTAJA-08.
17m gammal. Härlig hane. Väl propotion o harmonish. Bra stolek. Väl fårmad huvud. Myclet bra uttryck. Utm. hals o kråpp. Bra
ben o tassar. Fantastik muscula tur. Vacker päls. Väl visad. Utm. rörelser.

Taipumuskokeet
Pyhäntä 10.8.2008 Tiina Karlström SPA0

ROCBEE MANHATTAN
FIN14453/08 s. 6.1.2008
i. Rocbee Pegasus e. Rocbee Amiable
Näyttelyt:
Seinäjoki 25.-26.10. Blaz Kavcic, Slovenia JUN EH 1.
Exellent type, not yet usd to the ring, very nice head, good neck, topline not yet complitely firm, tale set and carried a bit low,
corret chest, good front angulation, still a bit open behind, movement sound but not yet fully coordinated.

ROCBEE QUAINT TREASURE
FIN29386/06 s. 27.4.2006
i. Geltman’s General e. Rocbee Juliana
Näyttelyt:
Kajaani 5.1. Erna-Brit Nordin NUO ERI1, PU3, SERT
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin NUO ERI1, VASERT
Kajaani 13.4. Leila Kärkäs NUO H
Vaasa 26.4. Kurt Nilsson NUO ERI1, PU2, VASERT, CACIB
Joensuu 18.5. Paula Rekiranta AVO ERI1, PU2, SERT, CACIB
Oulu 12.7. Leif Lehman Jörgensen VAL EH3
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara VAL ERI2, PU2, CACB
Kuopio1.8. Henric Fryckstrand VAL ERI3
Taipumuskokeet:
Vieremä 15.6.2008 Jaana Heiskari SPA1

ROCBEE QUARTERBACK
FIN29387/06 s. 27.4.2006
i. Geltman’s General e. Rocbee Juliana
Näyttelyt:
Saarijärvi KR 09.-10.08. Sheila Polk, USA AVO EH 1.
Good length of body. coat too curly. good red& white color, good tailset, needs more ring training.

ROCBEE TOP GUN
FIN32699/06 s. 25.5.2006
i. Don’s Fly Me To The Moon e. Rocbee Only You
Näyttelyt:
Kajaani 5.1. Erna-Brit Nordin NUO EH3
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin AVO H
Kajaani 13.4. Leila Kärkäs KÄY H
Kiuruvesi 19.4. Soile Bister KÄY H
Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola KÄY H.
Eritt. hyväntyyppinen. Hyvä pää joskin kuono-osa voisi olla aavist. vahvempi. Hyvä kaula. Eturinta voisi olla selvempi. Hyvä
luusto. Suuret käpälät. Lyhyt rintakehä ja hiem. pitkä kuono-osa. Voisi olla selvemmin kulm. edestä- ja takaa. Tarvitsee enemmän
runkoa. Kaunis turkki ja väri. Esiintyy ja esitet. hyvin. Miell. luonne.

ROCBEE UMBA LUMBA

FIN10921/04 s. 1.12.2003
i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Hammalgårdens Sweet And Sour
Näyttelyt:
Kajaani 5.1. Erna-Brit Nordin AVO ERI1, PU1, CACIB, VSP
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila AVO ERI1, PU1, VSP
Lestijärvi 5.4. Markku Santamäki AVO ERI1, PU2
Kajaani 13.4. Leila Kärkäs AVO ERI1, PU1, VSP
Kiuruvesi 19.4. Soile Bister AVO ERI1, PU3
Kuusamo 20.4. Markku Santamäki AVO ERI1, PU1, ROP
Raahe 7.6. Merja Ylhäinen AVO ERI1, PU1, VSP
Rovaniemi 21.6. Kirsi Nieminen AVO ERI1, PU1, CACIB, ROP
Haukipudas 29.6. Ritva Raita AVO ERI1, PU1, VSP
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara AVO ERI1, PU3
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand AVO ERI1, PU4
Kuopio 2.8. Darren Bowey AVO EH2
Kuopio 3.8. George Scholog AVO ERI2
Taipumuskokeet:
Pyhäntä 16.8.2008 Jaana Heiskari SPA1

ROCBEE VAN GOGH
FIN32991/06 s. 29.5.2006
i. Mozart e. Rocbee Be Happy
Näyttelyt:
Lestijärvi 5.4. Markku Santamäki NUO EH1
Kiuruvesi 19.4. Soile Bister NUO EH2
Suolahti 17.5. Saija Juutilainen NUO EH1
Raahe 7.6. Merja Ylhäinen AVO EH2
Oulu 12.7. Leif Jörgensen AVO EH2
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara AVO ERI2
Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola AVO EH2.
Hyvä pää ja ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. Puutteellinen eturinta. Sopiva luusto. Riittävä runko ja rungon syvyys. Takaosa voisi
olla selvemmin kulmautunut. Kinnerkulma voisi olla selvempi. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Hyvä luonne.
Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen AVO ERI1.
2,5v Hyväluustoinen kaunislinjainen nuori uros. Oikeat mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Kookkaat korvat, hyvä ilme. Erinom.
ylälinja. Niukasti kulm. edestä ja takaa. Kaunis tiivis runko. Hyvät vahvat käpälät. Kaunis karva ja väritys. Erinom. luonne.
Liikkuu takaa ahtaasti ja kyynerpäistä löysästi. Kaunis sivuaskel.

ROMEO
FIN26541/04 s. 22.4.2004
i. Sweetie-Pie Famoso e. Korpinotkon Cleopatra
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan KÄY ERI1
Metsästyskokeet:
Äetsä 27.9.2008 Esko Tähtinen AVO3, 82p
Äetsä 28.9.2008 Ari Metsäranta AVO-, 56p
Maaninka 18.10.2008 Pertti Kotiranta AVO3, 75p
Maaninka 19.10.2008 Juha Tuominen AVO0
Vaskivesi 25.10.2008 Petri Karlsson AVO2, 95p
Metsästyskokeet vesilintu:
Ii 23.8.2008 Timo Taskinen AVO-, 52p
Ii 24.8.2008 Ari Grönstrand AVO1, 117p

Parkano 30.8.2008 Jouni Lamminmäki AVO2, 88p
Parkano 31.8.2008 Jouni Lamminmäki AVO0, 48p

SPARKLECREAKS HERCULES
FIN51797/04 s. 25.11.2004
i. Sweetie-Pie Famoso e. McTwister’s Wet And Wild
Näyttelyt:
Kajaani 5.1. Erna-Britt Nordin VAL EH
Vaasa 26.4. Kurt Nilsson KÄY EH1
Jäljestämiskokeet:
Pietarsaari 3.8.2008 ea Foudilainen AVO0

STANDARD-BEARER BIONIC POOCH
FIN31796/07 s. 10.2.2007
i. Geltman’s Gentleman Duck e. Standard-Bearer Feenix
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan JUN EH
Toijala 7.6. Jens Martin Hansen JUN ERI2, PU2, VASERT
Valkeakoski 23.-24.8. Rita Kadike-Skadina, Latvia. NUO EH 1.
Nice male. Excellent proportions. He looks like a very young junior. Nice head. Excellent topline. Needs much more body. Should
have better front. Chest should be deeper. A little bit free elbows in movement. Well angulated. Movement ok.
Kihniö 30.08 Hannele Jokisilta NUO ERI 1, PU 3.
Erinomainen tyyppi. Päässä hyvät linjat. Pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. HYvä kaula ja selkälinja. Sopusuhtaisesti kulmautunut
edestä ja takaa. Vielä matala ja litteä rintakehä, joka sopii ikään. Oikealaatuinen karva, mutta hapsutusta saisi olla enemmän.
Hyvä luonne. Liikkuu ikäisekseen hyvin.

STANDARD-BEARER GLADIATOR
FIN16614/04 s. 24.9.2003
i. Benton Looking For Duck e. Standard-Bearer Olympia
Näyttelyt:
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin VAL ERI2, PU3
Kerimäki 1.3. Kirsi Nieminen VAL ERI1, PU2
Korpilahti 30.3. Raija Tammelin VAL EH1
Polvijärvi 5.4. Matti Tuominen VAL ERI1, PU2
Kiuruvesi 19.4. Soile Bister VAL ERI1, PU1, ROP
Joensuu 18.5. Paula Rekiranta VAL ERI2, PU4
Karkku 1.6. Kath Morgan VAL ERI4
Pieksämäki 7.6. Matti Tuominen VAL ERI2, PU3
Mikkeli 5.7. Suncica Lazic VAL ERI2, PU4
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand VAL ERI2
Kuopio 2.8. Darren Bowey VAL ERI2, PU4
Kuopio 3.8. George Schogol VAL ERI2, PU3 VACA
Mikkeli 23.08. Markku Santamäki VAL ERI 2, PU 2.
Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä sukupuolileima, hyvä ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset, liikkeessä painuu hieman
etumatalaksi, muuten hyvät liikkeet ja käyttäytyy hyvin.
Seinäjoki 25.-26.10. Blaz Kavcic, Slovenia VAL ERI 4.
Excellent type, good size, very nice head, topline is not completely firm, bones of front legs are not completely straight, loose in
elbows, movement is slightly uneven
Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola VAL ERI1, PU2.
Erinom, tyyppi. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapain. kulmautunut. Vahva luusto. Hyvin kulmitt. runko. Etuaskel
voisi olla aavist. pidempi ja etuosa tiiviimpi liikkuva voisi olla hiem. enemmän raajakorkeutta.

Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen VAL ERI.
5v Hyvärunkoinen ja –luustoinen tasap. uros hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Hieman liikaa otsaluuta. Hyvä purenta.
Kookkaat korvat. Niukat etukulm., riittävät takana. Kauniit vahvat käpälät. Hyvä karvanlaatu, puhtaat värit. Rodun om.
karvanlaatu. Liikkuu riittävällä askelpituudella mutta edestä hieman raskaasti.

STANDARD-BEARER MATADOR
FIN12552/06 s. 13.9.2005
i. Standard-Bearer Neptunus e. Standard-Bearer Urban Legend
Näyttelyt:
Kihniö 30.08 Hannele Jokisilta AVO EH 3.
Voimakastekoinen uros, jolla turhan ronski pää erityisesti kallo-osasta. Hyvä kaula ja selkälinja. Riitt. etukulmaukset, eturinta
saisi olla selvempi ja kyynärpäät tiiviimmät. Hyvä luusto. Voimakkaat takakulmaukset. Erinominen karvanlaatu. Vilkas luonne.
Liikkuu kovin leveästi edestä, takaa normaalisti.

STANDARD-BEARER NEPTUNUS
FIN44681/96 s. 26.5.1996
i. Uro Jifex e. Twist And Flirt
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan VET EH
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara VET ERI1, ROP-VET
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand VET ERI1 ROP-VET
Seinäjoki 25.-26.10. Blaz Kavcic, Slovenia VET ERI 1, ROP-VET.
Big male of good type, correct head & topline & body, excellent angulation, a bit higher hocks, enough balanced when moving
Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola VET ERI1, PU4, ROP-VET
Erinom. kunnossa enit. 12,5 vuotias vet. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Riitt. kulm. ja sopiva luusto. Liikkuu hyvällä
askeleella.

TIMRA’S CASINO
S2468206 s. 10.3.2006
i. Freckles Nils Utterman e. Timra's Advent
Näyttelyt:
Tornio 09.-10.08. Michael McCarthy, Irlanti AVO ERI1, PU1, VSP, SERT, CACIB.
Very well built dog. Showy very typical to breed. Lovely overall balance between length, neck & height. Powerful neck &
shoulder. Great topline. Good depth of brisket. Well-dressed with feathering. Good tailset nice hind angulation. Moves better
going than coming.

TWIGLE INCANTATION
FIN31499/02 s. 26.6.2002
i. Rocbee Running Robert e. Rocbee Gift To Slave
Näyttelyt:
Jyväskylä 19.4. Lisbeth Campbell VAL EH3
Mikkeli 23.08. Markku Santamäki VAL ERI 1, PU 1, VSP.
Erittäin hyvät mittasuhteet, riittävän jalo pää, pitkä kaula, vahva luusto, oikea rinnan syvyys, leveä hyvä reisi ja riittävästi
kulmautuneet takaraajat, hyvät liikkeet, kiertää hieman eturaajojaan ulospäin, käyttäytyy hyvin.
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler VAL ERI.
Lovely type, masculine. Nice eye colour. Balanced angulation. Good legs and feet. In fact coat. Stylish on the move.
Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen VAL ERI4.
5v. Hyvin kaunislinjainen hyväluustoinen uros Erinomaisessa kunnossa. Kaunisilm. pehmeälinj. pää. Hyvä purenta ja korvat.
Niukasti mutta tasap. kulm. Hyvä hapsutus. runkokarva voisi olla sikkisempää. Mukava luonne. Liikkuu hyvin takaa. etuaskel voisi
olla pidempää. Kantaa itsensä.

TWIGLE INFINITY
FIN31501/02 s. 26.6.2002
i. Rocbee Running Robert e. Rocbee Gift To Slave
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler VAL ERI.
Quality dog. Lovely eye and expression. Well boned. Lovely feet. Nicely angulated behind. In full coat. Moves well.

TWIGLE JOLLY FELLOW
FIN35049/03 s. 11.7.2003
i. Benton Lookin’For Duck e. Rocbee Not For Sale
Näyttelyt:
Kerimäki 1.3. Kirsi Nieminen VAL ERI2, PU4
Pieksämäki 7.6. Matti Tuominen VAL ERI3, PU4
Mikkeli 5.7. Suncica Lazic VAL ERI1, PU2
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler VAL ERI.
Good type. Pleasing head and eye. Good proportions. Well boned. Nicely let down behind. Strong powerful dog who moved well.

TWIGLE LORD OF AKIDON
FIN15451/05 s. 26.10.2007
i. Benton Olympic Gold e. Twigle Ivory Girl
Näyttelyt:
Helsinki Mastery 6.-7.9 Ann-Christin Johansson AVO EH2.
Exc. type, nice head and expression, exl. neck a little short in back, negative in this breed, short in group, exl. ribs and body, good
time have better angulation in front, little stifle in stifle, exl. bone, moves well in rear, short in front carries his tail too high,
beautiful coat and colour.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler AVO EH3
Lovely type. Super head and eye. Good bone and feet. Well angulated behind. In full coat. Moves Well, very proud of his tail,
Which for me spoils the outlike a little.
Taipumuskokeet:
Hauho 20.7.2008 Anitta Kauppila SPA0

TWIGLE NEXT MOVE
FIN57770/07 s. 28.1.2005
i. Chateau Climens Av Vettin e. Benton Quit Talkin`
Näyttelyt:
Heinola 17.08 Laszlo Erdös JUN ERI 1, PU 2, SERT.
Rotuster starker Rűde. Typischer kopt. Sehr korrekte. Winkelungen vorne n. hinten. Schöne ober n. unterlinie. Gute Temperamente
n. Präsentation. Schöne Bewegung.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler JUN ERI4.
Substantial male. Nice eye. Well balanced all through. Good neck, well laid shoulders. Lovely depth. Excellent legs and feet.
Moves very well.

TWIGLE NECK OR NOTHING
FIN57771/07 s. 26.10.2007
i. Chateau Climens Av Vettin e. Benton Quit Talkin`
Näyttelyt:
Lammi 12.07 Markku Santamäki PEN 2, KP.
Rungon mittasuht. oikea. Hyvä urosmainen ilme. Suora, hieman laskeva ylälinja. Eritt. hyvin kulm. eturaajat. Riittävästi takaa.

Voimakas temperamentti. Käyttäytyy avoimesti ja luottavaisesti.
Kuopio 2.8. Darren Bowey JUN ERI2
Kuopio 3.8. George Schogol JUN ERI2
Porvoo 14.09. Matti Tuominen JUN ERI2.
Erinom. tyyppiä oleva vilkasluonteinen junior, jolla riittävä raajaluusto. Kaunismuotoinen pää jossa silmät voisivat olla
tummemmat Lupaava ylälinja, lavat saisivat olla viistommat Toivoisin voimakkaammat takakulmaukset Riittävä runko ikäisekseen
Lanneosa voisi olla aavistuksen lyhyempi Hyvä karva Liikkuu sivusta hyvin etuliikkeen tulee tasaantua Esitetään hyvin.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler JUN ERI3.
Lovely type. Very masculine. Lovely eye. Compact. Good leg and feet. Well angulated behind. Good tailset. In lovely condition.
Corns the ground Well.
Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen JUN ERI1, PU3, SERT, RC JUN VOITTAJA.
Hyvin kaunislinjainen mittas. miellyttävä hyväluustoinen juniori. Kaunislinjainen pää. Hyvä ilme ja purenta. Varsin kookkaat
korvat. Hyvä kaula, kiinnitys voisi olla sulavampi. Oikein kaartunut lanneosa. Sopivat kulm. Tiiviit käpälät. Erinom. tiiviissä
kunnossa. Liikkuu hyvin sivulta, takaa hieman jäykästi ja edestä löysästi. Kauniit värit. Hyvä karvanlaatu.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja JUN ERI2.
Mycket trävlig, väl goende hane. Väl utväcklad. Med bra stårlek. Mycket bra huvud o hals. Bra överlinje. Välvinklad fram o bak.
Rörsej med kvaffull steg. Vacker päls o väl visad.

TWITTERS BIG CADET BLUE
FIN19045/06 s. 28.2.2006
i. Twitters Blackberry e. Twitters Big-Dream
Näyttelyt:
Kajaani 5.1. Erna-Brit Nordin NUO H
Kajaani 13.4. Leila Kärkäs AVO EH2
Jurva 29.6. Marjo Jaakkola AVO ERI1, PU1, SERT, ROP
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara AVO H
Kihniö 30.08 Hannele Jokisilta AVO EH 2.
Voimakas uros, jolla pitkänoloinen pää. Hieman lyhyt kaula. Riitt. kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto. Voimakas runko.
Erinomainen karva. Hyvä luonne. Saisi liikkua pidemmällä askeleella erityisesti takaa.

TWITTERS BLUSH DAMASK
FIN20282/08 s. 27.2.2008
i. Benchmark Jest Cymro e. Twitters Big-Dream
Näyttelyt:
Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola PENTU 3.
Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvät rungon mittasuhteet. Etuosa saisi olla selvemmin kulmautunut. Ikäisekseen
riittävä runko. Hyvin kulmautunut runko, sopiva luusto. Liikkuu kohtalaisella askelpituudella, melko tiiviisti edestä. Hyvä luonne.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler PENTU 2 KP.
Substantial young male. Masculine head. Kind expression. Reasonable angulation. Good body and depth for age. Stylish mover.
Seinäjoki 25.-26.10. Blaz Kavcic, Slovenia PEN 1, KP, ROP-PENTU.
Excellent type, good size, very nice temperament, correct head, body is still developing. Good front and hind angulation,
movement correct, not yet completely fluent behind, very promising.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja JUN EH.
9m gammal. en ung trävlig hane. Såm är under ut väckling. Bra huvud för äldren. Önskar lite långate hals. Bra frånt. Bra kropp
för äldren. Önskar lite mer bak bens vinklar. Bra rörelser. Får kom igän när nen är mer ut väcklad.

TWITTERS BOWL OF BEAUTY
FIN20279/08 s. 27.2.2008
i. Benchmark Jest Cymro e. Twitters Big-Dream
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler PENTU 1 VSP.
Substantial male. Masculine, pleasing expression. Present a balanced outline. Good body and depth. Well boned legs and good

feet. Moves soundly.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja JUN EH.
En ung hane med bra rörelse. Maskulint huvud. Lite tunt läpp. Bra hals. Utm. bröst djup. Bra ben o tassar. Önskar mer bakbens
vinklar. En ung hane som behöves mer tid att utväckla sig. Inte helt samarbetsvillig.

WESTAWAY RIGHT ON FOR DON’S
FIN36712/08 s. 18.9.2007
i. Chateau Climens Av Vettin e. Cleavehill Princess Patsy
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler JUN EH.
Good breed type. Lovely eye and expression. Little broad in skull for me. Balanced all through. Well boned legs. Good feet. Sound
on his move.
Lahti 01.11 Merja Ylhäinen JUN EH2.
Erinomainen tyyppi. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä luusto. Leveä kallo, hieman tuima ilme. Hyvät korvat. Kaunis kaula.
Eturintaa voisi olla enemmän. Aavistuksen suorat etukulmaukset. Litteä etukäpälät. Hyvät takakulmaukset. Kaunis turkki. Liikkuu
erittäin hyvin. Hyvä ylälinja. Käyttäytyy hyvin.
Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola JUN EH2.
Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvä pää, jossa riittävä otsapenger. Hyvä kaula ja ylälinja. Puutteellinen eturinta. Hyvä luusto.
Aavistuksen lyhyt rintakehä. Kohtalaisesti kulmautunut. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Kantaa häntäänsä kauniisti. Voisi olla
aavistuksen maskuliinisempi.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja EH.
14m gammal. En ung hane med mycket trävlig temperament. Bra storlek. Bra huvud o uttryck. Önskar länare hals. Bra kropp.
Kunde ha starkare bak ställ med mer knä vinklar. Vacker päls. Bra rörelser från sidan.

WESPER INTENSIVE CARE
FIN11909/07 s. 22.12.2006
i. Benton Lookin’For Duck e. Wesper Long Beach
Näyttelyt:
Koski ti 3.5. Arja Koskelo JUN EH1
Tampere 06.12. Merja Ylhäinen NUO EH1.
Erinom. tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto. Hyvä pää ja ilme. Riittävä kaula. Eturintaa voisi olla enemmän, samoin kulmauksia
voisi olla enemmän. Riittäävä rintakehä. Kaunis turkki ja väri. Hyvät sivuliikkeet, mutta ahtaat takaliikkeet. Erinominen luonne.

WESPER JUST LIKEA DUCK
FIN48860/05 s. 5.10.2005
i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach
Näyttelyt:
Turku 26.1. Monica Dreijer AVO ERI1, PU4 VASERT
Jyväskylä 19.4. Lisbeth Campbell AVO EH4
Karkku 1.6. Kath Morgan AVO EH4
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler AVO ERI2.
Good type. Masculine. Well angulated. Excellent bone. Good depth. Nice tailset. Low set hocks. Used to advantage on the move.

WESPER OLIVER STONE
FIN33455/98 s. 31.7.1998
i. Llawen Gopher e. Wesper Sally Be Good
Näyttelyt:
Turku 26.1. Monica Dreijer VET ERI1, ROP-VET
Eckerö 27.-28.09. Kenneth Edh VET ERI1, PU2 VET-ROP.
11-årig hane utm typ utm kondition fina propostioner masculint huvud med bra profil, vackra ögon, ngt stora ?? välformade öron

ngt markerade ?? båger vacker hals, bra rygglinje& ?? fina vinklar, bra storme välformad bröstkorg stor päls med fina färger rör
sig ännu med stil.
Jyväskylä 22.-23.11. Saija Juutilainen VET ERI1.
11v edelleen hyvin reipas vet-uros jolla sopusointuinen raajaluusto. On tänään hyvässä mutta hoikassa kunnossa. Jo hieman
harmaantunut mutta oikeamielinen pää. Hyvinhoidettu purenta. Hieman kookkaat korvat. Tyypilliset kulm. liikkuu
mallikelpoisesti, edestä hieman löysästi. Runkokarva saisi olla silkkisempää.
Voittaja 13.-14.12. Per Iversen, Norja VET ERI1.
Nästän 11år. En väl behållande veteran. Mycket bra rörelse, Härlig temperament. Relativ storg o en rig lang. Härlig huvud. Utm.
hals. Fantastik kondition. Utm. rörelse o väl visad.

WILD FELLOW'S FILIPPOS
FIN13849/07 s. 17.1.2007
i. Romeo e. Rocbee Yo-Yo
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan JUN H
Taipumuskokeet:
Äetsä 16.8.2008 Risto Janné SPA1

WILD FELLOW'S FIRST SON
FIN13849/07 s. 17.1.2007
i. Romeo e. Rocbee Yo-Yo
Näyttelyt:
Kajaani 5.1. Harri Lehkonen JUN EH1
Taipumuskokeet:
Pyhäntä 10.8.2008 Juha Karlström SPA1

WILD FELLOW'S FJÄLLRÄVEN
FIN13850/07 s. 17.1.2007
i. Romeo e. Rocbee Yo-Yo
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan JUN EH
Lammi 12.07 Markku Santamäki JUN EH 1.
Sopivan kokoinen. Hyvä pää, tummat silmät. Hyvä kaula. Sopusuht. luusto. Vahva runko. Eturaajat saisivat olla suoremmat.
Hyvät olkavarret. Kohtalaisen hyvin kulm. takaraajat. Käyttäytyy avoimesti.
Kouvola 16.08. Leila Kärkäs NUO H.
Hyväntyyppinen uros jolla hyvät rungon ja pään mittasuhteet. Hyvä kallo, kuono saisi olla paremmin täyttynyt. Hyvä kaula. Runko
vielä kesken kehityksen ja eturinta puuttuu kokonaan. Eturaajat hieman leveäasentoiset. Kovin niukasti kulmautunut etenkin
takaosastaan liike jää melko tehottomaksi ja askel lyhyeksi. Erinom. karvanlaatu Miellyttävä käytös.
Porvoo 30.08. Tina Súlce KÄY ERI 1, PU 2, VASERT.
Good type. Correct size. A bit lond in loin. Good head- Correct expression. Good neck. A bit straight in shoulder. Topline should
be better in movement. Good bone& feet. Good hindquarters. Moves ok. Needs more show training. Good coat.
Taipumuskokeet:
Hauho 20.7.2008 Veli Nurminen SPA1

WILD FELLOW'S FREE STYLER
FIN13852/07 s. 02.11.2008 i. Romeo e. Rocbee Yo-Yo
Näyttelyt:
Kerimäki 1.3. Kirsi Nieminen JUN ERI2, PU3

Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola NUO EH1
Erittäin hyvä tyyppinen. Maskuliininen pää. Hyvä kaula. Ylälinjan tulee pehmetä. Riittävä eturinta, sopiva luusto. Saisi olla
paremmin kulmautunut edestä ja takaa. Esiintyy ja esitetään hyvin, mutta etuaskel saisi olla ulottuvampi.

WILD FELLOW'S FULL OF DADDY
FIN13851/07 s. 17.1.2007
i. Romeo e. Rocbee Yo-Yo
Näyttelyt:
Valkeala 1.3. Markku Santamäki JUN ERI1, PU3, SERT
Tampere 15.3. John Thirlwell JUN EH
Pertunmaa 5.4. Elena Ruskovaara JUN EH2
Loviisa 19.4. Merja Ylhäinen JUN EH3
Lahti 26.4. Paavo Mettila JUN EH2
Suolahti 17.5. Saija Juutilainen JUN EH1
Karkku 1.6. Kath Morgan NUO EH4
Lammi 12.07 Markku Santamäki NUO EH 1.
Oikeat mittasuhteet, hyvät linjat. Hyvä pää ja kaula. Oikea ylälinja. Hyvä luusto. Käpälät voisivat olla korkeammat. Tasap.
liikkeet. Hyvä väritys.
Kouvola 16.08. Leila Kärkäs NUO EH1.
Eritt. hyväntyyppinen uros jolla hipeä pää joskin hieman lyhyt kallo. Hyvä kallo. Hyvä kaula, ylälinja, mutta hieman lyhyt ja luisu
lantio jolla koostuu liikkeenä. Riittävät etukulmaukset. Ikäisekseen sopiva runko ja eturinta. Riittävät takakulmaukset. Takaaskeleena voisi olla enemmän ulottuvuutta. Etuliike hyvä mutta hieman leveä. Hyvin karvanlaatu ja miellyttävä käytös.
Hyvinkää 20.09. Saija Juutilainen NUO EH 1.
20kk voim. runk. luust. nuori mies urism. pää purenta turhan pyöreät silm. ja suuret korvat syvä kallo hieman jyrkkä lantio voisi
olla paremmin kulm. sekä edestä, takaa vahvat käpälät kaunis karva. Likk. reipp. mutta askel. pit. on kovin lyhyt edestä kovin
levveä ja korkea riitt. reipas luonne
Jaala 15.11. Raija Tammelin NUO H.
Maskuliininen aavistuksen lyhytrunkoinen jolla pitkä pää ja syvä kallo ja pyöreät silmät kaunis niska, hyvö selkä, jyrkkä lantio ja
alhainen hännänkiinnitys, hyvä vasto olkavarsi lupa saisi olla viistompi, takakulmauksia saisi olla enemmän, saisi liikkua
pitemmin askelin avoimet kyynärpäät, kaunis karva, miellyttävä luonne.
Taipumuskokeet:
Hausjärvi 2.8.2008 Tero Mettälä SPA0
Elimäki 17.8.2008 Liisa Pajala SPA1

YXSJÖSTUGANS IKAROS
S62116/04 s. 14.7.2004
i. Ferndel Felix e. Yxsjöstugans Emma
Näyttelyt:
Eckerö 27.-28.09 Kenneth Edh AVO ERI1, PU1, VSP, SERT, CACIB, FIN MVA.
Utur typ. maskulint huvud med bra profil & uttryck fina ögon & öron, fin hals & rygglinje, bra kors, fina vinklar, bra tecken.
Kunde vara lite mer välvd över länder. Rör sig med bra steg

NARTUT
ALEXWAY`S SIMPLY THE BEST
FIN17436/03 s. 24.2.2003
i. Finnhill Final Fantasy e. Twigle Game Of Change
Näyttelyt:
Pieksämäki 7.6. Matti Tuominen AVO, ERI1, PN1, ROP.
5,5-vuotias narttu, erinomaista tyyppiä, kaunis pää ja ilme, erinomainen runko ja ylälinja, liikkuu hyvin, erinomainen turkki,

esitetään hyvin.

AMANDA
FIN39893/07 s. 7.7.2007
i. Doniol Nosy Fellow e. Benchmark Ffrwyth
Näyttelyt:
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo JUN, T.
Tyydyttävän tyyppinen, feminiininen narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, aivan liian kevyt pää, hento luusto, pehmeät ranteet,
kylkiluut eivät ole riittävän kaareutuneet ja koira on aivan liian laihassa kunnossa, kaipaa kehätottumusta ja aristelee, liikkuu
iloisesti.
Taipumuskokeet:
Hauho 20.7.2008 Anitta Kauppila SPA1

ANASTASIA
FIN39607/06 s. 17.7.2006
i. Hammalgårdens Collin Collection e. Rocbee Westend Girl
Näyttelyt:
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila NUO, EH1.
Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen narttu, jolla oikeat mittasuhteet, hyvänmallinen pää, jossa kuono-osa voisi olla hieman
voimakkaampi, riittävä kaula, turhan lyhyt ja pysty olkavarsi, hyvä rungon syvyys, tarvitsee vielä lisää leveyttä, kokonaisuuteen
sopiva luusto, hyvät takakulmaukset, oikealaatuinen karva, liikkuu ryhdikkäästi, askel voisi olla pidempi ja joustavampi,
miellyttävä luonne, esitetään hyvin.
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen NUO, EH2.
Hyvänkokoinen, hieman kevytrunkoinen nuori narttu, kuonon tulee vahvistua, lavat voisivat olla viistommat, oikeat mittasuhteet
rungossa, mutta rintakehän tulee vahvistua, hyvä takaosa, oikeanlaatuinen turkki, esiintyy reippaasti, terveet liikkeet, mutta takaaskel voisi olla pidempi.
Suolahti 17.5. Saija Juutilainen NUO, EH1.
1,5-vuotias, mittasuhteiltaan miellyttävä, tyylikäs narttu, jolla sopusuhtainen raajaluusto, kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, suuret
korvat, liian suora etuosa, hyvät takakulmaukset, tiiviit käpälät, esitetään kovassa, hoikassa kunnossa, kaunis väri, liikkuu vielä
edestä kovin löysästi, takana voisi olla enemmän voimaa, miellyttävä luonne.
Lammi 12.7. Markku Santamäki AVO, EH2.
Sopivan kokoinen, hyvä pituus-korkeus, ilmeikäs pää, keskipitkä kaula, selkälinja ei aivan oikea, suora, hieman laskeva, liikkuu
tasapainoisesti, kantaa häntäänsä hieman korkealla, käyttäytyy hyvin.
Ylivieska 19.-20.7. Elena Ruskovaara AVO, EH3.
Feminiininen, hyväluustoinen, nuorekas narttu, varsin hyvä pään sivukuva, lempeä levollinen ilme, kuono saisi olla täyttyneempi,
sopiva kaula, hyvät takakulmaukset, runko voisi olla tilavampi, etuliike saisi ulottua pidemmälle, ponteva, voimaksa taka-askel,
turhan korkea häntä liikkeessä, esitetään kauniisti.

