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Alkusanat: 

  

 

Nykyisin Springerspanielit ry:n vuosikirjat julkaistaan sähköisesti yhdistyksen kotisivuilla 

painettujen kirjojen sijaan. Aikanaan, kun tulokset painettiin kirjaksi, tuli kaikki tulokset saada 

samoihin kansiin, ennen kuin kirja lähetettiin painoon. Yleensä tämä tapahtui seuraavan vuoden 

touko-kesäkuussa lähes kaikkien arvosteluiden saavuttua Kennelliitosta. Nykyisin on mahdollista 

julkaista vuosikirja osissa sitä useampaan kertaan täydentäen. Tällä kertaa kirjan ensimmäinen 

julkaisu tulee tavallista myöhemmin ja taipumuskoetoimikunnan reippaan työn ansiosta suurin osa 

taipumuskoetuloksista löytyy kirjasta, kun taas näyttelytuloksia puuttuu enemmän. Tarkoitus on 

ajan myötä täydentää Vuosikirja 2017 mahdollisimman täydelliseksi niin näyttely- kuin 

koetulostenkin osalta.  

 

   Suuri kiitos tulosten työstämisestä tähän muotoon kuuluu kirjan kirjoittamiseen allekirjoittaneen 

lisäksi osallistuneille taipumuskoetoimikunnan jäsenille ja Marja Strahlendorffille.  

   

 

 

          24.10.2018 Vantaalla  

Tiina Janka 
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UROKSET:  
 

Benton Duck Duck Goose, FI12129/11, s. 12.5.2010  

Spanielien taipumuskokeet: 

Juupajoki 26.8.2017, tuomari Hanna Lahtinen SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen uros, joka on kiinnostunut toisista koirista ja ihmisistä. 

Ystävällinen. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Ludwig hakee ihanteellisella etäisyydellä reippaasti maa- ja ilmavainulla 

työskennellen. Seuraa ohjaajan kulkemista. Laukauksesta pysähtyy ja ihmettelee hetken, jatkaa 

sitten samalla lailla kuin aiemmin. Tulee ensikutsusta luo. Ihanteellinen suoritus. Hyväksytty. 

Jäljestys: Ludwig nuuhkaisee alkumakuun ja jäljestää aaltoillen jäljen molemmin puolin itsenäisesti 

alusta loppuun. Kulman oikaisi. Etenee hyvää kävelyvauhtia. Kaadon nuuhkii. Hyväksytty. 

Vesityö: Halukkaasti veteen, vaan ei huomaa aluksi sinne heitettyä pukkia. Kunnes sen huomaa, ui 

sen luo ja tuo rannalle. Hyväksytty 

Tottelevaisuus: Ludwig on kuuliainen koira ja ohjaajansa hallinnassa. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Ludwig vaikuttaa luonnonlahjakkuudelta koemuodon eri osa-alueilla; 

kaikki on sille luontaista. Koirakon yhteistyö on rentoa ja sitä on ilo seurata! 

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 

 

 

Benton Lexington Avenue, FI44710/13, s. 31.7.2013  

Spanielien taipumuskokeet: 

Alavus 27.8.2017, tuomari Jyrki Rasinpää SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen. Suhtautuu hyvin vieraisiin koiriin ja ihmisiin. Antaa 

rapsutella. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Suppeaa ja ohjaajaan tukeutuvaa maavainulla tapahtuvaa hakua. Paukusta 

säpsähtää eikä innostu ja haku suppenee. Tukeutuu ohjaajaan. Tulee ja antaa kytkeä. Hylätty. 

Jäljestys: Rauhallinen sopivalla vauhdilla maa- sekä ilmavainulla tapahtuva jäljestys. Kulma 

tarkasti. Rusakosta ensin ohi, mutta pienen etsimisen jälkeen löytyy ja kiinnostaa. Hyväksytty. 

Vesityö: Houkuttelun jälkeen veteen, tuo pukin ohjaajalle. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Koira tottelee hyvin ohjaajaa. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hyvä pari, mutta tänään hakuosuudella koira tukeutui liikaa 

ohjaajaan. 

Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY 

 

 

Benton Spacific Storm, FI22806/15, s. 6.3.2015  

Spanielien taipumuskokeet:  

Loppi 9.9.2017, tuomari Harry Vilkman SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Reipas tutustuja. Hyväksytty 

Haku ja laukaus: Alussa hieman ihmettelee ampujaa, mutta lähtee hyvin hakemaan. Lähes itsenäistä 

hakua. Laukauksesta jatkaa käyttäen hyvin vainua. Hyväksytty. 

Jäljestys: Tarkasti jäljellä kulmalle asti, jossa tarkistuslenkki ja sitten hyvin kaadolle, joka 

kiinnostaa. Hyväksytty. 

Vesityö: Halukas uimaan, noutaa ja tuo pukin. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Mieluisaa harrastustoimintaa.  

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 

 

 



 

Benton Undercover Boss, FI47687/16, s.  

Spanielien taipumuskokeet: 

Loppi 9.9.2017, tuomari Anu Kokkarinen  

Sosiaalinen käyttäytyminen: Remu on vilkas, innokas nuori welssi. Se tulee hyvin toimeen kaikkien 

kanssa. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Remu tutkii metsää pääosin maavainulla. Haku on rauhallista ja riittävää. 

Laukausta se hieman säpsähtää ja jatkaa hetken päästä työskentelyä. Nöyrä luoksetulo ja tulee 

sivulle hienosti käskystä. Hyväksytty. 

Jäljestys: Maavainuinen, tarkka varma suoritus. Kulma hyvin. Kaato kiinnosti kovasti. Hyväksytty. 

Vesityö: Reippaasti uimaan. Pukin luovuttamisessa hieman haasteita. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Remu on tottelevainen. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Reipas pari, kaikki sujui hyvin. 

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 

 

 
Buumin Escape Plan, FI21753/14, s. 2.3.2014 
Spanielien taipumuskokeet: 

Vieremä 27.8.2017, tuomari Jaana Heiskari SPA0 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Reippaasti Nipa hakee tuttavuutta paikalla olleisiin walesinarttuihin. Eipä siinä 

ihmiset tulleet mieleen. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Innokkaasti läähättäen pyörii Jatan ympärillä. 

Muutama vallaton irtiotto, mutta laukauksesta pysähtyy ja palaa ohjaajansa läheisyyteen. Hylätty. 
Jäljestys: Varmaa, maavainuista etenemistä jäljen päällä. Pari tarkistusta ja suoraan kaadolle, joka kiinnosti. 

Loistava jäljestys! Hyväksytty. Vesityö: Noutaa riistapukin ohjaajalleen. Hyväksytty. Tottelevaisuus: 
Kaikessa innokkuudessaan Nipa tottelee todella mallikkaasti. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Rehvakkaasti esiintyvää Nipaa Jatta tasoittaa sopivasti. Loistavan ja vauhdikkaan jäljestyksen myötä olisiko 

mejässä uusi aluevaltaus? Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY 

 

 

Buumin License To Grill, FI49949/16, s. 22.9.2016 
Spanielien taipumuskokeet: 

Nilsiä 26.8.2017, tuomari Jaana Heiskari SPA1 
Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Jeti suhtautuu koiriin ja ihmisiin iloisen vapautuneesti nuoruuden innolla. HYVÄKSYTTY 
Haku ja laukaus: Iloisen kepeää hakua täyttäen mukavasti aluetta. Käyttää maa- ja ilmavainua. Laukauksesta 

jatkaa. HYVÄKSYTTY Jäljestys: Maa-ilmavainuista varmaa jäljestystä. Kulma hiukan pyöritti, mutta 

saavutaan reippaasti kaadolle, joka kiinnosti. HYVÄKSYTTY Vesityö: Noutaa riistakapulan ja tuo rantaan. 

HYVÄKSYTTY Tottelevaisuus: Nuoren Jetin kuuliaisuus ohjaajaansa kohtaan toimii hyvin. 

HYVÄKSYTTY Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Jeti-pojan ja Idan yhteistyötä on mukava katsoa ja varsinkin 

heidän iloista, kepeää hakua. Suosittelen mejää jälkityön perusteella.  Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 
 

 

 

Doniol Happy Fellow 

Spanielien taipumuskokeet: 

9.7.2017 Hauho (Hämeenlinna) t. Taru Kalkkila SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Iloinen, vilkas nuori uros. Suhtautuu iloisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. 

Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Nanon haku tänään suppeaa, lähes jaloissa pyörimistä, istuskelua ja halua kiivetä 

syliin. Muutama pitempi pisto ilmavainua käyttäen. Laukauksesta pysähtyy, palaa ohjaajan luo. 



Tänään Nano ei jakanut, ei kiinnostunut metsän hajuista. Lisää treeniä riistarikkaassa maastossa, 

niin intoa löytyy lisää jatkoon.  Hylätty.  

Jäljestys: Opastettu alku. Nano empii, lähteäkö vai ei. Käy istumaan. Otetaan uusi alku, hetken 

etenee ilmavainua käyttäen, mutta käy jälleen istumaan. Harjoitusmielessä tullaan jälleen kaadolle, 

jota nuuhkii innolla. Tänään vieraat perässä kävelijät häiritsivät Nanoa. Hylätty.  

Vesityö: Useista käskyistä veteen, tuo riistapukin rantaan. Hyväksytty.  

Tottelevaisuus: Koira tottelee ohjaajaa hyvin. Hyväksytty.  

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiralla ja ohjaajalla hyvä yhteistyö.  

Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 

EASTFARM’S PINOCCHIO 

FI49795/11 s. 3.8.2011 i. Cheddarhill Alfie Asker e. Eastfarm's Kiss Me Goodbye 

Näyttelyt: Lemland 21.05.2017, Viveca Lahokoski VAL ERI1 SA PU2 

Hane av utmärkt typ, bra maskulint huvud, något ljusa ögon, utmärkt hals, rygglinje och svansföring, 

stark benstomme, bra bredd lår, välvinklad has, utmärkt och effektiv bakbensrörelse, något bred i 

fronten, trevlig resning (?) och temperament. 

 

EASTFARM'S VAGABOND BLUES 

FI26000/15 s. 27.03.2015 i. Buumin Cool As Cucumber e. Eastfarm's Phoebe 

Näyttelyt: Koski TL RN 13.05.2017, Helin Tenson AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP 

Erinomaiset mittasuhteet, hyvä luusto. Jalo pää. Hieman isohkot korvat. Kaunis ylälinja & alalinja. 

Erinomainen turkki ja häntä, kulmaukset ja liikkeet.  

Lemland 21.05.2017, Viveca Lahokoski AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP 

Hane av utmärkt typ, utmärkt maskulint huvud, utmärkt hals, fast rygg, utmärkt benstomme, 

välkroppad, utmärkt bredd lår, välvinkl. bakställ, bra parallell bakbensrörelse, trevlig resning och 

flexibilitet i rörelse, härlig svansföring. 

Sastamala, Häijää 27.05.2017, Stephen Pick AVO ERI1 SA 

2 year old dog with all the essential breed characteristics. Good angles. Well set down hocks. Good 

reach oc neck. Plenty of substance. Not exaggerated. Good coat with good rich red colour. Moved 

with reach and drive and lots of confidence. Promising dog.  

 

EASTFARM'S WHATEVER IT TAKES 

FI49421/15 s. 14.09.2015 i. Eastfarm's Pinocchio e. Eastfarm's Lily Of The Valley 

Näyttelyt: Lemland 21.05.2017, Viveca Lahokoski NUO ERI1 

Ung hane av utmärkt typ, något lång in länden i sina proportioner, vällinjerat huvud, fast rygglinje, 

rak överarm, utmärkt benstomme, ännu något tunn i bröstkorgen, välvinklad has, parallella 

bakbensrörelser, något bred i fronten, armbågarna skulle få ligga tätare.  

 

EASTFARM'S XCUSE ME MADAM 

FI13217/16 s. 21.12.2015 i. Churnwood Ambassador Royal e. Eastfarm's Rhapsody In Red 

Näyttelyt: Turku 22.01.2017, Kirsti Louhi JUN ERI1 SA PU2 SERT 

Hyväntyyppinen nuori mies, jolla hyvät pään linjat. Oikea purenta. Hyvin asettuneet karvat. Kaunis 

kaula ja ylälinja. Voisi olla kulmautunut edestä paremmin. Rungon täytyisi edestä täyttyä. Hyvä 

hännän kiinnitys. Rodunomaiset yhdensuuntaiset liikkeet.  

Laitila 15.04.2017, Hilkka Salohalla JUN ERI1 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros. Kaunisilmeinen pää, hyvä 

kaula, ikäisekseen varsin hyvä ylälinja. Riittävät etukulmaukset, niukat takakulmaukset. Riittävä 



luusto, hieman painuneet ranteet ja käpälät. Ikäisekseen riittävä eturinta ja runko. Hyvä karvapeite ja 

väritys. Liikkuu hyvin.  

Rauma 27.05.2017, Saija Juutilainen NUO ERI1 

18 kk, tyylikäs, hyvin jäntevä, kaunislinjainen nuori uros. Hyvä raajaluusto & käpälät. 

Kaunislinjainen & -ilmeinen pää. Hyvä kuono-osa & purenta. Kookkaat korvat. Kaunis niska. Etuosa 

saa luonnollisesti vielä kehittyä. Vahva takaosa. Sopivasti lanneosan kaarta. Hyvä karva & väri. 

Liikkuu jäntevästi & hyvällä luonteella, vielä hieman leveästi edestä. Etuaskel saa asettua. Lupaava 

kokonaisuus.  

Mynämäki 11.06.2017, Zofia Konderla, Puola NUO ERI1 SA PU3 SERT 

Excellent size & proportions & topline, angulation of legs. Deep chest, strong body, very nice head 

and neck, nice coat, movement, temperament.  

 

EASTFARM'S YELLOW SUBMARINE 

FI41676716 s. 14.07.2016 i. Eastfarm's Hurricane e. Eastfarm's Once Upon A Time 

Näyttelyt: Lemland 21.05.2017, Viveca Lahokoski JUN EH 

Hane av … god typ, trevl. proport., bra rastyp, huvudprofil, tillräcklig hals, ännu något grund och 

smal i bröstkorget, något uppdraget baklinje, utmärkt benstomme, något knappt knävinkel, parallel 

effektiv bakrörelse, ännu lös i armbågarna, inte i bästa päls i dag.  

 

 

EIRIAN ANTAIOS 

FIN22057/08 s. 5.3.2008 i. Llawen Tuff Enuff e. Eastfarm's Home To Daddy 

Näyttelyt: Kuopio 08.04.2017, Elena Ruskovaara VET EVA 

Erinomaisen tyyppinen, hyväluustoinen. Mittasuhteiltaan erinomainen veteraani, joka valitettavasti 

nytt ontuu toista takaraajaansa. Kauniisti täyttynyt runko, hyvä kaula, erinomainen pään ilme. 

Takaraajojen lihaksisto vaikuttaa vähän kuivuneelta. Kaunis ylälinja & häntä liikkuessa. 

Erinomainen tyyppi seisoessaan. Valitettavasti se ontuu.  

 

EIRIAN REBEL YELL 

FI45148/16 s. Eirian Rebel Yell s. 14.08.2016 i. Buumin Eastern Rider e. Eastfarm's Phoebe 

Näyttelyt:  Kuopio 08.04.2017, Elena Ruskovaara PEN1 KP VSP 

Erinomaisen mallinen, reipas, hyväluustoinen. Sopiva runko & luusto. Etuosa voimakkaammin 

kulmautunut kuin takaosa. Sopiva kaula. Ylälinja saa vielä kehittyä. Maskuliininen, oikeailmeinen 

pää. Hyvät silmät & korrektit linjat. Seisoo erinomaisesti raajoillaan. Etuliike on leveä, erittäin 

hyvät sivuliikkeet. Ikään sopivat liikkeet. Esitetään erinomaisesti.  

Sastamala, Häijää 27.05.2017, Stephen Pick, Iso-Britannia JUN EVA 

9 months, well developed dog. Very good shape. Good hight proportions. Good topline. Good 

angulation. Well set down hocks. Positive movement. Tight feet. Carries tail well. Good coat 

colour. Unforunately nervous and would not let me handle him. A pity, because he is an excellent 

dog.  

(2)Väistää. 
 

EIRIAN RIDER'S SON 

FI45148/16 s. Eirian Rebel Yell s. 14.08.2016 i. Buumin Eastern Rider e. Eastfarm's Phoebe 

Näyttelyt:  Sastamala, Häijää 27.05.2017, Stephen Pick, Iso-Britannia Turistiluokka H4 

Lots of breed good points. Happy in the ring, but could do a bit more training. Good proportions 

and colour. He moves a little weight(?) in the front. He has typical Welsh Springer character.  



 

 
ELONKERJUUN EDWARD 

FI46891/15, s. 17.7.2015  

Spanielien taipumuskokeet: 

Hämeeninna 20.8.2017, tuomari Kirsi Salokanto SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Ystävällinen nuorehko uros. Tervehtii tuomarin häntä heiluen ja tulee 

hyvin toimeen muiden koirien kanssa. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Koira lähtee metsään hieman laimealla innolla. Ohjaaja kehottaa koiraa aika-ajoin, 

mutta se ei tänään syty hajuille. Tekee muutamia pistoja ohjattuna. Laukauksesta pysähtyy ja työ 

loppuu, niin että lopunaikaa koira kulkee ohjaajan takana. Hylätty. 

Jäljestys: Hienosti alusta loppuun hyvin jarrutettua jäljestystä. Koira etenee aivan jäljen päällä. 

Kulma tarkasti. Kaato kiinnosti. Hieno suoritus. Hyväksytty. 

Vesityö: Hyvin veteen, noutaa innokkaasti pukin rannalle. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Koira on hyvin ohjaajansa hallinnassa. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiralla on potentiaalia etenkin jäljelle. Hakua täytyy hieman treenata 

ja lopputulos paranee. 

Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY 

 

 

ELONKERJUUN MAAILMANKOIJARI 

FI54859/15 s. 21.10.2015 i. Don's Dino Paul Crocetti e. Elonkerjuun Melodia 

Näyttelyt:  Seinäjoki 22.04.2017, Paavo Mattila NUO ERI1 SA PU2 VASERT 

Kaunis uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää, jossa hieman loiva otsapenger, erittäin 

hyvä kaula. Sopusuhtainen runko, hyvät raajat, erittäin hyvä karvapeite. Liikkuu ja esiintyy hyvin.  

Ruovesi RN 29.04.2017, Hannele Jokisilta NUO EH1 

Voimakas uros, vankka pää, jossa hieman poskia. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. Hieman 

kaulanahkaa. Voimakas luusto. Pitkä runko, joka johtuu pitkästä ja kapeasta lanteesta. Kaunis 

karva. Selkä liikkeessä pehmeä. Avoimet kyynärpäät, jotka näkyvät etuliikkeessä.  

Alavus 11.06.2017, Sanna Vakkilainen NUO EH2 

Reilu 1,5 v, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla selkeä sukupuolileima ja hyvät mittasuhteet. 

Kaunisilmeinen nuoren uroksen pää, tummat silmät, purenta Ok. Hyväasentoiset korvat ja kaula, 

eturinta voisi olla jo hieman voimakkaampi. Olkavarsi saisi olla viistompi, paremmin kulmautunut 

takaa kuin edestä. Seistessä hyvä ylälinja, joka tänään kuitenkin elää liikkeessä. Liikkuu muuten 

hyvin, mutta kyynärpäät saisivat olla paremmin rungon myötäiset. Ystävällinen käytös.  

 

ELONKERJUUN MOSSBERG 

FI45434/16 s. 09.08.2016 i. Elonkerjuun Finlandia e. Don's Dra På Trissor 

Näyttelyt: Laihia 13.05.2017, Paavo Mattila JUN EH1 

Kevytrakenteinen nuori uros. Otsapenger saisi olla selvempi. Kaunis ilme ja kaula. Kevyehkö runko. 

Raajojen kulmauksia saisi olla enemmän. Hyvälaatuinen karvapeite. Liikkuu hyvin. Miellyttävä 

käytös.  

Kauhajoki 04.06.2017, Hannele Jokisilta JUN EH1 

Sopivan kokoinen, keskivahva juniori. Riittävän vahva uroksen pää. Riittävät kulmaukset. 

Keskivahva luusto. Ikään sopiva runko. Kaunis karva. Hyvä väri. Reipas luonne. Ponnettomat 

takaliikkeet, edestä liikkuun normaalisti.  

 

ELONKERJUUN TUHANNEN RIEMU 



FI54882/15 s. 21.10.2015 i. Don's Dino Paul Crocetti e. Elonkerjuun Melodia 

Näyttelyt: Laihia 13.05.2017, Paavo Mattila NUO EH1 

Mittasuhteiltaan hyvä uros, kallo-osa voisi olla vahvempi. Hyvä kaula, riittävän vahva runko. Hieman 

luisu lantio. Hyvät kulmaukset takana. Kyynärpäissä hieman löysyyttä. Erittäin hyvä karvapeite. 

Korkea häntä. Saisi liikkua ja esiintyä tasaisemmin, on hyvän luonteinen.  

 

GLENBROWS ZEPHYR 

FI27245/16 s. 07.08.2015 i. Amiro Wind Of The Hills e. Glenbrows Beside Me 

Näyttelyt: Lahti 26.03.2017, Riitta Niemelä NUO ERI1 SA PU4 SERT 

Erinomainen rotutyyppi, mittasuhteet ja vahvuusaste. Kaunis pää, hyvät tummat silmät, 

erinomainen kaula ja ylälinja, lupaava runko, erinomainen raajaluusto ja käpälät. Hyvässä 

lihaskunnossa, liikkuu hyvällä askelpituudella ja hyvällä takapotkulla. Kaunis turkki, miellyttävä 

käytös.  

Helsinki 20.05.2017, Jörgensen Leif Lehmann, Tanska NUO ERI1 SA PU3 SERT VARACA 

18 months. Excellent type and size, good ears, eyes and bite. Good topline and tail, excellent body 

for the age, good angulation, moves very well, good coat, colour and temperament.  

Hamina 21.05.2017, Patric Ragnarson NUO ERI1 

Utmärkt typ. Bra storlek. Värformat maskulint huvud. Välplacerade fina öron. Välformade ögon. 

Bra bett. Vackert, milt uttryck. Bra hals. Stram överlinje. Behöver få lite mer välvda revben. Något 

raka vinklar fram i normal bak. Utmärkt päls & färg & svans. Vackert iordningsgjord. Nyttjar 

svansen väl. Rör sig lite kort i steget fram, bra påskjut. Trevligt temperament. Välpresenterad.  

Sastamala, Häijää 27.05.2017, Stephen Pick, Iso-Britannia NUO ERI1 SA PU3 SERT 

1,5 year old, well balanced. Good hight to length proportions. Well angulated with a good reach of 

neck. Typical head with good eye and expression. Excellent rich coat colour. Could have been a 

little more confident. But moved accurately front and back. Excellent type feet. A promising dog.  

 

HARRI 

FI36495/15 s. 23.05.2015 i. Osku e. Keväthangen Dara 

Näyttelyt: Rovaniemi 06.05.2017, Riita Niemelä NUO EH1 

Erittäin hyvätyyppinen, lähes neliömäinen uros. Tänään kovin hoikassa kunnossa. Kaunislinjainen 

pää, miellyttävä ilme, hyvä kaula. Vielä kapealinjainen runko, hyvä luuston vahvuus. Kohtuulliset 

kulmaukset. Oikea turkin laatu. Kevyet liikkeet, rauhallinen käytös.  

Rovaniemi 20.05.2017, Tuula Savolainen AVO H 

Lähes 2 v uros, saisi mittasuhteiltaan olla hieman pidempi. Oikealinjainen pää, lempeä ilme. 

Rungoltaan vielä kesken kehityksen. Rintakehä saisi vahvistua. Lyhyt jyrkkä lantio. Riittävästi 

kulmautunut edestä ja takaa. Karvanvaihto kesken. Hyvät hapsut. Hyvä häntä. Yhdensuuntainen 

edestakaisliike, reipas sivuaskel.  

Rovaniemi 24.06.2017, Linda Volarikova, Slovakia AVO EH 

Prefer more overall substance. Correct head lines. Would prefer better grooming. Could have more 

angulations. Needs more ribcage. Sufficient topline. Should carry more weight.  

 

JANGAS DIRTY HARRY 

FIN52276/06 s. 17.10.2006 i. Mctwister's Wet Wet Wet e. Jangas Behaving Badly 

Näyttelyt: Kuopio 08.04.2017, Elena Ruskovaara VET EH1 

Reipas 10,5 v veteraani. Karva on jo luopunut väristään ja saanut karheutta. Reilu runko. Hyvät 

takakulmaukset, niukemmat edessä. Leppoisa ilme, maskuliininen vahvakalloinen uros. Tarpeeksi 

pitkälinjainen pää. Ikä näkyy jo kankeutena, liikkuu silti mielellään. Hyvä käytös ja esiintyminen.  



Sastamala, Häijää 27.05.2017, Stephen Pick, Iso-Britannia VET EH2 

10,5 year old god with lots of breed quality. Well balanced. Showing a good topline which he held 

on the move. Good angulation and good spring of rib. His bite could be better. 

 

JANGAS EAGER-BEAVER 

FI21406/09 s. 08.03.2009 i. Gravelfarm's Famouse Grouse e. Jangas Duck Soup 

Näyttelyt: Tampere 07.05.2017, Dick Rutten, Hollanti VET EH2 

8 years old. Very good type. Muzzle should be fraction longer. Clean and complete scissor bite. Good 

eyes. Very good topline. Acceptable in angulation in front and rear. Correct bone. Excellent coat and 

still very nice temperament.  

Sastamala, Häijää 27.05.2017, Stephen Pick, Iso-Britannia VET ERI1 SA VET VSP 

Really nice 9,5 year old dog. Presents a good profile. Enough bone. Well angulated. Moved well. 

Really covering the ground and putting a good ring performance.  

 

JANGAS KARLSSON PÅ TAKET 

s. 23.2.2016 i. Don’s The Upper Ten e. Jangas Gone with The Wind 

Spanielien taipumuskokeet: 

16.9.2017 Pöytyä t. Jan-Gunnar Rönnblad SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Yleiskuva iloinen, pentumainen ja sosiaalinen. Suhtautuu toisiin 

koiriin ja ihmisiin hyvin. Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Laajuus hieman suppea. Innokasta maa- ja ilmavainuista. Hyvin ohjaajansa 

hallinnassa. Laukauksesta innostuu, tarkastaa ampujan. Pitää hyvin kontaktia ohjaajaan. 

Hyväksytty.  

Jäljestys: Ilmavainuista. Varovaista, alun jälkeen etenee vaudhikkaasti. Kaadon osoittaa ja se 

kiinnostaa. Hyväksytty.  

Vesityö: Parilla käskyllä uimaan. Suoraviivainen nouto. Hyväksytty.  

Tottelevaisuus: Tottelevainen ja yhteistyöhaluinen. Hyväksytty.  

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Yhteistyö pelaa koiran ja ohjaajan välillä.  

Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 

 

 

JANGAS KNIGHT OF CAN-A-LOT 

s. 23.2.2016 i. Don’s The Upper Ten e. Jangas Gone with The Wind 

Spanielien taipumuskokeet: 

9.7.2017 Hauho (Hämeenlinna) t. Taru Kalkkila SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Iloinen nuori uros. Suhtautuu iloisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. 

Hyväksytty. Haku ja laukaus: Alkuun laajoja lenkkejä tehden ilmavainulla. Palaa ohjaajan luo, 

alkaa jaloissa pyöriminen. Laukauksesta pysähtyy, jonka jälkeen alkaa itsenäinen haku. Ajettuaan 

ylös pikkulinnun saa potkua hakuun. Hetken haukkua puiden alla. Loppuhaku reipasta menoa. 

Tulee luokse kutsuttaessa, antaa kytkeä itsensä. Hyväksytty. Jäljestys: Alkuopastuksen jälkeen 

Korppu menee tielle, joka oli jäljen vieressä. Siltä palaa itsenäisesti ja aloittaa uudelleen 

jäljestyksen lähes alkumakuulta pääasiassa ilmavainua käyttäen. Kulma oikasitaan. Tulee kaadolle, 

nuuhkii sitä. Reipasvauhtinen jäljestys. Hyväksytty. Vesityö: Halukkaasti veteen. Ei tuo 

ensimmäistä riistapukkia, jättää sen rantaveteen. Heitetään toinen. Ei tuo sitäkään heti. Leikkii sillä 

rantavedessä, kunnes tuo sen rantaan, niin ohjaaja saa sen kastelematta kenkiä. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: koira tottelee ohjaajaa. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiralla ja 

ohjaajalla hyvä yhteistyö. Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 



 

JANGAS LEMMING 

FI11997/17 s. 25.11.2016 i. Rocbee Jimmy Dean e. Jangas In Blossom 

Näyttelyt:  

Sastamala, Häijää 27.05.2017, Stephen Pick, Iso-Britannia Turisti EH3 

Needs a lot more training, but he can move well, when not distracted. Lots of good breed points. 

Plenty of bone. Compact body. Good spring of rib. Short coupled. Tight feet. Really enjoys this day.  

 

JONATHAN KING HUNTER 

FI49151/16 s. 05.03.2016 i. Wild Fellow's Woodpecker e. Amser Helwyr 

Näyttelyt: Kerimäki 27.05.2017, Elena Ruskovaara JUN H 

Iso, rungoltaan vielä kovin litteä ja täyttymätön kokonaisuus. Hyvä luusto. Eturinta tarvitsee täytteen. 

Toivoisin voimakkaammat kulmaukset eteen ja taakse. Päässä selvä uroksen leima. Vielä kovin kapea 

kuono ja pyöreät silmät. Pentumaiset liikkeet, korkea etuaskel. Tarvitsee aikaa täyttyäkseen. 

Vauhdikas käytös. Hyvä karva ja väri.  

 

LLAWEN TUFF ENUFF 

FIN32080/06 s. 22.5.2006 i. Hammalgårdens Rock-N-Roll e. Llawen Queen Thilde 

Näyttelyt: Kouvola 04.03.2017, Paavo Mattila VET ERI1 SA PU1 ROP VET-ROP 

Hyvin tyylikäs kaunis uros. Erittäin hyvä pää. Kaunis ilme. Erinomainen kaula. Erinomainen ylälinja. 

Sopusuhtainen runko ja erittäin hyvin kulmautuneet raajat. Erinomainen karva. Erinomaiset 

tehokkaat liikkeet. Miellyttävä käytös.  

Imatra 16.04.2017, Paul Stanton VET ERI1 SA PU1 ROP VET-ROP 

Härlig typ & helhet. Välformat huvud med fint uttryck. Vacker hals, härlig förbröst. Bra framben, 

tillräckligt välvd bröstkorg av god längd. Välvinklad bakparti, tillräcklig vinkeling fram. I härlig 

kondition. För sig med flytande rörelser parallel bak, acceptabelt fram. Rör sig med en utmärkt 

resning och använder svansen väl. 

Helsinki 20.05.2017, Jörgensen Leif Lehmann, Tanska VET ERI1 SA PU2 VET-ROP 

11 years, good type and size, very good set eyes and ears, ok. bite, good topline and tail, very good 

body for the age, moves very well, good coat, colour and temperament.  

Hämeenkyrö RN 25.05.2017, Vera Smirnova, Viro VET ERI2 SA PU2 

Reippaasti esiintyvä veteraaniuros. Hyvä pää & kaula. Tilava rintakehä. Hyvät takaraajat. Ranteet 

hieman painuneet. Vauhdikas, tehokas liikkuja.  
 

 

LLEWPART’S ENGROSSING BOY 

FI30542/14 s. 23.04.2014 i. Benton Dot Dot Dash e. Llewpart's Beguiling Girl 

Spanielien taipumuskokeet: 

9.7.2017 Hauho (Hämeenlinna) t. Harry Vilkman SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Reipas hännänheiluttaja. Tulee toimeen muiden kanssa. Hyväksytty.  
Haku ja laukaus: Hyvää yhteyttä pitävää reipasta hakua, käyttäen myös vainua hyvin. Lähes 

itsenäistä. Laukauksesta jatkaa samanlaista hakua.  Hyväksytty.  
Jäljestys: Rauhallinen suhteellisen tarkka jäljestys kaadolle asti, jonka ilmaisee. Hyväksytty. 

Vesityö: Kastaa jalat, ei ui.  Hylätty.  
Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty.  
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hyvää reipasta toimintaa.  
Kokonaisarvostelu: Hylätty. 



 

 

LLEWPART'S ENIGMATIC BOY 

FI30541/14 s. 23.04.2014 i. Benton Dot Dot Dash e. Llewpart's Beguiling Girl 

Näyttelyt:  
Savitaipale 07.05.2017, Marjo Jaakkola KÄY ERI1 SA PU2 SERT FI-MVA 

Erinomainen tyyppi. Hyvän mallinen pää, hyvä kaula & ylälinja. Hieman luisu lantio. Riittävä 

eturinta. Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset ja runko. Hyvä rungon syvyys.  

 

 

LLEWPART'S FAITHFUL BOY 

FI13539/16 s. 20.12.2015 i. Don's Pomp And Circumstance e. Llewpart's Bewitching Girl 

Näyttelyt: Kouvola 04.03.2017, Paavo Mattila JUN EH1 

Hyvin rakentunut nuori uros, joka voisi olloa hieman korkearaajaisempi. Hyvä pää, jossa 

otsapenger saisi olla selvempi. Kaunis kaula. Erittäin hyvä runko ja luusto. Sopivat kulmaukset. 

Hyvä karvapeite. Aavistuksen luisu lantio. Liikkuu hyvin. Saisi esiintyä vapaantuneemmin.  

Lahti 26.03.2017, Riitta Niemelä NUO ERI2 

Erinomaista tyyppiä oleva nuori uros, hieman pitkärunkoinen, kaunis uroksen pää ja hyvät tummat 

silmät. Riittävä kaulan pituus, hyvä ylälinja, lupaava runko, sopiva luusto ja hyvät käpälät, liikkuu 

hyvällä askelpituudella, miellyttävä käytös.  

Savitaipale 07.05.2017, Marjo Jaakkola JUN EH1 

Erittäin hyväntyyppinen, selvästi urosmainen maskuliininen pää. Hyvä kaula, turhan etuasentoiset 

lavat. Ylälinjan tulee pehmetä. Riittävä runko. Sopiva luusto. Takaosa voisi olla selvemmin 

kulmautunut. Aavistuksen pitkä lanneosa.  

 

LLEWPART'S FAST AND FLAMING BOY 

FI13538/16 s. 20.12.2015 i. Don's Pomp And Circumstance e. Llewpart's Bewitching Girl 

Näyttelyt: Lahti 26.03.2017, Riitta Niemelä NUO ERI3 

Rotutyyppi erinomainen, sopiva vahvuusaste, voisi olla rungoltaan hivenen pidempi, kaunis pään 

malli, tummat silmät, hyvä ylälinja, riittävä rungon tilavuus, samoin luuston vahvuus, tasapainoiset 

kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, miellyttävä käytös, liikkuu leveästi edestä.  

Lahti 01.05.2017, Reia Leikola-Walden  NUO ERI1 

Sopivan kokoinen, oikean linjainen uros. Linjakas oikealinjainen pää. Hyvä luusto. Hyvä kaula & 

ylälinja. Riittävästi kulmautuneet raajat. Ikäisekseen sopiva runko. Hieman lyhyt lantio. Liikkuu 

riittävällä askelmitalla. Erinomainen turkki. Ystävällinen luonne.  