APRIS FANTA
FIN15906/05 s. 22.1.2005
i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee Juliana
Näyttelyt:
Lestijärvi 5.4. Markku Santamäki AVO, EH1.
Matalaraajaisen vaikutelman jättävä, ilmeikäs pää, pitkä kaula, hyvä runko ja raajat, vauhdikas mimmi.
Kajaani 13.4. Leila Kärkäs AVO, ERI1, PN1, SERT, ROP, RYP2.
Hyvät mittasuhteet omaava kaunispäinen narttu, silmissä turhaa pyöreyttä, kaunis ylälinja, muuten hyvin kehittynyt runko mutta
eturinta voisi olla voimakkaampi, hieman pysty olkavarsi, hyvä takaosa, erittäin kaunis liike kunhan asettuu ja malttaa olla
vetämättä, hieman laineikkuuteen taipuva karva, iloinen luonne.
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi AVO, ERI2, PN2, SERT, VACA.
Härligt temperament, vackert huvud, flott hals, välkonstruerad, fin benstomme, utmärkt kropp, bra rygg, fint bakställ, rör sig
trevligt, vacker päls, mycket väl presenterad.

Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia AVO, ERI2, PN4.
Lovely quality bitch of excellent type, good size and body shape, lovely head and eyes, well angulated forequarters, excellent
temperament, strong mover.
Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia AVO, ERI1, PN1, VSP, CACIB.
Good type, good proportions, a little bit open eyes, nice elegant head, correct topline, a bit overfed, very good front, good
forechest, correct angulations at rear, very free movement.
Kajaani 2.11. Marjo Jaakkola AVO, EH1.
Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla selvempi, sopiva luusto, hyvin
kehittynyt runko, takaosa voisi olla selvemmin kulmautunut, hyvät rungon mittasuhteet, liikkuu lyhyellä etuaskeleella, mikä
tiputtaa palkintosijaa, hyvä luonne.

APRIS FATIMA
FIN15909/05 s. 22.1.2005
i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee Juliana
Näyttelyt:
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila AVO, H.
Erittäin hyvän tyyppinen, turhan lihavassa kunnossa esitetty narttu, jolla hyvät mittasuhteet, feminiininen, hyvänmallinen pää,
hyvä kaula, hieman lyhyt ja pysty olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa, hyvä runko ja luusto, lyhyt jyrkkä lantio, hyvä karva, pitäisi
liikkua selvästi pidemmällä ja joustavammalla askeleella, miellyttävä luonne.
Rovaniemi 24.5. Leila Kärkäs AVO, EH1.
Melko hyvät mittasuhteet, riittävä runko, niukat etukulmaukset, hyvin kulmautunut takaosa, hieman lyhyt sivuliike, sekä kallo että
kuono hieman kapeat, sivuliike hieman töpöttävä, saisi olla enemmän ulottuvuutta edestä ja takaa, hyvä karvanlaatu, miellyttävä
luonne.

ATHENA
FIN36259/08 s. 24.5.2007
i. Gravelfarm`s Famouse Grouse e. Yxsjöstugans Embla
Näyttelyt:
Järvenpää 28.6. Diane Fenton, Australia JUN, ERI1, PN2, VASERT.
A very good overall outline, excellent angulations and conformation, she moved with width and drive, excellent temperament,
correct feet, good colour.
HKI Kesä 09.-10.08. Rony Doedijns, Alankomaat JUN EH 1.
Feminine bitch, good size & proportions, would prefer head more defined, muzzle length is a bit too much, too much lose lip, nice
wine-leaf shape ear, good topline & tail set, very good angulation, needs to get stronger on move, typical temperament, nice color
& condition

BABBLE
FIN38632/06 s. 28.6.2006
i. Rocbee Ursus e. Eastfarm`s Endless Light
Näyttelyt:
Kajaani 13.4. Leila Kärkäs NUO, H.
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvänmuotoinen pää, kirsupigmentti voisi olla tummempi, jännittää kovasti ja köyristää
lanneosaansa, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvät takaraajojen kulmaukset ja riittävä luusto, litteät käpälät, hyvä
yhdensuuntainen takaliike, kyynärpäissä löysyyttä, sivuliike voisi olla tehokkaampaa ja askel pidempää, hyvä karvanlaatu,
heiluttaa iloisesti häntäänsä.
Sodankylä 26.4. Paula Rekiranta NUO, H.
Hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea, nuori narttu, hyvä pään malli, otsapenger saisi olla selvempi, hyvä kaula, ikäisekseen
hyvä rintakehä, lyhyt ja hieman luisu lantio, niukka polvikulmaus, hyvä luusto, voimakas roan-väritys tekee yleisväristä hieman
sotkuisen, saisi liikkua tehokkaammin takaa, hyvä luonne.

BENCHMARK FFRWYTH

FIN35510/02 s. 17.7.2002
i. Benton Hole In One e. Benchmark Cwthwm
Näyttelyt:
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo AVO, H.
Hyvän tyyppinen ja oikean kokoinen, feminiininen narttu, jonka kuono-osan tulisi olla vankempi, luuston vahvempi, sekä luonteen
huomattavasti avoimempi ja reippaampi, selkä painuu hieman, hyvin kehittynyt runko, iloiset liikkeet, liikkeessä takakorkea.
Helsinki 6.9. Ann-Christin Johansson, Ruotsi KÄY, H.
Good size, very nice head and expression, a little big and heavy ears, good neck, a little straight in shoulder, a little soft in back,
good body, good angulation, moves well in rear, a little high in front.
Lahti 1.11 Merja Ylhäinen KÄY EH1.
Erinomainen tyyppi ja koko sekä mittasuhteet. Luustoa voisi olla hieman enemmän. Hyvä pää ja ilme. Kaunis pitkä kaula.
Eturintaa ja etukulmauksia voisi olla enemän. Hyvä rintakehä. Hieman suorat takakulmaukset ja kapea reisi. Kaunis turkki ja
väri. Hyvä ylälinja. Hyvät liikket. Hyvä luonne.
Tampere 6.12. Merja Ylhäinen KÄY, ERI1, PN1, SERT, VSP.
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, eturintaa saisi olla enemmän, hyvät kulmaukset
edessä ja takana, erinomainen rintakehä, kaunis turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin, hyvä luonne.
Taipumuskokeet:
Hauho 20.7.2008 Anitta Kauppila SPA1
Tottelevaisuuskokeet:
Helsinki 12.6. Harri Laisi AVO3, 123,5p
Helsinki 23.8. Aino Juhantalo AVO3, 119p

BENCHMARK IE IE IE
FIN15342/04 s. 28.1.2004
i. Boniton High Hopes e. Benchmark Cwthwm
Näyttelyt:
Eckerö 27.-28.9. Kenneth Edh, Ruotsi VAL, ERI1, PN2.
Utmärkt typ, feminint huvud med vackra ögon, bra profil, små välplacerade öron, fin hals, korrekt rygglinje med välvning över
längden, bra kors och svans, goda vinklar, välutvecklad bröstkorg, bra stomme och tassar, vacker päls, fina tecken, rör sig med
fint steg, något löst fram.

BENCHMARK MELFED MELODI
FIN46259/05 s. 27.8.2005
i. Twigle Infinity e. Benchmark Haf Breddwyd
Näyttelyt:
Alavus 19.1. Kirsi Nieminen KÄY, ERI2, PN2, VASERT.
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, hyvä, feminiininen pää, pitkä kaula, syvä rintakehä, täyteläinen runko, hieman luisu lantio,
leveät reidet ja hyvät kulmaukset, liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta askel saisi olla hieman joustavampi ja pidempi, esitetään
erinomaisesti.
Parkano 2.2. Annukka Paloheimo KÄY, ERI1, PN2, VASERT.
Kaunispäinen, edestä melko löysä, hyvä mittasuhteet, sopiva luusto, riittävät takakulmaukset, lantio voisi olla hieman pidempi,
hyvä karva, hyvä takaliike.

BENCHMARK NYDDY EILWAITH
FIN15666/06 s. 15.1.2006
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benchmark Fy Ffantasia
Näyttelyt:
Korpilahti 30.3. Raija Tammelin AVO, EH1.
Feminiininen, hyvät mittasuhteet, oikein hyvälinjainen pää, lempeä ilme, alaleuka voisi olla vahvempi, hyvä kaula ylälinja,
riittävä rungon tilavuus, sopiva luusto, tasapainoiset kulmaukset, sujuvat sivuliikkeet, avoimet kyynärpäät, hyvä karva, miellyttävä

luonne.
Pertunmaa 5.4. Elena Ruskovaara AVO, ERI1, PN1, SERT, VSP.
Kaunis, feminiininen kokonaisuus, sopiva luusto ja oikea olemus, erittäin feminiininen pää, oikea ilme, pitkä kaula, eturinta saa
vielä tulla täyteläisemmäksi, muuten mallikas kokonaisuus, hyvät raajat, todella kaunis ylälinja liikkeessä, oikea askelpituus,
tasapainoinen, reipas kokonaisuus.
Jyväskylä 19.-20.4. Lisbeth Campbell, Norja AVO, EH1.
Feminine bitch, nice head and eye, good neck, shoulder and upper arm, would like more chest, good feet and pasterns, nice body
proportions, would like a better topline and hind movements, nice colour.
Lahti 27.4. Paavo Mattila AVO, ERI3, PN4.
Kaunis, mittasuhteiltaan hyvä narttu, voisi olla kauttaaltaan aavistuksen vahvempi, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula ja
ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä luonne.
Pieksämäki 7.6. Matti Tuominen AVO, EH2.
Hieman kevytluustoinen narttu, joka ei tänään parhaassa kunnossa, voisi esiintyä paremmin, riittävä runko, hyvä kaula, riittävästi
kulmautunut.
Tuuri 8.6. Kirsi Nieminen KÄY, ERI1, PN1, SERT, VSP.
Erinomaista tyyppiä oleva, mittasuhteiltaan oikea narttu, hyvät pään linjat, hieman pitkä kaula ja eturinta saisi olla selvempi,
hyvä rintakehän syvyys ja hyvä runko, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella ja hyvä selkälinja liikkuessa.
Helsinki 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat KÄY, ERI1, PN1, SERT, VSP, FIN MVA.
Feminine bitch, good size and proportions, very good bone, lovely head and expression, nice wine leaf shaped ear, very good front
feet, correct neck and topline, for ideal could a fraction more of legs, nice coat condition and colour, typical temperament,
movements are ok.
Kouvola 16.8. Leila Kärkäs KÄY, ERI1, PN2.
Erinomainen kokonaisuus, tasapainoinen narttu, jolla hyvä pää, hyvä runko, joskin ylälinja painuu, hieman sekä seistessä että
liikkeessä, hyvä rakenne ja luusto, liikkuu muuten hyvin, mutta kyynärpäiden tulisi olla tiiviimmin rungossa, hyvä karvanlaatu ja
miellyttävä luonne.
Heinola 17.8. Laszlo Erdös, Unkari KÄY, ERI1, PN3.
Gute, typische Hündin, der Kopf könnte eleganter sein, etwas lose Rücken und etwas lose Vorderstand, gut, typisches Haarkleid,
gute Präsentation und Temperament, gute Bewegungen.
Eckerö 27.-28.9. Kenneth Edh, Ruotsi KÄY, ERI1, PN1, CACIB, ROP.
Utmärkt typ, fina proportioner, feminint huvud och uttryck, fina ögon, små välformade öron, fin hals och rygglinje, bra kors och
svans, fina vinklar, bra ben och tassar, välformad bröstkorg, fin silkig päls med bra tecken, rör sig med bra steg, något löst fram.

BENCHMARK O FY HOLLT
FIN15658/06 s. 27.1.2006
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benchmark Ie Ie Ie
Näyttelyt:
Lammi 12.7. Markku Santamäki AVO, ERI1, PN1, SERT, ROP.
Erinomaiset mittasuhteet ja linjat, hyvä pää, pitkä kaula, erinomainen eturinta, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, ryhdikäs
liikkuja, liikkuu hieman pihtiasentoisesti takaa, hyvä turkki.
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara AVO, ERI1, PN1, SERT, CACIB, VSP.
Linjakas, tyylikäs, feminiininen narttu, hyvin kaunis pää ja ilme, pehmeät ranteet, tasapainoinen raajarakenne ja kunto, terve
tehokas liikkuja, saisi kantaa häntäänsä kauniimmin, kauniisti esitetty.
Helsinki 3.8. Hannele Jokisilta AVO, ERI2, PN2, SERT.
Erinomainen tyyppi ja nartun pää, joskin kuono-osa saisi olla hieman täyteläisempi, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti
kulmautunut, hyvä runko, oikeanlaatuinen karva, joka ei kuitenkaan parhaassa kunnossa, hyvä luonne, hieman ahtaat takaliikkeet,
muuten liikkuu hyvin.
Valkeakoski 23.8. Rita Kadike-Skadina, Latvia VAL, ERI1, PN2.
Nice female, good condition and proportions, feminine head, good body, strong back and loin, good chest, enough angulations, a
little bit sloppy croup, could have better tail position, should have stronger front feet, movement should be more free and more
energetic, tail position could be better in movement.
Hämeenlinna 24.8. Hassi Assenmacker, Saksa VAL, ERI2, PN3.
Gute Grösse, schöner Kopf, dunkle Augen, guter Behang, Zähne müssten geputzt sein, sehr guter Körper, sehr gut proportioniert,
schöne Linien und Winkelungen, Bewegung hinten sehr eng, gutes Haarkleid und Wesen.
Helsinki 13.12. Per Ivensen, Norja VAL, EH.
En tik med mycket bra proportion, god storlek, välformat huvud, mycket bra hals och front, god rygg, platta tassar, rör sig mycket
trångt bak, kunde ha mera drive.
Taipumuskokeet:

Mikkeli 9.8.2008 Riitta Vilkman SPA1

BENCHMARK PERIADD
FIN53855/06 s. 24.10.2006
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benchmark Haf Breuddwyd
Näyttelyt:
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo AVO, EH2.
Erittäin hyväntyyppinen, sangen linjakas narttu, jolle toivoisin vankemman kuono-osan ja ystävällisemmän ilmeen, hyvä kaula ja
ylälinja, erinomaiset mittasuhteet ja hyvä rungon malli, niukassa karvassa ja käyttäytymisessä toivomisen varaa, liikkuu hyvin.

BECHMARK RHESWYN PAHAM
FIN21591/07 s. 24.2.2007
i. Benchmark Jest Cymro e. Benchmark Ie Ie Ie
Näyttelyt:
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo JUN, ERI1, PN4, SERT.
Hyvin kaunislinjainen, feminiininen, riittävä vankka ja hyvin sopusuhtainen narttu, kaunis pää, suora olkavarsi, erinomaiset
mittasuhteet, oikea ylälinja sekä erinomainen ryhti ja liikkeet, nuori hyvin lupaava, tasapainoinen kokonaisuus.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JUN, ERI2.
Pretty-headed youngster, good head, eyes and teeth, good neck and shoulders, tight feet, good body for age, good angulation
behind, correct tailset, moved well.
Toijala 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska JUN, ERI1, PN2, VASERT.
Very charming 15 months old junior bitch, excellent type, beautiful feminine head, typical expression, correct bite, excellent neck
and topline, good quarters, good body for age, moves very well, beautiful coat, lovely temper.
Lohja 8.6. Merja Ylhäinen JUN, ERI1, PN1, SERT, VSP.
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, riittävä luusto, hyvä pää ja ilme, hyvät silmät ja korvat, erinomainen kaula, riittävä
eturinta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, rintakehä vielä hieman kapea, hyvä turkki, hyvä ylälinja, hyvät sivuliikkeet, hieman
kapeat takaa, reipas nuori neiti.
Karjaa 13.7. Merja Järnstedt JUN, EH1.
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hieman suorat olkavarret, eturinta ja rintakehä
kehittymättömät, hyvä turkki, liikkuu hyvin, mutta selän tulee tiivistyä, miellyttävä luonne.
Taipumuskokeet:
Mikkeli 9.8.2008 Riitta Vilkman SPA0

BENCHMARK RHEWYNT
FIN21592/07 s. 24.2.2007
i. Benchmark Jest Cymro e. Benchmark Ie Ie Ie
Näyttelyt:
Lammi 12.7. Markku Santamäki NUO, EH1.
Hyvät mittasuhteet, ilmeikäs pää, vielä ohut kaula, riittävä luusto ja hyvä rinnan syvyys, lantio-osa saisi olla suorempi,
sivuliikkeet eivät aivan edestä ja takaa kontaktissa.
Taipumuskokeet:
Elimäki 23.8.2008 Riitta Vilkman SPA0

BENCHMARK SAESNES
FIN57871/07 s. 27.10.2007
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benchmark Haf Breuddwyd
Näyttelyt:
Tampere 6.12. Merja Ylhäinen JUN, ERI1, PN3.

Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet, hyvä luusto, kaunis pää ja ilme, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, riittävät kulmaukset
edessä ja takana, hyvä rintakehä, vielä nafti turkki, liikkuu erittäin hyvin, aristelee hieman näyttelytilannetta, lupaava nuori neiti.

BENCHMARK SAFANNA
FIN57872/07 s. 27.10.2007
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benchmark Haf Breuddwyd
Näyttelyt:
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo PEK2.
Feminiininen, 6 kk vanha pentu, jolle toivoisin kauniimman kallolinjan, hyvä kaula, ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt runko,
antaa tässä vaiheessa hieman matalaraajaisen yleisvaikutelman, liikkuu iloisesti, mutta saisi kantaa häntää kauniimmin, hieman
luisu lantio, kovin pentumainen kokonaisuus.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia PEK Ei sijoittunut.
Pretty headed puppy, nice neck and shoulders, good feet, nicely angulated at back, unfortunately movement not good.
Vesilahti 9.8. Merja Järnstedt JUN, ERI1, PN3, VASERT.
Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, hyvärakenteinen nuori narttu, jolla hyvä, ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, liikkuu
erittäin kauniisti, ihastuttava luonne.
Lahti 1.11 Merja Ylhäinen. JUN ERI2, PN2, VASERT.
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Luustoa toivoisin hieman enemmän. Hyvä pää ja ilme. Kaunis, pitkä kaula. Ikäisekseen
erinomainen rinta ja rintakehä. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Riittävä turkki. Hyvä ylälinja liikkeessä. Liikkuu ja
esiintyy hyvin. Hyvä luonne.
Helsinki 13.12. Per Ivensen, Norja JUN, ERI.
13 månader gammal, mycket trevlig ung tik med bra storlek och könsprägel, härligt huvud och uttryck, bra hals, välutevecklad
kropp, rör sig med bra drive, behöver lite mera självförtroende.

BENTON DELAWARE STORM
FIN33326/96 s. 26.6.1996
i. Kazval Call Collect e. Statesman`s Unbridled
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi VET, EH1.
Snart 12-år, en härlig veterantik som bär sin ålder med stor heder, utmärkt storlek, vackert huvud med underbart uttryck, vacker
hals och överlinje, utmärkta vinklar runtom, utmärkt kropp, ben och tassar, utmärkt bakställ, breda härliga lår, bra pälskvalitet,
särskilt för åldern, rör sig med bra steglängd och härligt viftande svans, välpresenterad, en härlig tik.

BENTON LET`S GO GIRLS
FIN20823/02 s. 26.3.2002
i. Don`s TT e. Benton Garden Party
Näyttelyt:
Kihniö 30.8. Hannele Jokisilta VAL, ERI1, PN2.
Erinomaisesti rakentunut narttu, joka vaikuttaa ikäistään vanhemmalta tänään, linjakas nartun pää, hyvä kaula ja selkälinja,
sopiva luusto, punertavaksi värjääntyneet käpälät, ei parhaassa karvassa tänään, hyvä luonne, hyvät sivuliikkeet, hieman leveät
edestä.
Jäljestämiskokeet:
Kihniö 8.6.2008 Juhani Heikniemi VOI2, 30p.

BENTON NO MORE SECRETS
FIN40348/03 s. 19.8. 2003
i. Benton Lookin` For Duck e. Benton Delaware Storm
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi VAL, ERI3.

Rejäl bra tik med bra proportioner, välskuret huvud med fint nosparti, vackra ögon, bra överlinje, fast och fin i kroppen,
välställda ben, rör sig med mycket bra sidosteg, lite vid i front, välskött fin päls, utmärkt temperament.
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin VAL, ERI1, PN1, VSP.
Erinomaiset rungon mittasuhteet, vahva nartun pää, hyvä huulilinja ja otsapenger, hyvin kehittynyt etuosa, erinomainen ylälinja
joka korostuu liikkeessä, hyvä takaosa ja turkki.
Kajaani 13.4. Leila Kärkäs VAL, ERI1, PN2.
Erinomainen kokonaisuus, ihastuttava pää ja ilme, liikkuessa painuu hieman etumatalaksi, kyynärpäissä löysyyttä, hyvä takaliike,
jota ylenpalttinen iloisuus hieman häiritsee, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, etenkin lavat paremmin taakse sijoittuneet,
hyvä takaosa, hyvä luusto ja kauniit käpälät, , hyvä karvanlaatu.
Suvi-Karelia 18.5. Paula Rekiranta VAL, ERI2, PN2.
Erittäin hyvän tyyppinen, iloinen ja reipas narttu, jolla hyvin kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, suora ylälinja, kyljet voisivat olla
hieman kaarevammat ja eturinta tiiviimpi, hieman lyhyt lantio, kaunis turkki, hieman leveät etuliikkeet.
Jäljestämiskokeet:
Ristijärvi 29.6.2008 Mikko Taipaleenmäki AVO0
Metsästyskokeet:
Äetsä 27.9.2008 Esko Tähtinen AVO2, 87p
Äetsä 28.9.2008 Ari Metsäranta AVO1, 100p
Vaskivesi 4.10.2008 Pertti Kotiranta AVO1, 107p
Vaskivesi 5.10.2008 Mauri Koivuporras VOI2, 90.
Kiiminki 2.11.2008 Tuomo Kotasaari VOI2, 86p
Metsästyskokeet vesilintu:
Ii 31.8.2008 Antti Koistinen AVO2, 89p

BENTON PEARL AT WESPER
FIN16796/05 s. 24.1.2005
i. Chateau Suduiraut Av Vettin e. Benton Let'em Talk
Näyttelyt:
Turku 26.-27.1. Monica Dreijer, Ruotsi VAL, ERI1, PN2, CACIB.
3- år, en högklassig championtik, utmärkt storlek och fina proportioner, vackert huvud och uttryck, en aning flat i stopet, utmärkta
vinklar fram och bak, utmärkt kropp, ben och tassar, vacker hals och överlinje, utmärkt pälskvalitet, rör sig med härlig resning
och drive, långa lätta rörelser, välpresenterad.
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia VAL, ERI1, PN2, CACIB.
Lovely bitch, feminine head, would like a little more stop, excellent neck and shoulder, good bone, lovely, balanced body with
good ribs and quarters, would like a little more strength in hind movement.
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo VAL, ERI2, PN2.
Erinomainen tyyppi, näyttävä kokonaisuus, erinomaiset mittasuhteet, hyvät kulmaukset, oikea ylälinja, hieman pulskassa
kunnossa, tiptop-karvassa, erinomainen liikunta, joskin saisi kantaa häntäänsä iloisemmin.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia VAL, EH.
Overall picture of this dog is excellent, unfortunately the bite is not correct, good head and eye shape, good neck and shoulders,
good deep chest, ample bone, good angulation at back, correct tailset, moved well.

BENTON PEP TALK
FIN16795/05 s. 24.1.2005
i. Chateau Suduiraut Av Vettin e. Benton Let'em Talk
Näyttelyt:
Rauma 11.5. Elena Ruskovaara AVO, ERI1, PN1, ROP.
Vankka, tyypikäs, oikeanmallinen narttu, joka saisi olla tiiviimmässä ja kiinteämmässä näyttelykunnossa, hyvin kaunis nartunpää,
tarpeeksi tummat silmät, kaunis ilme, erinomainen luusto, tilava täyteläinen runko, sopivat kulmaukset, erittäin kauniit
sivuliikkeet, hyvä ylälinja liikkuessa, kaunis tasapainoinen kokonaisuus.
Hamina 25.5. Eeva Rautala AVO, ERI1, PN1, CACIB, ROP.
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, kaunis pää ja pitkä kaula, erinomainen selkälinja, hyvin kehittynyt eturinta ja
erinomainen pitkä rintakehä, vankka luusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hieman leveät etuliikkeet, kauniit sivuliikkeet,

kaunis karva, luonne ok.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO, ERI2.
Beautiful bitch in excellent coat and condition, good head, eyes and teeth, good neck and shoulders, plenty of bone, good feet,
correct topline, good angulation at back, correct tailset, moved well.
Karjaa 13.7. Merja Järnstedt AVO, ERI1, PN1, VSP.
Kaunis, vankka, hyvärakenteinen, hyvin sopusuhtainen, hyvä pää, kaula ja ylälinja, hyvä turkki, liikkuu erittäin hyvin.
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi AVO, ERI1, PN1, CACIB, ROP.
Härlig tik, fin modell, vackert huvud, flott hals, utmärkt konstruktion, fin bröstkorg, snygg överlinje, härlig bakställ, rör sig väl,
vacker päls, välpresenterad.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia AVO, ERI1, PN3, VACA.
Excellent quality bitch, well balanced angulation front and rear, lovely head, I would prefer slightly less body length, good strong
mover, very good temperament.
Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia AVO, ERI2, PN3, VACA.
Feminine bitch of good proportions, elegant, quite muscled, quite long elegant neck, a bit soft topline, very good forechest, a little
bit free elbows, free movement.
Hämeenlinna 24.8. Hassi Assenmacher, Saksa VAL, ERI1, PN1, CACIB, ROP.
Schöne Hündin von guter Grösse, vortäglicher Kopf mit viel Ausstrahlung, dunkle, gut eingesäzte Augen, vorzüglich getragene
Behang, perfekte Körper, korrekt in allen Teilen, Bewegung mit gutem Raumgreif, schönes Haarkleid und gutes Wesen.
Porvoo 14.9. Matti Tuominen VAL, ERI1, PN1, ROP, RYP3.
3,5 v, erinomaista tyyppiä edustava, erinomaiset mittasuhteet omaava valionarttu, jolla kaunis kaula ja ylälinja, lantio voisi olla
hieman pidempi ja viistompi, feminiininen pää, silmät voisivat olla aavistuksen tummemmat, erinomaisesti kulmautunut takaosa,
riittävästi edestä, hyvä karva, täyteläinen runko, hyvä eturinta, liikkuu hyvin, erinomaisesti esitetty.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia VAL, ERI1, PN1, ROP.
Top quality bitch, has substance but very refined, lovely feminine head and expression, good neck to well laid shoulders, great
body and depth, well angulated quarters, well laid down behind, super mover in lovely condition.
Jyväskylä 22.11. Saija Juutilainen VAL, ERI1, PN1, CACIB, ROP.
4v, hyvin kaunis narttu, jolla erinomaiset ääriviivat, ja sukupuolileima, kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, erinomainen ylälinja,
hieman pysty olkavarsi, kaunis karvapeite, puhtaat kirkkaat värit, liikkuu hieman leveästi edestä, muuten mallikelpoisesti,
erinomainen luonne.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja VAL, ERI1, PN1, CACIB, VSP, VOITTAJA-08.
En vacker tik med full päls, härligt urttryck och huvud, utmärkt hals, välkroppad och välvinklad bak, önskar bättre tassar,
effektiva rörelser, i utmärkt kondition och välvisad.
Taipumuskokeet:
Hauho 20.7.2008 Anitta Kauppila SPA0
Pöytyä 23.8.2008 Taru Kalkkila SPA0

BENTON QUIT TALKIN`
FIN42442/05 s. 6.8.2005
i. Benton Everybody Duck e. Benton It's My Party
Näyttelyt:
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia VAL, ERI2, PN4.
Lovely bitch, lovely type, a little strong in skull, good neck and shoulder, lovely bone, deep, well balanced nody with adequate
hind angulation, very sound mover.
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen VAL, ERI2, PN2, VACA.
Hyvänkokoinen, vahvarakenteinen narttu, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja ja
turkki, esiintyy rauhallisesti, terveet liikkeet.
Jyväskylä 19.4. Lisbeth Campbell, Norja VAL, ERI1, PN1, CACIB, VSP.
A bitch of very good type and size, beautiful head and eye, good neck, angulation in front, chest, feet and body, back could be
stronger but otherwise a very good mover, very good mover.
Lahti 27.4. Paavo Mattila VAL, ERI3.
Vahva narttu, joka voisi olla aavistuksen lyhyempi, hyvän mallinen pää, voimakas runko, hyvin kulmautuneet raajat, seistessä
hyvä ylälinja, erittäin hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo VAL, EH4.
Erittäin hyvän tyyppinen, tiptop-näyttelykunnossa oleva narttu, jolla turhan raskas ja lyhytkuonoinen pää, hyvä luusto,
erinomainen rungon malli ja kaunis liikunta.
Suvi-Karelia 18.5. Paula Rekiranta VAL, ERI1, PN1, CACIB, VACA.
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, vahva pää, silmät saisivat olla tummemmat, hyvä kaula ja lavat, riittävä

rintakehä, hieman pitkä lanne, hyvä luusto ja käpälät, erittäin kaunis turkki, vaivattomat liikkeet.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia VAL, ERI2.
A beautiful girl, good head, correct eye shape and colour, good teeth, good ear placement, beautiful neck and shoulders, good
deep chest, excellent body with correct topline, good rear angulation, correct tailset, moved without effort.
Pieksämäki 7.6. Matti Tuominen VAL, ERI1, PN2.
3-vuotias valionarttu, erinomaista tyyppiä, kuono-osa voisi olla hieman pidempi, sopiva raajaluusto, hyvä runko, erinomainen
turkki, hyvät takaliikkeet, hieman löysät edestä, esitetään erinomaisesti.
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi VAL, ERI1.
Fin champion med många fördelar, trevligt huvud och uttryck, väl ansatt hals, harmonisk konstruktion, utmärkt substans, kunde
ha en bättre överlinje, bra bakställ, rör sig trevligt, fin päls.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia VAL, EH1.
Nice bitch, good substance, I would prefer less body length and more length of leg, well angulated forequarters, nice head and
eyes, happy temperament.
Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia VAL, ERI1, PN4.
Quite balanced, feminine, good bones, bit dempish neck, correct front, but little bit straight angulation at rear, the step when
moving might be wider.
Heinola 17.8. Laszlo Erdös, Unkari VAL, ERI1, PN1, ROP.
Sehr elegante und gut proportionierte Hündin, sehr rassetypischer Kopf, sehr gute Knochen, sehr schön Ober- und Unterlinie,
sehr korrekte Winkelungen vorne und hinten, gute, typische, elegante Haarkleid, gute Temperament und Präsentation, schöne
Bewegungen.
Mikkeli 23.8. Markku Santamäki VAL, ERI1, PN1, ROP.
Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvä pää, näyttävä kaula, hyvät raajojen kulmaukset, erinomainen temperamentti.
Porvoo 14.9. Matti Tuominen VAL, ERI3, PN3.
3 v, vahva narttu, jolla vankka runko ja luusto, hyvä karvapeite, pää ja ilme voisi olla parempi, ja silmät tummemmat, saisi olla
paremmin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu leveästi edestä, sivuliike ok, erinomaisesti esitetty.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia VAL, ERI2, PN4.
Top quality bitch, real welsh head, super eye and expression, good neck to well laid shoulders, great body and depth, super
quarters, great legs and feet, moves very soundly with ground covering strides.
Jyväskylä 22.11. Saija Juutilainen VAL, ERI2.
3 v, hyvärunkoinen ja -luustoinen narttu, jolla hyväilmeinen, mutta hieman nahkainen pää, hyvä purenta, kookkaat korvat,
erinomaiset kulmaukset ja käpälät, erinomainen etuosa, hienot hapsut, puhtaat värit, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta
ylälinja voisi olla kiinteämpi ja kokonaisuus kuivempi.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja VAL, ERI4.
En aning tung tik med vackra linjer och utmärkt storlek, härligt huvud, utmärkt hals, välkroppad, bra ben och tassar, rör sig med
kraftfull steg, vacker päls, välvisad.
Tottelevaisuuskokeet:
Lahti 12.10.2008 Harri Laisi ALO1 185,5p