Helsinki 20.05.2017, Jörgensen Leif Lehmann, Tanska NUO ERI4 

17 months, good ears, eyes and bite, good topline and tail set. Very good body for the age, well 

angulated, moves a little out of elbows and could be stronger in the back, good coat, colour and 

temperament.  

Hamina 21.05.2017, Patric Ragnarson NUO ERI2 

Utmärkt typ. Fina proportioner. Vackert, välformat maskulint huvud. Mörka fina ögon. Fina 

välplacerade öron av bra storlek. Bra bett. Fint milt uttryck. Bra hals. Stram överlinje. Välformad 

bröstkorg. Raka vinklar fram; normala bak. Bra ben & tassar & päls & färg. Vackert iordninggjord. 

Nyttjar svansen väl. Rör sig lite kort i steget fram & sidvindar. Trevligt temperament. 

Välpresenterad.  

Hämeenkyrö 25.05.2017, Vera Smirnova, Viro JUN ERI1 



Keskikokoa hieman pienempi, kevyehkö uros. Hyvä pää. Pitkä kuiva kaula. Hyvä selkä. 

Kyynärpäissä hieman löysyyttä. Hyvät takaraajat. Hyvät pitkät liikkeet.  

Keuruu 28.05.2017, Markku Kipinä NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP 

Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hieman ujo esiintyminen. Hyvät pään linjat. Hyvä purenta ja 

silmät. Suurehkot korvat. Lupaava ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä raajaluusto. 

Erinomainen karvan laatu. Hyvä väritys. Hyvä häntä. Erinomainen sivuliike, vielä löysyyttä 

etuosassa.  

Alavus 11.06.2017, Sanna Vakkilainen NUO ERI1 

Reilu 1,5 v, kaunislinjainen nuori uros, jolla oikea koko ja selkeä sukupuolileima. Varsin hyvä 

uroksen pää, kuono-osa saa vielä hieman täyttyä silmien alta. Hyväasentoiset korvat, oikea 

huulilinja, kaunis kaula. Ikään riittävä eturinta, hyvä runko ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset. 

Varsin hyvät liikkeet, mutta etuaskel voisi olla hieman ulottuvampi. Ystävällinen, mutta aavistuksen 

varautunut tänään.  

 

LLON HELYGEN 

s. 16.6.2016 

Spanielien taipumuskokeet: 

9.7.2017 Hauho (Hämeenlinna) t. Taru Kalkkila SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Nuori, vilkas, iloinen uros. Suhtautuu iloisesti ihmisiin ja toisiin 

koiriin. Hyväksytty.  
Haku ja laukaus: Suppeaa hakua ohjaajan ympärillä. Muutama pidempi pito ilmavainua käyttäen. 

Laukauksesta pysähtyy, pysyttelee ohjaajan läheisyydessä. Lisätreeniä riistarikkaassa maastossa, 

niin intoa tulee riistajälkien hakuun. Hylätty.  
Jäljestys: Hyvin opastettu alku. Kevin jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen polveillen jäljen 

molemmin puolin. Kulma tarkasti. Hienosti metsäautotien ylitys suoraan. Tulee kaadolle, nuuhkii 

sitä. Hyväksytty.  
Vesityö: Käskystä veteen. Tuo riistapukin rantaan ohjaajalle. Hyväksytty.  
Tottelevaisuus: Koira tottelee ohjaajaa hyvin. Hyväksytty.  
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiralla ja ohjaajalla hyvä yhteistyö. Lisää hakutreeniä, niin homma 

hoituu.  
Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 

 

MAGICSTREAM'S JACKPOT 

FI30036/12 s. 14.04.2012 i. Rocbee Quintus e. Rocbee Jambalaya 

Näyttelyt: Ruovesi RN 29.04.2017, Hannele Jokisilta KÄY EH1 

Sopivan kokoinen reipas uros. Päässä riittävän vahva luusto, mutta kauttaaltaan hieman pitkän 

oloinen. Saisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä, tyypilliset takakulmaukset. Sopiva luusto, 

turhan pyöristyvä runko. Ei parhaassa karvassa tänään. Liikkuu riittävän vetävällä askeleella.  

Tampere 07.05.2017, Dick Rutten, Hollanti KÄY ERI1 

5 years. Excellent working type. Acceptable in head. Good skull. Good eye colour. Very good 

topline. Correct angulations in front and rear. Excellent coat. Very nice behaviour.  

Alavus 11.06.2017, Sanna Vakkilainen KÄY H 

5 v, hyvänkokoinen, hyvät mittasuhteet, hyvälinjainen uroksen pää, silmät saisivat olla tummemmat 

ja kuono-osa hieman voimakkaampi. Purenta ok. Hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, 

hyvä rungon muoto. Lanneosa voisi olla suorempi, oikea hännän kiinnitys. Tehokas liikunta. 

Ylälinja saisi olla suorempi liikkeessä. Ystävällinen käytös. Koira esitetään tänään turhan hoikassa 

kunnossa, joka vaikuttaa arvosanaan alentavasti.  



 

MAGICSTREAM'S LOIRY 

FI55389/14 s. 04.11.2014 i. Benton Jamaican Me Crazy e. Rocbee Jambalaya 

Näyttelyt: Kajaani 14.01.2017, Erna Britt Nordin, Ruotsi KÄY ERI1 SA VASERT 

Mycket bra proportioner. Vackert huvud. Bra uttryck. Bra nos och bett. Fin överlinje och svans. Bra 

bröst. Kunde vara lite bättre vinklad i knä och has och lite bättre vinklad i överarmen. Rör sig ändock 

med bra steg. Bra päls. Utmärkt temperament.  

Tervola 15.04.2017, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa KÄY EH 

Pienehkö, hieman pitkärunkoinen uros. Hyvä luusto, hyvä pään pituus, voimakas otsapenger, riittävä 

kaula, hyvä selkä, pitkä lanne, hyväasentoinen häntä, hyvä rungon syvyys, niukasti kulmautunut, 

hyvät käpälät, hyvä karvan laatu.  

Oulainen 06.05.2017, Hannele Jokisilta KÄY ERI1 SA PU1 SERT FI-MVA VSP 

Erinomainen tyyppi. Hyvä vankka maskuliininen kokonaisuus. Kaunis pää. Tasapainoiset 

kulmaukset. Hyvä luusto. Vankka oikeanmallinen runko. Erinomainen karva, jossa oikea pituus. 

Erinomainen luonne. Liikkuu riittävän pitkällä askeleella, erinomaisesti edestä.  

Raahe 07.05.2017, Elena Ruskovaara KÄY ERI1 SA PU1 VSP 

Tasapainoinen, oikean tyyppinen, hyväluustoinen uros, jolla tarpeeksi kulmauksia. Tiiviit käpälät, 

hyvä kaula. Solakka runko. Tarpeeksi yhtenevät pään linjat, hyvä ilme. Sopivasti kaulaa. 

Hyväasentoinen häntä. Hyvät liikkeet. Yhdensuuntainen takaa. Paikoin vähän pehmeä karva.  

Haapajärvi 17.06.2017, Paavo Mattila VAL ERI2 SA PU2 

Kaunis uros. Hieman kevyt kallo-osa. Kaunis ilme ja kaula. Erittäin hyvä runko. Erinomainen 

ylälinja. Hyväasentoiset raajat. Hyvälaatuinen karva. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös. Eturintaa 

voisi olla hieman enemmän.  

 

MAGICSTREAM'S LORDY WHISKY 

FI55389/14 s. 04.11.2014 i. Benton Jamaican Me Crazy e. Rocbee Jambalaya 

Näyttelyt: Rovaniemi 20.05.2017, Tuula Savolainen AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP 

2,5-vuotias. Tyyppi erinomainen. Hyvät mittasuhteet, kaunis ylälinja. Hieman syvä kallo. Hyvä 

kuonon vahvuus. Hyvä eturinta. Hyvä rungon tilavuus. Hyvä takaosa. Suorahkot olkavarret. Hyvä 

raajaluusto. Kapeat takaliikkeet. Etuliikkeet hieman leveät. Hyvä sivuaskel. Hyvä häntä. Hyvä 

turkki ja hapsut.  

Haapajärvi 17.06.2017, Paavo Mattila AVO ERI1 SA PU3 SERT 

Kaunis uros. Hyvä pää, joskin hieman taakse laskeva kallolinja. Kaunis ilme ja kaula. Riittävän 

vahva runko. Sopivasti kulmautuneet raajat. Erittäin hyvä karva. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.  

Rovaniemi 24.06.2017, Linda Volarikova, Slovakia AVO ERI3 

Excellent type & size & shape. Good expression, well angulated both ends, excellent rib cage & 

fore chest. Correct topline & tail. Proper movement, but should present himself better.  

 

 

MAGICSTREAM'S NEAR MY HEART 

FI15602/16 s. 30.12.2015 i. Benton Jamaican Me Crazy e. Magicstream's Jalajalavei 

Näyttelyt: Kajaani 14.01.2017, Erna Britt Nordin, Ruotsi JUN ERI 2 

Välbalanserad, en aning långlinjerad med fint huvud. Bra öron. Fina ögon. Bra nos och bett. Stark 

bra rygg. Bra bröst. Välställda ben. Rör sig med riktigt bra steg. Mycket bra pälskvalitet. Utmärkt 

temperament.  

Kuopio 08.04.2017, Elena Ruskovaara JUN EH4 



Selvä sukupuolileima. Hyvä luusto & mittasuhteet. Hyvänpituinen rintakehä, runko tarvitsee vielä 

täytteen. Sopiva kaula. Kapea edestä. Tarpeeksi voimakkaat kulmaukset. Reilut huulet, vaaleat 

silmät häiritsevät ilmettä, pään linjat ovat tässä vaiheessa kovin erisuuntaiset. Liikkuu sujuvasti 

sivusta katsottuna, hyvä askelpituus & esiintyminen. Runsas, paikoin pehmeä karvapeite. 

Lieksa 27.05.2017, Virpi Montonen NUO ERI1 SA PU3 VASERT 

Kaunislinjainen ja -turkkinen nuori uros, jolla muuten hyvä pää, mutta vaaleat pyöreät silmät 

vaikuttavat ilmeeseen. Kaunis ylälinja. Edestä niukasti kulmautunut. Hyvin niukka eturinta. Takaa 

sopivasti kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella hyvällä ryhdillä. Runko 

tarvitsee vielä paljon aikaa.  
Suomussalmi 10.06.2017, Tuula Pratt NUO ERI1 SA PU2 SERT 

Kaunislinjainen pää, tosin silmät voisivat olla tummemmat. Aavistuksen pitkä lanneosa. Hyvä 

raajakorkeus ja raajat sopivasti kulmautuneet. Tyypillinen ylälinja. Vapaat liikkeet. Hyvä hännän 

kiinnitys. Kaunis turkki.  

 

Spanielien taipumuskokeet: 

Vieremä 27.8.2017, tuomari Jaana Heiskari SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Reippaan sosiaalisesti Jörö suhtautuu koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Innokasta, sopivan laajaa, maavainuista etenemistä ohjaajan molemmin puolin. 

Häntä heiluen tutkii maastoa ja laukauksesta innostuu. Hyväksytty.  
Jäljestys: Etenee jäljen päällä maavainua käyttäen tasaisen varmasti. Kulma suoraviivaisesti. 

Kaadon merkkaa. Hyväksytty. 

Vesityö: Ui ja noutaa riistakapulan avustaen myös muita. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Jörö tottelee 

hyvin ohjaajaansa Nooraa.   
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Parin yhteistyötä on mukava katsella ja he luottavat toinen toiseensa. 

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 

 

 

MAGICSTREAM'S NEAR NEAR NEAR 

FI15596/16 s. 30.12.2015 i. Benton Jamaican Me Crazy e. Magicstream's Jalajalavei 

Näyttelyt: Haapajärvi 17.06.2017, Paavo Mattila NUO ERI2 

Mittasuhteiltaan hyvä uros. Hieman kevyt kallo-osa. Kaunis kaula. Kevyehkö runko. Hyvin 

kulmautuneet raajat. Hyvälaatuinen karva. Liikkuu ja esiintyy hyvin.  

 

MAGICSTREAM'S NOUGAT 

FI15603/16  s. 30.12.2015 i. Benton Jamaican Me Crazy e. Magicstream's Jalajalavei 

Näyttelyt: Vaasa 09.04.2017, Lotte Jörgensen JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP 

Nice type & size. Strong head, masculine expression. Neck is well set on. Good topline, strong legs, 

he moves ok. seeing from the side, but he is a little tight behind. Good temperament.  

Oulainen 06.05.2017, Hannele Jokisilta JUN ERI1 SA PU4 VASERT 

Erinomainen tyyppi. Vankka maskuliininen kokonaisuus. Hyvä pään malli. Suuret, mutta 

oikeanmalliset korvat. Pitkä kaula. Hieman kapea edestä. Hyvä luusto. Oikeanmallinen runko. 

Voimakas takaosa. Kaunis väri. Runsas turkki. Hyvät sivuliikkeet. Hieman ahdas takaa.  

Raahe 07.05.2017, Elena Ruskovaara JUN ERI2 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä luusto. Selvä sukupuolileima. Vielä todella litteä runko ja 

täyttymätön eturinta. Tarpeeksi tummat silmät. Päässä hyvä pituus. Ryhdikäs kaula. Näyttävät 

ulottuvat sivuliikkeet. Edestä löysä ja takaa ahdas. Runsas karva.  

Haapajärvi 17.05.2017, Paavo Mattila NUO ERI1 



Mittasuhteiltaan hyvä uros. Kaunisilmeinen hyvänmallinen pää. Kaunis kaula. Hieman suora edestä. 

Runko voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa. Erinomainen 

karva. Liikkuu sivusta hyvin, hieman kinnerahtaasti takaa. Miellyttävä käytös.  

 

Spanielien taipumuskokeet: 

Pyhäntä 5.8.2017, tuomari Jaana Heiskari SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rymy on reipas walesipoika, jota kiinnostaa kaikki ihmisistä toisiin 

koiriin. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Alun reippaan spurtin jälkeen haku tasaantui ilma- ja maavainuiseksi 

etenemiseksi. Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa. Hyväksytty. 

Jäljestys: Jäljestää varmasti maa-ilmavainua käyttäen. Kulman tekee suoraviivaisesti ja jatkaa 

suoraan kaadolle. Tuulen riepottelukaan ei haitannut Rymyä. Hyväksytty. 

Vesityö: Eleettömästi menee uimaan ja noutaa riistakapulan. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Alun kovakorvaisuus tasoittuu hyvin, kun saatiin “löysät” pois. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Parin yhteistyö toimii hienosti ja Pekan rauhallisuus tasoittaa nuoren 

Rymy-pojankloppia. Mukava pari seurata. 

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 

 

 

MAWREDD FFLAM BYW 

FI46479/15 s. 19.08.2015 i. McTwister's Sweet Mogwai Gizmo e. Mawredd Byth Mwy 

Näyttelyt: Imatra 16.04.2017, Paul Stanton NUO ERI1 

Bra storlek, bra kroppslängd, fint uttryck, dock behöver utvecklas i nospartiet. Välformade öron, 

vacker hals. Frambenen bör bli lite rakare, måste utvecklas i förbröstet. Bröstkorgen är lång, dock för 

flat. Bra vinklad bak, behöver utvecklas i frampartiet. Utmärkt päls och färg. Behöver lite mer 

självförtroende. Rör sig väl bak, löst fram.  

Hämeenlinna RN 11.06.2017, Svante Frisk, Ruotsi AVO H 

Fina proportioner. Lite ensligt uttryck i dag. Bra huvudform. Passande ögonfärg. Bra hals och rygg. 

Lite svårt bedömde vinklar (spinner sig). Bra bröstkorg, men behöver mer fylla ut i bröstbotten. Rör 

sig brett fram. Tillräckligt steg från sidan. Skulle ha mer typiskt temperament.  

 

 

Rocbee Oscar Wild,  

FI17483/13, s. 1.2.2013 

Spanielien taipumuskokeet: 

Pyhäntä 5.8.2017, tuomari Jaana Heiskari SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen Osku ei anna muiden koirien ja ihmisten vaikuttaa 

elämäänsä. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Haku ei tänään Oskua kiinnostanut vaan oli suppeaa. Laukausta säikähti. Hylätty. 

Jäljestys: Hitaasti etenee ja aika tulee vastaan. Kulmalta mennään harjoituksena kaadolle saakka, 

jonka nuuski. Hylätty. 

Vesityö: Hetken mietittyään Osku noutaa riistakapulan. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Osku tottelee mukisematta Annikaa. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Parin yhteistyö toimii hienosti ja lisää harjoittelua metsäosuuksiin 

tuottaa hyväksytyn lopputuloksen.  



Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY  

 

 

Rocbee Teddy Boy, FI30465/16, s. 6.5.2016 

Spanielien taipumuskokeet: 

Nilsiä 26.8.2017, tuomari Jaana Heiskari SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Muut koirat ja ihmiset eivät Jeppeä häiritse, vaan innokkaasti pyrkii 

sosiaalisiin suhteisiin. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Metsän hajut ei tänään Jeppeä kiinnostanut 

eikä laukauskaan antanut inspiraatiota metsän hajuihin. Hylätty. Jäljestys: Edetään 10 metriä 

tunnustellen. Vietiin Jeppe vielä puhtaalle alueelle, mutta Jeppe ei löytänyt jäljen punaista lankaa. 