BENTON REASON TO TALK
FIN43235/05 s. 8.8.2005
i. Kastalian Tickety-Poo e. Benton Garden Party
Näyttelyt:
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin KÄY, H.
Hyvät rungon ääriviivat, hyvä huulilinja, tuijottavat silmät, hyvä kaula, erittäin löysä etuosa, löysät kyynärpäät, kevyt lanneosa,
lyhyt turkki, erittäin ujo luonne, seisoo ja liikkuu löysästi ja leveästi edestä.
Kerimäki 1.3. Kirsi Nieminen KÄY, EH2.
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, joka on tänään todella karvaton, kuono-osa saisi olla pidempi, muuten hyvä pää ja viehättävä
ilme, hyvä kaula, rintakehän syvyys sekä runko, tehokkaat liikkeet, esitetään erinomaisesti.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia KÄY, ERI1.
Pretty bitch with good head, nice dark eyes and soft expression, good teeth, good neck and shoulders, good feet, excellent topline,
good compact body, good angulation, she looks like she will go into brambles and do a good day`s work.
Jäljestämiskokeet:
Nilsiä 25.5.2008 Heikki Ryynänen AVO1, 49p
Liperi 17.8.2008 Markku Hassinen VOI0
Jyväskylän mlk 7.9.2008 Hannu Palonen VOI1 40p

BENTON TIME TO TALK
FIN43855/06 s. 11.8.2006
i. Hammagården`s Don`t Forget Me e. Benton Mine For Keeps
Näyttelyt:
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia NUO, ERI2.
Nice head shape, would like a little darker eyer, pleasing neck and shoulder, needs to develop in shoulder, good quarters, would
prefer a darker colour, sound mover.
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo NUO, EH2.
Erittäin hyvän tyyppinen, feminiininen narttu, jolla oikea pään linjat, hieman vaaleat silmät, etuasentoiset lavat ja
yleisvaikutelmaltaan aavistuksen liian matalaraajainen, niukka purenta, liikkuu iloisesti, mutta saisi kantaa itsensä
ryhdikkäämmin, hieman vaatimaton kokonaisuus.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia NUO, ERI4.
Very happy young lady, pretty headed bitch, good eyes and teeth, good chest, good angulation, back and front, correct topline,
carried her tail correctly, moved well when she settled.
Valkeakoski 23.8. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO, EH3.
A very happy female, a lot of temperament, feminine head, good condition and proportions, good volume of body, well angulated,
a little bit sloppy croup, movement should be more free, too short steps behind, a little bit free in elbows in movement, front
movement should be more parallel, could have darker eyes.
Porvoo 30.8. Tina Súlce, Latvia AVO, ERI2, PN3.
Very good type, correct size, good body, nice feminine head, a bit round eye, good neck, good bone and feet, good angulation,
moves ok, a bit slope croup, good coat, nice temperament.
Taipumuskokeet:
Renko 19.7.2008 Taru Kalkkila SPA1
Jäljestämiskokeet:
Vesilahti 3.8.2008 Heikki Kulo AVO3, 24p

BENTON UNIQUE TALK
FIN16809/07 s. 23.1.2007
i. Menstonia Marcel e. Benton Let´em Talk
Näyttelyt:
Turku 26.-27.1. Monica Dreijer, Ruotsi JUN, EH.
Flott juniortik, mycket feminin, utmärkt storlek och proportioner, mycket vacker huvud och uttryck, vacker hals och överlinje,
utmärkt kropp för åldern, utmärkta ben och tassar, breda fina lår, utmärkta vinklar bak, utmärkt pälskvalitet, rör sig med bra
steglängd från sidan, en aning trångt bakifrån, välpresenterad.
Uusikaupunki/Kalanti 20.4. Kari Salminen JUN, H.
Nuori narttu, joka luonteeltaan melko vaisu, oikeanmuotoinen pää, erikoisen hyvä etuosa, ahdas, voimaton takaosa, ikäisekseen
hyvä runko, kokonaisuutena melko neliömäinen, kaunis karva.

BENTON UNITED COLOURS
FIN16811/07 s. 23.1.2007
i. Menstonia Marcel e. Benton Let´em Talk
Näyttelyt:
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi NUO, ERI1, PN3, VASERT.
Fin ung tik, snygg helhet med härliga rörelser, feminint huvud, flott hals, litet knappt vinklad fram, fin kropp, rygg och bakställ,
bra pälskvalitet.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia NUO, ERI1, PN2, VASERT, CACIB.
Feminine bitch of lovely type, good head and eyes, well balanced front and rear, could improve tail set, happy temperament and
mover.
Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia NUO, ERI1, VASERT.

Feminine bitch of good size and correct format, nice expression, a bit high set ears, elegant long neck, good topline, correct front,
good presentation.
Kouvola 16.8. Leila Kärkäs NUO, EH2.
Tällä hetkellä hieman neliömäisen vaikutelman antava narttu, jolla niukasti kulmautunut etuosa ja hieman leveäasentoiset
eturaajat, hyvät takaraajojen kulmaukset, mutta hieman luisu lantio, sopiva kallo, kuonon tulisi olla paremmin täyttynyt, hyvä
runko, hyvä takaliike, etuaskel jää lyhyeksi, hyvä karvanlaatu, miellyttävä käytös.
Hämeenlinna 24.8. Hassi Assenmacher, Saksa NUO, ERI2, PN4.
18 Monate, sehr gute Hündinnenkopf, ausdrucksvoll, dunkle Augen, gut getragene Behang, noch etwas unfertig im Körper,
genügend Brusttiefe, gute Front und Hinterhand, gute getragene Rute, Bewegung vorne etwas offen, gutes Haarkleid und Wesen.
Helsinki 6.9. Ann-Christin Johansson, Ruotsi NUO, ERI1, PN1, ROP.
Super bitch, nice head, very feminine, excellent neck, topline and croup, excellent body and angulations, fantastic mover, very
good coat and expression.
Hyvinkää 20.9. Saija Juutilainen KÄY, EH2.
20 kk, hyvärunkoinen, mutta hieman lyhytlinjainen narttu, jolla hyvä runko, sopusuhtainen raajaluusto, nartun kaunis pää, hyvä
ilme, kuono voisi olla hieman pidempi ja täyteläisempi, hyvä purenta, kookkaat korvat, kaunis kaula, liian luisu lantio ja ylälinja
saisi olla tyypillisempi, turhan suuri etuosa, riittävät takakulmaukset, kaunis karva, liikkuu reippaasti, edestä kerien, etuaskel saisi
olla pidempi.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia KÄY, ERI1, PN3, VASERT.
Super quality bitch, very feminine yet has substance, compact, very well balanced, good neck, well laid shoulders, well laid down
behind, super legs and feet, moved with enthusiasm, style and drive.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja KÄY, ERI1.
Tik med bra linjer och storlek, feminint huvud, mycket bra uttryck, bra hals, kunde vara lite mera utvecklad fram, utmärkt kropp,
ben och tassar, vacker päls, välvisad, rör sig med bra drive.
Porvoo 30.08 Tina Súlce NUO ERI 1, PN 2, VASERT.
Good type, correct size. A bit long in loin. Strong body. Good bone& feet. Feminine head. Prefer A bit more stronger. Good reach
of neck. Correct topline. Good angulation. Moves ok, but a little bit loose in elbow. Good coat quality& temperament.
Taipumuskokeet:
Elimäki 24.7.2008 Veli Nurminen SPA1

BENTON UNITED WE STAND
FIN16810/07 s. 23.1.2007
i. Menstonia Marcel e. Benton Let´em Talk
Näyttelyt:
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN, ERI1, PN1, SERT, VSP.
Lovely type, pretty head, good neck and shoulders, excellent, well-ribbed body, good angulation, moves well, super young bitch.
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo JUN, EH2.
Erittäin hyväntyyppinen, feminiininen, kaunislinjainen narttu, jolla hieman suuret ja pyöreät silmät, erittäin hyvin kehittynyt,
oikeanmallinen runko, sopusuhtainen luusto ja kulmaukset, saisi esiintyä reippaammin, erinomainen karva ja väri, hieman jyrkkä
lantio.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JUN, ERI1, PN4, VASERT.
Very pretty bitch in excellent condition, pretty head, good eyes and teeth, soft expression, good neck and shoulders, plenty of body
for age, correct topline, good angulation back and front, correct tailset which she carried correctly on the move, moved well.
Karjaa 13.7. Merja Järnstedt NUO, EH1.
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvärakenteinen nuori narttu, hyvä pää, joskin ilme voisi olla parempi, hyvä kaula ja ylälinja sekä
luusto ja kulmaukset, hyvä turkki, hyvät sivuliikkeet, mutta esiintyy turhan jännittyneesti.
Turku 26.7. Rony Doedijns, Alankomaat NUO, ERI1, PN2, SERT.
Feminine bitch, would prefer a more steady temperament, she is lovely in size, type and proportions, but a little nervous, lovely
feminine head, very typical expression, nicely formed ear, correct angulated front and rear, sufficient forechest and body, she is a
easy mover, but with a little more steady temperament she could do even better, excellent coat.
Kouvola 16.8. Leila Kärkäs NUO, EH1.
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, joka voisi esiintyä itsevarmemmin, erinomainen pää, silmissä hieman pyöreyttä, hyvä kaula ja
ylälinja, hyvä runko ja tasapainoinen rakenne, hieman lyhyt lantio, liikkuu hyvin, mutta jännittäminen näkyy ylälinjassa,
erinomainen karvapeite.
Heinola 17.8. Laszlo Erdös, Unkari NUO, ERI1.
Sehr elegante Hündin, schöner, typischer Kopf, sehr korrekter Proportionierter gebaut, schöne, korrekter Winkelungen hinten und
vorne, schöner Ober- und Unterlinie, typische Haarkleid, gute Präsentation, gute Temperament, schöne Bewegungen.
Valkeakoski 23.8. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO, ERI1.

Very nice female, excellent condition and proportions, nice feminine head, excellent body, strong back, loin and chest, good
topline, well angulated, good chest and forechest, moves very well.
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler, Iso-Britannia NUO, ERI1.
Super bitch, so feminine, yet with substance, true welsh head with lovely eye and expression, compact with good angulation, very
balanced, well laid down behind, moves with reach and drive.
Taipumuskokeet:
Hauho 20.7.2008 Anitta Kauppila SPA1
Jäljestämiskokeet:
Pöytyä 10.8.2008 Hannu Palonen AVO0

BENTON UTAH STORM
FIN16813/07 s. 23.1.2007
i. Menstonia Marcel e. Benton Let´em Talk
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi JUN, EH.
1 år gammal elegant, feminin juoniortik, utmärkta proportioner, mycket vackert huvud och uttryck, bra öron, hals och överlinje,
utmärkt kropp för åldern, härliga ben och tassar, breda fina lår, rör sig med fin resning och drive, ännu intsabil i rörelser
bakifrån, bra steglängd från sidan, utmärkt pälskvalitet, fint presenterad, behöver mer tid att komma till sin fulla rätt.

BENTON VANITY FAIR
FIN19326/07 s. 24.1.2007
i. Clumbrolds Trademark e. Benton Garden Party
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi JUN, ERI2, PN3, VASERT.
1 år flott juniortik, ädelt, mycket feminint huvud, vackert uttryck, utmärkta öron, vacker hals och överlinje, bra kropp för åldern,
bra ben och tassar, en aning rak i överarmen, härliga breda lår, utmärkta vinklar bak, utmärkt pälskvalitet, rör sig med fin
resning, långa, lätta rörelser, härlig action med svansen, vacker helhet, en lovande tik.
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN, ERI2.
Promising type, would like a little more stop in head, lovely neck and shoulder, immature in body, with good outline, lovely
quarters, steady mover.
Uusikaupunki/Kalanti 20.4. Kari Salminen JUN, ERI1, PN3.
Narttu, jolla upeat mittasuhteet, vähän hento kuono-osa, upea kaula ja ylälinja, terve takaosa ja hyvät liikkeet, miellyttävä luonne,
ikäisekseen hyvä runko, kaunis karva.
Rauma 11.5. Elena Ruskovaara JUN, EH1.
Erittäin narttumainen, oikeanmallinen, feminiininen narttu, joka ei valitettavasti halua esiintyä parhaimmillaan, on hämillään ja
iloisuus puuttuu, vielä suippokuonoinen pää ja otsapenger voisi olla merkatumpi, lupaava runko ja varma-asentoiset raajat, hyvä
luusto, erittäin hyvät liikkeet, käytös tänään ei riitä.
Laitila 17.5. Markku Santamäki JUN, ERI1, PN2, SERT.
Sopivan kokoinen, oikeat mittasuhteet, hyvä ylälinja, ilmeikäs pää, kookkaat korvat, hyvät raajojen kulmaukset, sopusuhtainen
luusto, hyvät liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti.
Raisio 15.6. Horst Kettendörfer, Saksa NUO, ERI1, PN1, SERT, ROP.
17 Monate, femininer Typ mit femininem Kopf, anatomisch gute Proportionen, sehr gute Knochen, korrektes Haarkleid, sehr gute
Oberlinie, sehr gute Winkelungen in Hinterhand, ruhiges freundliches Wesen, Sie zeigt kraftfulle Bewegungen mit viel Vortritt und
Schub, und zeigt Freude an der Presentation, im Stand überzeugt Sie keine Fehle.
Helsinki 10.8. Rony Doedijns, Alankomaat NUO, ERI1, PN2, VASERT.
Very nice bitch, feminine lovely head and expression, needs more forechest, on the move front movements need to be tighter,
lovely topline, croup and tailset, correct rear angulations, nice coat condition and colour, front movement is really her problem,
because of her breed type she gets excellent.

BENTON VICTIORIASSECRET
FIN19322/07 s. 24.1.2007

i. Clumbrolds Trademark e. Benton Garden Party
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi JUN, ERI1, PN1, SERT, VSP.
12 månader, flott juniortik av hög klass, välskuret huvud med härligt uttryck, utmärkta öron, lång, välansatt hals, utmärkt
överlinje, bra kropp för åldern, utmärkta ben och tassar, en aning rak i överarmen, utmärkta lår och vinklar bak, utmärkt
pälskvalitet, rör sig med fin resning, långa, lätta rörelsen, välpresenterad.
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN, ERI3.
Pleasing type, lovely bone and substance, would like a little more feminine in head, needs to develop in body, would like a shorter
loin, steady mover.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia NUO, ERI2.
This is a very grown-up young lady in excellent coat and condition, correct eye shape, strong neck, good shoulders, ample bone,
good feet, deep in body, good angulation behind, carried tail a little high, moved well, beautiful picture when standing.
Pori 27.7. Jos de Cuyper, Belgia NUO, ERI1, PN2, SERT, VACA.
18 months, good type, good feminine head, nice neck with good topline but topline has to become stronger, I would prefer more
angulation in front, ok behind, good depth of chest, straight forelegs, good hocks, nice mover, very happy.
Vesilahti 9.8. Merja Järnstedt NUO, ERI1, PN2, SERT.
Erittäin hyväntyyppinen, sopusuhtainen, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto, aavistuksen suorat olkavarret,
hyvä takaosa, kaunis karvapeite, liikkuu ja esiintyy hyvin.
Hämeenlinna 24.8. Hassi Assenmacher, Saksa NUO, ERI1, PN2, SERT, VACA.
18 Monate, gute Grösse, vorzüglicher Typ, sehr schöner Kopf, viel Ausstrahlung, sehr dunkle Augen, vorzügliche Behang,
vorzüglich gebaut, korrekt in allen Teilen, fröhliche Rutenhaltung, gutes Haarkleid und Wesen.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia AVO, ERI1.
Bitch with substance, yet retains femininity, lovely eye and expression, excellent neck and shoulders, well bodied, low set hocks,
moves with style and drive, in lovely condition.
Seinäjoki 25.10. Blaz Kavcic, Slovenia AVO, ERI1, PN3, SERT.
Excellent type, head with rather long stop, long neck, good topline and body, good chest, front angulation is too open with wide
elbows, too flat toed in feet, good side movement.
Jyväskylä 22.11. Saija Juutilainen AVO, ERI1, VACA.
2 v, Hyvin kaunislinjainen, -runkoinen ja -luustoinen nuori narttu, narttumainen pää ja ilme, hyvä kuono ja purenta, hieman
kookkaat korvat, kaunis ylälinja, hyvät kulmaukset ja käpälät, hyvä karvanlaatu, puhtaat värit, liikkuu hyvin, edestä hieman
varvasahtaasti, mukava luonne.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja AVO, ERI1, PN3, VASERT, VACA.
Vacker tik, kanske en aning extrem, vackra linjer, härligt huvud och uttryck, lång hals, behöver utvecklas i fronten, mycket bra
kropp, välvinklad bak, önskar bättre tassar, mycket bra rörelse från sidan, vacker päls, en tik med många kvaliteter.

BENTON VIRGIN ISLAND
FIN19325/07 s. 24.1.2007
i. Clumbrolds Trademark e. Benton Garden Party
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi JUN, ERI3.
1 år, väl linjerad tik, elegant, bra storlek, vackert huvud och uttryck, utmärkta öron, vacker hals och överlinje, en aning rak i
överarmen, bra kropp för åldern, breda fina lår, utmärkta vinklar bak, rör sig med långa, vägvinnande rörelser, något löst i
armbågar fram, flott presenterad.

BENTON VITAL QUESTION
FIN19323/07 s. 24.1.2007
i. Clumbrolds Trademark e. Benton Garden Party
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi JUN, H.
1 år gammal, elegant, ännu lätt tik med fina linjer, vackert uttryck, en aning bred i hjässan, utmärkta öron, vacker hals och
överlinje, ännu något rak i skuldra och överarm, tillräcklig kropp för åldern, utmärkta lår och vinklar bak, rör sig med fin resning
men med kort steg såväl fram som bak och från sidan, vacker päls, behöver mer tid för att komma till sin fulla rätt,
välpresenterad.
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN, ERI.

Pleasing type, a little plain in head at present, ok neck and shoulders, would like a little more bone, balanced body, sound mover.
Lahti 27.4. Paavo Mattila JUN, H.
Hyväntyyppinen nuori narttu, joka saisi olla paremmin kulmautunut, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, runko saisi olla
kehittyneempi, hyvä karvapeite, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä luonne.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JUN, H.
A little tall, fine in body, needs more bone, pretty head, good neck, carried tail too high which spoils the overall picture.
Pori 27.7. Jos de Cuyper, Belgia NUO, ERI2, PN3, VASERT.
18 months, good type, nice feminine head, correct neck, strong straight topline, good tailset, would prefer more angulation in
forehand, breast could be better ribbed, deep enough, short in loins, straight forelegs, good feet, good mover with a very happy
tail.
Taipumuskokeet:
Äetsä 16.8.2008 Jarkko Wiklund SPA0

BENTON WALK OF FAME
FIN58650/07 s. 15.10.2007
i. Don`s Paparazzi e. Benton Pep talk
Näyttelyt:
Suolahti 17.5. Saija Juutilainen PEN1, KP, ROP-PENTU.
7 kk, hyvin miellyttävä urospentu, tasapainoinen, hyväluustoinen ja kaunisilmeinen, tyylikäs kaunisilmeinen pää, kookkaat korvat,
kauniit käpälät, hyvä pitkä rintakehä, lupaava karvapeite tulossa, liikkuu erinomaisella askelpituudella, luonnollisesti vielä
pentumaisesti, miellyttävä luonne.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia PEN1, KP, ROP-PENTU.
Nicely proportioned puppy, beautiful head with lovely dark eyes, good neck and shoulders, ample bone, good tight feet, good
depth of body, good angulation, good tailset, moved well.
Kemi 8.6. Markku Santamäki PEN1, KP, ROP-PENTU.
Oikea walesin olemus, viehättävä pää ja sopusuhtainen kaula, suora selkä, voisi olla pieni S, sopusuhtainen luusto ja
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, erittäin hyvät liikkeet ja käyttäytyy hauskasti.
Pieksämäki 7.6. Matti Tuominen PEN2, KP.
Erinomaista tyyppiä oleva, sopivaluustoinen PENTU, jolla erinomaiset mittasuhteet ja hyvä ylälinja, riittävästi kulmautunut
takaa, niukasti edestä, hyvä kaula, liikkuu ikäisekseen hyvin, esitetään hyvin.
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara JUN, EH1.
Erittäin feminiininen, varsin solakka, vielä kapeapäinen narttu, erittäin ryhdikäs ja jäntevä, päässä oikea pään ja kallon suhde,
silmät voisivat olla tummemmat, jäntevä ylälinja, toivoisin voimakkaammat kulmaukset eteen ja taakse, erinomainen karvanlaatu,
kaunis reipas sivuaskel, esitetään kauniisti.
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi JUN, ERI1, PN4.
Tilltalande junior av fin modell och hög klass, bra huvud och uttryck, snygg hals, välkonstruerad med snygga linjer, utmärkt
kropp och rygg, bra bakställ, rör sig trevligt, har en fin ram att växa i.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia JUN, ERI1, PN1, SERT, ROP.
Lovely feminine bitch of excellent type, well angulated front and rear, very good head and eyes, firm topline, I would prefer
slightly less body length, excellent temperament.
Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia JUN, ERI1, PN2, SERT.
Good type, very good proportions, feminine head, quite strong topline, a bit arched loin, good angulation at the shoulder.
Saarijärvi 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat JUN, ERI1, PN1, SERT, ROP.
Nicely domded skull, very pleasing head, good colour, excellent texture in coat, very high quality bitch.
Kihniö 30.8. Hannele Jokisilta JUN, ERI1, PN1, SERT, ROP, RYP2.
Erinomainen, erittäin lupaava kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, kaunis kaula ja selkälinja, hyvät etukulmaukset, riittävät takana,
voimakas luusto, hyvä runko, erinomainen karvanlaatu, reipas luonne, hyvät sivuliikkeet, hieman ahdas takaa.
Helsinki 6.9. Ann-Christin Johansson, Ruotsi JUN, ERI1, PN4, VASERT.
Feminine head, could have a better stop and softer eye expression, good neck and topline, good body for age, well angulated,
beautiful mover, very promising, very nice coat condition.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia JUN, ERI1, PN2, SERT.
Super young bitch, lovely breed type, feminine, yet has substance, lovely head, true welsh expression, good neck, well laid
shoulders, super bone and feet, well angulated quarters, presents a lovely outline, very good on the move.
Jyväskylä 22.11. Saija Juutilainen JUN, ERI2, PN3, VASERT.
13 kk, kaunislinjainen, hyväluustoinen juniori, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pää ja ilme, hyvä purenta, hyvin kaunis takaosa,
vahvat käpälät, kääntää vielä etukäpäliä sisäänpäin, oikea karvanlaatu ja hapsutus, mukava luonne, liikkuu vaivattomasti kantaen
ylälinjan kauniisti, etuaskel saa vielä pidentyä.

Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja JUN, ERI1, PN2, SERT, JUNIORIVOITTAJA-08.
En vacker tik med bra storlek, mycket harmoniskt, väl proportionerad, vackert huvud och uttryck, utmärkt hals och kropp,
välvinklad bakställe, behöver att bli fastare i fronten, vacker päls, rör sig med kraftfull drive, välvisad.

BENTON WHO`S TALKIN`
FIN58649/07 s. 15.10.2007
i. Don`s Paparazzi e. Benton Pep talk
Näyttelyt:
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo PEN1, KP, ROP-PENTU.
Ihastuttava 7 kuukautinen, hyvin feminiininen PENTU, kaunisilmeinen pää ja oikea ilme, kuono-osa saa vielä vahvistua,
erinomainen ylälinja ja tasapainoiset kulmaukset, oikeanmallinen runko, eturinta saa vielä kehittyä, liikkuu hyvin ja kantaa
itsensä kauniisti, tasapainoinen kokonaisuus, mukava luonne.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia PEN2, KP.
Another good puppy, pretty head with dark eyes, good neck and shoulders, good tight feet, good angulation, correct tailset, just
lightly pinning on front movements, but overall a nice puppy.
Suvi-Karelia 18.5. Soile Bister PEN1, KP, ROP-PENTU.
Kaunislinjainen, hyvärakenteinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, feminiininen narttu, lupaava pää, kaunis ilme, tasapainoiset
kulmaukset, hyväasentoinen häntä, erittäin hyvät liikkeet, ihastuttava luonne.
Pieksämäki 7.6. Matti Tuominen PEN1, KP, ROP-PENTU.
7 kk ikäinen erinomaista tyyppiä oleva pentu, jolla tasapainoiset kulmaukset, miellyttävä luonne, liikkuu hyvin, esitetään hyvin.
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi JUN, ERI4.
Söt junior, som behöver mer tid för att komma till sin rätt, feminint huvud, som kunde ha ett kraftigare nosparti, fin hals,
välbalanserad, litet tunn benstomme, tillräcklig kropp, bra rygg, rör sig fint.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia JUN, ERI2.
Feminine bitch of reasonable type, well angulated front and rear, lovely head and eyes, could be tighter in elbow, I would prefer
less body length, very good temperament.
Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia JUN, ERI3.
Feminine bitch, a little bit light muzzle, very elegant neck, excellent withers, quite typical topline, moderately developed chest,
correct angulation of the shoulder.
Kouvola 16.8. Leila Kärkäs JUN, ERI1, PN3, VASERT.
Iloinen nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja linjat, runko ja etenkin eturinta vielä kesken kehityksen, hieman pitkä otsapenger
ja pää kauttaaltaan vielä kapea, hyvä kaula ja tasapainoinen raajarakenne, hieman luisu lantio, hyvä etuliike, taka-askel jää
hieman lyhyeksi, hyvä karvapeite, erittäin lupaava.
Heinola 17.8. Laszlo Erdös, Unkari JUN, ERI2.
Elegante Junior mit gutem Kopf, eleganter Hals, schön Ober- und Unterlinie, korrekte Winkelungen vorne und hinten, gute
Temperament un Präsentation, in der Bewegung könnte noch etwas Schwungwoller sein.
Mikkeli 23.8. Markku Santamäki JUN, ERI1, PN2, SERT.
Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikea, jalo pää, oikea huulilinja ja oikea loiva s-ylälinja, riittävä luusto ja tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, käyttäytyy ja liikkuu hyvin.
Porvoo 14.9. Matti Tuominen JUN, EH2.
10 kk, kauttaaltaan hyvin feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, tasapainoisesti kulmautunut, hyvän muotoinen nartun pää,
jossa hyvä ilme, hyvä kaula, vielä kovin niukka turkki, liikkuu ikäisekseen hyvin, esitetään erittäin hyvin, tarvitsee aikaa.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia JUN, ERI2.
Lovely quality, very feminine, in head super expression, good neck to well laid shoulders, well angulated quarters, very balanced
all through, she moves very well covering the ground with ease.
Jyväskylä 22.11. Saija Juutilainen JUN, ERI1, PN2, SERT.
1 v, hyvin kaunislinjainen, tasapainoisesti kehittynyt juniori, erinomaiset mittasuhteet ja sopusuhtainen raajaluusto, sievä pää ja
ilme, hyvä purenta, kookkaat korvat, hyvä ylälinja, hieman suora etuosa, erinomainen takaosa, kauniit värit, hyvät karvanlaatu,
lupaava hapsutus, liikkuu iloisesti erinomaisella askelpituudella säilyttäen ylälinjansa, hyvin lupaava.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja JUN, ERI2.
En ung tik som är under utveckling, bra huvud för sin ålder, bra hals, kunde vara lite mera vinklad fram, mycket bra kropp och
överlinje, rör sig med kraftfull steg, välvisad.
Taipumuskokeet:
Mikkeli 9.8.2008 Kati Huovila SPA1

BIGGEST

FIN38630/06 s. 28.6.2006
i. Rocbee Ursus e. Eastfarm`s Endless Light
Näyttelyt:
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila NUO, H.
Erittäin feminiininen, hieman pitkärunkoinen narttu, hyvää tyyppiä, feminiininen, hyvänmallinen pää, jossa hyvä pituus,
otsapenger voisi olla hieman selvempi, hyvä ilme, hyvä kaula ja rungon syvyys, luusto voisi olla hieman järeämpi, pitkä lanneosa
ja lyhyt, jyrkkä lantio, etenkin liikkuessa hieman takakorkea vaikutelma, saisi liikkua vapaammalla ja pidemmällä askeleella,
kaunis turkki, saisi olla rohkeampi.

BONITON LAUREN
FIN29995/05 s. 21.5.2005
i. Boniton High Hopes e. Boniton Iris Rose
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO, H.
Pretty head, good eyes and teeth, would like a little more neck, carrying a little weight on the shoulders, ample bone, good feet,
good angulation at rear, good tail, I find the coat a little harsh, should have a silky texture, moved ok.

BONITON PIN UP GIRL
FIN27103/07 s. 9.4.2007
i. Rocbee Ursus e. Boniton Lauren
Näyttelyt:
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN, EH.
Pretty bitch, pleasing type, nice head, good neck and shoulders, would like more bone and substance, balanced body, a little weak
in hind movement and needs more enthusiasm.

CASEIN`S RIO BRANCHO
FIN20656/08 s. 26.3.2007
i. Menstonia Marcel e. Casein`s Wonderful Copenhagen
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi JUN, EH4.
10 månader, elegant feminin tik, vackert huvud med fint uttryck, vacker hals och överlinje, tillräcklig kropp för åldern, något rak i
skuldra och överarm, en tanke lång i längden, härliga breda lår, utmärkta vinklar bak, utmärkt pälskvalitet, rör sig med långt steg
från sidan, lös i armbågar framifrån, välpresenterad.
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN, ERI4.
Nice outline and type, good head and eyes, a little straight in shoulder, very immature at present, balanced body, steady, sound
mover.
Sysmä 12.4. Saija Juutilainen JUN, EH1.
1-vuotias, linjakas juniori, tasapainoisesti kehittynyt, narttumainen pää, hieman pyöreät silmät, kuono saisi olla täyteläisempi ja
alaleuka vahvempi, tyylikäs kaula, ikäisekseen hyvä runko, hyvät kulmaukset ja käpälät, kaunis väri ja karvapeite, liikkuu
erinomaisella askelpituudella, oli tänään hieman ujo.
Jyväskylä 19.4. Lisbeth Campbell, Norja JUN, EH2.
Feminine, nice head and eye, good neck and shoulder, good feet, nice angulation behind, needs to mature in body, nice movement
from the side, needs to settle in front, nice temperament, good colour.
Helsinki 24.5. Laurent Pichard, Sveitsi JUN, ERI1.
Very feminine, 13 months, proper breed type, needs to get some substance all over, dark, slightly round eyes, clean neck and
shoulder, good front, good proportions in body, proper tailset, slightly narrow behind, moves ok.
Järvenpää 28.6. Diane Fenton JUN, EH2.
A good expression but lacking in underjaw and strength of muzzle, angulations good but she could be a little shorter in body
length, although her solid saddle colour exaggerates this, good feet.
Mäntsälä/Järvenpää 29.6. Leila Kärkäs JUN, ERI1, PN2, SERT.
Aavistuksen pitkärunkoinen (pitkä lanne), mutta kaunislinjainen ja hyvin liikkuva nuori narttu, jonka runko tarvitsee vielä aikaa,

pää vielä kapea, mutta hyvät linjat, riittävät etukulmaukset, hyvät takakulmaukset ja hyvä leveä reisi, etuliike hieman leveä,
niukka, hyvänlaatuinen karvapeite, miellyttävä käytös.
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi JUN, ERI3.
Söt junior, trevligt huvud, fin hals, harmoniskt konstruktion, passande benstomme, bra kropp och rygg, bra bakställ, rör sig med
drive, fin päls.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia JUN, EH.
Feminine bitch of reasonable type, well angulated front and rear, nice head and eyes, I would prefer less body length, good
temperament.
Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia JUN, EH.
Too long in body, good bones, moderately strong, muzzle could be fuller, low set neck, carries head a bit down when moving,
would prefer to see better developed chest.
Luumäki 31.8. Elena Ruskovaara JUN, ERI1, PN4.
Erinomainen tyyppi, hyvin feminiininen kokonaisuus, kauniit varma-asentoiset raajat, todella tasapainoisesti rakentunut
kokonaisuus, kuono saa täyttyä, muuten moitteeton pää, oikea ilme ja hyvä pään pituus, kaunis kaula, erinomainen runko tähän
ikään, hyvä luusto, voisi kantaa liikkeessä itsensä paremmin, mutta liikkeet kuitenkin hyvät.
Jyväskylä 22.11. Saija Juutilainen NUO, EH1.
18 kk, hyvin kaunislinjainen, mittasuhteiltaan miellyttävä narttu, jolla sopusuhtainen raajaluusto, narttumainen, pehmeälinjainen
pää, hyvä purenta, kookkaat korvat, tyylikäs pitkä kaula, riittävät etukulmaukset, hyvät takana, erinomainen karvanlaatu,
riittävästi hapsuja, liikkuu yhdensuuntaisesti edestä, hieman kerien ja taka-askeleessa voisi olla hieman enemmän voimaa, hyvin
kannettu häntä, on tänään hieman ujo.
Taipumuskokeet:
Mikkeli 9.8.2008 Harry Vilkman SPA0
Elimäki 23.8.2008 Riitta Vilkman SPA1

CASTIOG ADARA
FIN16732/03 s. 21.2.2003
i. That Way Wink Akimbo e. Esmari Secret Dream
Metsästyskokeet:
Vaskivesi 25.10.2008 Petri Karlsson AVO3, 82p
Vaskivesi 26.10.2008 Pertti Kotiranta AVO3, 75p
Mouhijärvi 8.11.2008 Mauri Koivuporras AVO3, 82p
Mouhijärvi 9.11.2008 Jouni Klaar AVOMetsästyskokeet vesilintu:
Ii 23.8.2008 Antti Koistinen AVO3, 71p
Ii 24.8.2008 Jyrki Vuopohja AVOParkano 30.8.2008 Heimo Ranta AVO2, 86p
Parkano 31.8.2008 Pertti Kotiranta AVO3, 72p

CASTIOG BIT OF JOY
55124/06 s. 21.11.2006
i. Sparklecreaks Hercules e.Smörsoppens Skogsstjärna
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia NUO, EH.
Not very happy today, a little fine in bone, pretty head, good eyes and teeth, good neck and shoulders, good chest, correct topline,
good angulation behind, tailset correct, she did not move her tail when going down the ring, spoiled her movement.
Tampere 6.12. Merja Ylhäinen AVO, EH3.
Erittäin hyvän tyyppinen, hieman pitkärunkoinen, riittävä luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvät kulmaukset edessä ja
takana, riittävä hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvin, aristelee näyttelytilannetta kohtalaisen paljon.

CASTIOG BIT OF LOVE
FIN55125/06 s. 21.11.2006
i. Sparklecreaks Hercules e. Smörsoppens Skogsstjärna

Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia NUO, EH.
Pretty bitch with good head, correct eyes and teeth, good neck and shoulders, good angulation behind, correct topline, looks a bit
tucked up underneath, needs to fill in, good tail, moved ok.
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler, Iso-Britannia NUO, EH3.
Pleasing bitch, nice expression, good neck to well laid shoulders, good body, well angulated behind, moves with style.
Tampere 6.12. Merja Ylhäinen AVO, ERI1, PN2, VASERT.
Erinomainen tyyppi, koko mittasuhteet sekä luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, hyvät etukulmaukset ja eturinta, hyvä
rintakehä, takakulmauksia voisi olla enemmän, niukka mutta hyvälaatuinen turkki, liikkuu hyvin, mukava luonne.

CHEDDARHILL ADDIE ADANNA
EST-00840/07 s. 27.1.2007
i. Benton One More Duck e. Dimmos Bessie Smith
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia NUO, EH2.
Sweet-headed bitch with real welsh expression, balanced, good depth, good legs and feet, well laid down behind, moves with style.

DIDILCOM’S HEN GALADRIEL
FIN24612/04 s.24.3.2004
i. Rocbee Kosmic Power e. Boniton Gaya
Taipumuskokeet;
Petäjävesi 9.8.2008 Risto Janné SPA1

DIMMOS BESSIE SMITH
EST-01560/04 s. 11.3.2000
i. Don`s Tandoori e. Dimmos Josefina
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia VET, EH4.
Substancial bitch, pleasing in head and eye, balanced, good depth, well laid down behind, very happy on the move.

DIRLIAN RHIANNON BEAUTY
FIN52079/04 18.11.2004
i. Twitters Blackberry e. Dirlian Open Secret
Näyttelyt:
Porvoo 30.8. Tina Súlce, Latvia AVO, ERI4.
Very good type, correct size and proportions, nice feminine head, correct expression, good bone and feet, good reach of neck,
topline should be better in movement, a bit short in upper arm, good hind quarters, moves ok, good coat and temperament.

DIRLIAN SEVENTH HEAVEN
FIN52852/05 s. 19.11.2005
i. Standard-Bearer Neptunus e. Dirlian Nice Surprise
Näyttelyt:
Porvoo 30.8. Tina Súlce, Latvia AVO, ERI1, PN1, SERT, VSP.
Excellent type, correct size and proportions, very nice head, correct expression, good reach of neck, strong topline, good bone and
feet, good angulation, very nice free movement with good steps, good coat quality, temperament and handling.
Luumäki 31.8. Elena Ruskovaara AVO, ERI1, PN2, VASERT.

Erinomainen tyyppi, kauniisti rakentunut, oikealinjainen kokonaisuus, hyvä luusto, runko ja leveys eturinnassa, leppoisa ilme,
varsin hyvä huulilinja, hyvä nartun pää, hyvät kulmaukset ja rintakehä, rauhallinen käytös, terve liikunta, oikea askellus.
Helsinki 6.9. Ann-Christin Johansson, Ruotsi AVO, ERI1.
Excellent type, nice head and expression, good neck and topline, needs to mature in body and forechest, good angulations, very
nice mover, nice coat.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia AVO, EH4.
Nice type, pleasing eye and expression, well balanced, compact body, low set hocks, has extension on the move, doing something a
little strange from behind today.
Lahti 1.11 Merja Ylhäinen AVO H.
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Eturintaa ja kulmauksia tulisi olla enemmän.
Hyvä rintakehä. Riittävät takakulmaukset. Luustoa voisi olla enemmän. Litteät käpälät, ja pehmeät ranteet. Hyvät sivuliikkeet,
mutta kovin kapeat takaliikkeet. Kaunis karva ja väri. Käyttäytyy hieman aristelevasti.
Taipumuskokeet:
Hausjärvi 2.8.2008 Jarkko Wiklund SPA0

DIRLIAN SWEET SURPRISE
FIN52851/05 s. 19.11.2005
i. Standard-Bearer Neptunus e. Dirlian Nice Surprise
Näyttelyt:
Kotka 15.6. Hans v.d. Berg, Alankomaat AVO, EH1.
Very good in type, she is good in size but a bit short in legs, and she needs more training, good length of head, ear carriage could
be better and eyes darker, good front and topline, owner has to train the dog, good tailset, I like the movement a lot.

DIRLIAN TRUE PRINCESS
FIN28479/06 s. 26.4.2006
i. Eastfarm`s Blue Seven Seas e. Dirlian Open Secret
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi KÄY, H.
Rejäl tik, bra skalle, lite långt nosparti, bra hals och rygg, lite brant i korset, bra bröst, mycket lös i överarmen och blir väldigt vid
i fronten, bra sidorörelser, kunde vara parallellare bakifrån, svajar lite bak, bra päls, utmärkt temperament.
Kerimäki 1.3. Kirsi Nieminen KÄY, ERI1, PN1, SERT, VSP.
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, takaluisu kallo-osa, erinomainen ylälinja, olkavarret saisivat olla viistommat, täyteläinen runko,
hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta leveästi edestä, esitetään hyvin.
Hamina 25.5. Eeva Rautala KÄY, ERI2, PN4, VASERT.
Erittäin hyvän tyyppinen narttu, hieman voimakaskalloinen pää, pitkä kaula, melko hyvä rintakehä, ylälinja voisi olla parempi
liikkeessä, hyvät takakulmaukset, hieman etuasentoiset lapa ja olkavarsi, hyvä luusto, hyvät takaliikkeet, etuliikkeet hieman leveät,
hyvä luonne.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO, EH.
Very pretty headed bitch, good eye shape and colour, good teeth, good deep chest, ample bone, good feet, good body and topline,
good rear angulation, good tailset, moved a little wide in front.
Joutseno 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY, EH3.
Nice female, good condition and proportions, nice head, could be in better condition, correct proportions and topline, medium
angulated, should be stronger in front and elbows are too free and too much turned out, should be stronger in pasterns, not very
good movements.
Kotka 15.6. Hans v.d. Berg, Alankomaat KÄY, EH1.
Nice, excellent in type, she is good in size, I like her head a lot, ear carriage could be better, soft expression, excellent length of
muzzle, good front, rear, tailset, tip top coat, she moves with drive but today she moves very wide in front.

DONIOL CANOROUS LADY
FIN14340/97 s. 30.1.1997
i. Hammalgårdens In Your Dreams e. Woodruff Coyota

Näyttelyt:
Pertunmaa 5.4. Elena Ruskovaara VET, ERI1, PN2, ROP-VET.
Erinomaisessa jäntevässä kunnossa esitetty veteraani, hyvä luusto ja oikeat mitat päässä ja rungossa, kuono on jo kuivunut,
muuten mallikas hurmaavailmeinen pää, kyynärpäiden tulisi olla rungonmyötäisemmät, erinomainen jäntevä runko ja sopivat
takakulmaukset, erinomainen häntä, oikea tapa liikkua mutta taka-askeleessa näkyy jo ikä, tarpeeksi joustoa, kunniaksi
omistajalleen tässä kunnossa.
Suolahti 17.5. Saija Juutilainen VET, ERI1, PN1, VSP, ROP-VET.
11,5-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty oikealinjainen vanha rouva, kaunisilmeinen ja -piirteinen pää, hyvä purenta,
kulmaukset ja käpälät, liikkuu edelleen mallikkaasti oikealla askelpituudella edestä ja takaa, miellyttävä luonne.
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara VET, ERI1, VSP-VET.
Hyväkuntoinen, kauniisti hoidettu veteraani, kaunisilmeinen pää, hiukan kuivunut kuono, hyvä runko, raajat ja kulmaukset, liikkuu
hyvällä askelpituudella, oikea karvanlaatu, pientä lihasvapinaa.
Helsinki 3.8. Hannele Jokisilta VET, ERI1, PN3, ROP-VET.
11,5-vuotias mummeli, joka ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, oikealinjainen hieman kuivunut pää, kaunis kaula- ja selkälinja,
sopusuhtaisesti kulmautunut, hyvä luusto ja runko, hieman pehmeä karva, erinomainen, pirteä luonne, liikkuu ikäisekseen erittäin
hyvin.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia VET, ERI1, ROP-VET.
Super old girl, in excellent condition for her age, very feminine, well chiselled head, super angulation and balance, moved very
well today, would like to have seen her in her prime, a quality bitch.

DONIOL IMAGE PRINCESS
FIN41317/00 s. 20.10.2000
i. Cleavehill Rhyader e. Woodruff Coyota
Näyttelyt:
Jaala 15.11. Raija Tammelin VET, EH1.
Tyypiltään oikea, feminiininen narttu, jolla kauniit pään linjat, kevyt alaleuka, hyvä rintakehä, luisu lantio, pysty lyhyt olkavarsi,
liikkeessä ryhti putoaa ja askel jää lyhyeksi, hyvä luonne.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja VET, ERI1, VSP-VET.
8 år gammal, mycket glad veterantik, mycket bra kondition, härligt huvud, bra hals och ben, visar sig bra upp i rörelse.

DONIOL JASMIN SHANGRILA
FIN22868/01 s. 5.4.2001
i. Benchmark Chwyddwydr e. Doniol Canorous Lady
Näyttelyt:
Polvijärvi 5.4. Matti Tuominen KÄY, H.
7-vuotias, miellyttävä luonteinen, jolla miellyttävä pää ja ilme, hieman kevyt raajaluusto, toivoisin paremman ylälinjan, luisu
lantio, karvapeite ei tänään kunnossa, saisi liikkua pidemmällä askeleella takaa, esitetään hyvin.
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara KÄY, H.
Erittäin feminiininen, ikäänsä nuoremmalta vaikuttava, kaunispäinen narttu, etuosa saisi olla täyttyneempi, hiukan pitkä runko,
hyvät takakulmaukset ja sopivasti runkoa, kintereet antavat liiaksi periksi takaliikkeessä ja koira "tippuu" eteen, hyvä askelpituus
sivusta katsottuna, esitetään kauniisti.

DONIOL JULY MORNING
FIN22872/01 s. 5.4.2001
i. Benchmark Chwyddwydr e. Doniol Canorous Lady
Näyttelyt:
Mikkeli 5.7. Suncica Lazic, Serbia AVO, ERI1, PN3, VASERT.
Proportional female, typical head, scissor bite, pigmentation on nose could be a little better, elegant neck, good topline, tail
position and chest, parallel position of legs, good angulation, excellent movement, coat: excellent colour and quality.
Luumäki 31.8. Elena Ruskovaara AVO, ERI1, PN3.
Feminiininen, laadukas narttu, päässä hyvä pituus ja oikea malli, tarpeeksi voimaa kuonossa, kaunis ilme, hyvät kulmaukset,
hieman pehmeät ranteet, mallikas rintakehä, tyypillinen ylälinja liikkeessä, hyvä häntä, sujuva sopiva sivuaskel, miellyttävä

käytös.

DONIOL KEY TO YOUR HEART
FIN18578/02 s. 18.2.2002
i. Cit Z Dacickeho Haje e. Doniol Essence Of Life
Näyttelyt:
Ruovesi 24.3. Kirsti Louhi AVO, EH3.
Hyväntyyppinen narttu, jolla riittävä luuston vahvuus, hyvä pää, kaunis huulilinja, hyvä kaula ja ylälinja, saisi olla kulmautunut
paremmin, lyhyt, pysty lantio, koira liikkuu takaa kinnerahtaasti, edestä leveästi, takaliike sidottua.
Helsinki 6.9. Ann-Christin Johansson, Ruotsi AVO, H.
Nice feminine head with good expression, good neck, a little straight in shoulder, too round in croup, low tailset, could have more
body and forechest and a little long in loin, good angulation, moves ok from the side, but a little soft in rear and stiff in front, very
nice coat.

DONIOL NO MORE TEARS
FIN10390/04 s. 6.12.2003
i. Doniol Figure Of Hope e. Rocbee Westend Girl
Näyttelyt:
Helsinki 6.9. Ann-Christin Johansson, Ruotsi KÄY, ERI2.
Very nice, feminine head, long neck, excellent topline, good ribs, a little thin today, good angulation, moves very well in rear, very
proud of her tail.
Hyvinkää 20.9. Saija Juutilainen KÄY, EH1.
4,5 v, mittasuhteiltaan kaunis narttu, jolla sopusuhtainen raajaluusto, saisi olla kiinteämpi, tyylikäs pitkä pää, hyvä purenta,
kookkaat korvat, kaunis ylälinja, hyvät takakulmaukset ja käpälät, hieman pysty häntä, liikkeet edestä kerivät ja takaa hieman
ahtaat, hieno sivuaskel, hyvä karvanlaatu.
Taipumuskokeet:
Hausjärvi 2.8.2008 Tero Mettälä SPA1

DONIOL QUICK LIGHTNING
FIN21128/05 s. 3.3.2005
i. Doniol He Has The Star e. Rocbee Westend Girl
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia AVO, ERI3.
Nice type of bitch, pleasing in head and expression, balanced angulation, well bodied, well laid down behind, moved well.

DONIOL QUITE PERFECT
FIN21129/05 s. 3.3.2005 i. Doniol He Has The Star e. Rocbee Westend Girl
Näyttelyt:
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo VAL, ERI3.
Erinomainen tyyppi, kaunis pää, hyvä luusto ja tasapainoiset kulmaukset, aavistuksen pitkä lanneosa, hieman takakorkea,
erinomaiset liikkeet, turkki ei ole parhaimmillaan.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia VAL, ERI1, PN2.
Lovely headed bitch, beautiful eye shape and colour, correct teeth, correct ear placement, good neck and shoulders, good deep
chest, good body with correct topline, good thick tail with correct setting, moved well.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia VAL, ERI.
Good type of bitch, pleasing head and eye, balanced angulation, good legs and feet, good body and ribbing, presents pleasing
outline, moves very well.
Jäljestämiskokeet:

Loppi 25.5.2008 Alf Lindblom AVO3, 29p
Espoo 15.6.2008 Ilkka Niemo AVO0
Espoo 17.8.2008 Leo Räsänen AVO0
Espoo 16.11.2008 Satu Savolainen-Pulli AVO0
Tottelevaisuuskokeet:
Vantaa 18.5.2008 Harri Laisi ALO1, 165p
Helsinki 12.6.2008 Harri Laisi ALO1, 162p
Tuusula 4.8.2008 Riitta Räsänen ALO3, 133p
Helsinki 23.8.2008 Juha Kurtti ALO2, 156,5p
Tuusula 31.8.2008 Marja Ala-Nikkola ALO1 160,5p TK1
Lahti 14.9.2008 Marita Packalén AVO3, 138p

DONIOL RAVISHING LASS
FIN27309/05 s. 6.5.2005
i. Doniol Duracell Buddy e. Doniol Key To Your Heart
Näyttelyt:
Lahti 27.4. Paavo Mattila AVO, ERI2, PN3, VASERT.
Kaunis narttu, jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, otsapengertä voisi olla aavistus enemmän, kaunis kaula, erittäin hyvä
runko ja luusto, hyvin kulmautunut, eturintaa voisi olla hieman enemmän, hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä käytös.
Helsinki 24.5. Laurent Pichard, Sveitsi AVO, ERI1, PN3.
Pretty picture, 3 years, good size, shown in good condition, excellent head, very typical expression, scissor bite, proper neck,
slightly straight in shoulder, ribcage ok, nice body to go over, moves ok, could carry a stronger topline.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO, EH.
Good head, eyes and teeth, good strong neck, deep chest, a little straight in shoulder, good body with correct topline which she
kept on the move, good tailset, moved a little wide in front.

DONIOL UNBREAK MY HEART
FIN32064/07 s. 8.5.2007
i. McTwister`s Red Currant e. Doniol Keytoyourheart
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JUN, EH.
Very pretty headed bitch, good eye shape and colour, good ear placement, nice neck and shoulders, good body for age, good
angulation, good tailset, moved well.
Hämeenlinna 24.8. Hassi Assenmacher, Saksa NUO, EH3.
15 Monate, femininer Kopf, guter Ausdruck, gute platzierte, dunkle Augen, gute getragene Behänge, noch etwas unfertige Körper,
jedoch sehr gut veranlagt, gute Linien und Winkelungen, bewegt sich gut, gutes Haarkleid und Wesen.

DONIOL UNEXPECTED KISS
FIN32065/07 s. 8.5.2007
i. McTwister`s Red Currant e. Doniol Keytoyourheart
Näyttelyt:
Ruovesi 24.3. Kirsti Louhi JUN, EH1.
Hyväntyyppinen nuori nainen, selvä sukupuolileima, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hieman lyhyt olkavarsi, saisi
olla kulmautunut edestä paremmin, hyvät takakulmaukset, hieman lyhyt lantio, koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin, avoin ja
aurinkoinen luonne, hyvä karvanlaatu, selkä elää vielä liikkeessä, tarvitsee aikaa, hieman sidotut takaliikkeet.

DONIOL VENI VIDI VICI
FIN47790/07 s. 11.7.2007
i. Romeo e. Doniol No More Tears

Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JUN, EH.
Only 10 months old, doesn`t need to grow any bigger, good head, nice expression, strong neck, ample bone, good feet, strong
body, correct topline, good angulation behind, correct tailset, moved well.
Hyvinkää 20.9. Saija Juutilainen JUN, ERI1, PN1, SERT, VSP.
14 kk, kaunislinjainen, jolla ikään erinomainen runko, hyvin kaunis pehmeälinjainen pää, kookkaat korvat, kaunis ilme, hyvä
purenta, tyylikäs kaula ja ylälinja, etuosa saa tiivistyä, erityisesti liikkeessä, kaunis ylälinja ja takaosa, turhan leveät etuliikkeet,
kaunis sivuliike, kaunis väri ja karvanlaatu.
Lahti 1.11 Merja Ylhäinen JUN ERI1, PN1, VSP, SERT.
Erinomainen tyyppi ja koko. Rungoltaan aavistuksen pitkä. Hieman kevyt luusto. Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula. Riittävät
kulmaukset edessä ja takana. Hyvä rintakehä. Hyvä ylälinja. Hyvät liikkeet. Kaunis turkki ja väri. Hyvä luonne.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja JUN, EH.
En tik som är väl utvecklad för sin ålder, bra huvud, önskar lite bättre uttryck, kunde ha lite mera baklagda skuldror, mycket bra
kropp, bra benstomme, god rörelse från sidan, men rygglinjen kunde vara lite stramare, behöver lite mera sjävlförtroende.

DONIOL VERY IMPORTANT
FIN47791/07 s. 11.7.2007
i. Romeo e. Doniol No More Tears
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JUN, EH.
Overall a nice junior, pretty head, would like a little more foreface, good front, ample bone, good feet, plenty of body for age,
good angulation behind, correct tailset, unfortunately not happy on the move which spoils the overall picture.

DONZARA KUKKAFLOORA
FIN40445/04 s. 15.8.2004
i. Rocbee King Of The Hill e. Madonna
Näyttelyt:
Raahe 7.6. Merja Ylhäinen AVO, H.
Vahvarunkoinen, hyväntyyppinen mittasuhteiltaan hieman pitkä, riittävä luusto, hyvä pää ja ilme, hyvät silmät, hieman suuret
korvat, lyhyt kaula, erinomainen eturinta, hyvät etukulmaukset, erittäin vahva, pitkä rintakehä, hyvät takakulmaukset, liikkuu
erinomaisesti joskin hieman raskaasti, pehmeät ranteet, pehmeä turkin laatu, hyvä ylälinja, erinomainen luonne.
Tottelevaisuuskokeet:
Kalajoki 14.9.2008 Allan Aula ALO2, 154,5p
Luonnetesti:
Haukipudas 10.5.2008 Lauri Ojala & Jari Keinänen 155p
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Yhteensä

Osasuoritus
Toimintakyky
Terävyys
Puolustushalu
Taisteluhalu
Hermorakenne
Temperamentti
Kovuus
Luoksepäästävyys
Laukauspelottomuus

Tulos
Kohtuullinen
Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua
Pieni
Kohtuullinen
Hieman rauhaton
Kohtuullisen vilkas
Hieman pehmeä
Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
Laukauskokematon

DONZARA ZARA
FIN45008/05 s. 26.8.2005
i. Eastfarm`s Days of Thunder e. Madonna

Pisteet
15
1
1
20
35
30
8
45
155

Näyttelyt:
Seinäjoki 25.10. Blaz Kavcic, Slovenia VAL, ERI3.
Excellent type, good size, correct feminine head, topline slightly arched over the hips, body and ribcage slightly too flat, medium
strength of bone, good movement.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja VAL, EH.
3 år gammal championtik, något smalt och kunde ha kraftfullare bröstkorg, mycket feminint huvud, bra hals, aning hög bak, bra
ben, bra rörelse från sidan, inte i bästa päls.
Taipumuskokeet;
Kovjoki 2.8.2008 Juha Karlström SPA1

EASTFARM`S HEAVEN ON EARTH
FIN31718/05 s. 5.6.2005
i. Standard-Bearer Neptunus e. Eastfarm`s East Of Eden
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO, EH.
Overall balanced bitch, good head, eyes and teeth, good neck and shoulders, nice tight feet, good body properties, in good coat
and condition, good angulation behind, correct tailset, just moving a little close behind.

EASTFARM`S HOME TO DADDY
FIN31717/05 s. 5.6.2005
i. Standard-Bearer Neptunus e. Eastfarm`s East Of Eden
Näyttelyt:
Alavus 19.1. Kirsi Nieminen KÄY, ERI1, PN1, SERT, VSP, FIN MVA.
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, kaunis pää ja viehättävä ilme, erinomainen kaula ja hyvä
ylälinja, hyvä eturinta ja täyteläinen runko, vahva raajaluusto, hyvät kulmaukset, tasapainoiset liikkeet, esiintyy iloisesti ja
esitetään hyvin.
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi VAL, EH2.
Feminin tik som behöver mer päls och massa för att komma bättre till sin rätt, borde haft bättre utfyllt nosparti, bra hals, knappt
vinklad fram, passande benstomme, bra rygg, tillräkliga vinklar bak, rör sig trevligt.
Tornio 9.8. Michael McCarthy, Irlanti VAL, ERI3, PN4.
Very nice picture of the breed standard, very feminine with nice breed points, lovely in head, kind expression from good eye and
ear, well shaped in neck, good set pack on shoulder, perhaps a bit open, lovely depth of ribcage with nice underline and topline,
sufficient angulation with good tailset, moves a little close going, very good coming.
Seinäjoki 25.10. Blaz Kavcic, Slovenia VAL, ERI2, PN2, VACA.
Excellent type, good size, correct feminine head, good neck, topline and body, a bit shorter, good angulation, good movement.
Kajaani 2.11. Marjo Jaakkola VAL, ERI1, PN1, VSP.
Feminiininen, hyvä pää, mutta kuono-osa saisi olla aavistuksen voimakkaampi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut,
antaa aavistuksen turhan neliömäisen vaikutelman, hyvin kehittynyt runko, liikkuu riittävällä askelpituudella.

EASTFARM`S IMAGINATION
FIN17263/06 s. 27.2.2006
i. Eastfarm`s Flying Daemon e. Hammalgårdens Seastar At Eastfarm
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi NUO, ERI2.
2 år, en mycket söt tik, utmärkta proportioner och storlek, vackert välskuret huvud med härligt uttryck, vackra öron, bra hals och
överlinje, utmärkt kropp, ben och tassar, en aning rak i skuldra och överarm, en aning kort i korset vilket ger väl hög svansföring
i rörelse, utmärkt bakställ och päls, välpresenterad.
Ruovesi 24.3. Kirsti Louhi AVO, ERI1, PN1, SERT, VSP.
Erinomaista tyyppiä edustava narttu, jolla hyvä pää ja oikea purenta, hyvä rintakehä, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin asettunut
häntä, hieman lyhyt olkavarsi, koira liikkuu edestä hieman leveästi sivuliike erinomainen, hyvä karvanlaatu.

Uusikaupunki/Kalanti 20.4. Kari Salminen AVO, ERI2, PN2.
Upeat mittasuhteet, kaunis kokonaisuus, erinomainen pää, kaunis ilme, hyvät raajat, kantaa häntäänsä hieman pystyssä, kauniisti
liikkuva, hieno karva, rauhallinen esiintyjä.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO, EH.
Pretty head with good eye colour and shape, good teeth, good neck, a little staright in shoulder, good depth of body, good rear
angulation, carried her tail a little high, moved slightly wide in front.
Eckerö 27.-28.9. Kenneth Edh, Ruotsi AVO, EH2.
Mycket god typ, feminint huvud med bra profil, små välformade öron, fina ögon, bra hals, rygglinjen skulle ha mer välvning över
längden, kort kors och bra svans, goda vinklar och bra stomme, bra bröstkorg, fin päls och bra tecken, rör sig med bra steg, men
skulle ha mer markerad överlinje.

EASTFARM`S INDIAN SUMMER
FIN17262/06 s. 27.2.2006
i. Eastfarm`s Flying Daemon e. Hammalgårdens Seastar At Eastfarm
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi NUO, ERI1, PN4, VACA.
2 år, vacker ung tik, utmärkt storlek och proportioner, en aning bred i hjässpartiet, bra uttryck, bra hals och överlinje, något rak i
skuldran coh överarmen, bra kropp för åldern, rör sig med bra resning och bra steglängd från sidan, något lös i armbågen,
utmärkta ben och tassar, utmärkt pälskvalitet, fint presenterad.
Ruovesi 24.3. Kirsti Louhi AVO, ERI2, PN3, VASERT.
Erinomaista tyyppiä edustava narttu, jolla hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula ja ylälinja, voisi olla kulmautunut paremmin,
takaliike avointa, etuliike leveä, muuten rodunomaista, hyvä karvanlaatu.
Uusikaupunki/Kalanti 20.4. Kari Salminen AVO, ERI1, PN1, SERT, ROP.
Upeat mittasuhteet, kauniisti esiintyvä ja liikkuva, erinomainen pää ja ilme, vahva luusto, vahva hyvä takaosa, jolla liikkuu hyvin,
hyvä häntä, kaunis karva, miellyttävä käytös.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO, ERI1, PN3.
Good headed bitch, a little light in eyes, good teeth, strong neck, good shoulders and feet, excellent body, good angulation at rear,
excellent topline, good tail, carried well, moved well.
Eckerö 27.-28.9. Kenneth Edh, Ruotsi VAL, ERI2, PN3.
Utmärkt typ, fina proportioner, feminint huvud och uttryck, bra profil, fina ögon, välformade öron, vacker hals, stark rygg men
skulle ha mer välvning över ryggen, bra kors, goda vinklar, bra stomme och tassar, bröstkorg med bra välvning, vacker päls och
fina tecken, rör sig med bra steg men kunde ha mer markerad rygglinje.
Taipumuskokeet:
Pöytyä 23.8.2008 Taru Kalkkila SPA0
Ruovesi 6.9.2008 Kirsi Salokanto SPA1

EASTFARM`S IN THE SUN
FIN17264/06 s. 27.2.2006
i. Eastfarm`s Flying Daemon e. Hammalgårdens Seastar At Eastfarm
Näyttelyt:
Eckerö 27.-28.9. Kenneth Edh, Ruotsi AVO, ERI1, VASERT.
Utmärkt typ, bra proportioner, huvud med bra profil, fina ögon, något stora men välformade öron, fin hals och rygglinje, bra kors
och svans, fina vinklar, passande benstomme, bra bröstkorg, bra päls och tecken, rör sig med bra steg, något löst fram, behöver
mer ringträning.