Harjoitukseksi mentiin kaadolle saakka. Hylätty. Vesityö: Rannasta Jeppe lähti uimaan ja toi 

muutaman yrityksen jälkeen riistakapulan rantaan. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Yleisesti Jeppe 

tottelee Akia hyvin. Muutama poikamainen kovakorvaisuus on havaittavissa. Hyväksytty. Yhteistyö 

ja yleisvaikutelma: Parin yhteistyö toimii kyllä, mutta lisää harjoitusta metsässä liikkumiseen toisi 

toivotun lopputuloksen. Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY 
 

Suvimetsän Brave Heart, FI12652/16, s. 15.12.2016 

Spanielien taipumuskokeet: 

Pyhäntä 5.8.2017, tuomari Virpi Väisänen SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Vili on reipas kaveri, joka ottaa kontaktia avoimesti ympäristön 

ihmisiin ja muihin koiriin. Sosiaalinen kaveri. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Vili liikkuu sopivalla 

etäisyydellä tarmokkaasti työskennellen. Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa. Vainua Vili osoittaa 

osaavansa käyttää. Hyväksytty. Jäljestys: Tuuli teetättää lisätyötä maastossa, mutta maa- ja 

ilmavainua käyttäen selvitään kulmalle, jossa jälleen joudutaan lisätöihin. Kunnialla päästään 

lopulta kaadolle, joka nuuskitaan. Hyväksytty. Vesityö: Vili menee tuumaillen veteen ja lopulta 

työn lopputuloksena saadaan riistapukki rannalle. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Vili on hyvin 

ohjaajansa “hanskassa” ja se osoittaa tietävänsä roolinsa tässä yhteistyöparissa. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Vili ja Minna ovat harrastusuransa alkutaipaleella ja hyvät eväät 

spanielimaiseen touhuun näyttävän olevan. Toivottavasti tulevaisuus tuo mukanaan touhukkaita 

muistoja.  Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 

 

Suvimetsän Brad Pitt, FI12654/16, s. 15.12.2016  
Spanielien taipumuskokeet: 

Pyhäntä 5.8.2017, tuomari Virpi Väisänen SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Puppe ottaa omatoimisesti kontaktia vieraisiin ihmisiin ja muut koirat 

kiinnostavat. Puppe on kaikkien kaveri. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Puppe on laajahakuinen 

työmyyrä, joka huomaa myös puussa olevan pikkulinnun. Vaikka etäisyyttä välillä ohjaajaan on 

reiluhkosti pistojen vuoksi, kontakti ohjaajaan säilyy. Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa. Hyväksytty. 

Jäljestys: Puppe tekee rehtiä ja reipasta jälkityötä mättäiden päällä. Kaato löytyy vaivattomasti ja se 

nuuskitaan. Hyväksytty. Vesityö: Puppe ei mieti veteen menon kanssa. Noutaa riistapukin, jonka 

ohjaaja saa kuivin jaloin noukittua. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Puppe on ohjaajansa hallussa ja sen 

tottelevaisuus on näiden tehtävien suorittamiseen riittävällä tasolla. Hyväksytty. Yhteistyö ja 

yleisvaikutelma: Puppe ja Ursula ovat toimiva tiimi, jolta tämän päivän tehtävät hoituivat. Vinkkinä 

tulevaisuutta ajatellen voisi parivaljakko hieman pienentää haun laajuutta, jos käytännön metsästys 

on parin harrastuksena; hyvät edellytykset sille ovat olemassa. Hyväksytty. Kokonaisarvostelu: 

HYVÄKSYTTY 

 



Umaniora’s Lifetime Love, FI46861/15, s. 15.7.2015  

Spanielien taipumuskokeet: 

Alavus 27.8.2017, Jyrki Rasinpää SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen. Suhtautuu hyvin vieraisiin koiriin ja ihmisiin. Antaa 

koskettaa ja rapsutella. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Sopivalla etäisyydellä tapahtuvaa ohjaajaan tukeutuvaa hakua käyttäen maa- sekä 

ilmavainua. Laukausta säpsähtää ja jatkaa. Tulee luokse ja antaa kytkeä. Hyväksytty. 

Jäljestys: Rauhallinen, sopivalla vauhdilla ja maavainulla tapahtuva jäljestys. Koko jälki edetään 

jäljen päällä, vain kulmalla pieni tarkistus. Varovasti kaadolle, jossa haistellaan rusakkoa. 

Hyväksytty. 

Vesityö: Halukkaasti veteen, tuo pukin ohjaajalle. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Koira tottelee hyvin ohjaajaa. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiralla ja ohjaajalla hyvää yhteistyötä.  

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 

 

 

 

Umaniora’s Riddick, FI54903/16, s. 17.9.2016  

Spanielien taipumuskokeet: 

9.7.2017 Hauho (Hämeenlinna) t. Taru Kalkkila SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen nuori uros. Suhtautuu iloisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. 

Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Suppeaa hakua ohjaajan ympärillä, kuitenkin nenää, maavainua käyttäen. 

Hetkittäin pitempiä pistoja ilmavainulla, palaten aina ohjaajan luo. Laukauksesta pysähtyy, jonka 

jälkeen rohkeni taas erkaantua ohjaajasta hetken. Enemmän saisi olla itsenäistä hakua tukeutumatta 

ohjaajaan. Nuori koira, lisää treeniä, niin itseluottamusta karttuu. Hylätty.  

Jäljestys: Opastettu alku. Rauhallista hiippailua edes sun takas, ilmavainua käyttäen. Matka ei 

edennyt juuri lainkaan. Otetaan hukka ja uusi aloitus, liiat puunrungot jäljen tiellä häiritsi, Miska 

kävi istumaan, juoten se oli siinä. Harjoitusmielessä tullaan linnulle, jota nuuhki. Hylätty.  

Vesityö: Menee halukkaasti veteen, mutta ei ota riistapukkia suuhun. Heitetään toinen riistapukki, 

ei ota sitäkään suuhun. Ui mielellään, mutta riistapukit jäivät veteen. Hylätty. 

Tottelevaisuus: Koira tottelee ohjaajaa. Hyväksytty.  

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiralla ja ohjaajalla hyvä yhteistyö, nuori koira, joka tukeutui 

ohjaajaan paljon. Lisää treeniä, niin tulokset paranevat.  

Kokonaisarvostelu: Hylätty. 

Alavus 27.8.2017, tuomari Jyrki Rasinpää SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen:Vilkas. Suhtautuu hyvin vieraisiin koiriin ja ihmisiin. Antaa rapsutella. 

Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Alkumatkasta ei irtaudu ohjaajasta. Paukusta säpsähtää ja tulee ohjaajan luokse. 

Viime minuuteilla innostuu juoksentelemaan ympäriinsä, mutta ei näytä merkkejä, että etsisi riistaa. 

Tottelee ohjaajaa ja antaa kytkeä. Hylätty. 

Jäljestys: Rauhallisella vauhdilla jäljen päällä tapahtuva jäljestys. Kulma tarkasti. Suoraan 

rusakolle, joka kiinnosti. Hyväksytty. 

Vesityö: Halukkaasti veteen, tuo pukin ohjaajalle käteen. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Koira tottelee hyvin ohjaajaa. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hyvä parivaljakko, mutta hakuosuus muodostui tänään 

kompastuskiveksi. 

Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY 
 

 



NARTUT: 

Amelie,  

FI26213/16, s. 28.3.2016  
Spanielien taipumuskokeet: 

Vieremä 27.8.2017, tuomari Jaana Heiskari SPA0 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Sävy suhtautuu rauhallisesti muihin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty. 
Haku ja laukaus: Sävy etenee sopivan laajasti käyttäen maavainua, tarkasti tutkien maastoa. Laukauksesta 

pysähtyy, hämmentyy ja lopulta haku riittävä. Hyväksytty. Jäljestys: Etenee tasaisesti jäljen päällä 

maavainua käyttäen tehden joitakin tarkastuksia. Kaato kiinnosti. Hyvä jäljestys! Hyväksytty. 
Vesityö: Vesi ei ollut mieluinen elementti Sävylle tänään.  Hylätty. 
Tottelevaisuus: Nuori Sävy tottelee Katrin ensimmäistäkin käskyä. Hyväksytty. 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koirakon yhteistyö toimii todella hienosti ja heidän paras anti oli tänään 

jäljestys. Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY 
 

 

Benton Rumour Has It, FI36712/15, s. 9.5.2015 
Spanielien taipumuskokeet: 

Nilsiä 26.8.2017, tuomari Jaana Heiskari SPA0 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Weera suhtautuu muihin koiriin erinomaisesti, samoin ihmisiin. 

HYVÄKSYTTY Haku ja laukaus: Sopivan laajaa, innokasta maa- ja ilmavainuista etenemistä. Laukauksesta 

jatkaa. Mukavaa katsottavaa. HYVÄKSYTTY Jäljestys: Etenee hitaasti ja maavainuisesti, kulman oikaisee. 

Saavutaan kaadolle, joka kiinnosti. HYVÄKSYTTY Vesityö: Valitettavasti Weeralla ei ollut uintipäivä. 

HYLÄTTY Tottelevaisuus: Weeran tottelevaisuudessa ei ole moitteen sijaa. HYVÄKSYTTY 
Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Parin yhteistyö toimii ja varsinkin hakuosuus oli silmiä hivelevää katsottavaa. 
Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY 
 

Benton Tea Party, FI45601/16, s. 3.8.2016 

Spanielien taipumuskokeet: 

Pyhäntä 5.8.2017, tuomari Virpi Väisänen SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: 

Nuoruuden intoa puhkuva Jane on reippaasti vastassa vieraita ihmisiä ja on selvästikin kaikkien 

kaveri. Hyväksytty. Haku ja laukaus: Jane käyttää haussa pääosin ilmavainua. Haku keskeytyy 

välillä, kun Jane huomaa mukana kulkevat ihmiset, mutta pian palataan taas työmaalle. 

Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa. Etäisyys ohjaajaan ok. Nuori ikä näkyy työskentelyssä, mutta 

osoittaa riittävää vainun käyttöä tänään. Hyväksytty. Jäljestys: Jane jäljestää jäljen päällä. Välillä 

työskentely keskeytyy, kun vastaan tulee pelottava kanto, mutta tästä osoitetaan puhdas jälki. Kaato 

löydetään ja se nuuskitaan. Hyväksytty. Vesityö: Tänään Jane ei valitettavasti halua uida ja 

riistapukki jää noutamatta. Hylätty. Tottelevaisuus: Tottelevaisuus hieman rakoilee uintiosuudella ja 

Jane osoittaa omia liikkeitään, mutta kokonaisuudessaan Janen tottelevaisuus on riittävä ja se on 

ohjaajansa hallinnassa. Hyväksytty.  Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Jane on nuori narttu, jolle 

taipumukset eivät ole vielä täysin puhjenneet kukkaan. Ikä tuo mukanaan itsevarmuutta ja sen 

pohjalta parin on hyvä rakentaa yhteistyötään, sillä perusaihio on jo olemassa. Kokonaisarvostelu: 

HYLÄTTY 

 

 

Breuddwyd Endless Fairytale,  

FI36349/15, s. 6.6.2015 

Spanielien taipumuskokeet: 



Janakkala 10.6.2017, tuomari Anu Kokkarinen SPA1 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Elli on hieman varauksellinen, ujo ja rauhallinen. Vaatii vähän aikaa 

tutustuakseen ihmisiin. Tulee hyvin toimeen koirien kanssa.  Hyväksytty. 
Haku ja laukaus: Elli tutkii rauhallisesti, pääosin maavainulla, metsän tuoksuja. Se ihmettelee vähän ampujaa 

ja tuomaria. Laukausta Elli säpsähtää ja jatkaa taas hetken päästä rauhallista hakua. Hieman se kaipaa tukea 

ohjaajalta. Hyväksytty. Jäljestys: Itsenäisesti, rauhallisesti jäljelle. Elli jäljestää tarkasti maavainulla. Välillä 

se kaipaa tukea ohjaajalta, mutta jatkaa kuitenkin itsenäisesti. Kulma hyvin. Fasaani kauhistutti, mutta 

kokoaa hyvin itsensä ja hiipii nuuhkimaan lintua. Hyväksytty. Vesityö: Elli on taitava uimari. Tuo pukin 

ohjaajalle. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Elli tottelee hyvin. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvä, rauhallinen pari. Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 
 
Breuddwyd Eternal Star, FI36350/15, s. 6.6.2015 
Spanielien taipumuskokeet: 

Janakkala 10.6.2017, tuomari Anu Kokkarinen SPA0 
Sosiaalinen käyttäytyminen: Siiri on ystävällinen ja iloinen walesi. Se tulee vaivatta toimeen kaikkien 

kanssa. Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Siirin haku on suppeaa ja varovaista. Siiri pyörii ohjaajan lähellä. Laukausta se säpsähtää ja 

jatkaa samalla tavalla. Muutama lupaava pisto osoittaa, että Siiri osaa halutessaan hakea. Hylätty.  

Jäljestys: Epäröiden jäljelle. Pian kuitenkin tehtävä selkeytyy ja Siiri aloittaa rauhallisen, tarkan 

työskentelyn. Kulman selvittää hienosti. Fasaani kiinnostaa ja sitä tutkitaan innokkaasti. Hyväksytty. 
Vesityö: Siiri on taitava, rauhallinen ja varma uimari. Tuo pukin ohjaajalle käteen. Hyväksytty. 
Tottelevaisuus: Siiri tottelee hyvin. Hyväksytty.  

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hyvä, rauhallinen pari. Hieman harjoittelua porukalla metsässä liikkumiseen, 

niin hyvä tulee. 

 Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY 

 

Renko 13.8.2017, tuomari Liisa Pajala SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Siiri on rauhallinen koira. Se antaa kosketella itseään. Ystävällinen 

myös toisia koiria kohtaan. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Siiri aloittaa haun epävarmasti. Haun edetessä mielenkiinto herää ja se aloittaa 

maavainuisen riittävän laajan hakutyöskentelyn. Laukausta se säikähtää oikein kunnolla, mutta 

palautuu pian ja jatkaa työskentelyä. Hyväksytty. 

Jäljestys: Siiri aloittaa jäljestyksen hieman epävarmasti. Pian se saa kuitenkin varmuuden 

tehtävästään ja aloittaa maavainuisen tarkan jäljestyksen. Muutama katse taaksepäin 

varmistuakseen, että joukko pysyy mukana. Kaatoa se nuuhkii hetken. Hyväksytty. 

Vesityö: Siiri lähtee luvan saatuaan uimaan ja tuo riistapukin ohjaajalle. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Siiri tottelee mutkattomasti. Kytkeminen sujuu ongelmitta. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koira pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan. Kuuliainen koira.  

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 
 

 

Castiog Go´n´Giggle 

FI39661/14, s. 27.6.2014 

Spanielien taipumuskokeet: 

9.7.2017 Hauho (Hämeenlinna) t. Harry Vilkman SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen. Tekee tuttavuutta muiden kanssa. Hyväksytty. Haku ja 

laukaus: Aluksi irtoaa ilmavainuiseen hakuun, hieman käskyllistä. Laukauksesta haku laantuu ja 

seuraa vuoroin ampujaa ja vuoroin ohjaajaa eikä enää irtoa hakuun. Hylätty. Jäljestys: Rauhallisesti 

etenevää.  Ennen kulmaa palautus jäljelle ja siitä puurtaen kaadolle, jonka ilmaisee. Puurtavaa. 

Hylätty. Vesityö: Ui mielellään. Noutaa ja luovuttaa pukin. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Hyvä. 



Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallista yhteistä harrastustoimintaa. 

Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 

Cormallen Sunshine, FI49722/16, s. 22.11.2014  

Spanielien taipumuskokeet: 

Hämeenlinna 20.8.2017, tuomari Kirsi Salokanto SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Varauksella tuomariin suhtautuva koira päästelee pientä murinaa ja 

vetäytyy ohjaajan taakse. Tutustutaan hetki ja tuomari pääsee silittelemään koiraa. Ei erityisesti pidä 

muista koirista. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Haku alkaa hyvin. Koira etenee laajahkolla kuviolla ja hajut kiinnostavat. 

Ammutaan ja koira lähtee pakenemaan suinpäin ohjaajan kutsuista huolimatta pitkän matkan aina 

tielle saakka. Ohjaaja lähtee hakemaan koiraa, joka ei suostu enää tulemaan metsään. Tuodaan 

remmissä ampujan luo vielä katsomaan, ettei ole mitään hätää. Laukausarka. Hylätty. 

Jäljestys: Alkuun tuijotellaan epäluuloisesti tuomaria ja opasta, mutta koiralle annetaan etumatkaa 

ja jäljestys alkaa sujua. Koira jäljestää lähes jälkitarkasti alusta loppuun. Kulma hyvin, kaadon 

nuuhki. Hyväksytty. 

Vesityö: Pieni hetki mietitään, sitten uimaan ja pukin nouto rannalle. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Koira on melko hyvin ohjaajansa hallinnassa. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Epävarmuus ja ujous leimaavat koiran työskentelyä. Vieraat ihmiset 

vielä kummastuttavat. Laukausvarmuutta tulee harjoitella, mutta taiten. Ohjaajalle plussaa, kun 

kannustaa ja tukee herkkää koiraansa.  

Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY 

Loppi 9.9.2017, tuomari Anu Kokkarinen SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Martha on epäileväinen ja arka. Vaatii hieman aikaa, että antaa 

koskettaa itseään. Muista koirista se ei juuri välitä. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Epäilevää, pelokasta hakua aluksi. Koira tekee muutaman laajahkon hakukuvion. 

Suoritetaan laukaus. Sen jälkeen koira juoksee autolle n. 300 metriä päähän. Haetaan sieltä ja 

saadaan kytketyksi (ei tullut pillinvihellyksellä takaisin). Hylätty. 

Jäljestys: Varovaisesti jäljelle. Ensimmäinen osuus maavainua, kulma tuotti työtä, mutta selvitti. 

Vähän kulman jälkeen työskentely loppui. Näytetään uusi alku. Loppu hyvin ja kaatoa nuuski. 

Hyväksytty.  

Vesityö: Martha juoksentelee hetken rannalla ja sitten lähtee uimaan ja tuo pukin rannalle. 

Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Jätti ohjaajan hakuosuudella, ei palannut hakumaastoon. Hylätty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallinen pari. 

Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY  
 

 

Dirlian Double Sugar 

Spanielien taipumuskokeet: 

9.7.2017 Hauho (Hämeenlinna) t. Taru Kalkkila SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen, ystävällinen nuori narttu. Suhtautuu iloisesti ihmisiin ja 

toisiin koiriin. Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Suppeaa hakua, oikeastaan vain kävelyä, liekö kuuma ilma syynä. Laukauksesta 

pysähtyy, kävelee ohjaajan luo. Muutama pieni pisto ilmavainua käyttäen, muutoin ohjaajan luona 

kävelyä. Lisää metsätreeniä, niin metsän hajut alkavat kiinnostaa. Hylätty.  



Jäljestys: Opastettu alku. Hippu jäljestää maavainua käyttäen aivan jäljen päällä. Poikkeaa jäljeltä 

tarkastamaan paikan, josta pyyt lähtivät. Kulmalla tarkistus. Jatkaa jäljestystä. Haistaa linnun, mutta 

arveluttaa mennä linnulle. Lopulta uskaltautui linnulle, joka kiinnosti. Hyväksytty.  

Vesityö: Useista kehotuksista Hippu ei mene veteen. Kävelee vain rannalla. Hylätty.  

Tottelevaisuus: Koira tottelee ohjaajaa hyvin. Hyväksytty.  

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiralla ja ohjaajalla hyvä yhteistyö, tänään liiankin hyvä, kun Hippu 

ei haussa halunnut jättää ohjaajaansa lainkaan eikä vesityössä lähtenyt ohjaajan viereltä. Lisää 

haku- ja vesityötreeniä, niin tuloksia tulee.  

Kokonaisarvostelu: Hylätty. 
 

Doniol Gold Dust, FI47524/15, s.  

Spanielien taipumuskokeet: 

Loppi 9.9.2017, tuomari Anu Kokkarinen SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Pihla on hieman varautunut ja jännittynyt. Vaatii hieman aikaa, kunnes 

antaa koskettaa ja rapsutella. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Pistomaista varovaista ja rauhallista hakua haastavassa maastossa. Käyttää 

enimmäkseen maavainua. Laukausta säpsähtää ja jatkaa pian samalla tavalla. Hyväksytty. 

Jäljestys: Rauhallinen ja maavainuinen suoritus. Kulman oikaisee muutamalla metrillä. Kaato 

kiinnosti kovasti. Hyväksytty. 

Vesityö: Pihla löysi ison vesikupin joi ja kahlaili. Ei suostunut tänään uimaan. Hylätty. 

Tottelevaisuus: Hyvää tottelevaisuutta. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallinen parivaljakko. 

Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY 

 

DONIOL HIGH FIVE TO JANGAS 

Spanielien taipumuskokeet: 

9.7.2017 Hauho (Hämeenlinna) t. Harry Vilkman SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Vilkas koira, tekee tuttavuutta mielellään muiden kanssa. Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Lähtee hyvään, reippaaseen innokkaaseen, enempi ilmavainuiseen lähes 

itsenäiseen hakuun. Laukauksesta vielä tehostuu. Hyväksytty.  

Jäljestys: Rauhallisesti etenevä tarkasti jäljellä. Kulma hyvin ja siitä kaadolle, joka kiinnosti. 

Hyväksytty.  

Vesityö: Ui mielellään. Noutaa ja luovuttaa pukin. Hyväksytty.  

Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty.  

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Reipasta yhteistoimintaa.  

Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 

 

Doniol I Still Love You, FI37872/16, s. 7.6.2016  

Spanielien taipumuskokeet: 

Loppi 9.9.2017, tuomari Harry Vilkman SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen koira, joka tulee hyvin toimeen muiden kanssa. 

Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Hyvä laajuus ja innokas. Yhteyttä pitävä haku, lähes itsenäistä ja laukauksesta 

jatkaa. Reipasta hakua. Hyväksytty. 

Jäljestys: Hyvä reippaasti etenevä jäljestys. Kulmassa tarkistuslenkki ja siitä hyvin kaadolle, jonka 

ilmaisee. Hyväksytty. 

Vesityö: Halukas uimaan, noutaa ja tuo pukin. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. 



Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Vauhdikasta toimintaa. 

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 
 

 

Donzara Isla Daisy, FI27528/13, s. 11.4.2013  

Spanielien taipumuskokeet: 

Petäjävesi 6.8.2017, tuomari Paula Valkonen SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: 

Rauhallinen ja kiltti aikuinen narttu. Tulee toimeen koirien ja ihmisten kanssa. Ystävällinen koira. 

Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Laajuudeltaan sopivaa, rauhallista, itsenäistä hakua. Maa- ja ilmavainuista 

kaartelevaa työskentelyä. Koira toimii erittäin itsenäisesti ja itselleen. Laukausta ei juurikaan 

noteeraa. Hyväksytty. 

Jäljestys: Huolellinen hyvä opastus, mistä jäljestys jatkuu hyvä vauhtisesti ja määrätietoisesti. Jäljen 

päällä lähes jälkitarkasti edeten. Kulma hyvin. Kaadon nuuhkii. Hieno varma suoritus. Hyväksytty. 

Vesityö: Heitetään 1 pukki, ui sen luokse ja tuo 2m päähän. Uintimatka ei riitä. Seuraava pukki 

heitetään, ui luokse ja kuljettaa vähän matkaa, ei tuo rantaan. Houkutteluista huolimatta ei tuo 

kumpaakaan pukkia rantaan. Aika tulee vastaan. Hylätty. 

Tottelevaisuus: Tottelee hyvin, joskin uintiosuudella meinaa lähteä ja jättää ohjaajan. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Nita toimii erittäin itsenäisesti. Yhteistyön toimivuutta tulisi parantaa 

etenkin hakuosuudella. Lisää harjoittelua hakuosioon ja noutoharjoituksia vedestä niin hyvä tulee. 

Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY 
 

EASTFARM’S PHOEBE 

FI49800/11 s. 3.8.2011 i. Cheddarhill Alfie Asker e. Eastfarm’s Kiss Me Goodbye 

Näyttelyt:  

6.5.2017 Oulainen t. Hannele Jokisilta VAL ERI1. SA 

Erinomainen tyyppi. Voimakas narttu. Vankka, silti narttumainen pää. Voimakas eturinta. Vahva 

luusto. Hyvät kulmaukset. Kovin syvä runko. Hyvä karva. Erinomainen luonne. Liikkuu hieman 

länkisäärisesti takaa, muuten hyvin. (1) 

 

EASTFARM’S UNWRITTEN STORY 

FI21945/15 s. 28.2.2015 i. Dirlian Viva Las Vegas e. Eastfarm’s Once Upon A Time 

Näyttelyt: 

13.5.2017 Koski TL t. Helin Tenson AVO ERI1. SA PN2 SERT FI MVA 

Erinomaiset mittasuhteet. Sopiva luusto. kaunis pää ja korvat. Erinomainen ylä- ja alalinja. Melko 

niukat kulmaukset, mutta tasapainoiset liikkeet. Hyvä turkki ja häntä. erinomainen temperamentti.  

21.5.2017 Lemlamd t. Viveca Lahokoski AVO ERI1.  

Tik av utmärk typ och proportioner. Vackert feminint huvud, utmärkta öron, bra hals, välkroppad. 

utmärk benstomme, fast rygglinje, härligt breda lår. Rör sig något hastrångt, behöver mer påskjut I 

bakbensrörelser och räckvidd i sidostegena. Trevlig temperament.  

 

EASTFARM’S VALLEY WINTER  SONG  

FI26003/15, s. 27.3.2015 i. Buumin Cool As A Cucumber e. Eastfarm’s Phoebe 

Näyttelyt: 

8.4.2017 Kuopio t. Elena Ruskovaara AVO ERI1. 



Erinomainen tyyppi. Hyvä tilava runko. Hyvä sukupuolileima. Erinomainen ylälinja erityisesti 

liikkeessä. Laadukas sävykäs karva. Vahvakalloinen, vähän lyhytlinjainen pää. Riittävä purenta- 

Liikkuu sujuvasti sivusta katsottuna. Kantaa itsensä mallikkaasti, ok häntä. (1) 

1.5.2017 Hankasalmi RN t. Pirjo Aaltonen AVO ERI2. 

Hyväluustoinen narttu, oikeat mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Hyvät pään linjat, tyypillinen 

ilme, lyhyt alaleuka, purenta saisi olla aavistuksen tiiviimpi. Saisi olla paremmin kulmautunut 

edestä, hyvin takaa. Hyvä runko, tyypillinen karvapeite. Liikkeessä hieman laiska häntä, sivusta 

liikkuu varsin hyvällä ulottuvuudella, kääntää etukäpäliä sisäänpäin etuliikkeessä, takaliikkeet 

hyvät. (1) 

6.5.2017 Oulainen t. Hannele Jokisilta AVO ERI1. SA PN2 SERT 

Erinomainen tyyppi. Oikealinjainen miellyttävä nartun pää. Hyvä eturinta. Voimakas luusto. 

Sopivat etukulmaukset, polvikulmaa voisi olla hieman enemmän. Vankka runko. Hyvä karva. Hyvä 

luonne. liikkuu hyvin. (1) 

27.5.2017 Sastamala t. Stephen Pick AVO ERI1. SA PN4 

Well made typical welsh. Plenty of strenght shown in bone. Good ribcage. Short coupled. Enough 

depth of body. Very good fluid movement with good front and driving driving in the rear. (1) 
Spanielien taipumuskokeet: 

Pyhäntä 5.8.2017, tuomari Jaana Heiskari SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Isla on iloinen hännänheiluttaja, jolla on omat kommenttinsa muista 

ihmisistä. Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Sopivan laajalla etenee maa- ja ilmavainua käyttäen. Laukauksesta jatkaa ja 

lopussa jo kirmailee nuoren tytön vauhdilla. Hyväksytty. 

Jäljestys: Etenee varmalla tyylillä maa- ja ilmavainua käyttäen. Tuuli pyöritteli Islaa, mutta hyvin 

nuori tyttö asiasta selvisi. Kaato kiinnosti. Hyväksytty. 

Vesityö: Harkinnan jälkeen Isla meni veteen ja nouti riistapukin. Luovutus hienosti Marran käteen. 

Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Kyllähän Isla tottelee hyvin. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Parin yhteistyössä tulee esiin luottamus toisiinsa. Kokenut ohjaaja 

osaa hienosti auttaa koiraansa tarvittaessa.  

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 
 

EASTFARM’S VIOLET DREAM  

FI26004/15 s. 27.3.2015 i. Buumin Cool As A Cucumber e. Eastfarm’s Phoebe 

Näyttelyt: 

8.4.2017 Kuopio t. Elena Ruskovaara KÄY EH4. 

Tilavarunkoinen hyvin narttumainen. Rauhallinen käytös, hyvä luusto. Sopivat takakulmaukset. 

Tarpeeksi kaulaa, vahvarunkoinen pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Tarvitsee eturintaa. Hyväö 

karvan laatu. Ryhdikäs liikkuja, mutta askelpituus on hyvä. Miellyttävä käytös. (1) 

 

 

EASTFARM’S WISHING ON A STAR 

FI49423/15 s. 14.9.2015 i. Eastfarm’s Pinocchio e. Eastfarm’s Lily of the Valley 

Näyttelyt: 

15.4.2017 Tervola t. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa NUO EH1.  

Hyväluustoinen, hieman pitkä narttu. Selvä sukupuolileima, voimakaspiirteinen pää, selvä 

otsapenger, hyvät korvat. Riittävä kaula, hyvä selkä, hieman pitkä lanne, hyvä häntä. Suora etuosa, 

litteät sisäänpäin kääntyneet käpälät. (1) 

24.6.2017 Rovaniemi t. Linda Volarikova, Slovakia NUO ERI1. SA PN1 VSP SERT CACIB 



Excellent size an substance, feminine expression, correct shape of head. proper neck, could have a 

longer upperarm, excellent ribcage and forechest. Correct topline and tail. Sufficient movement. (1) 

 

 

EASTFARM’S XMAS EVE GREETINGS  

FI13220/16 EJ13220/16 s. 21.12.2015 i. Chrunwood Ambassador Royal e. Eastfarm’s Rhapsody In 

Red 

Näyttelyt: 

27.5.2017 Sastamala t. Stephen Pick JUN ERI1. SA 

This one looks like welsh springers dates many years ago. Lots of substance especially good 

ribbing. All in the correct size in the frame. Short coupled. Correct topline. Very good bone. For me 

she is elegant. Clean neck and shoulder. Excellent feet. Blaze is quite white and coud detrack from 

expression. (1) 

Spanielien taipumuskokeet: 

Loppi 9.9.2017, tuomari Anu Kokkarinen SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Lilja on iloinen, vilkas ja avoin. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Aluksi ihmetellään lähinnä ampujaa. Sitten haku alkaa se on pääosin maavainua. 

Laukauksen jälkeen ihmetellään taas hetki ja sitten alkaa hakutyöskentelyä. Hyvä luoksetulo. 

Hyväksytty. 

Jäljestys: Tarkka maavainuinen suoritus. Kulma selviää vaivatta. Koira tulee suoraan linnulle ja 

nuuskii sitä innossaan. Hyväksytty. 

Vesityö: Rauhallisesti uimaan. Tuo pukin rannalle. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Hyvää tottelevaisuutta. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Reipasta toimintaa. 

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY  
 

 

EIRIAN RAINBOW DASH 

FI45144/16, s. 14.8.2016 i. Buumin Eastern Rider e. Eastfarm’s Phoebe 

Näyttelyt:  

8.4.2017 Kuopio t. Elena Ruskovaara PEK1. KP ROP-pentu 

Erinomaisen mallinen narttumainen. Hyvä luusto ja runko. Lihaksikkaat reidet. Hyvä kaula, 

tarpeeksi etukulmauksia. Käyttää häntää tarpeeksi liikkeessä. Hyvä kaunisilmeinen, narttumainen ja 

tasapainoinen pää. Hyvä karva, liikkuu sujuvasti kaikista suunnista. (1) 

1.5.2017 Hankasalmi RN t. Pirjo Aaltonen PEK1. KP ROP-pentu 

Sopusuhtainen ja kaunislinjainen, esitetään kauniissa näyttelykunnossa. tyypillinen pää, hyvät 

korvat, kaunis ilme. Hyvä runko, sopusuhtaisesti kulmautuneet raajat, hyvä luuston vahvuus. 

Kaunis karvapeite. Liikkuu ryhdikkäästi, kantaa häntänsä hyvin, hyvät edestakaiset liikkeet, sujuvat 

sivuliikkeet, lupaava pentu. (1) 

27.5.2017 Sastamala t. Stephen Pick JUN ERI 

9 month, need gain a little confidence but this got better during the time in ring. Lots of good breed 

points. Good front essambly. Plenty of bone. Good feet. At this stage she looks a little long in the 

soupling. This improves in ages. Moved out well, but rear movement could have been more 

coordinated. (1) 

10.6.2017 Suomussalmi t. Tuula Pratt JUN ERI3.  

Nartulle sopivat mittasuhteet. kaunislinjainen pää ja miellyttävä ilme. Hieno kaula. Sopivasti 

kulmautuneet raajat. Täyteläinen runko. aavistuksen alas kiinnittynyt häntä- Hyvät sivuliikkeet, 

auhtautta takana. Kaunis turkki. (1) 



Spanielien taipumuskokeet: 

Vieremä 27.8.2017, tuomari Jaana Heiskari SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Reeta suhtautuu rauhallisen tyynesti muihin koiriin ja ihmisiin. 

Hyväksytty. Haku ja laukaus: Etenee sopivan laajasti rauhallisella tahdilla maa-ilmavainua 

käyttäen. Laukausta hämmästelee, mutta jatkaa rauhallista etenemistä. Hyväksytty 

Jäljestys: Jäljestää jäljen päällä maavainua käyttäen. Joitakin tarkistuksia ilmavainuisesti tehden 

edetään kaadolle, joka kiinnosti. Kulmalta Reeta sai lisävauhtia. Hyväksytty. Vesityö: 

Hetken mietittyä Reeta noutaa riistakapulan. Hyväksytty. Tottelevaisuus: Rauhallinen ja 

tottelevainen Reeta. Hyväksytty. Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Ohjaaja tukee hyvin nuorta Reetaa 

jäljellä ja hakuosuudella. Tänään tasainen suoritus joka alueella ja varmasti tulevaisuudessa 

Reetasta saa moneen menoon mukavan harrastuskaverin. Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 

 

EIRIAN REDHEAD BEAUTY 

FI45146/16, s. 14.8.2016 i. Buumin Eastern Rider e. Eastfarm’s Phoebe 

Näyttelyt:  

8.4.2017 Kuopio t. Elena Ruskovaara PEK3. 

Reipas ja iloinen hyvin narttumainen. Tässä vaiheessa runko ja pää ovat kehittyneet eri vaiheissa. 

Tilava runko, hyvä luusto ja kohtuullisesti kulmautuneet raajat. Pää on vähän pieni ja kapea, 

erityisesti kuonon ja alaleuan tulee vielä voimistua. keskiruskeat, vähän pyöreät silmät. Vähän 

jyrkkä lantio, muuten hyvä takaosa. Liikkuu sujuvasti eri suunnista katsottuna. Esitetään hyvin. (1) 
Spanielien taipumuskokeet: 

Vieremä 27.8.2017, tuomari Jaana Heiskari SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Werna suhtautuu rauhallisesti ja tyynesti ympärillä oleviin. 

Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Sopivan laaja haku kattaa hyvin maaston tehden innokkaasti ohjattua hakua. 

Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa hienoa maavainuista etenemistä. Hyväksytty. 

Jäljestys: Etenee maavainuista, reipastahtista jäljestystä jäljen päällä. Kulma suoraviivaisesti. Kaato 

kiinnosti. Hyväksytty.  