EASTFARM`S JOY AT DIRLIAN
FIN44449/07 s. 10.7.2007
i. Vindhäxan`s Little Big Man e. Eastfarm`s East Of Eden
Näyttelyt:
Loviisa 19.4. Merja Ylhäinen JUN, ERI1, PN1, SERT, VSP.
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet, riittävä luusto, hyvä pää ja ilme, kauniit tummat silmät, hyvät korvat, hyvä, pitkä

kaula, riittävät kulmaukset edessä ja takana, hyvä rintakehä, hyvät käpälät, liikkuu kauniisti, pitäen hyvän ylälinjan, hyvät
turkinlaatu, mukava luonne.
Lahti 27.4. Paavo Mattila JUN, EH1.
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, kaunis pää ja ilme, erinomainen kaula, ikäisekseen riittävä runko, kulmauksia voisi olla aavistuksen
enemmän, hyvä karva ka sivuliikkeet, miellyttävä käytös.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JUN, ERI3.
This bitch makes a very good picture when you look at her overall, good head, correct eyes and teeth, good body with correct
topline, good angulation back and front, carried her tail well, moved well.
Kotka 15.6. Hans v.d. Berg, Alankomkaat JUN, EH1.
Looks like a baby, outgoing in temperament, head very nice, ears set on eye level, eyes show a bit white, sufficient angulation in
front, a shade longer in body, good hind quarters, good tailset, very nice dark in colour, excellent coat, she needs time to improve
the front movement.
Lammi 12.7. Markku Santamäki JUN, ERI1, PN2, VASERT.
Sivukuvaltaan erittäin hyvä, kaunis ylälinja, hyvät raajojen kulmaukset, näyttävät liikkeet, sopusuhtainen, hyvä luusto, käyttäytyy
luottavaisesti ja iloisesti.
Porvoo 14.9. Matti Tuominen JUN, H.
14 kk, sopivaluustoinen narttu, jolla hyvä kaula, tasapainoisesti kulmautunut, mutta liikkuu edestä hyvin löysin kyynärpäin ja
leveästi, eturinta saisi olla täyttyneempi, liikkuu sivusta hyvin, koira tarvitsee aikaa.
Hyvinkää 20.9. Saija Juutilainen JUN, ERI2, PN2, VASERT.
14 kk, tyylikäs, tasapainoisesti kehittynyt mutta vielä kovin PENTUmainen juniori, puhdaslinjainen nartun pää, kaunis ilme, hyvä
purenta, hyvät korvat, erinomainen ylälinja, riittävät kulmaukset, hyvä karvanlaatu, mutta tänään kovin niukassa turkissa, hieno
luonne, liikkuu kauniisti, edestä hieman leveästi.
Taipumuskokeet:
Hausjärvi 2.8.2008 Jarkko Wiklund SPA0

EASTFARM`S JUST A JEWEL
FIN44450/07 s. 10.7.2007
i. Vindhäxan`s Little Big Man e. Eastfarm`s East Of Eden
Näyttelyt:
Loviisa 19.4. Merja Ylhäinen JUN, EH2.
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet ja luusto, hyvä ilmeikäs pää, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula, riittävät
etukulmaukset, takakulmauksia toivoisin enemmän, hyvä rintakehän mitta, rungoltaan vielä kapea, liikkuu hyvin, hyvä turkinlaatu
ja iloinen luonne.
Helsinki 24.5. Laurent Pichard, Sveitsi JUN, ERI2.
Proper breed type, 9 months, pretty picture, excellent head, scissor bite, needs to get substance all over, good proportions in body,
proper tailset, nice temper.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JUN, ERI4.
Very pretty bitch, good neck, head and shoulders, kind eyes with good expression, good body for age, correct topline, good
angulation behind, correct tail carriage, should develop into a very nice bitch, moved well.
Eckerö 27.-28.9. Kenneth Edh, Ruotsi JUN, ERI1, PN4, SERT.
Utmärkt typ, bra proportioner, feminint huvud med fin profil, välformade ögon och öron, fin hals och rygglinje, bra kors och
svans, fina vinklar, passande stomme och kropp till åldern, välformad, rör sig med bra steg, något löst fram.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja JUN, EH.
Mycket feminint tik, som kunde ha lite mera självförtroende, bra storlek, feminint huvud, bra hals, önskar starkare bakställe,
ställer sig underställd, bra päls, bra rörelse från sidan.

EIRIAN ATALANTE
FIN22062/08 s. 5.3.2008
i. Llawen Tuff Enuff e. Eastfarm`s Home To Daddy
Näyttelyt:
Helsinki 16.11. Riitta-Liisa Lehtonen PEN1, KP, ROP-PENTU.
Hyvän tyyppinen, kaunispäinen narttuPENTU, vahva luusto, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis kaula, hieman alas kiinnittynyt
häntä, liikkuu hyvin, hyvin ystävällinen ja leikkisä, erittäin hyvässä lihaksikkaassa kunnossa.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia PEN1, KP, ROP-PENTU.

Typical bitch, feminine, sweet expression, well boned, balanced all through, well laid down behind, nice turn of stifle, when settled
she moves soundly.

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:
Oulu 12.7. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska AVO, ERI2.
2,5 years, very good type and size, very good ears, eyes and bite, good topline and tail, very good body, good angulations and feet,
very good moving behind, could be better in front, good coat colour and temper.
Taipumuskokeet:
Ruovesi 6.9.2008 Tero Mettälä SPA1

FANWAN`S AMAZE ME
FIN15651/06 s. 2.2.2006
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Benton Let`s Go Girls
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi NUO, EH2.
Feminin med fint huvud och sött uttryck, bra nos och bett, tillräcklig bröstkorg, bra rygg, kunde vara lite bättre vinklad både fram
och bak, ännu lite lös i armen, rör sig med tillräcklig steg, fin päls, snäll, men lite blyg.
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila KÄY, ERI1, PN2, SERT, FIN MVA.
Erittäin feminiininen, hyvät mittasuhteet omaava narttu, erinomaista tyyppiä, hyvät ääriviivat, feminiininen, hyvänmallinen pää,
jossa kuono-osa voisi olla hieman vahvempi, hyvä kaula ja ylälinja, hieman lyhyt ja pysty olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut,
ikäisekseen hyvä eturinta ja runko, sopiva luusto, etuliikkeissä vielä löysyyttä, muuten liikkuu hyvin, kaunis turkki.
Ruovesi 24.3. Kirsti Louhi VAL, ERI1, PN2.
Hyväntyyppinen narttu, jolla melko hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja, saisi olla kulmautunut edestä paremmin, koira liikkuu edestä
löysin kyynärpäin, takaliike ok, melko hyvä karvanlaatu.
Rovaniemi 21.6. Kirsi Nieminen VAL, ERI2, PN2, VACA.
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla feminiininen hyvä pää, alaleuka voisi olla voimakkaampi, hieman etuasentoiset lavat,
erinomainen eturinta ja runko, hyvä raajaluusto, hyvät takakulmaukset, etuaskel saisi olla ulottuvampi, muuten hyvät liikkeet,
esiintyy reippaasti.
Oulu 12.7. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska VAL, ERI2.
2 years, very good type and size, good ears, eyes and bite, good topline and tail, could have more angulations at back, good legs
and feet, moved a little bit short at back, good coat colour and temper.
Tornio 9.8. Michael McCarthy, Irlanti VAL, ERI2, PN2, VACA.
Lovely showy type of bitch, well shaped and well proportioned, very sweet in head, lovely shape of neck, well laid on shoulder,
beautiful bone and feet, lovely balanced length to height, moves very well, better coming and going.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja KÄY, ERI2.
2 år gammal, mycket välgående tik, bra storlek, goda proportioner, behöver lite mera självförtroende, bra huvud, önskar lite
längre hals, välkroppad, välvinklad bak, vacker päls, välvisad.
Jäljestämiskokeet:
Rovaniemi 8.6.2008 Juha Karlström VOI3, 29p
Rovaniemi 27.7.2008 Kari Pinola VOI1, 44p
Pyhäntä 17.8.2008 Juha Junkala VOI1, 47p
Rovaniemi 7.9.2008 Alf Lindblom VOI1, 42p

FINNHILL GINA DICAPRIO
FIN35704/07 s. 8.6.2007
i. Eastfarm`s Flying Daemon e. Benton No More Secrets
Näyttelyt:

Tuusniemi 23.2. Johan Juslin PEN2.
Melko hyvät rungon ääriviivat, hyvät pään linjat, hyvin kannetut korvat, oikeanmallinen rintakehä, turhan suora ylälinja, hyvä
turkki, liikkuu hyvin.
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila JUN, ERI1, PN3, VASERT.
Kaunislinjainen. feminiininen juniorinarttu, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, hyvänmallinen ja -pituinen pää, jossa sopiva
vahvuus, hyvä kaula, eturinta ja runko, turhan lyhyt ja pysty olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut, erittäin hyvä luusto ja käpälät,
oikea hännän kiinnitys, etuliikkeissä hieman löysyyttä, muuten liikkuu hyvin, oikealaatuinen karva, miellyttävä luonne.
Kajaani 13.4. Leila Kärkäs JUN, ERI1, PN3, VASERT.
Erinomainen kokonaisuus, joskin voisi vielä hieman kasvaa raajakorkeutta, ihastuttava pää ja ilme, ikäisekseen erinomainen
runko ja eturinta, hyvä takaosa, erinomainen ylälinja, olkavarsi voisi olla viistompi, hyvät liikkeet, iloinen luonne ja erinomainen
karvapeite, kirsupigmentti voisi olla tummempi.
Kuusamo 20.4. Markku Santamäki JUN, EH1.
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan hyvä, oikea ilme, vahva luusto ja hyvä runko, hyvät raajojen kulmaukset, käyttäytyy ja liikkuu
hyvin, kauniisti laitettu turkki.
Joensuu 17.5. Annukka Paloheimo JUN ERI1, PN1, SERT, VSP
Suvi-Karelia 18.5. Paula Rekiranta JUN, EH1.
Erittäin hyväntyyppinen, hieman pitkärunkoinen nuori narttu, kaunis nartun pää, hyvä ilme ja korvat, hyvä kaula, niukat
etukulmaukset, vielä hieman litteä rintakehä, vielä kovin Pentumaiset liikkeet, iloinen luonne.
Pieksämäki 7.6. Matti Tuominen JUN, ERI1, PN3, SERT.
Erinomaista tyyppiä oleva, hyväluustoinen narttu, jolla hyvä pää ja ilme, hyvä luonne, hyvä runko ja kaula, voisi olla paremmin
kulmautunut edestä, kaunis karva, voisi liikkua hieman pidemmällä askeleella, esiintyy ja esitetään hyvin.
Oulu 12.7. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska JUN, EH2.
13 months, very good type and size, good ears, eyes and bite, good tailset, topline could be better, well angulated, a little bit
straight shoulders, moves a little short behind, good coat colour and temper.
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara JUN, EH2.
Oikeat mittasuhteet omaava feminiininen narttu, hyvä luusto, mallikas nuoren nartun pää, lempeä ilme, kuono saa vielä täyttyä,
toivoisin hieman voimakkaammat kulmaukset eteen ja taakse, hyvä nuoren koiran runko, liikkuu kinnerahtaasti takaa, hyvällä
sivuaskeleella, esitetään kauniisti, kaunis karva.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia JUN, ERI4.
Quality bitch, good size and substance, well angulated front and rear, correct head, dark eyes, good temperament.
Taipumuskokeet:
Pyhäntä 10.8.2008 Tiina Karlström SPA1

FINNHILL GLAD TO SEE YOU
FIN35705/07 s. 8.6.2007
i. Eastfarm`s Flying Daemon e. Benton No More Secrets
Näyttelyt:
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin PEN1, KP, ROP-PENTU.
Erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvät pään linjat, hyvä raajaluusto, ylälinja saisi olla korostuneempi lanneosan kohdalla, hyvät
takakulmaukset, hyvä huulilinja, liikkuu hyvin.
Kajaani 13.4. Leila Kärkäs JUN, H.
Erittäin kaunis pää ja ilme, valitettavasti mittasuhteiltaan kovin matalaraajainen, toivottavasti kasvaa vielä korkeutta, hyvin
kulmautunut ja hyvä luusto, hieman lyhyt ja luisu lantio, takaliike jää kovin rungon alle, ja etuosa painuu liikkeessä, löysyyttä
kyynärpäissä, hyvä kaula ja selkälinja, erinomainen karvanlaatu, iloinen luonne.
Suvi-Karelia 18.5. Paula Rekiranta JUN, EH2.
Erittäin hyvän tyyppinen, sievä juniorinarttu, hyvä pään malli, hieman niukka otsapenger, kauniit tummat silmät, erinomainen
kaula ja lavat, vielä litteä rintakehä, kyynärpäissä löysyyttä, hyvä luusto, karvapeite ok, leveät etuliikkeet.
Mikkeli 5.7. Suncica Lazic, Serbia JUN, ERI1, PN2, SERT.
Young female, typical head, scissor bite, good topline and tail position, good chest, parallel legs, good angulation, good
movement, coat: good colour and quality.
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi JUN, EH.
Junior som värker litet långställd, kunde ha ett elegantare huvud, bra hals och front, fin bröstkorg och rygg, litet knappa vinklar
bak, rör sig ok, bra päls.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia JUN, EH.
Average type of bitch, well angulated front and rear, a little out of elbow, I would prefer less body length, not moving her best
today.

Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia JUN, EH4.
A bit long, typical head, but a little bit dempish neck, too long topline, correct shoulder angulation, but shoulder itself could be
longer, forearm also, could be presented better.

FINNHILL GOLD`N GLORY
FIN35706/07 s. 8.6.2007
i. Eastfarm`s Flying Daemon e. Benton No More Secrets
Näyttelyt:
Haukipudas 29.6. Ritva Raita JUN, H.
Pentumainen narttu, jolla vähän pitkä pää ja kookkaat korvat, hyvä purenta, raajojen kulmausten tulee olla voimakkaammat,
samoin luusto, tarvitsee paljon aikaa kehittyäkseen.

FIONA
FIN16883/05 s. 16.2.2005
i. North Maiden`s Firefly e. Rocbee Isabella
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi AVO, EH.
Riktigt bra huvud, fina ögon, bra nos och bett, bra hals och rygg, brant i korset, tillräckligt bröstkorg, bra ben, en aning långa
hasor, välskött fin päls, rör sig med tillräckligt steg, trevlig temperament.
Kajaani 13.4. Leila Kärkäs AVO, T.
Kovasti kehittymätön rintakehä, kauttaaltaan kapea, köyristää lanneosaansa, lyhyt ja luisu lantio, ylikulmautunut takaa ja kovin
niukasti edestä, aavistuksen kapea kuono ja kirsupigmentti voisi olla parempi, liikkuu kovin lyhyellä ja tehottomalla askeleella
ylälinja köyryssä, kovin epävarma käytös kehässä, hyvä karvanlaatu ja esitetään hyvin.
Seinäjoki 25.10. Blaz Kavcic, Slovenia AVO, EH3.
Good size, very nice feminine head, good neck, too short body, arched topline over the hip, too low set tail, chest too flat, good
front angulation, hind quarters kept too much under the body, not enough stretch in the movement.
Kajaani 2.11. Marjo Jaakkola AVO, H.
Feminiininen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat, hyvä ylälinja, joskin liikkeessä voisi olla
huomattavasti parempi, hieman luisu lantio, korkeahko kinner, voisi olla mittasuhteiltaan aavistuksen parempi, antaa hieman
turhan neliömäisen vaikutelman, esitetään hyvin.

HEARTBRAKER
FIN30276/07 s. 26.4.2007
i. Luckystone`s Double Trouble e. New Design`s Cayenne Pepper
Näyttelyt:
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo JUN, H.
Erittäin hyväntyyppinen 12 kk feminiininen narttu, jolla oikeat pään linjat, etuasentoiset lavat ja suora olkavarsi, hieman liian
suora ylälinja ja korkea hännän kiinnitys, eturinnan tulee vielä kehittyä, liikkuu iloisesti.

JANGAS BEAUTY OR BEAST
FIN31507/03 s.14.6.2003
i. Micarobian Harry e. Sweetie-Pie Kathy
Taipumuskokeet;
Hauho 20.7.2008 Anitta Kauppila SPA1

JANGAS BEHAVING BADLY
FIN31505/03 s.14.6.2003
i. Micarobian Harry e. Sweetie-Pie Kathy

Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO, EH.
This is a very nice bitch but would benefit from trimming, too much coat on neck, which spoils her look, good head, a little light in
eyes, good teeth, ample bone, good feet, good strong body, good angulation behind, good tail placement, moved well.

JANGAS DIMPLES
FIN52277/06 s. 17.10.2006
i. McTwister`s Wet Wet Wet e. Jangas Behaving Badly
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia NUO, EH.
A little strong in head, but good eye shape and colour, correct ear placement, good neck, plenty of body for age, good angulation
behind, correct tailset, good movement behind, front movement not so good.

JANGAS DIRTY DANCING
FIN52278/06 s. 17.10.2006
i. McTwister`s Wet Wet Wet e. Jangas Behaving Badly
Näyttelyt:
Järvenpää 28.6. Diane Fenton, Australia NUO, EH1.
Good head and expression, she lacks depth of chest and is slightly soft in topline, good rear end, correct tailset, she moves quite
well, good colour.

JANGAS DOLCE VITA
FIN52279/06 s. 17.10.2006
i. McTwister`s Wet Wet Wet e. Jangas Behaving Badly
Näyttelyt:
Sysmä 12.4. Saija Juutilainen NUO, EH1.
1,5-vuotias, hyvärunkoinen ja -luustoinen nuori narttu, hyvä pää, hieman pyöreät silmät ja voimakkaat otsaluut häiritsevät
ilmettä, hyvä purenta, huulet ja korvat, vahva kaula, hyvät kulmaukset, kaunis karvapeite, mutta selässä karvaton alue
palovamman seurauksena, ihana luonne, liikkuu hyvin, edestä kovin löysästi.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia AVO, ERI2.
Super type of bitch, lovely head and expression, well angulated both ends, compact with lovely depth, in spite of the damage on
her back, she is in full coat, moves with style and enthusiasm.
Taipumuskokeet:
Marttila 25.7.2008 Johanna Söderholm SPA1

JANGAS DUCK SOUP
FIN52280/06 s. 17.10.2006
i. McTwister`s Wet Wet Wet e. Jangas Behaving Badly
Näyttelyt:
Helsinki 24.5. Laurent Pichard, Sveitsi NUO, ERI2.
Proper breed type, 18 months, good size, proper bite, good neck, slightly straight in shoulder, excellent ribcage, slightly wrong
croup, hindquarters well musculed and well angulated, slightly narrow behind, could carry a stronger topline, nice temper.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia NUO, ERI1, PN1, SERT, ROP.
Pretty headed bitch, a little light in eyes, good teeth, good neck and shoulders, ample bone, good tight feet, good deep chest,
correct topline, which she kept on the move, good angulation behind, good tailset, balanced bitch, moved well.
Järvenpää 28.6. Diane Fenton, Australia NUO, H.
Outline of head shows a diverging muzzle but still typical of the breed, her front angulation is good, her croup is set a little flat,
lifting her rear higher than the shoulder, giving her an incorrect topline.

Jyväskylä 22.11. Saija Juutilainen AVO, EH2.
2 v, hyvärunkoinen ja -luustoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet ja kaunis ylälinja, hyvä pää ja purenta, kookkaat korvat,
tasapainoisesti, mutta niukasti kulmautunut, hyvät vahvat käpälät, erinomainen karvanlaatu, hyvät hapsutukset, valkoinen väri
rungossa voisi olla puhtaampaa, liikkuu reippaasti, mutta tänään taka-askel jää rungon alle, on hieman ujo.
Tampere 6.12. Merja Ylhäinen KÄY, EH2.
Erinomainen tyyppi, koko, mittasuhteet ja luusto, hyvä pää, pyöreät silmät, riittävä kaula, eturintaa voisi olla enemmän, hyvät
kulmaukset edessä ja takana, hyvä karva, nostaa lantiota turhan paljon liikkeessä, hieman ahtaat takaliikkeet, hyvät sivuliikkeet,
hyvä luonne.
Tottelevaisuuskokeet:
Lieto 6.1.2008 Ilkka Stén AVO0, 83p
Pirkkala 10.5.2008 Aino Juhantalo AVO3, 118p
Vantaa 18.5.2008 Marita Packalén AVO3, 116p
Helsinki 12.6.2008 Harri Laisi AVO1, 183p
Helsinki 26.6.2008 Hannele Pörsti VOI0, 164,5p
Lieto 30.7.2008 Kari Kielo VOI0, 153p
Loviisa 6.8.2008 Hannele Pörsti VOI3, 192p
Lahti 14.9.2008 Marita Packalén VOI3, 221p
Lieto 9.11.2008 Ilkka Stén VOI0, 152p

JEWELSTONE
FIN30275/07 s. 26.4.2007 i. Luckystone`s Double Trouble e. New Design`s Cayenne Pepper
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Harri Lehkonen PEN1.
Vielä kovin pieni ja pentumainen, 8 kk vanha narttu, kaunismuotoinen pää, hyvä etuosa, oikeat mittasuhteet, hieman jyrkkyyttä
lantiossa, hyvät takakulmaukset, oikeanlaatuinen turkki, esiintyy reippaasti, hieman lyhyt taka-askel, ikäänsä nähden
huolestuttavan pieni.
Parkano 2.2. Annukka Paloheimo JUN, H.
Kovin pieni, hieman siroluinen, sopusuhtainen pää, hyvä purenta, hyvin kehittynyt runko, riittävästi kulmautunut takaosa, hyvät
tiiviit käpälät, hyvä karva, vielä kovin löysä edestä, erinomainen luonne, saa vielä kasvaa.
Polvijärvi 5.4. Matti Tuominen JUN, H.
11 kk ikäinen, pienehkö, kevytluinen narttu, joka vielä vaikuttaa aivan pennulta, hyvänmuotoinen pää, köyristää lanneosaansa ja
alas kiinnittynyt häntä, liikkuu hieman lyhyellä, mutta tasapainoisella askeleella, hyvä luonne, esitetään hyvin, mutta tarvitsee
aikaa.
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara JUN, H.
Pieni ja siro narttu, antaa itsestään nuoremman vaikutelman, pitää kasvaa ja voimistua kauttaaltaan, varsin vaalea kirsu
pigmentti, sirossa päässä oikeat mittasuhteet, hyvät takakulmaukset, niukat kulmaukset edessä, niukka eturinta, vielä pentumaiset
liikkeet, voisi olla joustavammat liikkeet, tarvitsee aikaa.
Taipumuskokeet:
Elimäki 6.9.2008 Veli Nurminen SPA1
Jäljestämiskokeet:
Espoo 17.8.2008 Satu Savolainen-Pulli AVO0

KEVÄTHANGEN AIME
FIN48080/06 s. 22.9.2006
i. Rocbee Ultra Speedy e. Rocbee Thelma
Näyttelyt:
Oulu 12.7. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska NUO, EH2.
18 months, good type and size, good ears, eyes and bite, topline could be better, good tailset, could have more body and more
angulations back, moves very well, good coat, ok temper but needs more training.

KIIKURIN TSH ARWEN
FIN25049/06 s. 18.2.2006

i. Kiikurin Iowa e. Kiikurin Koh-I-Noor
Näyttelyt:
Tornio 9.8. Michael McCarthy, Irlanti AVO, EH2.
Typical in outline, very sweet in temperament, nice expression, good balanced head, well made in neck, could be better shape in
front, looses a little in topline, nice depth of ribcage, nice set of tail, moves better going than coming.

LEIWOLAN CHRISTALL
FIN48567/07 s. 10.8.2007
i. Rocbee Gentleman Kim e. Eastfarm`s Endless Light
Näyttelyt:
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila PEN2.
Hyvän tyyppinen, hieman matalaraajainen feminiininen narttuPENTU, melko hyvänmallinen feminiininen pää, hieman niukka
kaula, saisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä, kokoon nähden sopiva luusto ja runko, riittävät takakulmaukset, saisi
liikkua ryhdikkäämmin ka pitemmällä askeleella, erittäin hyvä turkinlaatu, tarvitsee vielä paljon lisää rohkeutta ja
kehätottumusta.
Oulu 12.7. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska JUN, ERI1, PN3, VASERT.
11 months, excellent type and size, good ears, eyes and bite, good angulations, legs and feet, very good body for her age, moves
very well, good coat colour and temper.
Oulu 13.7. Jos de Cuyper, Belgia JUN, EH1.
11 months old, not very sure of herself, nice, feminine head, correct teeth, little short in neck, good topline, tail low set, good
angulation in front and rear, does not really show herself, good breast in depth and ribbing, not merry on the move, difficult to
judge.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja JUN, EH.
En ung tik med bra storlek, mycket feminint huvud, bra hals, kunde vara lite mera utvecklad fram, välkroppad, önskar lite mera
benstomme, bra rörelse från sidan, välvisad.

LLAWEN SAVANNAH
FIN38622/02 s. 23.8.2002
i. Benton Hole In One e. Llawen Klothilde
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia KÄY, ERI2.
Good head, good eye shape and colour, strong neck into good shoulders, excellent body properties, good angulation at rear,
correct tailset, moving a little wide in front, but looks capable of a good days work.
Tottelevaisuuskokeet:
Helsinki 12.6.2008 Harri Laisi EVL1, 256,5p
Imatra 1.7.2008 Tommi Varis EVL- 176,5p

LLAWEN TALES OF THILDE
FIN32082/06 s. 22.5.2006
i. Hammalgårdens Rock-N-Roll e. Llawen Queen Thilde
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi NUO, ERI3.
20 månader, feminin, utmärkta proportioner och storlek, vackert välskuret huvud, fint uttryck, vacker hals och överlinje, aningen
rak i skuldra och överarm, myckert bra kropp för åldern, utmärkt förbröst, välvinklat bakställ, breda fina lår, utmärkt pälskvalitet,
rör sig med mycket bra steglängd från sidan, något löst framifrån, välpresenterad.
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia NUO, EH3.
Pretty head, good bone, a little heavy in shoulder, lovely rib, would like shorter loin for balance, good angulation, would prefer
darker colour.
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen NUO, ERI1, PN3, SERT.
Hyvän kokoinen, reippaasti esiintyvä nuori narttu, feminiininen pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja ja turkki,

liikkuu hyvällä pitkällä askeleella.
Helsinki 24.5. Laurent Pichard, Sveitsi AVO, ERI2.
Pretty picture, 2 years old, shown in good condition, good size, sweet expression, proper shoulders, moves ok, should carry a
stronger topline, excellent coat and texture.
Forssa 14.6. Marjo Jaakkola AVO, ERI1, PN1, SERT, CACIB, ROP.
Erinomainen tyyppi, feminiininen pää ja ilme, hyvä kaula, oikea ylälinja, hyvin kehittynyt eturinta, sopiva luusto, tasapainoiset
kulmaukset, liikkuu riittävällä askelpituudella, aavistuksen löysästi edestä.
Helsinki 3.8. Hannele Jokisilta AVO, ERI1, PN1, VSP.
Erinomainen tyyppi, hyvä pää, hyvä kaula, sopusuhtaisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, voimakas runko, pyöristää
ajoittain lannettaan, hyvä kaula, kaunis väri, erinomainen luonne, liikkuu riittävän vetävällä askeleella.
Porvoo 14.9. Matti Tuominen VAL, ERI2, PN2.
Erinomaista tyyppiä oleva, miellyttäväluonteinen narttu, jolla kaunismuotoinen pää, jossa silmät voisivat olla tummemmat, kaunis
kaula, miellyttävä ylälinja, kokoon sopiva raajaluusto, voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa, hyvä karvanlaatu, liikkuu
sopivalla askeleella, esitetään hyvin, toivoisin hieman täyteläisemmän rungon.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja VAL, ERI.
En championtik med härlig temperament, bra storlek, välformat huvud, mycket bra hals, välkroppad, bra ben, något platta tassar,
visar sig inte riktigt upp i dag i rörelse.
Taipumuskokeet:
Hausjärvi 2.8.2008 Tero Mettälä SPA0
Heinola 30.8.2008 Liisa Pajala SPA1

LLAWEN UPTOWN GIRL
FIN51738/07 s. 22.9.2007
i. Benchmark Jest Cymro e. Llawen Queen Thilde
Näyttelyt:
Karjaa 13.7. Merja Järnstedt JUN, EH2.
Erittäin hyväntyyppinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, kaunis ilmeikäs pää, hyvä luusto ja kulmaukset, hieman jyrkkä lantio, hyvä
turkinlaatu, iloiset mutta hieman vallattomat liikkeet, ihastuttava luonne.
Ypäjä 20.7. Maret Kärdi, Viro JUN, EH1.
Hyvin tyylikäs, rodunomaisilla mittasuhteilla, lupaava, mutta vielä aivan pentumaisesti liikkuva juniorinarttu, jolle toivoisin
tukevamman alaleuan ja selvästi pienemmät korvat, hyvä kaula ja runko, hyvä ylälinja, jossa liikkeessä hieman pehmeyttä, sopiva,
raajaluusto, hyvät kulmaukset, vielä heikot kintereet ja keinuvat takaliikkeet, oikeanlaatuinen, kirkkaanvärinen karvapeite.
Helsinki 3.8. Hannele Jokisilta JUN, EH1.
Erinomainen tyyppi, oikealinjainen pää, suurehkot korvat, hyvä kaula ja ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä runko
ikäisekseen, hyvät takakulmaukset, erinomainen karvanlaatu, hyvä luonne, takaliikkeet saisivat olla voimakkaammat, edestä
liikkuu hyvin.

LUCKYSTONE`S DESIGN OF BEAUTY
FIN40023/03 s. 25.8.2003
i. Hillpark Roller Coaster e. Doniol Canorous Lady
Näyttelyt:
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila KÄY, EH2.
Erittäin hyvän tyyppinen, hieman matalaraajainen, feminiininen narttu, jolla on hyvän mallinen pää, otsapenger voisi olla
selvempi, hieman niukasti kulmautunut, hyvä eturinta, runko ja luusto, litteät käpälät, hyvälaatuinen, hieman lyhyt karva, liikkuu
reippaasti ja ryhdikkäästi mutta takapotku saisi olla voimakkaampi, miellyttävä luonne ja esitetään kauniisti.
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen KÄY, EH2.
Pienehkö, melko tiivisrakenteinen narttu, hyvänmuotoinen pää, raajat voisivat olla hieman kulmautuneemmat sekä edessä että
takana, hyvä runko, oikeanlaatuinen karvapeite, esiintyy rauhallisesti, taka-askel saisi olla pidempi ja tehokkaampi.
Pertunmaa 5.4. Elena Ruskovaara KÄY, ERI1, PN3, VASERT.
Miellyttävä, erittäin feminiininen, tanakkarunkoinen narttu, pää on koiran kokoon nähden hieman pieni, mutta malli on erittäin
kaunis, hiukan pyöreät silmät, pysty lapa, erinomainen runko ja sopivat takakulmaukset, erittäin tasapainoinen sivuaskel,
miellyttävä esiintyminen.
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara KÄY, ERI1, PN4.
Erittäin feminiininen, hyvänmallinen, tasapainoinen narttu, kokoa voisi olla enemmänkin, kiva ilme, oikeat pään mittasuhteet,

hyvä runko ja raajat, hyvä leveys eturinnassa, hiukan kapea takaa, hyvä askelpituus ja tarpeeksi joustoa, miellyttävä käytös ja
esiintyminen.
Jaala 15.11. Raija Tammelin KÄY, EH1.
Feminiininen, vankkarunkoinen narttu, jolla kokoon nähden kevyt pää, missä alaleuka saisi olla vahvempi, lempeä ilme, hyvä
ylälinja, tilava runko, hieman kevyt luusto, lyhyt olkavarsi, takakulmauksia voisi olla enemmän, saisi liikkua pidemmällä
askeleella, kapea edestä ja takaa.

LUCKYSTONE`S ENDLESS JOY
FIN16132/06 s. 26.1.2006
i. Doniol Lion King e. Alexway`s PS To Doniol
Näyttelyt:
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara AVO, H.
Feminiininen, vielä litteärunkoinen, valkovoittoinen narttu, toivoisin pehmeämmän ilmeen ja selvemmän otsapenkereen, niukka
eturinta, vielä solakka runko, erittäin voimakkaat takakulmaukset, selvästi niukemmat kulmaukset edessä, liikkuu hiukan kankeasti
takaa, johtuu kulmauksien epätasapainoisuudesta, ok askelpituus, nyt epäpuhdasta ravia, esitetään kauniisti, miellyttävä käytös.

LUCKYSTONE`S ESPECIAL JEWEL
FIN16133/06 s. 26.1.2006
i. Doniol Lion King e. Alexway`s PS To Doniol
Näyttelyt:
Parkano 2.2. Annukka Paloheimo KÄY, EH2.
Erittäin leveästi ja löysästi edestä liikkuva, erinomainen takaosa, kuono voisi olla kuivempi, hyvä kaula ja raajaluusto,
erinomainen karva, liikkeet pudottavat palkintosijaa.
Valkeala 1.3. Markku Santamäki AVO, ERI1, PN1, SERT, ROP, FIN MVA.
Oikeat rungon mittasuhteet ja hyvät linjat, hyvä pää, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, rennot, hyvät liikkeet, käyttäytyy
iloisesti ja luottavaisesti.
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila VAL, EH2.
Erittäin hyvän tyyppinen, hieman matalaraajainen narttu, jolla on hyvänmallinen feminiininen pää, otsapenger voisi olla
voimakkaampi, hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä luusto ja rungon syvyys, hieman niukasti kulmautunut ja kinner saisi olla
vahvempi, oikeanlaatuinen turkki, liikkuu ryhdikkäästi, saisi olla jäntevämmässä kunnossa, miellyttävä luonne.
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen VAL, ERI1, PN1, CACIB, ROP.
Hyvänkokoinen, tyylikäs narttu, feminiininen pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja ja turkki, oikeat mittasuhteet,
liikkuu hyvällä pitkällä askeleella.
Forssa 14.6. Marjo Jaakkola VAL, ERI1, PN2, VACA.
Erinomainen tyyppi, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta saisi olla selvempi, sopiva luusto, hyvät rungon
mittasuhteet, kohtalaisesti kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta turhan leveästi edestä, voisi olla
aavistuksen kevyemmässä kunnossa.
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara VAL, ERI1, PN3.
Oikeat linjat omaava, hyväkuntoinen narttu, oikeat mittasuhteet, hyvä nartun pää, ilme voisi olla lempeämpi, hyvä luusto, runko ja
kaula, hyvät takakulmaukset, liikkuu hieman leveästi edestä, sopiva askelpituus.
Jaala 15.11. Raija Tammelin VAL, ERI1, PN1, ROP.
Feminiininen, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen hymyilevä pää, jossa saisi olla voimakkaampi otsapenger, oikea ylälinja, joskin
pehmeyttä selässä, lapa saisi olla viistompi ja olkavarsi pitempi, hyvä, rintakehä, luisu lantio, sopiva luusto, liikkuu hyvin, joskin
kapeasti takaa ja leveästi edestä, miellyttävä luonne.
Tottelevaisuuskokeet:
Helsinki 12.6.2008 Harri Laisi ALO1 183p
Kristiinankaupunki 6.8.2008 ALO1 161p
Lahti 14.9.2008 ALO1, 184p, TK1

MAGICSTREAM`S HULABALOO BALAI
FIN33801/06 s. 4.6.2006
i. Rocbee King Of The Hill e. Magicstream`s Florafelicia

Näyttelyt:
Raahe 7.6. Merja Ylhäinen AVO, ERI1, PN1, SERT, ROP.
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät mittasuhteet, hyvä luusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, kaunis pää ja ilme, hyvät silmät ja
korvat, kaunis pitkä kaula, hyvä rintakehä, liikkuu erittäin hyvin, erinomainen ylälinja, erinomainen turkin laatu, käyttäytyy
erittäin mukavasti.
Oulu 13.7. Jos de Cuyper, Belgia AVO, ERI1, PN2, SERT.
Good type, nice, feminine head, excellent neck, good topline, good setting of tail, could have better angulation in front, little
narrow in front, good breast, long in loins, good bone, moves with a merry tail, but shows a weakness in topline.
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara AVO, ERI2, PN2, VASERT, VACA.
Erittäin kauniin mallinen, linjakas, melko ronski kokonaisuus, hyvä pituus päässä, kaunis ilme, hyvät tasapainoiset raajat ja
sopiva runko, reipas liikkuja, hyvä askellus, erinomainen karva.
Taipumuskokeet:
Pyhäntä 10.8.2008 Juha Karlström SPA0

MAWREDD NOS DA
FIN44603/96 s. 8.11.1996
i. Weslave Red Admiral e. Mawredd Jiwbili
Näyttelyt:
Helsinki 24.5. Laurent Pichard, Sveitsi VET, ERI1, ROP-VET.
Shown in good condition, moving very well, 11 years, excellent bred type, nice eyes, proper body, keeping a strong topline,
slightly open feet, happy temper, correct mover.

MAWREDD PRYDFERTH
FIN23878/99 s. 23.4.1999
i. Weslave Red Admiral e. Mawredd Claerwyn
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi VET, ERI1, PN4, ROP-VET.
Fin veterantik i full kondition, feminint bra huvud, bra uttryck, stark bra rygg, mycket bra bröstkorg, tillräckliga vinklar för att ger
effektiv steg, bra päls, utmärkt temperament.
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia VET, ERI1, ROP-VET.
Good type, balanced outline, a little strong in head, pleasing neck and shoulder, well-ribbed body, moved soundly.

MAWREDD TARADR Y COED
FIN47677/03 s. 5.11.2003
i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi KÄY, EH1.
4 år, utmärkt storlek, elegant tik, vackert uttryck, en aning tunn i nospartiet, vacker hals och överlinje, aningen rak i skuldra och
överarm, bra kropp, ben och tassar, välvinklad bak med fina lår, mycket bra pälskvalitet, rör sig med bra steglängd från sidan och
fin resning, välpresenterad.
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia KÄY, ERI1.
Pleasing over all, balance and type, feminine head, good ribs and depth in body, would prefer more hindangulation, sound, steady
mover.
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen KÄY, H.
Pienehkö, vahvarunkoinen, melko lyhytlinjainen narttu, pää voisi olla hieman pidempi, samoin kaula, raajat voisivat olla
enemmän kulmautuneet, oikeanlaatuinen turkki, esiintyy rauhallisesti, voisi liikkua pidemmällä askeleella edestä ja takaa.
Sysmä 12.4. Saija Juutilainen KÄY, ERI1, PN1, SERT, ROP, RYP4.
4-vuotias, tiivisrunkoinen, mittasuhteiltaan miellyttävä narttu, hyvin kaunis pää ja ilme, hyvät korvat ja purenta, kaunis kaula ja
ylälinja, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja liikkeet tiiviimmät kyynärpäistä, muuten liikkuu kauniisti, hyvä karvanlaatu ja
väri, hyvä luonne.

Jyväskylä 19.4. Lisbeth Campbell, Norja KÄY, EH1.
Feminine, small bitch, nice head and eye, good neck, good shoulder, a little steep in upper arm, good feet, very good body
proportions, would like better angulation behind, hind movement could be stronger, good in front, good coat, well presented.
Helsinki 24.5. Laurent Pichard, Sveitsi KÄY, ERI2, PN4.
Proper breed type, 4,5 years, feminine all over, very stylish, pretty head, good expression, correct mover, nice temper, could have
a little more power from the hindquarters.
Joutseno 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY, ERI2, PN2, VASERT.
Nice female, good condition and proportions, feminine head, good body, strong enough back, correct tail, medium angulated,
good movements.
Järvenpää 28.6. Diane Fenton, Australia KÄY, ERI1, PN1, SERT, VSP, FIN MVA.
Very typical of the breed with excellent body proportions and angulations, in good physical condition, she moved with width and
drive, she has good feet and her coat colour is good.
Mäntsälä/Järvenpää 29.6. Leila Kärkäs KÄY, ERI1, PN1, ROP.
Ihastuttava pää ja ilme, hyvät mittasuhteet, hieman niukasti kulmautunut etuosa, hyvä takaosa, hyvä leveä reisi, vankka runko,
sopiva eturinta, liikkuu melko hyvällä askelpituudella, yhdensuuntaisesti edestä ja takaa, hyvä ylälinja, hyvä karvapeite ja
miellyttävä luonne.
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi KÄY, EH1.
Söt tik, feminint huvud som kunde ha ett bättre utfyllt nosparti, fin hals, knappt vinklat fram, kunde ha litet mer benstomme, bra
kropp och rygg, bra bakställ, rör sig trevligt, inte i bästa pälskondition.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia KÄY, ERI1.
Lovely, feminine type of bitch, correct body shape, well angulated forequarters and moderately in rear, firm topline and lovely
head, happy temperament, sound mover.
Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia KÄY, EH2.
Moderate strength, medium bones, a bit light muzzle, chest must develop better, quite correct angulations at rear.
Jyväskylä 22.11. Saija Juutilainen KÄY, EH1.
5 v, hyvärunkoinen ja -luustoinen narttu, joka mittasuhteiltaan tekee hieman neliömäisen vaikutelman johtuen liian jyrkästä
lantiosta, narttumainen pää, hyvä purenta, kookkaat korvat, niukasti kulmautunut, hyvä karvanlaatu, hyvät hapsut, erinomainen
luonne, liikkuu yhdensuuntaisesti sopivalla askelpituudella, liikkeessä voisi olla enemmän voimaa.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja KÄY, EH.
Mycket feminint tik, kunde ha mera vinklar fram och bak, feminint huvud, mycket bra kropp, bra ben, utmärkta tassar, gör ett
något för kompakt intryck, bra rörelse, välvisad.

MAWREDD TES
FIN47675/03 s. 5.11.2003
i. Hillpark Roller Coaster e. Mawredd Nos Da
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi KÄY, T.
Feminin med bra skalle och nosparti, bra bett, fin hals, bra rygg, kort i korset, borde vara bättre vinklad i knä och has, lite grund i
bröstet, både står och går i underställda bakben, tåar ut, blank och fin i pälsen, snäll.
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia KÄY, EH3.
Feminine head, too rounded eyes, a little straight in shoulder and upper arm, which affects her front movement, good rib, a little
out of coat, nice hind movement.
Järvenpää 28.6. Diane Fenton, Australia KÄY, EH2.
Her head is of a different style than the the others of the day, but it`s typical of the Welsh springer, her angulation is excellent, her
movement shows width and drive, her front feet could be better knuckled, her coat colour is good.
Mäntsälä/Järvenpää 29.6. Leila Kärkäs KÄY, EH2.
Keskikokoa pienempi, kevytluustoinen narttu, jolla hieman pieni pää suhteessa kokonaisuuteen, pään muoto hyvä, hieman
pyöreyttä silmissä, koirassa saisi olla enemmän ulottuvuutta, hieman lyhyt ja luisu lantio, niukat kulmaukset, rinnan syvyys ei
riittävä, eturinta puuttuu, hyvä karvanlaatu, miellyttävä luonne.

MAWREDD UNPLYGRWYDD
FIN21532/06 s. 11.3.2006
i. Julita Royal Reveller e. Mawredd Rhosyn
Näyttelyt:
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia KÄY, EH4.

Strong-headed bitch, a little masculine, would like better bite, good bone, heavy in shoulders, good ribs, movement not very good,
very well handled.
Helsinki 24.5. Laurent Pichard, Sveitsi AVO, H.
Good size, soft expression, strong red markings, slightly large ears, proper shoulders, good bone, would prefer more white,
correct hindquarters, could be a little happier and outgoing.
Järvenpää 28.6. Diane Fenton, Australia AVO, H.
Head is untypical fos this breed, with slightly overshot bite, she is a little long in body and did not mover very well in the ring, a
little overweight.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia KÄY, H.
Heavier style of bitch, average type, teeth show a level bite, I would prefer shorter body, could be happier in temperament.
Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia KÄY, EH1.
A bit heavy, elegant neck, quite strong topline, deep and broad chest, open angulation in the shoulder, quite correct angulation at
rear, excellent presentation and best handler all over the world.

MELODY
FIN24998/04 s. 31.3.2004
i. Twigle Infinity e. Alexway`s Lola
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi AVO, ERI2, VASERT.
Fina proportioner, bra tikhuvud med fint uttryck, bra nos och bett, bra hals, rygg och bröst, välställda ben, bra rörelser, bra päls,
härlig temperament.
Kiuruvesi 19.4. Soile Bister AVO, EH3.
Hyväluustoinen ja -runkoinen, feminiininen narttu, jolle toivoisin tyylikkäämmän ylälinjan, toivoisin puhdaspiirteisemmän pään ja
paremman ilmeen, hieman lyhyt kaula, hyvä takaosa, karvapeite ei tänään parhaimmillaan, liikkuu hyvin, hyvä luonne.

MILFEDDYG LAFANT
FIN16677/05 s. 16.2.2005
i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth
Näyttelyt:
Valkeala 1.3. Markku Santamäki KÄY, ERI1, PN2, VASERT.
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan erittäin hyvä, hyvä pää, riittävän tiiviit huulet, käpälät tulisi olla korkeammat, hieman luisu
lantio, käyttäytyy ja liikkuu hyvin.
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen KÄY, ERI1.
Melko kookas, iloisesti esiintyvä narttu, hyvänmuotoinen pää, melko hyvin kulmautuneet raajat, hieman litteät käpälät, hyvä
ylälinja ja runko, hieman kihartuva turkki, liikkuu hyvällä askeleella.
Valkeala 3.5. Soile Bister KÄY, EH1.
Hyväluustoinen, feminiininen narttu, jolla voisi olla tyylikkäämpi ylälinja, hyvä pään pituus ja muoto, kallo voisi olla hieman
vahvempi, niukasti kulmautunut edestä ja eturinta saisi olla täyttyneempi, hyvä takaosa, hyvä karva, liikkuu yhdensuuntaisesti,
mutta takaraajan työntö saisi olla voimakkaampi, hyvä luonne.
Hamina 25.5. Eeva Rautala KÄY, ERI1, PN3, SERT.
Sopivan kokoinen narttu, hyvä tyyppi, pää on feminiininen, mutta kuono-osaltaan hieman suippo, hyvä kaula ja selkä, rintakehä
on syvä, voisi olla hieman kaarevampi kyljistään, riittävä luusto, saisi olla paremmin kulmautunut edestä, takakulmaukset ok,
litteät käpälät, hyvä luonne, hyvät takaliikkeet, etuaskel riittävä.
Joutseno 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia KÄY, ERI1, PN1, SERT, ROP.
Nice female, good condition and proportions, feminine head, good body, correct topline, medium angulated, moves very well.
Mikkeli 23.8. Markku Santamäki KÄY, ERI1, PN4.
Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikein rakentunut, hyvä pää ja oikea huulilinja, sopusuhtainen luusto, riittävästi
kulmautuneet raajat, hyvät liikkeet, käyttäytyy hyvin, hyvä väritys.
Luumäki 31.8. Elena Ruskovaara KÄY, ERI1, PN1, SERT, ROP, FIN MVA.
Erinomainen tyyppi, jäntevä, oikealla tavalla vahva narttu, mallikas runko ja kauniit linjat, hyvin kaunis nartun pää, kaunis
hymyilevä huulilinja, hyvin kaunis ilme, hyvät takakulmaukset, etukulmaukset voisivat olla voimakkaammat, tarpeeksi kaulaa,
liikkuu hyvin yhdensuuntaisesti takaa, hyvä voima takaosassa, etuaskel voisi ulottua hieman pidemmälle, todella kauniit liikkeet.

MILFEDDYG LLEBAN
FIN16681/05 s. 16.2.2005
i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth
Näyttelyt:
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen AVO, ERI1.
Tyylikäs, ryhdikäs, iloisesti esiintyvä narttu, miellyttävä pää, hyvin kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet, rodunomainen
ylälinja, hieman kihartuva turkki, liikkuu pitkällä askeleella.
Luonnetesti:
Imatra 28.6.2008 Jorma Lankinen & Sami Heikkilä LTE0, 0p

MILFEDDYG LLEWPART
FIN16680/05 s. 16.2.2005
i. Twigle Infinity e. Milfeddyg Geneth
Näyttelyt:
Lahti 27.4. Paavo Mattila VAL, ERI2.
Sopusuhtainen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää, otsapengertä voisi olla hieman enemmän, kaunis kaula,
erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja ja raajat, hyvä karvapeite ja liikkeet, miellyttävä käytös.

MILFEDDYG NADOLIG
FIN13493/07 s. 6.1.2007
i. Luckystone`s Double Trouble e. Milfeddyg Gwisgi
Näyttelyt:
Vaasa 26.4. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN, H.
Feminin, för åldern utmärkt huvud och uttryck, god hals, goda proportioner, tillräckligt bröstparti, goda vinklar, välställda ben,
rör sig något instabilt fram, bra bak, sjunker något i fronten i rörelsen, skulle vara betydligt mer självsäker.

MILFEDDYG NATURIOL
FIN13496/07 s. 6.1.2007
i. Luckystone`s Double Trouble e. Milfeddyg Gwisgi
Näyttelyt:
Lappenranta 23.3. Harri Lehkonen JUN, EH1.
Hyvänkokoinen, vielä kesken kehityksen oleva, reipas nuori narttu, miellyttävä pää, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, kaunis
ylälinja, rungon tulee vahvistua, oikeanlaatuinen, vielä lyhyt karvapeite, terveet liikkeet, tarvitsee aikaa.

MILFEDDYG NEFOLAIDD
FIN13494/07 s. 6.1.2007
i. Luckystone`s Double Trouble e. Milfeddyg Gwisgi
Näyttelyt:
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin JUN, ERI1, PN2, SERT.
Sopivan kokoinen, oikeanmallinen narttu, jolla ujo luonne, kaunis huulilinja, hyvä kaula ja säkälinja, hyvä raajaluusto,
erinomainen ylälinja, hyvät sivuliikkeet.
Lappenranta 23.3. Harri Lehkonen JUN, EH2.
Vielä kesken kehityksen oleva , hyvänkokoinen, reippaasti esiintyvä nuori narttu, kaunismuotoinen pää, hyvät lavat, kaunis
ylälinja, oikeat mittasuhteet rungossa, jonka tulee vahvistua, takaosa voisi olla hieman voimakkaammin kulmautunut, lyhyt, mutta
hyvänlaatuinen turkki, vielä hieman pentumaiset liikkeet, tarvitsee aikaa.
Joensuu 17.5. Annukka Paloheimo JUN EH2
Taipumuskokeet:

Nilsiä 31.8.2008 Jaana Heiskari SPA1

MILFEDDYG NOS DA
FIN13495/07 s. 6.1.2007
i. Luckystone`s Double Trouble e. Milfeddyg Gwisgi
Näyttelyt:
Valkeala 1.3. Markku Santamäki JUN, EH1.
Pienehkö, erittäin viehättäväilmeinen pää, hyvä ylälinja, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, rintakehän tulee vielä kehittyä,
hieman hirvittää, mutta käyttäytyy mallikelpoisesti, kaikkea hyvää hänelle.

MILFEDDYG ORAD
FIN40108/07 s. 20.6.2007
i. Dirlian Quack Quack e. Milfeddyg Geneth
Näyttelyt:
Luumäki 31.8. Elena Ruskovaara JUN, EH3.
Erittäin feminiininen, vielä rungoltaan siro, reippaasti käyttäytyvä narttu, levollinen ilme, silmät voisivat olla tummemmat, hyvät
kallon ja kuonon väliset suhteet, tarpeeksi kaulaa, rintakehä vielä litteä, lanne tosi hoikka, sopivat takakulmaukset, etukulmaukset
voisivat olla voimakkaammat, yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, sivuaskeleessa voisi olla enemmän ulottuvuutta, köyristää
ajoittain lannetta liikkeessä ja seistessä, tarvitsee aikaa.

MILFEDDYG ORGANYDD
FIN40113/07 s. 20.6.2007
i. Dirlian Quack Quack e. Milfeddyg Geneth
Näyttelyt:
Valkeala 1.3. Tiina Illukka PEN1, KP, ROP-PENTU.
Tyylikäs, laadukas pentu, kaunis feminiininen pää, erinomainen kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset ja luusto, ikäisekseen sopiva
runko, liikkuu hyvin, lupaava.
Lappenranta 23.3. Harri Lehkonen JUN, EH3.
Vielä kesken kehityksen oleva, reippaasti esiintyvä nuori narttu, kaunismuotoinen pää, hyvin kulmautuneet raajat, rodunomainen
ylälinja, oikeat mittasuhteet rungossa, jonka tulee vahvistua, oikeanlaatuinen turkki, vielä pentumaiset liikkeet, tarvitsee aikaa.
Joutseno 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia JUN, EH2.
Nice female, very feminine, could be a little bit stronger, correct proportions, feminine head, well angulated, needs more chest and
body, correct tail, moves very well.
Luumäki 31.8. Elena Ruskovaara JUN, EH2.
Hyvin feminiininen, sopivaluustoinen, nätisti rakentunut narttu, hyvin feminiininen pää, tarpeeksi tummat silmät, kuono saa
täyttyä, keskivoimakkaat raajojen kulmaukset, hyvä rintakehän malli, liikkuu hyvin kauniisti ja yhdensuuntaisesti takaa, hyvä
askelpituus, mutta liikkeet, saavat tulla voimakkaammiksi, miellyttävä luonne.
Taipumuskokeet:
Miehikkälä 19.7.2008 Kati Huovila SPA1

MILFEDDYG ORNEST
FIN40110/07 s. 20.6.2007
i. Dirlian Quack Quack e. Milfeddyg Geneth
Taipumuskokeet:
Miehikkälä 19.7.2008 Meerit Kuparinen SPA0
Elimäki 6.9.2008 Veli Nurminen SPA1

MILFEDDYG OSGO
FIN40111/07 s. 20.6.2007

i. Dirlian Quack Quack e. Milfeddyg Geneth
Näyttelyt:
Valkeala 1.3. Tiina Illukka PEN2.
Erittäin hyvä rotutyyppi, melko voimakas pää, hyvä kaula ja ylälinja, erittäin hyvin kulmautunut, vahva luusto, sopiva rinnan
syvyys, liikkuu hyvin.
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen JUN, EH4.
Vielä kesken kehityksen oleva, hyvänkokoinen, hieman kevytrakenteinen narttu, melko hyvä pää, riittävästi kulmautuneet raajat,
rungon tulee vielä vahvistua, lyhyt, mutta oikeanlaatuinen turkki, esiintyy rauhallisesti, vielä kovin pentumaiset liikkeet.
Valkeala 3.5. Soile Bister JUN, H.
Sopivan kokoinen, riittäväluustoinen, vielä kovin kesken oleva narttu, jolle toivoisin hieman tyylikkäämmän ylälinjan, hyvä pään
pituus ja muoto, niukasti kulmautunut edestä, puutteellinen eturinta, vielä kovin litteä runko, hyvät takakulmaukset, lupaava
karva, pitkät etukäpälät, saisi liikkua maatavoittavammin, hyvä luonne.
Hamina 25.5. Eeva Rautala JUN, EH1.
Hyvän tyyppinen nuori narttu, feminiininen pää, mutta toivoisin paremman ilmeen, kaula voisi olla hieman pitempi, hyvin
kehittynyt rintakehä, riittävä luusto ja hyvät takakulmaukset, hieman etuasentoiset lapa ja olkavarsi, etuaskel voisi olla hieman
pitempi, hyvä luonne.
Joutseno 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia JUN, EH1.
Feminine female, very happy temperament, needs ring training, feminine head, could have stronger body, medium angulations,
happy tail, good movements.
Taipumuskokeet;
Miehikkälä 19.7.2008 Meerit Kuparinen SPA0
Elimäki 6.9.2008 Veli Nurminen SPA0

NEW DESIGN’S QUEENOFPARADISE
FIN38882/05 s. 17.6.2005
i. Rocbee Ultra Speedy e. New Design’s All My Life
Taipumuskokeet:
Petäjävesi 9.8.2008 Risto Janné SPA1

NORTH MAIDEN`S GLAMOURESS
FIN17741/02 s. 16.2.2002
i. Rocbee Niles Smiles e. North Maiden`s Citronelle
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi AVO, H.
Stor, rejäl med bra skalle men lite långt och tunnt nosparti, bra bett, bra hals, rygg och bröst, lite tunna ben till storlek, rör sig
intåad fram och ganska höga benlyft, bra bak, ej i bästa päls, mycket trevlig temperament.
Suolahti 17.5. Saija Juutilainen AVO, EVA.
5-vuotias, voimakasrunkoinen, hyväluustoinen, kaunislinjainen narttu, jolla hyvin tyylikäs, jo hieman kapealinjainen pää, kaunis
ilme, hyvä purenta, kookkaat korvat, saisi olla tiiviimmässä kunnossa, hieman painuneet ranteet, hyvä karvanlaatu ja väri, liikkuu
hieman raskaasti, kovin löysästi edestä ja ontuu etujalkaansa, mukava luonne.
Raahe 7.6. Merja Ylhäinen AVO, EH2.
Erittäin hyväntyyppinen, hyvät mittasuhteet, hieman kevyt raajaluusto, litteät käpälät, hyvä pää ja ilme, hyvät silmät ja korvat,
kaunis pitkä kaula, riittävät etukulmaukset ja eturinta, hieman kapea, mutta pitkä rintakehä, hyvät takakulmaukset ja leveä reisi,
nostelee etujalkojaan liikkeessä, hyvät sivuliikkeet, hyvä turkki ja väri, käyttäytyy hyvin.
Haukipudas 29.6. Ritva Raita AVO, ERI1, PN1, SERT, ROP.
Erinomaista tyyppiä oleva, 5-vuotias narttu, joka liikkuu hyvin, hyvä ilmeikäs pää, hyvä purenta ja korvat, hyvin kulmautunut sekä
edestä että takaa, liikkuu kaikin puolin hyvin.
Oulu 12.7. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska AVO, ERI1, PN2, SERT, VACA.
5 years, excellent type and size, very good ears, eyes and bite, good topline and tail, very good body, good angulations, legs and
feet, moves very well, good coat colour and temper.
Oulu 13.7. Jos de Cuyper, Belgia AVO, EH2.
Good type, snippy in head, stop could be more pronounced, small in front, good neck and topline, good breast, too long in loins,
needs more angulation in front and back end, he`s not merry, moves narrow behind, could move with power.

NORTH MAIDEN`S GRACE KELLY
FIN17745/02 s. 16.2.2002
i. Rocbee Niles Smiles e. North Maiden`s Citronelle
Näyttelyt:
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin AVO, H.
Tynnyrimäinen rintakehä, kaunis huulilinja, syvä kallo-osa, turhan suora ylälinja lanneosan kohdalla, hyvä raajaluusto,
lihaksikas reisi, turkki ei kunnossa, melko hyvät sivuliikkeet.

NUORAN AFFABLE BRIGHT
FIN39273/08 s. 1.6.2008
i. Benchmark Jest Cymro e. Donzara Dorisday
Näyttelyt:
Helsinki 30.11. Teija Salmi-Aalto PEN1, KP, ROP-PENTU.
5 kk vanha narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet ja vahvuus, kaunisilmeinen nartun pää, hyvät silmät, hyvä kaula ja ylälinja,
aavistuksen etuasentoiset lavat, ikäisekseen hyvä runko, riittävästi ja tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luuston
vahvuus, kauniit käpälät, liikkuu riittävällä askelpituudella yhdensuuntaisesti takaa, edestä tässä vaiheessa vielä löysästi ja
leveästi, mukava rodunomainen olemus ja luonne, hyvä väri.

OLEAGINOUS SUPREME LOVE
FIN16938/05 s. 11.2.2005
i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee Eternal Love
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi AVO, H.
Rejäl tik med bra proportioner, bra skalle och nos men lite väl mycket läppar, bra bett, bra hals och rygg, tillräcklig förbröst och
bröstkorg, bra ben, bra sidorörelser, men tåar in framifrån, bra päls, mycket bra temperament.
Seinäjoki 25.10. Blaz Kavcic, Slovenia AVO, ERI2.
Very big stronger head, long neck, longer and not completely firm at loins, enough balance in movement.

POCAHONTAS
FIN39604/06 s. 17.7.2006
i. Hammalgårdens Collin Collection e. Rocbee Westend Girl
Näyttelyt:
Helsinki 6.9. Ann-Christin Johansson, Ruotsi AVO, H.
Very nice head, a little round eyes, beautiful neck, needs to mature a lot in body and forechest, but also in character, good bones,
moves nicely.

RED FELLOW’S AMAZING ROSE
FIN31518/06 s.7.6.2006
i. Hammalgårdens Don’t Forget Me e. Twigle Ivory Girl
Taipumuskokeet;
Mikkeli 9.8.2008 Riitta Vilkman SPA0

ROCBEE BEAUBELLE
FIN21646/07 s. 6.3.2007
i. Rocbee Ambassador e. Hammalgårdens Sweet And Sour

Näyttelyt:
Lestijärvi 5.4. Markku Santamäki JUN, H.
Liian matalaraajainen, ilmeikäs pää, hyvä kaula, vahva runko, hyvät raajojen kulmaukset, liikkuu reippaasti, muttei kanna itseään
kunnolla.
Oulu 12.7. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska NUO, ERI1, PN4.
16 months, very good type and size, good ears, eyes and bite, very good topline, tail and body, moves very well when she will,
good coat colour and temper.
Oulu 13.7. Jos de Cuyper, Belgia NUO, EH1.
16 months old, nice type, not very merry, beautiful, feminine head, good neck and topline, good angulations in fore- and hind
quarters, little long in loins, good ribbing and bone, not merry on the move.
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi JUN, EH.
Liten och söt tik, trevligt huvud, fin hals, välkonstruerad, utmärkt kropp, bra rygg i stående, bra bakställ, borde röra sig mer
effektivt och visa litet mera glädje, mycket söt i stående.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia JUN, ERI3.
Feminine bitch, good fore quarters, I would prefer shorter hocks in hind quarters, over all good type, lovely head and eyes, good
reach of neck.

ROCBEE CALAMITY JANE
FIN44417/04 s. 4.9.2004
i. Don`s Fly Me To The Moon e. Boniton De Luxe
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi AVO, ERI4.
Feminint, sött ansikte, bra nos och bett, fin överlinje, lite grund i förbröstet och aning lör i överarmen gör att hon är vid i fronten,
mycket bra sidorörelse, fast och fin i muskulaturen, bra temperament, bra päls.

ROCBEE DESDEMONA
FIN21636/07 s. 18.4.2007
i. Rocbee Ursus e. Rocbee Sound Of Music
Näyttelyt:
Kajaani 2.11. Marjo Jaakkola NUO, EH1.
Erittäin hyvän tyyppinen, erittäin feminiininen, sievä pää, jossa riittävävahvuus, hyvä kaula, eturinnan tulee vielä kehittyä, sopiva
luusto, runko tarvitsee aikaa, kohtalaisesti kulmautunut, tarvitsee kehätottumusta, saisi esiintyä vapaammin, liikkuu hyvällä
askeleella.