Vesityö: Hetken empimisen jälkeen noutaa riistapukin. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Werna on erittäin tottelevainen nuori walesineiti. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallinen pari, jonka yhteistyö toimii saumattomasti. Wernasta on 

varmasti iloa Karille metsästyskaverina.  

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 

 

 

EIRIAN ROSE TATTOO 

FI45146/16, s. 14.8.2016 i. Buumin Eastern Rider e. Eastfarm’s Phoebe 

Näyttelyt:  

8.4.2017 Kuopio t. Elena Ruskovaara PEK 2. KP 

Lupaavan mallinen, nyt turhan pyylevässä kunnossa esitetty narttupentu. Viehättävä ja narttumainen 

pentu. Hyvä kaula ja raajaluusto, sopiva takaosa. Hyvä rungon malli, tilava rintakehyä. 

Viehättäväilmeinen nartun pää. Purenta saa vielä kehittyä. Vähän pyöreät silmät ja selvä 

otsapenger. Liikkuu erinomaisesti, hieno jousto askeleessa. (1) 

16.4.2017 Imatra t. Paul Stanton PEK1. KP ROP-pentu 

Välväxt valp. Bra storlek och balans. Mycket vackert uttryck. Något stora öron. Bra hals, bra rygg 

för åldern. Välutvecklad kropp för åldern. Rör sig väl från sidan, lite löst fram. Bra päls. Behöver 

mer självförstroende. (1) 

14.5.2017 Varkaus t. Marie-Luise Doppelreiter, Itävalta JUN H 



Nice type but rather shy in character. Lovely head. Very wel developed for her age. Good 

angulations. Does not want to be touched by me. Not aggressive but shy. I hope she settles in 

temperament, but today ”good”. (1) 

 

ELONKERJUUN ELISABET 

FI46890/15 s. 17.7.2015 i. Ferndel Amren For Laithmoor e. Don’s Vivacity 

Näyttelyt: 

9.4.2017 Vaasa t. Lotte Jörgensen, Tanska NUO EH1.  

Nice type and size. Feminine head, good expression. Enough of neck, bordy is well developed, 

normal angulated front and behind. She has to be little more sure herself and she is a little tight 

when she moves. (1) 

29.4.2017 Ruovesi RN t Hannele Jokisilta NUO ERI1.  

Aristelevasti käyttäytyvä, mutta ystävällinen narttu. Voimakas pää, jossa kuitenkin selvä 

sukupuolileima. Riittävät etukulmaukset, hyvät takaa. Vankka luusto, vähän voimakas runko. 

Oikealaatuinen karva, joka ei täydessä pituudessa. Liikkuu kinnerahtaasti takaa, muuten hyvin. 

Tarvitsee itseluottamusta.  

13.5.2017 Laihia t. Paavo Mattila NUO ERI1. SA VASERT 

Kaunis narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunis pää ja kaula. Erittäin hyvä runko. Hyväö yläölinja, 

kulmauksia voisi olla enemmän, samoin eturintaa. Hyvälaatuinen karva. liikkuu hyvin. Miellyttävä 

käytös.  

11.6.2017 Alavus t. Sanna Vakkilainen AVO ERI2.  

Lähes 2 v. Varsin hyvän tyyppinen oikean kokoinen, hyvillä mittasuhteilla varustettu narttu, jolla 

melko syvä kallo. Kaunis huulilinja, silmät voisivat olla hieman tummemmat, hyvä korvien 

kiinnitys. kaunis ylälinja, hyvä eturinta, voimakas runko, tasapanoiset hiukan niukat kulmaukset. 

Hyvä hännän kiinnitys, liikkuu muuten varsin hyvin, mutta takatyöntöä toivoisin lisää. Hyvä 

karvanlaatu. ystävällinen käytös. (1) 

 

 

ELONKERJUUN ESTELLE 

FI39042/15 s. 15.6.2015 i. Elonkerjuun Dacabo e. Don’s Dra På Trissor 

Spanielien taipumuskokeet: 

Loppi 9.9.2017, tuomari Harry Vilkman SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen koira, joka tulee toimeen hyvin muiden kanssa. 

Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Hyvä, laaja, innokas, yhteyttäpitävä haku. Hyvä vainun käyttö ja laukauksesta 

jatkaa hyvää hakua. Hyväksytty. 

Jäljestys: Reipas hyvä jäljestys. Kulmassa tarkistus ja sitten edetään kaadolle, joka kiinnostaa. 

Hyväksytty. 

Vesityö: Innokas uimaan, noutaa ja luovuttaa pukin. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallista ja toimivaa. 

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 

 

ELONKERJUUN IHANA IMPI 

FI54863/15 s. 21.10.2015 i. Don’s Dino Paul Crocetti e. Elonkerjuun Melodia 

Näyttelyt: 

9.4.2017 Vaasa t. Lotte Jörgensen, Tanska JUN ERI2.  

Young bitch. Good type and size. Feminine head, nice expression. Body is well developed for age. 

Enough of neck. She is normal angulated front and behind. Moves ok. Good temperament. (1) 

13.5.2017 Laihia t. Paavo Mattila JUN EH2.  



Mittasuhteiltaan hyvä narttu. Kallo-osa saisi olla leveämpi. Hyvä kaula. Hieman kevyt runko. 

Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, riittävät takakulmaukset. Hyvä karvapeite. Liikkuu 

kohtuullisen hyvin. Miellyttävä käytös.  

4.6.2017 Kauhajoki t Hannele Jokisilta NUO ERI1. SA PN2 VASERT 

Erinomainen tyyppi. Oikealinjainen sopivan vahva nartun pää. riittävät kulmaukset edessä, 

tyypilliset takana. Hyvä luusto. Hyvä rungon malli ja vahvuus. Kaunis karva. Hyvä luonne. Hieman 

kapeat takaliikkeet, muuten liikkuu hyvin. (1) 

 

 

ELONKERJUUN KIMPALE KULTAA 

FI54865/15 s. 21.10.2015 i. Don’s Dino Paul Crocetti e. Elonkerjuun Melodia 

Näyttelyt: 

22.4.2017 Seinäjoki t. Paavo Mattila NUO EH1.  

Hyvärakenteinen, hieman kevytpiirteinen narttu. Hieman kevyt pää, jossa otsapenger saisi olla 

selvempi. Kaunis kaula. Runko voisi olla hieman voimakkaampi ja ylälinja parempi. 

Hyväasentoiset raajat, korkeahko häntä. Hyvälaatuinen karva, vilkas luonne. (1) 

4.6.2017 Kauhajoki t Hannele Jokisilta NUO ERI2. 

Erittäin narttumainen kokonaisuus, hyvä koko. Oikealinjainen nartun pää. Vielä kapea edestä. 

Turhan avoimet kyynärpäät. kokoon sopiva luusto. ikään sopiva runko. Tänään tosin kuivassa 

kunnossa. Erinomaiset reisilihakset. turhan korkea kinner. Oikealaatuinen karva. Hyvä luonne. 

Hieman kapeat takaliikkeet, leveä edestä. (1) 

11.6.2017 Alavus t. Sanna Vakkilainen AVO ERI2.  

1 v 7 kk. Varsin hyvän tyyppinen nuori narttu, jolla oikea koko ja hyvät mittasuhteet. Feminiininen 

pää, keskirukseat silmät, purenta ok. Hyvä huulilinja, eturinta tarvitsee vielä reilusti aikaa. Hyvä 

raajaluusto, hyvä rungon muoto. Selkeästi paremmin kulmautunut takaa kuin edestä. liikkuu varsin 

hyvin silloin kun malttaa. Yastävällinen käytös, tarvitsee lisää kehätottumusta, tuskin haittaisi 

mikäli koiralle annettaisiin isompi ruokakuppi. (1) 

Spanielien taipumuskokeet: 

9.7.2017 Hauho (Hämeenlinna) t. Taru Kalkkila SPA0 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu iloisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Reipasta, laajahkoa itsenäistä hakua, pääasiassa ilmavainua käyttäen. Tutkii 

innolla metsän hajuja. Pitää yhteyttä ohjaajaan riittävästi. Laukauksesta pysähtyy, jatkaa hakua. 

Reipas suoritus. Tulee luo, antaa kytkeä itsensä. Hyväksytty.  

Jäljestys: Opastettu alku. aava jäljestää maavainulla aivan jäljen päällä. Kulma tarkasti. Hyvin myös 

tien ylitys aivan jäljen päällä. Tulee linnulle, säpsähtää, jonka jälkeen alkaa tutustumaan ja 

nuuhkimaan lintua. Hyvä, tarkka suoritus. Hyväksytty.  

Vesityö: Halukkaasti veteen. Lähtee noutamaan riistapukkia, mutta lähteekin uimaan useita 

lenkkejä. Heitetään toinen riistapukki, mutta vanha kiinnostaakin enemmän hetken, kunnes 

kaislikko kutsuu ja Aava menee kaislikkoon, josta jonkin ajan kuluttua tulee ohjaajan luo. Hylätty.  

Tottelevaisuus: Koira tottelee ohjaajaa. Pientä kovakorvaisuutta hieman vesityössä, mutta tuli 

kuitenkin itsenäisesti kaislikosta ohjaajan luo. Hyväksytty.  

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiralla ja ohjaajalla hyvä yhteistyö. Tänään vesityöosuudella 

kaislikko vei voiton. Lisää noutotreeniä, jossa noutoesine tuodaan suoraan ohjaajalle, niin tuloksia 

saadaan. Kokonaisarvostelu: Hylätty. 

Alavus 27.8.20147, tuomari Jyrki Rasinpää SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: 

Vilkas. Suhtautuu hyvin vieraisiin koiriin ja ihmisiin. Antaa kosketella. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: 

Laajaa pistomaista innokasta hakua, käyttää maa- sekä ilmavainua. Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa 

hakua. Tottelee hyvin ohjaajaa ja antaa kytkeä. Hyväksytty. 



Jäljestys: 

Rauhallinen, tarkka jäljestys, joka tapahtuu maa- sekä ilmavainulla sopivalla vauhdilla. Kulma 

tarkasti. Suoraan rusakolle, jota jää kiinnostuneena tutkimaan. Hyväksytty. 

Vesityö: 

Halukkaasti veteen, tuo pukin ohjaajalle käteen. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: 

Koira tottelee hyvin ohjaajaa. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 

Koiralla ja ohjaajalla hyvää yhteistyötä. 

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 
 

ELONKERJUUN KUULUISA KAMILLA 

FI17707/14 s. 19.1.2014 i. Benton Delaware Duck e. Elonkerjuun Carameea 

Näyttelyt: 

9.4.2017 Vaasa t. Lotte Jörgensen, Tanska KÄY ERI1. SA PN3 VARACA 

Nice bitch. Nice and feminine head. Body is well developed. Enough of neck. Good topline. Moves 

well. Nice temperament. (1) 
 

ELONKERJUUN RAKAS SEKOPÄÄ 

FI54857/15 s. 21.10.2015 i. Don’s Dino Paul Crocetti e. Elonkerjuun Melodia 

Spanielien taipumuskokeet: 

9.7.2017 Hauho (Hämeenlinna) t. Harry Vilkman SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen koira. tutustuu ja tulee toimeen muiden kanssa. 

Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Todella innokas, laaja haku, pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan. Hieman käskytystä 

vaativaa. Laukauksesta vielä tehostuu. (Olisi varmaan toiminut käskyttäkin.) Hyväksytty.  

Jäljestys: ripeästi etenevää, mutta hieman hosuvaa. Kulmassa tarkistus ja siitä reippaasti kaadolle, 

jonka ilmaisee. Hyväksytty.  

Vesityö: Ui mielellään. Noutaa ja luovuttaa pukin. Hyväksytty.  

Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty.  

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Toimivaa hyvää menoa.  

Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 
 

 

GOLDSPELL JUST A STEP AWAY 

FI19994/14 s. FI19994/14 i. Clussexx Step It On To Dons e. Benton Fifth Avenue 

Näyttelyt: 

8.4.2017 Kuopio t. Elena Ruskovaara KÄY ERI3. 

Erinoamisesti esitetty viehättävä hyvin narttumainen kokonaisuus. Hiukan leveäkalloinen pää. 

Hyvät silmät ja ilme. Sopiva kaula. Kohtuulliset raajojen kulmaukset. Eturinta saisi olla selvempi. 

Solakka runko, vähän kapea takaa. hyvät sivuliikkeet. Miellyttävä kokonaisuus. (1) 

27.05.2017 Lieksa t. Virpi Montonen KÄY EH1.  

Varsin kevyen kokonaisvaikutelman antava 3 v. Miellyttäväilmeinen pää. Turhan suuret korvat. 

Niukasti edestä kulmautunut. Turhan pystyt lavat. Tiivis ylälinja. Leveä reisi. Takaa riittävästi 

kulmautunut. Hyvä häntä. liikkuu riittävän pitkällä askelpituudella ryhdikkäästi. (1) 

10.06.2017 Heinävesi t. Harto Stockmari KÄY EH1.  



Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula. Etuasentoiset 

lavat. Tyhjä eturinta. Hyvä runko. Oikein kulmautunut takaosa. ei tänään täydessä karvassa. liikkuu 

löysästi edestä, ahdas takaa. (1) 

 

 

GOLSPELL WALK N TALK 

FI34732/15 s. 8.5.2015 i. Casein’s Autumn Breeze e. Benton Walk of Fame 

Näyttelyt: 

8.4.2017 Kuopio t. Elena Ruskovaara KÄY ERI2. SA VASERT 

Oikea tyyppi, hyvä luusto, jäntevä tunko. Hyvät takakulmaukset. kaunis kaula, olkavarsi saisi olla 

viistompi. Miellyttävä hyväilmeinen pää. Esitetään edukseen. Vähän kiireiset liikkeet, keskipitkät 

askeleet ja hyvä jousto. (1) 

16.04.2017 Imatra t. Paul Stanton KÄY ERI1. SA PN4 SERT 

Medelstor och medelkraftig tik. utmärk balans. Trevligt tikhuvud. Kraftfull och elegant hals. Bra 

rygg. Ganska bra förbröst. Bra stomme. Långa tassar. Bröstkorgen av lång längd och tillräckligt 

välvd. Något brant kors, utmärk knä- och hasvinkling. Vacker päls, färg och kondition. Rör sig 

parallellt bak, något brett fram och behöver lite mer framsteg. Bra temperament. (1) 

14.5.2017 Varkaus t. Marie-Luise Doppelreiter, Itävalta KÄY ERI1. SA PN1 ROP SERT FI 

MVA  

Lovely type. Excellent head and expression. Well proportioned body. A bit straight by shoulders. 

Typical movement. Slightly open in front, but nice drive. Lovely coat and condition. (1) 

10.06.2017 Heinävesi t. Harto Stockmari VAL ERI2. SA PN3 

Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula. Toivoisin korostuneemman 

eturinnan. Oikeamutoinen runko. Hyvin kulmautunut takaosa., Hyvä karva. Liikkuu hyvin takaa, 

vähän lyhyt etuaskel. (1) 

17.6.2017 Haapajärvi t. Paavo Mattila VAL ERI1. SA PN2 

Erinomainen narttu. Hyvän mallinen pää, jossa hieman loiva otsapenger. Kaunis kaula. Erittäin 

hyvä, sopusuhtainen runko. Erinomainen ylälinja ja raajat. kaunis hyvälaatuinen karva. Liikkuu 

erittäin hyvin. Miellyttävä käytös. (1) 
 

JANGAS ENTTENTENTTEN 

FI21408/09 s. 8.3.2009 i. Gravelfarm’s Famouse Grouse e. Jangas Duck Soup 

Näyttelyt: 

27.5.2017 Sastamala t. Stephen Pick VET ERI3. 

8 years bitch putting a good ring performance. Moved well. Plenty of substance. good coat colour. 

Well shaped head with kind eye. (1) 

 

 

JANGAS KAJSA KAVAT 

FI19714/16 s. 23.2.2016 i. Don’s The Upper Ten e. Jangas Gone with the Wind 

 

Spanielien taipumuskokeet: 

9.7.2017 Hauho (Hämeenlinna) t. Taru Kalkkila SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Iloinen nuori narttu. Suhtautuu iloisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. 

Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Riittävän laajaa, itsenäistä hakua maa- ja ilmavainua käyttäen. Laukauksesta 

pysähtyy, käy ohjaajan ja ampujan luona, jatkaa hakua. Tulee luokse, antaa kytkeä. Hyväksytty.  



Jäljestys: Opastettu alku. Lyyli jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen jäljen molemmin puolin. 

Muutamia tarkastuslenkkejä. Kulmalla tarkistus, jonka jälkeen lähes jäljen päällä linnulle, jota 

nuuhki. Hyväksytty.  

Vesityö: Käskystä veteen. Tuo riistapukin rantaan. Ensin yrittää karkuun, mutta tuo ohjaajalle 

riistapukin. Hyväksytty.  

Tottelevaisuus: Koira tottelee ohjaajaa hyvin. Hyväksytty.  

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Koiralla ja ohjaajalla hyvä yhteistyö.  

Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 

 

JANGAS KATE REDDY 

FI19713/16 s. 23.2.2016 i. Don’s The Upper Ten e. Jangas Gone with the Wind 

Näyttelyt: 

27.5.2017 Sastamala t. Stephen Pick JUN EH 

15 months old well made but lacking in maturity and body for her age. Angulation is good. She 

moved accurately and well. Just needs tume and a few more meals. (1) 

Spanielien taipumuskokeet: 

26.8.2017 Espoo t. Meerit Kuparinen SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Netta on nuori ja vilkas. Suhtautuu innokkaasti ympäristöönsä ja 

toisiin koiriin. Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Laajaa, innokasta ja vauhdikasta hakua. Netta käyttää pääosin ilmavainua. 

Laukauksesta korvat vaan heilahti ja sama meno jatkui. Hyväksytty.  