ROCBEE ELIZABETH
FIN26122/07 s. 12.4.2007
i. Boniton High Hopes e. Rocbee New Look
Näyttelyt:
Seinäjoki 25.10. Blaz Kavcic, Slovenia NUO, EH1.
Small bitch, not yet comfortable in the ring, a bit smaller feminine head, lighter eye pigmentation, topline is not yet firm enough,
good front angulation, a bit open behind, movement is not yet balanced enough.

ROCBEE ELLEN
FIN26121/07 s. 12.4.2007
i. Boniton High Hopes e. Rocbee New Look
Näyttelyt:
Lahti 27.4. Paavo Mattila JUN, H.
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, hieman kevyt kuono, kallolinja saisi olla parempi, hyvä kaula, hyvä runko, kyynärpäissä hieman
löysyyttä, riittävät takakulmaukset, hyvä karva, voisi liikkua tehokkaammin, miellyttävä käytös.

ROCBEE EVIVA ESPANJA
FIN47374/04 s. 3.10.2004
i. North Maiden`s Firefly e. Twigle Gift To Mama
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi VAL, ERI2.
Feminin, bra huvud, välformad nosparti och bra bett, fin hals, kunde vara lite fastare i ryggen, bra bröst, ben och vinklar, rör sig
med mycket bra steglängd, välskött fin päls, utmärkt temperament.
Oulu 12.7. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska VAL, ERI1, PN1, CACIB, ROP.
3 years, excellent type and size, good ears, eyes and bite, good topline and tail, very good angulations, legs and feet, very good
moving, good coat colour and temper.
Oulu 13.7. Jos de Cuyper, Belgia VAL, ERI1, PN1, VSP.
3 years old, nice type, good head, stop could be more pronounced, good neck and topline, good tailset, going for the croup, good
angulation, good breast with good ribbing, straight forelegs, good bone, moves not with merry tail.

ROCBEE GRAZIELLA
FIN40787/07 s. 27.6.2007
i. Rocbee King Of The Hill e. Rocbee Juliana
Näyttelyt:
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila PEN1.
Erittäin hyväntyyppinen, feminiininen, narttuPENTU, jolla on hyvät mittasuhteet, feminiininen, hyvä pää, jossa sopiva pituus,
hyvä kaula, hieman niukasti kulmautunut, ikäisekseen riittävä runko, keskivahva luusto, turhan lyhyt lantio, liikkuu ryhdikkäästi ja
iloisesti, mutta askel voisi olla pidempi ja joustavampi, hyvä karva ja miellyttävä luonne.
Kiuruvesi 19.4. Soile Bister JUN, H.
Kaunisluustoinen, hieman siroluustoinen, feminiininen narttu, pää voisi olla vieläkin puhdaspiirteisempi, hyvät kulmaukset,
"teinitytön runko", tänään kovin karvaton, liikkuu hyvin, ikä tuonee lisää varmuutta esiintymiseen.

ROCBEE ISABELLA
FIN30425/02 s. 25.6.2002
i. Rocbee Silvery Moon e. Boniton Gaya
Näyttelyt:
Seinäjoki 25.10. Blaz Kavcic, Slovenia VAL, ERI1, PN1, CACIB, VSP.
Excellent type, good size, very nice head and expression, excellent neck, topline and body, good angulation, shows her quality in
the movement.
Kajaani 2.11. Marjo Jaakkola VAL, ERI2, PN2.
Kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, hyvin kehittynyt runko, voisi olla paremmin
kulmautunut edestä ja takaa, tulee edukseen liikkeessä.

ROCBEE KIND OF TASTY
FIN51210/07 s. 5.9.2007
i. Rocbee Keep Hope Up e. Rocbee Only You
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia PEN4.
Overall a good type of puppy, correct eye colour, good neck and shoulders, good depth of body, correct angulation, carries her
tail a little high, needs a lot more practice.
Helsinki 6.9. Ann-Christin Johansson, Ruotsi JUN, EH2.
Nice head and expression, good neck and topline, nice body, well angulated, moves nicely but needs a little bit more ring training.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja JUN, ERI.
Mycket glad och livlig tik, visar sig inte sin bästa, men bra rörelse, trevligt huvud, mycket bra hals, utmärkta tassar, välvisad.

ROCBEE KIR ROYAL
FIN30544/05 s. 22.5.2005
i. Rocbee Niles Smiles e. Rocbee Danielle
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi VAL, ERI1, PN3.
Bra skalle, aning tunnt nosparti och bra bett, fina ögon, bra överlinje, lite grund i bröstet, bra ben och rörelser, välskött fin päls,
utmärkt temperament.
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila VAL, ERI1, PN1, ROP.
Kaunislinjainen narttu, erinomaista tyyppiä, oikeat mittasuhteet, feminiininen, oikeanpituinen pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula
ja ylälinja, sopusuhtaisesti kulmautunut, hyvä rungon syvyys ja sopiva luusto, hieman litteät käpälät, liikkuu vapaalla, kauniilla
askeleella ryhdikkäästi, miellyttävä luonne, esiintyy ja esitetään kauniisti.
Jäljestämiskokeet:
Rovaniemi 7.9.2008 Alf Lindblom VOI0

ROCBEE LEAH
FIN14465/08 s. 29.12.2007
i. Rocbee Keep Hope Up e. Kiikurin Tsh Arwen
Näyttelyt:
Kajaani 2.11. Marjo Jaakkola JUN, EH1.
Feminiininen, hyvä pää, joskin aavistuksen leveä kallo-osa, hyvä kaula, eturinnan tulee vielä kehittyä, sopiva luusto, riittävät
kulmaukset, erinomainen runko ikäisekseen, tarvitsee kehätottumusta, liikkuu hyvin halutessaan, ansaitsisi kunniapalkinnon.

ROCBEE MARYANNA
FIN14457/08 s. 6.1.2008
i. Rocbee Pegasus e. Rocbee Amiable
Näyttelyt:
Saarijärvi 10.8. Sheila Polk, Yhdysyvallat PEN1, KP, ROP-PENTU.
Good slightly domded skull, good eyes, good topline, nice chest, well set tail, nice flat coat, very nice puppy.
Seinäjoki 25.10. Blaz Kavcic, Slovenia JUN, ERI1, PN4, VASERT.
Excellent type, good size, well developed for her age, very nice head, good topline, body, angulation and movement.
Jyväskylä 22.11. Saija Juutilainen JUN, ERI3, PN4.
11 kk, hyvärunkoinen, ja -luustoinen, kaunislinjainen juniori, vielä kovin pentumainen, erityisesti päässä pennun pyöreyttä ja
voimakkaat otsaluut, suuret korvat, kaunis ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, vahvat käpälät, erinomainen karvanlaatu, puhtaat
värit, liikkuu varsin hyvin, takaliikkeeseen saa tulla lisää voimaa, hyvin miellyttävä luonne.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja JUN, ERI3.
11 månader gammal, en ung tik med vackra linjer, bra storlek, mycket bra huvud, hals, välkroppad, bra ben, bra pälskvalitet,
välvisad.

ROCBEE MARZIPAN
FIN14456/08 s. 6.1.2008
i. Rocbee Pegasus e. Rocbee Amiable
Näyttelyt:
Seinäjoki 25.10. Blaz Kavcic, Slovenia JUN, EH2.
Good size, not yet accustomed to the ring, light head, lighter eye pigmentation, lower set, bigger ears, good angulation, movement
is not balanced enough.

ROCBEE MY OWN FUUGA

FIN25732/98 s. 22.5.1998
i. Amityvill`s Xylitol e. Rocbee Vienna Waltz
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi VET, EH2.
10 årig med mycket vackra linjer, feminint huvud och vackert uttryck, bra överlinje och bröst, bra vinklar och ben, men borde
röra sig med bättre steg fram, fast och fin kondition.

ROCBEE NOUGAT
FIN38450/05 s. 23.6.2005
i. Rocbee Pink Panther e. Rocbee Amiable
Näyttelyt:
Mikkeli 5.7. Suncica Lazic, Serbia KÄY, ERI1, PN4.
Typical head, scissor bite, excellent topline and tail position, good chest, parallel position of legs, correct angulation and
movement, coat: good colour and quality.
Saarijärvi 10.8. Sheila Polk, Yhdysvallat KÄY, EH1.
Nice proportions, good colour, good tailset, too timmed.

ROCBEE O`THELMA
FIN46939/05 s. 10.9.2005
i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee New Look
Näyttelyt:
Kouvola 16.8. Leila Kärkäs KÄY, H.
Kovin karvattomassa ja hoikassa kunnossa oleva narttu, hyvä kallo, riittävä kuonon voimakkuus, silmissä hieman pyöreyttä, hyvä
kaula ja ylälinja, liikkeessä köyristää hieman lanneosaansa, olksavarsi saisi olla viistompi, muuten hyvä rakenne, liikkuu hyvin
joskin kyynärpäiden tulisi olla tiiviimmin rungossa, miellyttävä käytös.

ROCBEE OO LA LA
FIN25032/03 s. 16.4.2003
i. Hammalgårdens Don`t Forget Me e. Rocbee Cleopatra
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi AVO, ERI3.
Rejäl bra tik, fint huvud och uttryck, bra nos och bett, välkroppad med bra överlinje, bra ben, kunde vara lite fastare i överarmen,
rör sig med bra steg, välpälsad, härlig temperament.

ROCBEE TUTTI FRUTTI
FIN32701/06 s. 25.5.2006
i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee Only You
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi NUO, H.
Ganska bra skalle, lite stora öppna ögon, bra nos och bett, fin överlinje i stående, men behöver bli fastare i ryggen i rörelse, bra
bröst, lös överarm och vid i fronten, borde vara lite bätrre vinklad i knä och has för att ge bättre steglängd, fin välskött päls, snäll.
Taipumuskokeet:
Nilsiä 31.8.2008 Jaana Heiskari SPA0

ROCBEE VOGUE
FIN32995/06 s. 29.5.2006
i. Mozart e. Rocbee Be Happy

Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi NUO, T.
Feminint vackert huvud med fina ögon, bra nos och bett, ännu mycket outvecklad i förbröst och bröstkorg, fin hals, men rund över
ryggen, lös i överarmen, behöver förbättra sina rörelsemönster, bra päls, snäll.
Oulu 12.7. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska AVO, EH2.
26 months, very good type and size, good ears, eyes and bite, topline could be better, very good tailset and little straight
shoulders, good angulations, topline could be better in moving, good coat colour and temperament.
Oulu 13.7. Jos de Cuyper, Belgia AVO, H.
2 years old, very untypical in character, difficult to judge, nice, feminine head, good ears, good shape, good neck, round topline,
tail too low set, breast must be deeper and better ribbed, loins must become stronger, on the move not merry.
Taipumuskokeet;
Pyhäntä 10.8.2008 Juha Karlström SPA0

ROCBEE YO-YO
FIN39851/04 s. 3.6.2004
i. Don`s Fly Me To The Moon e. Rocbee Yeah Yeah Yeah
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi VAL EH4
Rejäl, lite tung tik, som kunde ha ett ädlare huvud, tillräcklig hals, ej helt fast i ryggen, djup bra bröstkorg, lite rakställt i skuldran
och överarmen och kunde ha längre steg, bra bak, mycket bra temperament.
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin VAL, EH2.
Vankkarunkoinen narttu, jolla seistessään hyvä ylälinja, pään pitäisi olla jalompi ja kuivempi, hyvä kaula, vankka luusto,
lihaksikas reisi, liikkuu hyvin.
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen VAL, ERI3, PN4.
Vahvarunkoinen narttu, melko hyvä pää, hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja, hieman kihartuva turkki, saisi liikkua
ryhdikkäämmin ja hieman tehokkaammalla etuaskeleella, ei tahdo tänään oikein esiintyä.
Polvijärvi 5.4. Matti Tuominen VAL, EH1.
Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttäväluoteinen narttu, jolla vahva mutta vielä narttumainen pää, hyvä ilme, runko ja kaula,
hieman luisu lantio, sopivasti kulmautunut, saisi liikkua pidemmällä askeleella, varsinkin takaa, kookkaat korvat, esitetään hyvin.
Kajaani 2.11. Marjo Jaakkola VAL, EH3.
Erittäin hyvän tyyppinen, vahva narttu, jonka pää voisi olla jalompi, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto,
kohtalaisesti kulmautunut, saisi liikkua ryhdikkäämmin ja kantaa itsensä paremmin liikkeessä, mistä syystä palkintosija alenee,
hyvät rungon mittasuhteet.
Jäljestämiskokeet:
Liperi 17.8.2008 Markku Hassinen AVO3, 26p

ROCBERTTA
FIN39608/06 s. 17.7.2006
i. Hammalgårdens Collin Collection e. Rocbee Westend Girl
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi NUO, ERI1, PN2, SERT, VACA.
Fin tik, feminint vackerskuret huvud, härligt uttryck, mycket bra nos och bett, vacker överlinje, lite stolt över sin svans, utmärkt
bröst, välvinklad, mycket bra rörelser, bra päls, fast och fin i muskulaturen, härlig temperament.
Rovaniemi 22.3. Tarja Hovila AVO, EH1.
Hieman matalaraajainen feminiininen narttu, jolla on hyvänmallinen, sievä pää ja hyvä ilme, hyvä kaula, liian niukasti
kulmautunut edestä, hyvä eturinta, runko ja luusto, riittävät takakulmaukset, oikeanlaatuinen turkki, korkea häntä, turhan leveät
etuliikkeet, sivusta liikkuu hyvin ja ryhdikkäästi, miellyttävä luonne.
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen AVO, ERI2, VASERT.
Ryhdikkäästi liikkuva, tyylikäs narttu, jolla melko hyvä pää, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, rodunomainen ylälinja, hieman
kihartuva turkki rungossa, hieman korkea-asentoinen häntä liikkeessä, liikkuu hyvällä askeleella, mutta hieman leveästi edestä.
Pertunmaa 5.4. Elena Ruskovaara AVO, ERI2, PN4.
Oikea tyyppi, hyvä sukupuolileima, rauhallisesti käyttäytyvä narttu, voisi olla tiiviimpi lanneosaltaan, erittäin feminiininen pää,

jossa oikea malli ja hyvä ilme, etuosa saisi olla kyynärpäistä tiiviimpi, ja eturinta täyttyneempi, hyvät takakulmaukset ja sopiva
luusto, turhan ylös kiinnittynyt ja korkealla kannettu häntä, etuliike voisi olla tiiviimpi, liikkuu hyvin sivusta katsottuna,
erinomainen karvanlaatu.

SNOWY FINNISH GIRL OUR LOYAL WELSH
FIN33887/07 s. 20.4.2006
i. Gravelfarm`s Famouse Grouse e. Undeg Our Loyal Welsh
Näyttelyt:
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia NUO, ERI1.
Lovely type, feminine head, a little strong in skull, good neck and shoulder, deep, balanced, mature body, pleasing outline, sound
mover.
Lahti 27.4. Paavo Mattila KÄY, ERI1.
Hyvin kaunis narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, riittävät kulmaukset, hyvä karvapeite, liikkuu erittäin
hyvin, lantio voisi olla hieman pidempi, liikkuessaan hyvin näyttävä koira, vilkas, miellyttävä luonne.
Helsinki 24.5. Laurent Pichard, Sveitsi KÄY, ERI1, PN1, SERT, CACIB, VSP, FIN MVA.
Very fancy, 2 years, shown in beautiful condition, very stylish all over, correct head, excellent front, proper coat texture, excellent
hind quarters, slightly narrow behind, a little wide in front.
Hamina 25.5. Eeva Rautala VAL, ERI1, PN2, VACA.
Sopivan kokoinen, erittäin hyvän tyyppinen narttu, sievä pää, hyvä kaulan pituus, tiivis runko, sopusuhtainen luusto ja kulmaukset,
keveät liikkeet.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia KÄY, EH3.
Not happy to be handled which is a pity as it spoils good chances, good head, good eye shape and colour, good teeth, good neck,
nice deep chest and body, correct topline, good tailset, front movement slightly pinning.
Rovaniemi 21.6. Kirsi Nieminen VAL, ERI1, PN1, CACIB, VSP.
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla hyvä pää, erittäin hyvä kaula ja selkälinja, eturinta saisi olla selvempi, hyvä rintakehän
syvyys, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä askelpituudella, esiintyy ja esitetään hyvin.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia KÄY, ERI4.
Lovely type, pleasing head and expression, nice legs and feet, good body and ribbing, nice depth, balanced outline, moves with
style.

SONIARUS APPLE SCRUFF
FIN42434/03 s. 29.9.2003
i. Boniton High Hopes e. Milfeddyg Dewino
Näyttelyt:
Raahe 7.6. Merja Ylhäinen AVO, EH3.
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä koko ja mittasuhteet, aavistuksen kevyt raajaluusto, hyvä pää, hieman vaaleat silmät, hyvät korvat,
hyvä kaula, hieman suora etu- ja takakulmaus, hyvä, pitkä rintakehä, aavistuksen litteät etukäpälät, hyvä ylälinja, sivuliikkeet
hyvät, takaa hieman ahdas, pehmeä turkin laatu, iloinen luonne.

SPARKLECREAK`S ICE BREAKER
FIN15265/07 s. 28.1.2007
i. McTwister`s Wet Wet Wet e. McTwister`s Red Sunrise
Näyttelyt:
Pertunmaa 5.4. Elena Ruskovaara JUN, ERI1.
Miellyttäväkäytöksinen, tänään niukassa karvaa esitetty narttu, tarpeeksi voimakas raajaluusto, ihana täyteläinen runko jo tässä
iässä, kuono saa vielä tulla täyteläisemmäksi, hyvä kallo ja huulilinja, sopivat kulmaukset ja kaunis ylälinja, hiukan korkea häntä
liikkeessä, etuliike saa vielä tiivistyä, tapa liikkua on oikea ja askelpituus on hyvä.
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo NUO, EH1.
Erittäin hyväntyyppinen, feminiininen, sievä narttu, jolla oikeanmallinen pää, hieman vaaleat silmät, hyvin kehittynyt runko,
seistessä hieman etumatala, erinomaiset liikkeet ja hyvä ryhti, niukassa karvassa.
Helsinki 24.5. Laurent Pichard, Sveitsi NUO, ERI1, PN2, VASERT, VACA.
Proper breed type, 15 months, very feminine all over, good size, excellent head, proper neck and shoulder, proper tailset, medium

angulated behind, fluent mover keeping a strong topline, needs to get substance all over, nice temper.
Hamina 25.5. Eeva Rautala NUO, ERI1.
Hyvän tyyppinen, pieni narttu, sievä, feminiininen pää, riittävä kaula, rintakehä saa vielä syventyä, riittävä luusto, hyvin
kulmautunut, liikkuu tasapainoisesti, hieman pehmeä selkä, hyvä luonne.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia NUO, ERI3.
Very pretty, feminine bitch, good head, good eye colour and shape, good neck and shoulders, ample bone, good feet, good body,
beautiful coat and condition, good angulation behind, moved well.

SPARKLECREAK`S ICE QUEEN
FIN15268/07 s. 28.1.2007
i. McTwister`s Wet Wet Wet e. McTwister`s Red Sunrise
Näyttelyt:
Tuusniemi 23.2. Johan Juslin JUN, H.
Raajakas narttu, jolla tynnyrimäinen rintakehä, hyvä kuono-osa, korostunut otsapenger, hyvä raajaluusto, seisoo ja liikkuu
ahtaasti edestä, hyvä hännän kiinnitys, turkki ei parhaassa kunnossa, kauniit käpälät.

SPARKLECREAK`S ICE DREAM
FIN15267/07 s. 28.1.2007
i. McTwister`s Wet Wet Wet e. McTwister`s Red Sunrise
Näyttelyt:
Vaasa 26.4. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN, EH2.
Feminin, för åldern bra huvud och uttryck, goda öron, utmärkt hals, tillfredsställande proportioner, behöver utvecklas mycket i
bröstpartiet, tillfredsställande vinklar, rör sig intsabilt fram, tillfredsställande bak.

SPARKLECREAK`S ICE PRINCESS
FIN15266/07 s. 28.1.2007
i. McTwister`s Wet Wet Wet e. McTwister`s Red Sunrise
Näyttelyt:
Vaasa 26.4. Kurt Nilsson, Ruotsi JUN, EH1.
Mycket gald och trevlig, för åldern bra huvud och uttryck, utmärkt hals, goda proportioner, behöver utvecklas i bröstpartiet, goda
vinklar, utmärkta ben och tassar, mycket goda rörelser för åldern.

SPRIGHTLY
FIN34306/06 s. 15.6.2006
i. Standard-Bearer Gladiator e. Dreamboat`s Aythya Ferina
Näyttelyt:
Parkano 2.2. Annukka Paloheimo NUO, ERI1, PN1, SERT, VSP.
Hyvin kaunislinjainen, hyvä luusto, melko hyvät liikkeet, hyvä kaula ja runko, rodunomainen ylälinja, riittävät sivuliikkeet.
Pertunmaa 5.4. Elena Ruskovaara NUO, H.
Erittäin feminiininen narttu, sopiva luusto, pitkälinjainen runko, pää on hieman luiseva, saa tulla vielä täyteläisemmäksi, liian
vaaleat silmät pilaavat ilmeen, hyvä etuosa ja kaula, sopiva runko, olemuksen tulee täyttyä, kiinteytyä ja tiivistyä, erittäin leveät
etuliikkeet ja todella kapeat, tehottomat takaliikkeet, askelpituus on oikea, esitetään erittäin kauniisti, tarvitsee aikaa, erittäin
kaunis koira, jonka liikkeet eivät tänään riitä.
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo NUO, H.
Hyvin kaunispäinen, feminiininen ja vankka narttu, hyvin kehittynyt rintakehä ja eturinta, lyhyt sääri ja polvikulman tulisi olla
selvempi, liikkeissä pehmeyttä selässä ja yleisvaikutelmaltaan hieman takakorkea, liikkuu kinnerahtaasti, iloinen luonne.

STANDARD-BEARER BABYLON

FIN31797/07 s. 10.2.2007
i. Geltman`s Gentleman e. Standard-Bearer Feenix
Näyttelyt:
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia JUN, EH.
Good type, feminine head, a little heavy in shoulder, balanced body, good ribs, lovely quarters, temperament not very good, needs
confidence.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JUN, EH.
Good head, correct eye colour, correct ear placement, good neck and shoulder, good body, correct topline, carried tail a little
high, not moving correctly at rear, shown in excellent condition.
Pori 27.7 Jos de Cuyper, Belgia JUN, ERI1, PN4.
18 months, very nice type, typical feminine head, elegant neck, straight, not strong topline, good tailset, correct angulated for the
breed, good breast ribbing and depth, well muscled back, could use more power when moving, takes good ground.
Valkeakoski 23.8. Rita Kadike-Skadina, Latvia NUO, ERI2, PN4, VASERT.
Nice female, good condition and proportions, feminine head, good topline, strong back and loin, enough chest, well angulated,
movement ok.

STANDARD-BEARER FAIRYTAIL MY WAY
FIN30095/05 s. 26.3.2004
i. Hammalgårdens Pennies In My Pocket e. Standard-Bearer Riverdance
Näyttelyt:
Kiuruvesi 19.4. Soile Bister AVO, ERI2, PN2, VASERT.
Kaunislinjainen, hyväluustoinen, feminiininen narttu, melko hyvä pää, kaunis kaula, hyvät kulmaukset, runsaasti pilkutusta,
erinomainen karvanlaatu, liikkuu hyvin, hyvä luusto.

STANDARD-BEARER FEENIX
FIN30096/05 s. 26.3.2004
i. Hammalgårdens Pennies In My Pocket e. Standard-Bearer Riverdance
Näyttelyt:
Lahti 27.4. Paavo Mattila VAL, ERI1, PN1, CACIB, VSP.
Hyvät mittasuhteet omaava, kaunis narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, erinomainen ylälinja, hyvät raajat,
hyvä karvapeite ja liikkeet, miellyttävä luonne.

STANDARD-BEARER LEGEND
FIN12531/06 s. 20.9.2005
i. Rocbee Ultra Speedy e. Standard-Bearer Olympia
Näyttelyt:
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia AVO, ERI1, PN3, VASERT, VACA.
Good over all type, feminine head, but spoiled by excessive hair in ears, good neck and shoulder, lovely rib, good quarters, moved
ok.
Kiuruvesi 19.4. Soile Bister AVO, ERI1, PN1, SERT, VSP.
Hyvin kaunislinjainen ja feminiininen, tasapainoinen narttu, jalo pää ja kaula, hyvä runko ja kulmaukset, raajoissa ja päässä
pilkutusta, kaunis kaula, liikkuu yhdensuuntaisesti, ensiluokkainen luonne.
Lahti 27.4. Paavo Mattila AVO, ERI1, PN2, SERT, VACA.
Mittasuhteiltaan hyvä, kaunis narttu, joka erittäin hyvin kulmautunut, kaunisilmeinen pää, otsapengertä voisi olla hieman
enemmän, kaunis kaula, erinomainen ylälinja, sopusuhtainen runko, kaunis karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO, ERI3.
Lovely head with good dark eyes and soft expression, correct ear placement, good neck and shoulders, ample bone with good feet,
deep chest, good angulation at rear, correct tailset, beautiful coat and condition, moved well.
Toijala 7.6. Jens Martin Hansen, Tanska AVO, ERI1, PN1, SERT, ROP.
Very elegant, well balanced quality bitch, excellent type, beautiful feminine head, good expression, correct bite, excellent neck and
topline, excellent quarters, good body with good forechest, moves very well with good long step, beautiful coat, nice temper.

Vesilahti 9.8. Merja Järnstedt AVO, ERI1, PN1, VSP.
Erittäin hyväntyyppinen, sopsuhtainen ja kaunis narttu, ilmeikäs pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä
turkki, liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin.
Valkeakoski 23.8. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO, ERI1, PN1, VSP.
Nice female, excellent condition and proportions, good volume of body, correct head, strong back and loin, very well angulated,
correct tail, good chest and forechest, moves well.
Tampere 6.12. Merja Ylhäinen AVO, EH2.
Erinomainen tyyppi ja koko sekä luusto, aavistuksen pitkärunkoinen, pitkä ja kapea pää, hyvä ilme, kaunis kaula, riittävät
kulmaukset edessä ja takana, hyvä rintakehä, litteät käpälät, liikkuu ja käyttäytyy hyvin, erinomainen turkki.
Taipumuskokeet:
Ruovesi 6.9.2008 Tero Mettälä SPA-

STANDARD-BEARER MOULIN ROUGE
FIN12553/06 s. 13.9.2005
i. Standard-Bearer Neptunus e. Standard-Bearer Urban Legend
Näyttelyt:
Valkeakoski 23.8. Rita Kadike-Skadina, Latvia AVO, ERI2, PN3, SERT.
Nice female in working condition, correct proportions, feminine head, good topline, strong back and loin, a little bit sloppy croup,
could be better angulated in front, well behind, enough chest, good movement.
Taipumuskokeet:
Ruovesi 6.9.2008 Tero Mettälä SPA-

STANDARD-BEARER URBAN LEGEND
FIN49382/04 s. 22.8.2003
i. Rwyn Vintage Year e. Rwyn Timandra
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia KÄY, EH4,
This bitch is carrying a little weight on her shoulders that affects her front movement, good in head, good eye shape, strong neck,
deep chest, good rear angulation, correct tail placement, she can surely do a day`s work.

SWEETIE-PIE KATHY
FIN40172/98 s. 2.5.1998
i. Aki e. Sweetie-Pie Evita
Näyttelyt:
Järvenpää 28.6. Diane Fenton, Australia VET, ERI1, PN3, ROP-VET.
A lovely old girl, who moves very well for her age, she has excellent construction, she has a good head and expression, her coat is
a little faded and curly, it`s forgiven for her age.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia VET, EH3.
Pleasing type, feminine with kind eye, depp compact body, pleasing outline, enjoying a day out, moved well.

TIMRA`S ADVENT
S11351/2004 s. 1.12.2003
i. Hillpark Roller Coaster e. Don's Ta'T Lugnt
Näyttelyt:
Tornio 9.8. Michael McCarthy, Irlanti AVO, ERI1, PN3, SERT.
Nice outline, sweet in head, very typical to breed points, lovely neck, well set on shoulder, good bone, nice feet, firm in body and
topline, well coupled, nice set of tail, might be firmer under hocks, moves quite well, better going than coming.

TIMRA`S DORIS DAY
S45583/2007 s. 7.6.2007
i. Don's Deep Purple e. Timra's Advent
Näyttelyt:
Tornio 9.8. Michael McCarthy, Irlanti JUN, ERI1, VASERT.
Very nice type of bitch, feminine and very well balanced, to breed type, pretty head and lovely eye and ear match, well shaped
neck and front, good topline, nice brasket, good angulation, firm in hocks, nice tailset, moves very well, better going than coming.

TRES ALLANTES ADELEINE
FIN23439/03 s. 24.4.2003
i. Rocbee Running Robert e. Armazu Fiini Fariini
Näyttelyt:
Tornio 9.8. Michael McCarthy, Irlanti VAL, ERI1, PN1, CACIB, ROP.
Solidly made bitch, lovelu proportions, sweet in head with good strength in muzzle, good neck and front, lovely depth of ribcage,
might be a bit firmer in topline, nice hind quarters with good tailset, good hocks, moves with a nice gait.

TRÉS ALLANTES ANTOINETTE
FIN23440/03 s. 24.4.2003
i. Rocbee Running Robert e. Armazu Fiini Fariini
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi AVO, ERI1, PN1, CACIB, ROP.
Snygg, välgående, feminin med härligt uttryck, mycket bra nos och bett, stark rygg, bra bröst, välställda ben, välskött fin päls, fast
och fin i muskulaturen, härlih temperament.

TWIGLE GAGA`S MEMORY
FIN36573/00 s. 10.8.2000
i. Rwyn Lucky Luke e. Rocbee Gift To Slave
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia VET, EH2.
Nice type, feminine head, lovely expression, very compact, good body and depth, really covers the ground on the move.

TWIGLE IN LOVE
FIN31505/02 s. 26.6.2002
i. Rocbee Running Robert e. Rocbee Gift To Slave
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia VAL, ERI.
Good type of bitch, pleasing eye and expression, nice depth, compact body, well angulated behind, low set hocks, moves with
enthusiasm, pleasing outline.

TWIGLE IVORY GIRL
FIN31506/02 s. 26.6.2002
i. Rocbee Running Robert e. Rocbee Gift To Slave
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia VAL, ERI4.
Good type, feminine with lovely expression, good neck to well placed shoulders, good return of upper arm, well laid down behind,

nicely angulated quarters, lovely body and depth, moves well, holding outline all the time.

TWIGLE JUST A DREAM
FIN35052/03 s. 11.7.2003
i. Benton Lookin’for Duck e. Rocbee Not For Sale
Jäljestämiskokeet:
Vesilahti 15.6.2008 Tuija Sällylä AVO0

TWIGLE KING`S LOVE
FIN52482/04 s. 25.11.2004
i. Benton King`s Cross e. Twigle In Love
Näyttelyt:
Forssa 14.6. Marjo Jaakkola VAL, ERI2, PN3.
Feminiininen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, oikeat rungon mittasuhteet, riittävä luusto, aavistuksen
luisu lantio, liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta ahtaasti takaa.
Mikkeli 5.7. Suncica Lazic, Serbia VAL, ERI1, PN1, ROP.
Proportional female, beautiful head, excellent neck, topline and tail position, good chest, parallel legs, good angulation, excellent
movement, coat: excellent colour and quality, excellent presentation.

TWIGLE LET IT BE ME
FIN15449/05 s. 28.1.2005
i. Benton Olympic Gold e. Twigle Ivory Girl
Näyttelyt:
Lahti 27.4. Paavo Mattila AVO, ERI4.
Kaunis, mittasuhteiltaan hyvä narttu, hyvä pää, silmät voisivat olla tummemmat, hyvä kaula, erittäin hyvä runko, hyvä ylälinja,
riittävät kulmaukset, runsas karva, joka menee hieman laineille, hyvät liikkeet, miellyttävä käytös.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia AVO, ERI4.
Very pretty bitch, lovely head, good eyes and teeth, correct ear placement, good neck and shoulders, deep chest, good legs and
feet, excellent body, good rear angulation, good tail placement, moved well.
Porvoo 14.9. Matti Tuominen AVO, H.
Hyvän tyyppinen, 3,5 v narttu, jolla hieman pehmeä, kihartuva karvapeite tänään, riittävä raajaluusto, erinomaiset mittasuhteet,
pää voisi olla hieman tyylikkäämpi ja silmät tummemmat, hieman löysässä kunnossa, hyvä kallo, oikea hännän asento, ylälinja
saisi olla parempi, liikkuu etumatalana, esitetään erinomaisesti.

TWIGLE MY LOVE OF LIFE
FIN44274/06 s. 9.8.2006
i. Benton Everybody Duck e. Twigle In Love
Näyttelyt:
Kouvola 16.8. Leila Kärkäs AVO, ERI1, PN1, SERT, ROP.
Erinomainen kokonaisuus, iloisesti esiintyvä narttu, jolla tasapainoinen hyvä rakenne, kaunisilmeinen, hyvä pää, kookkaat korvat,
erittäin hyvät liikkeet, kaunis karvapeite.
Heinola 17.8. Laszlo Erdös, Unkari AVO, ERI1, PN2, SERT, FIN MVA.
Elegante, sehr gut proportionierte Hündin, schöner, typischer Kopf, gute Knochen, schöne Ober- und Unterlinie, korrekte
Winkelungen vorne und hinten, gute Temperament und Präsentation, schön, fliessiges Bewegung.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia VAL, ERI.
Good type, lovely expression, presents balanced outline, nothing overdone, good legs and feet, moves well, sound and with drive.
Jäljestämiskokeet:
Vesilahti 3.8.2008 AVO2, 32p
Tottelevaisuuskokeet:

Parainen 4.5.2008 Ilkka Stén ALO1, 176p
Helsinki 23.8.2008 Juha Kurtti ALO1, 195p
Lahti 14.9.2008 Marita Packalén ALO1. 163p TK1
Lahti 1.11.2008 Merita Packalén AVO1, 161p

TWIGLE NEVER SAY NEVER
FIN57773/07 s. 26.10.2007
i. Chateau Climens Av Vettin e. Benton Quit Talkin`
Näyttelyt:
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo PEN3.
Hyvärakenteinen, vankka narttu, 6 kk, jolla ikäisekseen hyvin valmis pää, hyvä rungon syvyys ja leveys, antaa tässä vaiheessa
matalaraajaisen sekä etumatalan yleisvaikutelman, erinomaiset, tehokkaat ja iloiset liikkeet, miellyttävä luonne.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia PEN3, KP.
Good head, correct eye colour, strong neck, good feet, strong depth of body, good angulation behind, moved ok, again this puppy
needs training, but puppies will play.
Pieksämäki 7.6. Matti Tuominen PEN3.
7 kk ikäinen, miellyttäväluonteinen pentu, jolla hyvä luusto, hyvä luonne ja turkki, suorat etukulmaukset, riittävät takana, liikkeet
eivät aivan balanssissa, esitetään hyvin.
Forssa 14.6. Marjo Jaakkola PEN1, KP, ROP-PENTU.
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää, hyvä kaula ja ylälinja, aavistuksen etuasentoiset lavat, riittävä eturinta, sopiva luusto,
ikäisekseen hyvä runko, voisi olla aavistuksen jalkavampi edestä, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä
luonne.
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi JUN, ERI2.
Positiv tik, bra huvud och uttryck, snygg hals, välbalanserad helt igenom, fina vinklar, kropp och rygg, rör sig med drive, fin päls.
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia JUN, EH.
Average type of bitch, well angulated forequarters, nice head and eyes, I would prefer less length of body, good temperament, firm
topline.
Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia JUN, ERI2.
Feminine, quite balanced, correct topline, very good chest and forechest, a bit short forearm, correct angulations at rear.
Heinola 17.8. Laszlo Erdös, Unkari JUN, ERI1, PN4, VASERT.
Eleganter Hündin mit gutem Kopf, gute starke Knochen, etwas lose Vorderstand, gute Temperament, gute, typische Haarkleid,
gute Präsentation, schöne Bewegungen.
Mikkeli 23.8. Markku Santamäki JUN, ERI2, PN3, VASERT.
Erittäin hyvät mittasuhteet ja linjat, ikäisekseen hyvin kehittynyt, vahva pää, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä runko ja raajat, reipas,
iloinen käytös, hyvä väritys.
Porvoo 14.9. Matti Tuominen JUN, EH1.
10 kk, hyvin liikkuva juniori, jolla hyvänmuotoinen pää, jossa silmät saisivat olla tummemmat, sopiva raajaluusto, tasapainoisesti
kulmautunut, toivoisin hieman enemmän raajoja, ylälinja ok, valmiin oloinen runko, hyvä eturinta, hyvä turkki, esiintyy ja
esitetään hyvin.
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler, Iso-Britannia JUN, ERI3.
Very good bitch of lovely type, nice outline, pleasing expression, well angulated and balanced, good legs and feet, she moves well.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja JUN, ERI4.
13 månader gammal, välgående ung tik med bra storlek och proportioner, trevligt huvud, mycket bra hals och kropp, men behöver
lite mera tid att utvecklas, bra ben och tassar, rör sig mycket bra från sidan, välvisad.
Taipumuskoe:
Mikkeli 9.8.2008 Harry Vilkman SPA1

TWIGLE ´N GIGGLE
FIN57775/07 s. 26.10.2007
i. Chateau Climens Av Vettin e. Benton Quit Talkin`
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10 Gareth Lawler, Iso-Britannia JUN, ERI4.
Quality bitch with pleasing outline, lovely head and expression, well angulated both ends, good legs and feet, moves very well.

TWITTERS BIG-DREAM
FIN28153/01 s. 3.6.2001
i. Benchmark Chwyddwydr e. Twitters Big-Time
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi VAL, ERI3.
6 år, elegant championtik av hög kvalitet, vackert huvud och uttryck, vacker hals och överlinje, utmärkt skuldra, aningen rak i
överarmen, utmärkt bakställ, breda härliga lår, önskar mer kropp för åldern, bra ben och tassar, utmärkt pälskvalitet,
välpresenterad.
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo VAL, ERI1, PN1, ROP.
Ihastuttava 7 vuoden ikäinen narttu, feminiininen kokonaisuus, erinomainen rakenne, ideaalit mittasuhteet ja oikea ylälinja, oikea
rungon malli, tasapainoiset kulmaukset sekä erittäin kauniit ja tehokkaat liikkeet, turkki ei aivan parhaassa näyttelykunnossa.
Rauma 11.5. Elena Ruskovaara VAL, ERI1, PN2.
Erinomainen, tyypillinen, kauniissa kunnossa esitetty, tasapainoisesti rakentunut narttu, kaunis pää, tarpeeksi tummat silmät, hyvä
runko, raajat ja kulmaukset, kauniit terveet liikkeet.
Laitila 17.5. Markku Santamäki VAL, EH1.
Erittäin hyvät mittasuhteet ja linjat, viehättävä ilme, hyvä luusto, saisi liikkua iloisemmin ja reippaammin, ei riittävää haluaa
esiintymiseen ja liikkumiseen, puolustaisi muuten hyvin valionarvoaan.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia VAL, EH.
Good head, good eye colour and shape, correct ear placement, good neck and shoulders, ample bone, good feet, good deep chest,
good body with correct tailset, good rear angulation, moved well.
Karjaa 13.7. Merja Järnstedt VAL, ERI1, PN2.
Erittäin hyväntyyppinen, erinomaiset mittasuhteet, hyvä pää ja ylälinja, hyvä luusto ja kulmaukset, käpälät voisivat olla hieman
tiiviimmät, melko hyvä turkki, liikkuu erittäin hyvin.
Ypäjä 20.7. Maret Kärdi, Viro VAL, ERI1, PN1, VSP.
7-vuotias, erinomaista tyyppiä, sopusuhtainen narttu, jolla ilmeikäs, puhdaslinjainen pää, kauniit tummat silmät, hyvät hampaat ja
riittävän pienet korvat, hyvä kaula, rodunomainen ylälinja ja oikea-asentoinen häntä, tilava runko, erinomaiset kulmaukset,
toivoisin rungonmyötäisemmät kyynärpäät ja tukevammat tassut, oikeanlaatuinen karvapeite, riittävä kirkkaat värit, vaivattomat,
tehokkaat liikkeet.
Turku 26.7. Rony Doedijns, Alankomaat VAL, ERI1, PN3.
Lovely bitch, feminine in outline, very typical in type, size and temperament, very elegant in head with a lovely expression, nicely
made in front, correct rear angulations, tailset is a bit high, very efficient on the move, lovely coat condition, nice presentation
and temperament.
Pori 27.7. Jos de Cuyper, Belgia VAL, ERI1.
7 years, beautiful type, very typical, feminine head, good neck, strong and straight topline, good depth of breast, nice ribbing,
strong in loin, could have better angulation overall, good temperament, excellent mover, very happy.
Helsinki 6.9. Ann-Christin Johansson, Ruotsi VAL, ERI3, PN3.
Overall very well balanced, beautiful head and expression, excellent neck, topline and croup, very nice body, excellent angulation,
moves nicely, but could show more happiness in the ring.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia VAL, ERI3.
Quality bitch of lovely type, real welsh head and lovely expression, presents a very balanced outline, excellent legs and feet, good
ribbing and depth, well angulated hind quarters which she uses to advantage on the move.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja VAL, ERI3.
Mycket trevlig championtik med vackra linjer, bra storlek rör sig med utmärkt drive, välkroppad, önskar bättre tassar, härlig
temperament, välvisad.

TWITTERS BIG-FLOWER
FIN28152/01 s. 3.6.2001
i. Benchmark Chwyddwydr e. Twitters Big-Time
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi KÄY, EH2.
6 år, elegant tik, vällinjerad, vackert huvud och uttryck, vacker hals och överlinje, väl lätt i kroppen för sin ålder, saknar volym i
bröstkorgen, utmärkta ben och tassar, en aning rak i överarmen, utmärkt bakställ med breda fina lår, utmärkt pälskvalitet, rör sig
med fin resning och bra steglängd, välpresenterad.
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo KÄY, ERI1, PN3.
Erinomainen tyyppi, hyvin kaunislinjainen, terverakenteinen, oikeamittasuhteinen, ja kauttaaltaan tasapainoinen narttu,

feminiininen, miellyttävä pää, oikea ylälinja sekä erinomaiset liikkeet, miellyttävä luonne, tämän tasoisen koiran soisin olevan
viimeistellymmässä kunnossa.
Rauma 11.5. Elena Ruskovaara KÄY, ERI1, PN3.
Vauhdikkaasti ja pirteästi esiintyvä veteraani, jäntevässä kunnossa, hyvin kaunis nartun pää, hiukan kuivunut pään lihaksisto,
näyttää ikäistään nuoremmalta, erinomaiset takakulmaukset, runko voisi olla täyteläisempi, ihana, iloinen esiintyjä, kaunis,
sujuva liikunta, karva vaihtumassa, esiintyy niin kuin walesin pitää.
Laitila 17.5. Markku Santamäki KÄY, EH1.
Sopivan kokoinen, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä luusto ja riittävä rintakehä, käpälät saisivat olla korkeammat, käyttäytyy
luottavaisesti.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia KÄY, EH.
Good head, correct eye shape and colour, correct ear placement, strong neck, a little straight in shoulder, good deep chest,
correct topline, good angulation behind, correct tail placement, moved ok.
Turku 26.7. Rony Doedijns, Alankomaat KÄY, ERI1, PN1, VSP.
Sound bitch, very nice in type, size and proportions, very nice in head and expression, nicely made in front, very good body and
rear angulation, topline can be a bit firmer, nice coat condition and colour, very efficient on the move, nice temperament and
presentation.
Pori 27.7. Jos de Cuyper, Belgia KÄY, ERI1, PN1, CACIB, ROP.
7 years, good type, nice feminine head, well proportioned overall, good neck, topline and tailset, nice ribbing, correct depth of
breast, well angulated overall, good temperament, very nice and happy mover.
Helsinki 6.9. Ann-Christin Johansson, Ruotsi KÄY, ERI1, PN2.
Overall nice bitch, beautiful head and expression, excellent neck and topline, good spring of ribs, well angulated, beautiful mover,
moves very typically for the breed.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia KÄY, ERI2.
Nice type, very feminine expression, good neck, well laid shoulders, well laid down behind, well angulated quarters, good body
properties, good body and ribbing, moves with enthusiasm, possibly a little close behind.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja KÄY, ERI4.
En väl proportionerad tik, mycket bra storlek och könsprägel, bra huvud, välkroppad, önskar bättre tassar, bra pälskvalitet, bra
rörelse från sidan, välvisad.

TWITTERS BIG PEACH PUFF
FIN19038/06 s. 28.2.2006
i. Twitters Blackberry e. Twitters Big-Dream
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi NUO, EH4.
Snart 2 år, feminin, elegant tik, som ännu ger ett lätt intryck som helhet, välskuret huvud, vackert uttryck, vaqcker hals och
överlinje, en aning rak i skuldra och överarm, ännu lätt i kroppen, passande benstomme, fina tassar, utmärkt pälskvalitet, rör sig
med bra steglängd frpn sidan, välpresenterad.
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia KÄY, ERI2.
Pleasing type, feminine head, ok neck and shoulder, deep, well-ribbed body, adequate hind angulation, moved good behind, a
little wide in front.
Tuomarinkartano 10.5. Arja Koskelo AVO, ERI1, VASERT.
Erinomainen tyyppi, kaunislinjainen pää, hyvä kaula ja luusto, oikean syvyinen ja -levyinen runko ja tasapainoiset kulmaukset,
turkki ei parhaassa näyttelykunnossa, liikkuu hyvin.
Rauma 11.5. Elena Ruskovaara AVO, ERI2, PN4, SERT, FIN MVA.
Oikean mallinen, hyvin feminiininen narttu, kaunis pään sivukuva, mutta kuono voisi olla astetta täyteläisempi, hyvä
raajarakenne, eturinta saisi olla selvempi, nuoren koiran runko, reipas liikkuja ja hyvä askelpituus, kaunis liikkuessa.
Laitila 17.5. Markku Santamäki AVO, ERI1, PN1, ROP.
Sopivan kokoinen, hyvin liikkuva ja esiintyvä, sopusuhtainen luusto, hyvät raajat ja kulmaukset, käyttäytyy hyvin.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia VAL, ERI4.
Very pretty headed bitch, good eye shape and colour, correct teeth, good ear placement, good neck and shoulders, ample bone,
good deep chest, well angulated at rear, correct tailset, moved well.
Ypäjä 20.7. Maret Kärdi, Viro KÄY, ERI1, PN2.
Erinomaista tyyppiä, sopusuhtainen, keskivahvalla raajaluustolla, hyvin liikkuva narttu, puhtaat pään linjat, riittävän tummat
silmät, hieman kookkaat korvat, eduksi olisi hieman tukevampi alaleuka, riittävän ryhdikäs kaula, hyvä ylälinja ja oikeaasentoinen häntä, toivoisin viistommat olkavarret ja rungonmyötäisemmät kyynärpäät sekä kiinteämmät käpälät, sopivasti
kulmautunut takaa, vaivattomat liikkeet, oikeanlaatuinen karvapeite, kirkkaat värit, suvaitseva luonne.
Turku 26.7. Rony Doedijns, Alankomaat KÄY, EH2.
Correct bitch for type and size, correct in proportions, feminine head, well chiseled, she needs more stability in front, a bit wide

on the move and elbows could fit tighter to the body, would prefer a stronger topline, tailset is a bit high, normally angulated
behind, very nice coat condition and colour, nice temperament and presentation.
Pori 27.7. Jos de Cuyper, Belgia KÄY, EH2.
2 years, dog is not sure of herself, nice feminine head, parallel, good neck, straight but very weak topline, tail high set, needs more
angulation overall, good depth of breast, well ribbed, straight forelegs, weak in loins, not a typical mover, not happy at all.
Helsinki 6.9. Ann-Christin Johansson, Ruotsi KÄY, ERI3.
A little low on the legs, beautiful head and eye, big ears, nice neck and topline, good croup, good spring of ribs, well angulated,
very nice mover, nice temperament.
Hyvinkää 19.10. Gareth Lawler, Iso-Britannia KÄY, ERI3.
Super type, feminine, lovely eye and expression, good body and ribbing, compact, good tailset, balanced angulation, moves very
well.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja KÄY, ERI3.
En elegant tik, bra storlek, bra huvud men önskar lite mera stop, bra hals och kropp, kunde ha lite mera vinklar bak, bra ben,
önskar bättre tassar, bra rörelse från sidan, välvisad.
Jäljestämiskokeet:
Turku 4.5.2008 Taina Ketola AVO-

TWITTERS FIRTH OF CLYDE
FIN38300/05 s. 17.7.2005
i. Twitters Blackberry e. Twitters Big-Flower
Näyttelyt:
Porvoo 30.8. Tina Súlce, Latvia AVO, ERI3, PN4.
Very good type, correct size, good proportions, very nice head, nice expression, very good bone and feet, very nice neck, topline
should be better in movement, very good angulation, good bone and feet, moves ok, good coat quality, temperament and handling.

WESPER JEWEL BEACH
FIN48863/05 s. 5.10.2005
i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi VAL, ERI2.
28 månader, flott championtik, vackert huvud och uttryck, en aning rak i skuldra och överarm, vacker hals och överlinje, utmärkt
kropp, ben och tassar, välvinklad bakställ med breda fina lår, utmärkt pälskvalitet, rör sig med fin resning, långa lätta rörelser,
välpresenterad.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia VAL, ERI3.
Very pretty bitch with lovely head, lovely dark eyes, soft expression, correct ear placement, good neck and shoulders, ample bone,
good feet, good topline, correct tailset, good rear angulation, moved well.
Helsinki 13.12. Per Iversen, Norja VAL, ERI2, PN4.
Väl gående och harmonisk tik, härligt huvud, bra hals, mycket bra kropp, vacker päls, mycket bra rörelse, välvisad.

WESPER LONG BEACH
FIN22620/02 s. 12.4.2002
i. Benton Everybody Duck e. Wesper On The Beach
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi KÄY, EH3.
5 år, utmärkt storlek, goda proportioner, vackert huvud och uttryck, bra öron, bra hals, en aning välvd överlinje, då hon är en
aning mjuk i ryggen, välvinklad med härliga breda lår, bra ben och tassar, utmärkt kropp, rör sig med bra steglängd från sidan,
lös i armbågar fram, vacker päls, välpresenterad.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia KÄY, EH.
Good headed bitch, lovely dark eyes, good expression, strong neck, good angulation behind and front, correct topline, good strong
tail, set on correctly, shown in good condition, but coat a little wavy, moved well.

WILD FELLOW’S ATTRACTIVE

FIN28026/04 s. 15.5.2004
i. Milfeddyg Diaros e. Rocbee Ger Fy Llaw
Metsästyskokeet:
Elimäki 4.10.2008 Raimo Martikainen AVO3, 78p

KASVATTAJALUOKAT
KENNEL BENCHMARK
Näyttelyt:
Lahti 27.4. Paavo Mattila KASV 1, KP, BIS1-kasvattajaluokka.
Kaunis, tasalaatuinen ryhmä, kauniit päät ja ilmeet, kauttaaltaan hyvärakenteisia koiria, hyvät karvapeitteet, hyvät liikkeet,
miellyttävät luonteet, osaavaa kasvatustyötä, josta parhaat onnittelut!
Helsinki 10.5. Arja Koskelo KASV 1, KP, BIS2-kasvattajaluokka.
Erinomainen, tasainen ryhmä miellyttäväpäisiä, ryhdikkäitä, kauniisti esiintyviä, oikeamittasuhteisia sekä erittäin hyvin liikkuvia
tiptop-näyttelykunnossa olevia koiria, onnittelut kasvattajalle erinomaisesta työstä.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia KASV 3, KP.
A good breeder`s group, all of good type which shows in the conformation and heads, all very similar, congratulations to the
breeder.
Hämeenlinna 24.8. Hassi Assenmacher, Saksa KASV 2, KP.
4 Kombinatione, etwas unterschiedlich im Typ, schöne Köpfe, gute Körper.
Eckerö 27.-28.09 Kenneth Edh KASV 1, KP
En grupp med 2+2 i 4 kombination typiske huvuden med fina profiler fina ögön& öron. Bra halsar & rygglinjer. Fina MIKÄ? &
bra MIKÄ? Väl formade bröst MIKÄ?. Fina pälsar& färger santliga med ahliva steg& bra resning.

KENNEL BENTON
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi KASV 1, KP, BIS 3-kasvattajaluokka.
En högklassig grupp bestående av 3 kombinationer, en hane, tre tikar, med tydliga könsprägel, gruppen, präglas av hundar med
mycket vackra huvuden och uttryck, välkonstruerade kroppar, vackra linjer, mycket typiska för rasen, alla med utmärkta pälsar,
uppvisade i toppkondition, alla med långa lätta rörelser, härlig utstrålning och trevliga temperament, grattis till uppfödaren, en
riktig toppresentation.
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia KASV 1, KP.
Quality group, all good examples of the breed, even in size and type, in beautiful condition.
Helsinki 10.5. Arja Koskelo KASV 2, KP.
Erinomainen ryhmä hyväluustoisia, hyväkarvaisia ja kauniisti liikkuvia miellyttäväluonteisia koiria, epätasaisuutta mittasuhteissa
ja päissä, kauttaaltaan kuitenkin tasokkaita koiria.
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia KASV 1, KP.
This group has excellent type and conformation, all have very good heads, they are all excellent throughout which reflects in the
breeder`s quality, congratulations to the breeder.
Kuopio 1.8. Henric Fryckstrand, Ruotsi KASV 1, KP.
Tre kombinationer, genomgående hög kvalitet av klassisk modell, snygga helheter med ??? konstruktion och rörelser, grattis!
Kuopio 2.8. Darren Bowey, Australia KASV 1, KP.
Beautiful group of Welsh springers, great throughout, particularly notable is the excellent temperament.
Kuopio 3.8. George Schogol, Georgia KASV 1, KP, ROP-kasvattajaluokka.
Correct type, good expression, typical heads with good proportions, correct angulations, free movement.
Kouvola 16.08 Leila Kärkäs KASV 1, KP, ROP-kasvattajaryhmä.
Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä kaunispäisiä koiria, joista osa voisi esiintyä reippaammin. Pääsääntöisesti hyvät
rakenteet ja liikkeet sekä luustot. Hyvät karvanlaadut.
Hämeenlinna 24.8. Hassi Assenmacher, Saksa KASV 1, KP. 3
verschiedene Kombinationen, eine vorzügliche Zuchtgruppe, alle mit vorzüglichen Köpfen, Körpern und Bewegungen, man kann
deutlich einen Zwingertyp erkennen, herzlicher Glückwunsch an die Züchterin.
Hyvinkää 19.10 Sareth Lawler KASV 1, KP, ROP-kavattaja, BIS 2 kasvattaja-ryhmä.
Top quality group. Outstanding type, Uniformity, substance and quality. All moved beautifully. A great credit to a very talented

breeder.
Jyväskylä 22.-23.11 Saija Juutilainen KASV 1, KP, ROP-kasvattajaryhmä.
Laadukas ryhmä narttuja 3 eri yhdistelmästä. Kaikilla erinom. rungon mittasuhteet ja hyvin rosunomaiset kauniit ylälinjat.
Kaunisilmeiset päät. Hyvät raajaluustot. Erinomaiset puhtaat värit. Nartut liikkuvat pääosin hyvällä askelpituudella. Onnittelut
kasvattajalle hyvästä työstä.
Voittaja 13.-14.12 Per Iversen, Norja KASV 1, KP.
4 hundar frän 4 olika kombination. Alla av hösta klass. Typliga hundar, med utmärkt uppfödare.

KENNEL DONIOL
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia KASV 4, KP.
Very nice group, a little mixed in type but overall a good class, all with similar heads, congratulations to the breeder.

KENNEL EASTFARM`S
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia KASV 2, KP.
Very good group, all are of a very similar type reflected on the heads and overall type, congratulations to the breeder.
Eckerö 27.-28.09 Kenneth Edh KASV 2, KP
En grupp med 0+4 i 2 kombinationer. Feminina huvuden& uttryck. Fina ögön& öron. Bra halsar, goda nhlar& bra benstomar
välformade bröstkorgar santliga, kunde ha mer välvninf over lä bra pälsär& tednea. Goda sidarävelser.

KENNEL JANGAS
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia KASV -.
Very good group, a little mixed in the heads but overall you can see they are all of the same breeding, congratulatiosn to the
breeder.

KENNEL MAWREDD
Näyttelyt:
Tampere 16.3. John Thirlwell, Iso-Britannia KASV 2, KP.
Pleasing overall group of good type and uniform size, sound, steady movers.

KENNEL MILFEDDYG
Näyttelyt:
Lappeenranta 23.3. Harri Lehkonen KASV 1, KP.
Rotutyypiltään melko yhtenäinen ryhmä melko nuoria koiria, kaikilla terveet anatomiat ja oikeanlaatuiset turkit, onnittelut
kasvattajalle.
Joutseno 8.6. Rita Kadike-Skadina, Latvia KASV 1, KP.
All presented dogs are of excellent quality, similar nice types, correct heads, good movements, looks nice together.
Luumäki 31.08. Elena Ruskovaara KASV 1, KP, ROP-kasvattajaluokka..
Hyvin kaunis kasvattjaryhmä, 3 eri yhdistelmää, oikeat linjat, vahvuus ja sukupuolileima kaikilla. Nätit päät, oikeat ilmeet. Koirat
eri-ikäisiä mutta laatu erittäin hyvää. Onnea kasvattajalle

KENNEL ROCBEE
Näyttelyt:
Kajaani 6.1. Erna-Britt Nordin, Ruotsi KASV 1, KP.
4 kombinationer, visar ett mycket gott uppfödararbete med typriktiga och typlika individer, alla med vackra huvuden,
substansfulla kroppar, välskötta pälsar och bra gångverk, toppad med mycket typiska temperament, bara att gratulera och önska
lycka till!
Lestijärvi 5.4. Markku Santamäki KASV 1, KP.
Ilmeikkäät päät, vahvat rungot, hyvät raajat, vahvat turkit, ryhmä on riittävän tasalaatuinen.

Raahe 7.6. Merja Ylhäinen KASV 1, KP.
Erinomaisen tyyppisiä, hyväluustoisia koiria, kauniit päät, hyvät rungot, erinomaiset ylälinjat ja kauniit liikkeet, iloiset luonteet,
kauniit turkit, erinomainen ryhmä, onnittelut kasvattajalle.
Oulu 12.7. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska KASV 1, KP.
Breeder`s class with 3 combinations, 3 males and 1 bitch, in the group are both MIKÄ? ja MIKÄ? dogs, very good bodies, good
moving and good temperament, congratulations and good luck.
Oulu 13.7. Jos de Cuyper, Belgia KASV 1, KP.
Nice group, typical heads, pay attention to non-pronounced stop, good ears and toplines overall, work on angulation in
forequarters, stable in character, all well boned.
Ylivieska 19.7. Elena Ruskovaara KASV 1, KP.
Tasapainoinen ryhmä, 4 eri yhdistelmää, hyvät perusterveet rakenteet kaikilla, yhdellä MITÄ??? karhea kallo, muuten
mallikkaat, ilmeikkäät päät, hyvät liikkeet, onnea kasvattajalle.
Seinäjoki 25.10. Blaz Kavcic, Slovenia KASV 1, KP.
Males and females in the group have very high level of individual quality and the group shows very high degree of resemblance in
type.
Kajaani 02.11. Marjo Jaakkola KASV 1, KP, ROP-kasvattajaryhmä.
Neljästä yhdist. koostuva ryhmä, joilla melko hyvät päät, valaat rungot ja luustot. Tasapainoisesti kulmautuneet. Hyvät luonteet.
Onnittelut kasvattajalle.

KENNEL STANDARD-BEARER
Näyttelyt:
Valkeakoski 23.-24.08. Rita Kadike-Skadina, Latvia KASV 1, KP.
All presented dogs have a very similar type. All have nice heads, strong bodies, good propotions. They have correct movements
and they look very nice together.

KENNEL TWIGLE
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10 Sareth Lawler KASV 2.
Quality group with distinct similarity right throught. Similarity in type and construction is very apparen. Look very well together.

KENNEL TWITTERS
Näyttelyt:
Turku 26.7. Rony Doedijns, Alankomaat KASV 1, KP, ROP-kasvattajaluokka.
Nice group, very similar in type, I really like the head profiles, they are in good condition and typical in coat colour, movements
are ok, nice temperament and presentation.
Voittaja 13.-14.12 Per Iversen, Norja KASV 2, KP.
En grupp frän tre oliga kompination. En junior hare själjer sej ut fröndi andra. Alla är av trävlig temperament. Tassarna behover
bätras

KENNEL WESPER
Näyttelyt:
Turku 27.1. Monica Dreijer, Ruotsi KASV 2, KP.
Vacker grupp bestående av hundar av tre kombinationer, 2 haner och 2 tikar, alla MITÄ?? i samma form med vackra huvuden
och uttryck, utmärkta halsar och överlinjer, kroppar, ben och tassar, utmärkta pälsar, alla rör sig med fin resning och långa
vägvinnande rörelser, gratulerar uppfödaren till ett mycket fint avelsresultat, det syns tydligt vad uppfödaren vill med sin avel,
välpresenterade.

TURISTILUOKAT
TWIGLE LIFE

FIN15452/05 s. 28.1.2005
i. Benton Olympic Gold e. Twigle Ivory Girl
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia TURISTILUOKKA1.
This dog has some good qualities even though he has been castrated, good head, lovely dark eyes, strong neck, a little straight in
shoulder, good deep body in good condition, correct topline, moved a little wide in front and carried his tail a little high.

JÄLKELÄISLUOKAT
ROMEO
FIN26541/04 s. 22.4.2004
i. Sweetie-Pie Famoso e. Korpinotkon Kleopatra
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JÄLK 1, KP.
A very handsome stud dog that reflects in his progeny, all are good type with good heads, congratulations to the breeder.

MCTWISTER`S WET WET WET
FIN37552/99 s. 2.10.1999
i. Cit Z Dacickeho Haje e. Standard-Bearer Odysseia
Näyttelyt:
Karkku 1.6. Kath Morgan, Iso-Britannia JÄLK 2, KP.
Very nice group with good stud dog, a little mixed in type, overall heads are very good and daddy must be proud, congratulations.

BENTON QUIT TALKIN`
FIN42442/05 s. 6.8.2005
i. Benton Everybody Duck e. Benton It's My Party
Näyttelyt:
Hyvinkää 19.10 Sareth Lawler JÄLK 1, KP, BIS 1 jälk. luokka.
Produces youngsters of consistant type. All are similar in substance. Lovely legs and feet. All have good middle pieces and all
have lovely expressions. All very animated in the move.