Jäljestys: Maavainuinen ja vähän hosuva jäljestys. Kulma hyvin. Kaato kiinnosti todella paljon! 

Hyväksytty.  

Vesityö: Hetki mietitään, sitten reipaasti uimaan ja tuo pukin rantaan. Hyväksytty.  

Tottelevaisuus: Netta on nuori, mutta hyvin tottelevainen. Hyväksytty.  

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Rauhallista ja miellyttävää yhteistyötä.  

Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 

 

JANGAS KISS AND MAKE UP 

FI19715/16 s. 23.2.2016 i. Don’s The Upper Ten e. Jangas Gone with the Wind 

Spanielien taipumuskokeet: 

26.8.2017 Espoo t. Liisa Pajala SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Elsa tutustuu rauhallisesti ja tervehtii häntä heiluen. Se tulee toimeen 

muiden koirien kanssa. Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Elsa aloittaa laajan, innokkaan maa- ja ilmavainuisen työskentelyn. Osan ajasta se 

kaartaa näkymättömiin kumpareen taakse. Haukulla se ilmoittaa olinpaikkansa. Laukauksesta se 

innostuu ja jatkaa vauhdikasta työskentelyä. Hyväksytty.  

Jäljestys: Elsa aloittaa ilmavainua käyttäen vauhdikkaasti, hieman hosuen. Kulma tarkasti. Kaatoa 

Elsa tutki tarkkaan. Hyväksytty.  

Vesityö: Pienen houkuttelun jälkeen Elsa saadaan suoritukseen. Se tuo riistapukin ohjaajan käteen. 

Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Elsa vaatii muutaman kutsun ennen kuin antaa kytkeä itsensä. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Vauhdikas nuori koira on intoa täynnä. Ohjaaja tuntee koiransa ja 

yhteistyö sujuu.  

Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 

 



 

JANGAS LARA CROFT 

FI112000/17 s. 25.11.2016 i. Rocbee Jimmy Dean e. Jangas In Blossom 

Näyttelyt:  

27.5.2017 Sastamala t. Stephen Pick PEK3. KP 

6 months old bitch. Good conformation, reasonable bone. Rear angulation good. Good bent of 

stifle. Neat feet. Pleasing head. Good expression. When she settles sound movement. Good head. 

(1) 

 

JANGAS LEGEND OF ZELDA 

FI11997/17 s. 25.11.2016 i. Rocbee Jimmy Dean e. Jangas In Blossom 

Näyttelyt:  

27.5.2017 Sastamala t. Stephen Pick PEK2. KP 

Well constructed with good angulation. Reasonable bone. Neat tight feet. Well set down hocks. 

Giving positive accurate movements just right for her age. Pleasing head. Good performance.  

Spanielien taipumuskokeet: 

9.9.2017 Loppi t. Harry Vilkman SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Reipas koira, tulee toimeen muiden kanssa. Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Todella hyvä ja innokas haku käyttäen hyvin vainua ja pitäen yhteyttä ohjaajaan. 

Laukauksesta vielä tehostuu. Hyväksytty.  

Jäljestys: Ripeä hyvä tarkka jäljestys. Yksi tarkastuslenkki ja hyvin kaadolle ja kaato kiinnosti. 

Hyväksytty. Vesityö: Halukas uimaan, noutaa ja luovuttaa pukin. Hyväksytty.  
Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty.  

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Reipasta yhteistyötä.  

Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 

 

JANGAS LIGHTNING 

FI11997/17 s. 25.11.2016 i. Rocbee Jimmy Dean e. Jangas In Blossom 

Näyttelyt:  

27.5.2017 Sastamala t. Stephen Pick PEK1. KP ROP-pentu BIS2-pentu 

Very typical broken coated. Good size. Well balanced. Enough bone. Excellent feet. Good angles. 

Well set on hocks. Carrying her tail a little high, but the tail set is okey. It’s good/ok for puppy. (1) 

 

LLEWPART’S BEGUILING GIRL  

FI42036/11 s. 28.6.2011 i. Benchmark Peilot e. Milfeddyg Llewpart 

Näyttelyt:  

26.3.2017 Lahti t. Riitta Niemelä VAL ERI1. SA 

Erinomainen rotutyyppi, vahvuusaste ja koko. Tänään aavistuksen tuhdissa kunnossa. Feminiininen 

pitkä pää, tummat silmät, hieman löysät huulet. Hyvä kaula, rotutyypillinen ylälinja, selässä hieman 

pehmeyttä. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hyvä maatavoittava askel. Olisi edukseen hieman 

kevyemmässä kunnossa. Miellyttävä käytös. (1) 

16.4.2017 Imatra t. Paul Stanton VAL ERI 

Kraftfull tik, välbalanserat. Vackert huvud och uttryck. Aning för mycket halsskin. Utmärk 

benstomme. Välutfylld bröstkorg. tyvärr är hon mycket sänkt i ryggen som stör helheten. Aningen 

brant kors. Behöver bättre vinkling fram och bak. Mycket vacker päls och färg. Rör sig utmärkt bak, 

tillräckligt stabilt fram. (1) 

1.5.2017 Lahti t. Reia Leikola-Walden VAL ERI1.  



Voimakas narttu. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Toivoisin hieman 

raajakorkeutta. Hyvät kulmaukset, eturinta ja runko. Liikkuu yhdensuuntaisesti, sujuvasti sivusta, 

mutta etuosa putoaa liikkeessä. Hyvä turkki ja luonne. (1) 

7.5.2017 Savitaipale t. Marjo Jaakkola VAL ERI2. SA PN4 

Erinomainen tyyppi, vahva, mutta feminiininen miellyttävä pää. Hyvä kaula ja ylälinja seistessä. 

Eturinta voisi olla selvempi. Riittävät kulmaukset. Voisi olla aavistuksen korkeampi raajoiltaan. 

Liikkuu hyvällä askeleella. Ylälinja tippuu liikkeessä. (1) 

27.5.2017 Sastamala t. Stephen Pick VAL ERI3.  

Lots of quality, plenty of strength. Very deep in body, can appear little short in leg. Good 

angulation. Super movement, really covering the ground with reach and drive. Good coat and color. 

presented well. (1) 

 

 

LLEWPART’S BEWITCHING GIRL  

FI42034/11 s. 28.6.2011 I. Benchmark Peilot e. Milfeddyg Llewpart 

Näyttelyt:   

7.5.2017 Savitaipale t. Marjo Jaakkola VAL ERI1. SA PN3 

6 v. Erinomainen tyyppi. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta. Sopiva 

luusto. Hyvä syvä runko. Takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Liikkuu riittävällä 

askelpituudella.  

 

 

LLEWPART’S DAISY GIRL  

FI53742/13 s. 7.10.2013 i. Benton Hall of Fame e. Llewpart’s Attractive Girl 

Näyttelyt: 

7.5.2017 Savitaipale t. Marjo Jaakkola AVO ERI1. SA VASERT 

Erinomainen tyyppi. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta. Hyvät 

mittasuhteet. Sopiva luusto. Riittävät kulmaukset. Hieman korkea kinner. Liikkuu hyvällä 

askeleella. (1) 

21.5.2017 Hamina t. Patric Ragnarson AVO ERI2. 

Utmärkt typ. Bra proportioner. Välformat feminint huvud. Vackra ögon. Välplacerade öron. Bra 

bett. Fint, milt uttryck. Bra hals, något brant halsansättning på grund av raka skuldror. Korrekt 

överlinje. Välfromat bröstkorg. Normala vinklar bak. Bra ben, tassar, päls och färg. Nyttjar svansen 

väl. Rör sig lite kort i steget fram. Trevligt temperament. Välpresenterad. (1) 

27.5.2017 Sastamala t. Stephen Pick AVO ERI3.  

Could be more confident in ring, but lots of quality. A little upright in shoulder, still able to move 

well. Quality head. Well shaped eye. Good spring of rib. (1) 

 

 

LLEWPART’S EMOTIONAL GIRL 

FI30540/14 s. 23.4.2014 i. Benton Dot Dot Dash e. Llewpart’s Beguiling Girl 

Näyttelyt: 

26.3.2017 Lahti t. Riitta Niemelä KÄY ERI2. SA PN3 VASERT VACA 

Erinomainen rotutyyppi, koko ja vahvuusaste. Hyvöt mittasuhteet, kaunis pää ja tummat silmät. 

Rotutyypillinen ylälinja. Hyvä rungonsyvyys. Sopiva luusto ja kulmaukset. Liikkuu hyvällä 

askelpituudella. Ei aivan ole tänään kotonaan kehässä, kuitenkin kaunis kokonaisuus. (1) 

1.5.2017 Lahti t. Reia Leikola-Walden KÄY ERI1.  

Linjakas narttu, jolla kaunis naisellinen pää. Kaunis kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Tasapainoiset 

kulmaukset. hyvä eturinta. Sopiva runko. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta voisi esiintyä 

varmemmin. Hyvä turkku. Hyvä esiintyjä. (1) 



7.5.2017 Savitaipale t. Marjo Jaakkola KÄY ERI1. SA PN2 SERT FI MVA 

Erinomainen tyyppi. Sievä pää ja ilme. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta. Sopiva luusto. 

Tasapainoiset kulmaukset. liikkuu hyvällä askeleella. Aavistuksen luisu lantio. (1) 

 

 

LLEWPART’S FABULOUS GIRL 

FI13540/16 

Näyttelyt: 

26.3.2017 Lahti t. Riitta Niemelä NUO EH2.  

Erittäin hyvän tyyppinen feminiininen kokonaisuus. Hyvin sievä pää ja kauniit tummat silmät. 

Sopiva kaulan pituus, hieman pystyt lavat. Selässä hieman pehmeyttä ja antaa seistessä hieman 

takakorkean vaikutelman. Voisi olla mittasuhteiltaan hitusen pidempi. Hyvä rungon malli. Sopiva 

luusto. Keveät likkeet. Ihastuttava käytös. (1) 

7.5.2017 Savitaipale t. Marjo Jaakkola NUO ERI1.  

16 kk. Erinomainen tyyppi. Hyvä pää, jossa oikea vahvuus. Hyvä kaula, etuasentoiset lavat. Riittävä 

eturinta ja runko. Luisu lantio. Hieman koreka kinner. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Kaunis 

turkki ja väri. (1) 

21.5.2017 Hamina t. Patric Ragnarson NUO EH2. 

Mycket god typ. Bra proportioner. Vackert feminint, välformat huvud. Vackra ögon. Välplacerade 

öron. Bra bett. Fint, milt uttryck. Bra hals, Stram överlinje i stående. Rak skuldra. Välformat 

bröstkorg. Brant kors. Skulle föredra henne bättre vinklad bak. Bra ben och tassar. Vacker päls. 

Nyttjar svansen väl. Rör sig med kort steg bak, blir överbyggd i rygglinjen. Trevligt temperament. 

Välpresenterad. (1) 

27.5.2017 Sastamala t. Stephen Pick NUO ERI2.  

17 months old. Well proportioned. Excellent frame. Very balanced. Excellent ribbing. Short 

coupled. Correct topline. Good front assemble. Good reach of neck. Good coat and color. Moved 

with enthusiasm. She was crabbing today. (1) 

 

LLEWPART’S FAIRY-TALE GIRL 

FI13541/16 

Näyttelyt: 

16.4.2017 Imatra t. Paul Stanton NUO ERI1. SA VASERT 

Bra storlek, utmärk balans. Bra format huvud, fint uttryck, dina öron. Passande stomme, något för 

mjuk i handled. Lång bröstkorg som är tillräckligt välvd. Behöver mycket mer förbröst. Utmärk 

bakparti. Ganska bra vinkling fram. Bra päls och färg. Rör sig parallellt bak, ganska bra steglängd. 

Aningen brett fram. Trevligt temperament. (1) 

1.5.2017 Lahti t. Reia Leikola-Walden JUN EH1.  

Mittasuhteiltaan oikea. Melko voimakas ja syvä kallo. Riittävä kaula. Etuasentoinen lapa. Eturinta 

vielä puutteellinen. Hyvä luusto. ikäisekseen riittävä runko. Normaalisti kulmautunut taka. Liikkuu 

löysästi edestä. Luisu lantio näkyy liikkeissä. Hyvä turkki ja luonne. (1) 

7.5.2017 Savitaipale t. Marjo Jaakkola JUN EH3.  

Erittäin hyvän tyyppinen. Pää saisi olla feminiinisempi. Riittävä kaula. etuasentoiset lavat. Eturinta 

saisi olla voimakkaampi. Sopiva luusto. Riittävä runko. kohtalaisesti kulmautunut. Liikkuu 

riittävällä askeleella. Voisi käyttää häntäänsä paremmin liikkeessä. (1) 

20.5.2017 Helsinki t. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska NUO ERI1. SA PN1 VSP SERT 

CACIB 

17 months, excellent type and size. Good ears, eyes and bite. Good topline and tail. Very good body 

for the age. Moves very well. Good coat, color and temperament.  

21.5.2017 Hamina t. Patric Ragnarson NUO ERI1.  



Utmärkt typ. Bra proportioner. Välformat feminint huvud. Vackra ögon. Välplacerade öron. Bra 

bett. Fint, milt uttryck. Tillräcklig hals. Rak skuldra. korrekt överlinje. Välformat bröstkorg. 

Normalt vinklad bak. Bra ben, tassar, päls och färg. Borde nyttja svansen mera. Rör sig lite kort I 

steget fram, bra bak. Trevligt temperament, men kunde visa mera enthusiasm. välpresenterad. (1) 

27.5.2017 Sastamala t. Stephen Pick JUN ERI1.  SA ROP-juniori 

17 months old bitch just right for her age. Good bone and ribbing and refinement with good angles. 

Good reach of neck. Compact body. Short coupled. Correct topline. Good feet. Pleasing head with 

correct eyeshape. Moved with reach and drive. Very promising. Good coat and color. (1) 

11.6.2017 Hämeenlinna RN t. Sante Frisk, Ruotsi NUO ERI1.  

Bra proportioner. Typiskt huvud. Fint uttryck. Bra storlek på öronen som rullar sig något. Saxbett. 

Fin rygglinje i stående. Framskjuten skuldra. Skulle ha mera förbröst, bra djup i bröstkorgen. Rör 

sig lite brett fram, sänker sig i fronten i rörelse. Bra tenmperament. (1) 

Spanielien taipumuskokeet: 

9.7.2017 Hauho (Hämeenlinna) t. Harry Vilkman SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Iloinen, vilkas koira, tekee tuttavuutta innokkaasti. Hyväksytty.  

Haku ja laukaus: Lähtee hyvin, reippaaseenhakuun. Käyttää hyvin vainua. Ohjausta vaativaa, 

laukauksesta jatkaa yhteyttä pitävää hakua. Hyväksytty.  

Jäljestys: Nopea tarkka jäljestäjä hyvin jäljen päällä kaadolle asti, jonka ilmaisee.  Hyväksytty. 

Vesityö: Innokas uimaan, noutaa ja luovuttaa pukin. Hyväksytty.  

Tottelevaisuus: Hyvä. Hyväksytty.  

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Hyvää reipasta menoa.  

Kokonaisarvostelu: Hyväksytty. 

 

 

LLEWPART’S GEMSTONE GIRL 

FI45672/16 s. 5.8.2016 i. Don’s Dino Paul Crocetti e. Llewpart’s Beguiling Girl 

Näyttelyt: 

26.3.2017 Lahti t. Riitta Niemelä PEK2. KP 

Sievä sopivan vahvuusasteen omaava narttupentu. Feminiininen pää ja tummat silmät. Hyvä kaulan 

pituus, lupaava ylälinja. Sopiva luuston vahvuus. Hyvin kulmautunut, oikea rungon malli. Liikkuu 

halutessaan hyvällä askelpituudella, tänään ei päästä esittäjäänsä helpolla. Miellyttävä käytös. (1) 

7.5.2017 Savitaipale t. Marjo Jaakkola JUN ERI1.  

Erinomainen tyyppi. Sievän feminiininen. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturinnaltaan voisi olla 

voimakkaampi. Ikäisekseen hyvä runko. Riittävät kulmaukset. liikkuu hyvällä askeleella. (1) 

 

 

LLEWPART’S GLAMOROUS GIRL 

FI45671/16 s. 5.8.2016 i. Don’s Dino Paul Crocetti e. Llewpart’s Beguiling Girl 

Näyttelyt: 

26.3.2017 Lahti t. Riitta Niemelä PEK1. KP ROP-pentu 

Varsin lupaava narttupentu. Hyvät mittasuhteet, sopiva vahvuusaste. Kaunis, pitkä pää ja tummat 

silmät. Hyvä kaula, lupaava ylälinja, samoin rungonmalli. Hyvin kulmautunut. Hyvä turkin laatu. 

Ihastuttava iloinen käytös. (1)  

16.4.2017 Imatra t. Paul Stanton PEK2. 

Bra storlek, aningen lång Kropp. Bra huvud I profil, behöver bli kraftigare. Valansatta öron. Vacker 

hals. För svank I ryggen bakom manken. Bra stomme. För krokiga framben. Goda vinklar. bak. Rör 

sig väl bak, måste bli stabilare fram. Bra päls och färg. Trevligt temperament. (1) 

7.5.2017 Savitaipale t. Marjo Jaakkola JUN ERI2.   

Erinomainen tyyppi. Erittäin feminiinen. miellyttävä pää. Hyvä kaula. Hyvä ylälinja. Eturinta voisi 

olla selvempi. Sopiva luusto. Kohtalaiset kulmaukset. Liikkuu riittävällä askelpituudella. (1) 



20.5.2017 Helsinki t. Leif Lehmann Jörgensen, Tanska JUN ERI1. SA PN2 VASERT ROP-

juniori 

9 months, lovely bitch. Good ears, eyes and bite. Good topline and tail. Good angulation. Very 

good bodfor the age. Good legs and feet. Very good moving. Good coat, color and temperament.  

21.5.2017 Hamina t. Patric Ragnarson JUN ERI1.  

Utmärkt typ. Välbalanserad juniortik med fina proportioner. Välformat feminint huvud. Vackra 

ögon. Välplacerade öron. Bra bett. Skulle föredra lite kraftigare undrkäke. Fint, milt uttryck. Bra 

hals. Korrekt, stram överlinje. Välformad bröstkorg. Harmoniska vinklar fram och bak. Bra ben och 

tassar. Lovande päls. Bra färg. Nyttjar svansen väl. Rör sig balanserad, med bra stil och steg, ännu 

lite ostabilt fram. Trevligt temperament. Välpresenterad. (1) 

27.5.2017 Sastamala t. Stephen Pick JUN ERI 

9 months old bitch lacking a bit of confidence, but this improves later. Very good profile. Height to 

lenght good. Short coupled. Good angulation. Very good bone. Presented in good coat and 

condition. Moved well but is inclined to turn one of her front feet out. (1) 

11.6.2017 Hämeenlinna RN t. Sante Frisk, Ruotsi JUN ERI1.  

Utmärk i siluett. Fint huvud. Bra uttryck. Kunde ha mer självsäkerhet i blicken. Öron kunden igga 

tätare mot kinden. Korrekt rygglinje. Välvinklad fram och bak. Bra kropp för åldern. En tanke brett 

men stabil bak, bra farm. Fria rörelser från sidan. Bra päls. (1) 

 

MAGICSTREAM’S HULABALOO BALAI 

FI33801/06 s.4.6.2006 i. Rocbee King Of The Hill e. Magicstream's Florafelicia 

Näyttelyt:  

9.4.2017 Vaasa t. Lotte Jörgensen, Tanska VET ERI1. SA PN4 ROP-vet 

10 years old and still goes strong. She has a lot of good details: feminine head, good topline, moves 

very well for her age. (1) 

15.4.2017 Tervola t. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa VET ERI1. SA ROP-vet 

11-vuotias vahvaluustoinen, tasapainoinen narttu. Selvä sukupuolileima. Voimakaspiirteinen pää, 

vahva kuono, kookkaat korvat. Hyvä kaulan pituus, tasapainoinen ylälinja, hyvä häntä. Hyvin 

kulmautunut, tiiviit käpälät. Hyvät takaliikkeet, hieman kapeat etuliikkeet, sivuliikkeessä riittävä 

askel.  

13.05.2017 Laihia t. Paavo Mattila VET ERI2.  

Erittäin hyvin rakentunut narttu, jolla erittäin hyvä pää. Kaunis ilme ja kaula. Eritäin hyvä runko. 

polvikulmauksia voisi olla enemmän. Hyvä karvapeite. Ikä näkyy jo liikkeissä. Miellyttävä käytös.  

 

 

MAGICSTREAM’S LINDA LINDA 

FI55394/14 s. 4.11.2014 i. Benton Jamaican Me Crazy e. Rocbee Jambalaya 

Näyttelyt:  

27.5.2017 Rauma t. Saija Juutilainen AVO ERI1. SA PN1 VSP SERT 

2,5 v hyvärunkoinen linjakas nuori narttu. Hyvä raajaluusto, kulmaukset ja käpälät. 

Pehmeäilmeinen, narttumainen pää. Hyvä purenta, kookkaat korvat. Kaunis kaula ja rodulle 

tyypillinen lanneosan kaari. Puhtaat värit. Sopivasti hapsutusta. Liikkuu yhdensuuntaisesti. 

Vaivaton sivuaskel ja hyvä hännän asento. Säilyttää ylälinjan, vaikka voisi olla jäntevämpi. Hieno 

luonne. (1) 

11.6.2017 Mynämäki t. Zofia Konderla, Puola AVO ERI1. SA VASERT 



Excellent size and proportions, topline, excellent set and angulation of legs. Strong body in all, but a 

bit loose muscles when she is moving. Very nice head and neck. Nice coat, movement and 

temperament. (1) 

 

 

MAGICSTREAM’S LUCKY DICE 

FI55396/14 s. 4.11.2014 i. Benton Jamaican Me Crazy e. Rocbee Jambalaya 

Näyttelyt:  

9.4.2017 Vaasa t. Lotte Jörgensen, Tanska AVO ERI2. SA 

Good type and size. Feminine head, ears are well set on. Enough of neck, body is well developed. 

She is normal angulated front and behind. Moves ok. Good temperament. (1) 

15.4.2017 Tervola t. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa AVO ERI2. SA PN3 

Vahvarakenteinen, hyväluustoinen narttu. oikealinjainen pää, pitkä otsapenger, hyvät korvat. Vahva 

kaula, hyvä selkä ja hännänkiinitys. Niukat etukulmat, leveät reidet. liikkuu hyvin taka, edestä 

leveästi, etuaskel lyhyt. (1) 

6.5.2017 Oulainen t. Hannele Jokisilta AVO ERI2. SA PN3 VASERT 

Erinomainen tyyppi. Erittäin narttumainen kokonaisuus. Hyvä pään malli, jossa riittävä vahvuus. 

hyvä kaula. Riittävät etukulmaukset. Sopivat takakulmaukset. Hyvä luusto ja runko. Ei avian 

täydessä karvassa tänään. Reipas luonne. Liikkuu oikealla asenteella. (1) 

7.5.2017 Raahe t. Elena Ruskovaara AVO ERI1. SA PN3 

Erinomainen tyyppi, selvä sukupuolileima. Hyvä luusto ja käpälät. Oikean mallinen rintakehä. 

Narttumainen terpeeksi vahvakuonoinen pää, keskiruskeat silmät. Hyvä kaula. Hyvin kulmautunut 

takaosa, niukemmat etukulmaukset. Ei nyt parhaassa karvassa. Vauhdikas liikkuja, hyvä askellus. 

(1) 

13.05.2017 Laihia t. Paavo Mattila AVO ERI2. SA 

Kaunis narttu. Oikeat mittasuhteet. Otsapenger saisi olla selvempi. Kaunis ilme ja kaula. 

Erinomainen ylälinja. Sopusuhtainen runko. Hyvät raajat. Hyvän laatuinen karva. Liikkuu hyvin. 

Miellyttävä käytös.  

17.6.2017 Haapajärvi t. Paavo Mattila AVO ERI1. SA PN3 VASERT 

Kaunis sopusuhtainen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää, jossa otsapenger voisi 

olla hieman selvempi. Kaunis kaula. Erinomainen runko. Hyväasentoise4t raajat. Erittäin hyvä 

ylälinja. Hyvälaatuinen karvapeite. Hyvät tehokkaat liikkeet. esiintyy hyvin. (1) 

Spanielien taipumuskokeet: 

Vieremä 27.8.2017, tuomari Jaana Heiskari SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Noppa suhtautuu varovaisesti muihin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Etenee iloisesti häntää heiluttaen ohjattuna maa- ja ilmavainuista etenemistä. 

Laukauksen jälkeen tekee tehokkaita pistoja. Mukavan näköistä menoa. Hyväksytty. 

Jäljestys: Etenee rauhallista maavainuista tahtia kaadolle saakka, joka kiinnosti. Kulma tarkasti. 

Hyväksytty.  

Vesityö: Noutaa suoraviivaisesti riistapukin. Päivän paras suoritus! Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Noppa tottelee kyselemättä Sirkan toiveita. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Nopan ja Sirkan yhteistyö toimii eleettömän mukavasti, jota on 

miellyttävä seurata.  

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 

 

 

MAGICSTREAM’S NA NA NAA  



FI15597/16 s. 30.12.2015 i. Benton Jamaican Me Crazy e. Magicstream’s Jalajalavei 

Näyttelyt:  

9.4.2017 Vaasa t. Lotte Jörgensen, Tanska JUN ERI1. SA PN1 VSP SERT 

Good type. Feminine head, nice foreface. Neck is well set on. Body is well developed for age. 

Normal angulated front and behind. Moves well. Good temperament. (1) 

15.4.2017 Tervola t. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa JUN ERI1. SA PN1 ROP SERT 

Erinomaiset mittasuhteet, hyvä koko, riittäävä luusto. Hyvä pään pituus, hyvät korvat, voimakas 

otsapenger. Tasapainoinen ylälinja ja riittävä rungon syvyys. Suorat olkavarret, hyvät polvikulmat. 

Liikkuu hyvin taka, sivuliike hyvä. Kaunis karvan laatu. (1) 

6.5.2017 Oulainen t. Hannele Jokisilta JUN ERI2. SA  

Erinomainen tyyppi. Oikealinjainen nartun pää, jossa hyvä vahvuus. Hyvä kaula. Voimakkaat 

kumaukset. Erinomainen eturinta. Sopiva luusto. Hyvä runko. Kaunis karva ja väri. Liikkuu hyvin. 

(1) 

7.5.2017 Raahe t. Elena Ruskovaara JUN ERI1. SA PN1 ROP SERT 

Erinomaisen mallinen, hyvin narttumainen. Erinomaisesti käyttäytyvä ja esiintyvä juniorinarttu, 

jolla erinoaminen rodunomainen yälinja. Hyvä raajarakenne, luusto sekä käpälät. Hyvä pää ja ilme. 

Hyvä hännän käyttö, ikään sopiva runko. Eturinta saa vielä täyttyä ja tiivistyä. Erinomaiset 

yhdensuuntaiset tyypikkäät liikkeet. (1) 

17.6.2017 Haapajärvi t. Paavo Mattila JUN ERI1. SA PN1 VSP SERT 

Erinoamienn nuori narttu. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen runko. Erittäin hyvä ylälinja. Sopivasti 

kulmautuneet raajat. Erinomainen karvapeite. Hyvät tehokkaat liikkeet. Miellyttävä tasapainoinen 

luonne. (1) 

Spanielien taipumuskokeet: 

Pyhäntä 5.8.2017, tuomari Jaana Heiskari SPA1 

Sosiaalinen käyttäytyminen: Mandi on iloinen hössöttäjä, jolle kaikki sopii. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Aluksi tekee laajahkoja pistoja maastoon. Etenee ilmavainua käyttäen. 

Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa etenemistään. Hyväksytty. 

Jäljestys: Ilmavainua käyttäen etenee kaadolle saakka, joka kiinnosti. Kulman suoritti pienellä 

tarkistuksella. Tehokas jäljestäjä. Hyväksytty. 

Vesityö: Ui halukkaasti ja noutaa riistapukin. Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Mandi tottelee hienosti ohjaajaansa Raunia. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Mandilla ja Raunilla yhteistyö toimii loistavasti ja heidän yhteistyötä 

on ihailtavaa seurata. Mejä-kärpänen on tainnutkin jo puraista :) 

Kokonaisarvostelu: HYVÄKSYTTY 

 

MAWREDD DIDWYLL 

FI27460/12 s. 8.4.2012 i. Mawredd Wystrys e. Casein´s Rio Branco 

Näyttelyt: 

11.6.2017 Hämeenlinna RN t. Sante Frisk, Ruotsi KÄY ERI1. SA PN1 VSP SERT  

Bra proportioner. Lite snipigt nosparti, kunede ha kraftfullare haka. Bra öron och uttryck. Fin hals 

och rygg. Bra vinklar bak. Bra skuldra och överarm. Något rund bröstkorg. Rör sig lite brett fram, 

lite tätt i haserna bak. Bra steg från sidan. Visar temeperament i rörelse. Bra päls och färg. (1) 

 

MAWREDD FILOREG 

FI46480/15 s. i. McTwister´s Sweet Mogwai Gizmo e. Mawredd Byth Mwy 

Näyttelyt:  

16.04.2017 Imatra t. Paul Stanton NUO EH2.  

Bra storlek, ger ett lätt och ofärdigt intryck. Feminint uttryck, dock bör fyllas ut i nosparti. Lång 

hals, dock för tunn. Tunn benstomme, goda vinklas bak, behöver bättre fram. Måste utvecklas 



mycket i kroppen. Behöver mera massa. Rör sig parallellt bak, för trång fram. Trevligt 

temperament. (1) 

 

MAWREDD FFYDDION 

FI46481/15 s. i. McTwister´s Sweet Mogwai Gizmo e. Mawredd Byth Mwy 

Näyttelyt:  

16.04.2017 Imatra t. Paul Stanton NUO EH3.  

Medelstor kraftig tik. Ganska bra balans. Fina ögon, för tunnt nosparti. Lång hals son är något tunn. 

Tillräcklig benstomme. Brant kors. En aning övervinklad i knä och has. Brant skuldra, saknar 

förbröst. Ganska bra längd i bröstkorg, men bör utvecklas mer. Använder svansen väl, för lös i 

armbågar. Något svank rygg. (1) 

 

 

MILFEDDYG OSGO 

FIN40111/07 s. 20.6.2007 i. Dirlian Quack Quack e. Milfeddyg Geneth 

Näyttelyt:  

7.5.2017 Savitaipale t. Marjo Jaakkola VET EH2.  

10 v. Erittäin hyvän tyyppinen. Miellyttävä pää. Hyvä kaula. Vahva runko. Riittävä luusto. käpälät 

saisivat olla paremmat. kohtalaiset kulmaukset. Liikkuu riittävällä askelpituudella. (1) 

 

 

MILFEDDYG RHUDDIN 

FI37319/11 s.20.5.2011 i. Benton Whack that Duck e. Milfeddyg Organydd 

Näyttelyt:  

16.04.2017 Imatra t. Paul Stanton VAL ERI2. SA PN3 VARACA  

Utmärk storlek, välbalanserad. Fint feminint uttryck, bra öron. Vacker hals som är tillräckligt stark. 

Bra stomme. Något platta tassar. Stark rygglinje. Väl välvd bröstkorg. Behöver bättre vinklar fram, 

tillröckliga bak. Rak hals. Behöver mer paralellitet i rörelser. Utmärk temeprement.  

 

 

MILFEDDYG SIRIOL 

FI53027/13 s. 4.10.2013 i. Smörsoppens Ardbeg e. Milfeddyg Organydd 

Näyttelyt:  

16.04.2017 Imatra t. Paul Stanton VAL ERI1. SA PN2 CACIB 

Bra storlek och balans. Mycket feminint uttryck. Tillröckligt kraftig nosparti. Tillräcklig 

benstomme. Frambenen kunde vara lite rakare. Bra hals. Stark rygglinje. Välutvecklad bröstkorg. 

Mycket goda vinklar fram. Använder svansen väl. Rör sig utmärkt bak, behöver bli lite stabilare 

fram. (1)  

 

 

MILFEDDYG SMOTYN 

FI53028/13 s. 4.10.2013 i. Smörsoppens Ardbeg e. Milfeddyg Organydd 

Näyttelyt:  

16.04.2017 Imatra t. Paul Stanton KÄY ERI2.  

Medelstor tik, bra balans. Något lätt rakt igenom. Trevligt feminint uttryck. lång dock smal hals. 

Behöver kraftigare stomme. Ganska bra tassar. Stark rygg. Behöver mera förbröst och bättre välvd 

bröstkorg. Goda vinklar bak, något brant skuldra. Rör sig väl från sidan, något brett och högt fram. 

Utmärk päls. Härligt temperament. (1) 

15.4.2017 Hirvensalmi t. Paula Rekiranta KÄY ERI1. SA PN1 VSP SERT 



Linjakas narttumainen kokonaisuus. Hieman kapea kallo, otsapenger voisi olla selvempi. Tyylikäs 

kaula, hyvä ylälinja. Tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä luusto, käpälät voisivat olla 

kootummat. Riittävä rintakehä. Hyvä karvapeite. Keveyet rodunomaiset liikkeet. (1) 

22.4.2017 Simpele t. Reai Leikola-Walden KÄY EH1.  

Naisellinen hieman kevytrakenteinen narttu. Pitkä kauttaaltaan. Kapea pää. Hieman kevyt luusto. 

Hyvä kaula. Niukasti kulmautunut edestä. Toivoisin tilavamman ja pidemmän rintakehän. 

Normaalisti kulmautunut takaa. liikkuu löysästi edestä, kevyesti sivusta. Hyvä turkki ja luonne. (1) 

6.5.2017 Sulkava t. Paavo Mattila KÄY EH1.  

Mittasuhteiltaan hyvä narttu, jolla kevytpiirteinen pää, jossa loiva otsapenger. Kaunis kaula, hieman 

kevyt runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä karva. Liikkuu kohtuullisen hyvin. Hyvä luonne. (1)  

10.6.2017 Suomussalmi t. Tuula Pratt KÄY EH1.  

Hyvä korkeuden ja pituuden suhde. Tiiviissä kunnossa esitetty narttu, jolla hieman kevyt pää ja 

otsapenger voisi olla selvempi. Hyvä kaua. Niukat kulmaukset edessä ja takana. eturinta voisi olla 

täyteläisempi. hyvä hänään kiinnitys, Erinomainen joustava sivuliike, leveyttä edessä. Hyvä turkin 

laatu. (1) 

 

 

ROCBEE FINE DESIGN  

FI14418/12 s. 5.1.2012 i. Don’s Ten To One e. Rocbee SunnyDayatShell 

Näyttelyt:  

14.1.2017 Kajaani t. Erna Britt, Ruotsi KÄY EH3.  

Fina proportioner. Feminint huvud och uttryck. Bra öron, nos och bett. Fin överlinje och bra bröst. 

Borde vara bättre vinklad i knä och has, tillräckligt fram. Rör sig med mycket kort steg fram, 

tillröcligt bak. Bra päls. Mycket bra temperament. (1) 

 

 

ROCBEE FRIDA 

FI14419/12 s. 5.1.2012 i. Don’s Ten To One e. Rocbee SunnyDayatShell 

Näyttelyt:  

14.1.2017 Kajaani t. Erna Britt, Ruotsi KÄY ERI2. SA VASERT  

Välgående med bra proportioner. Huvud, bra ögon, nos och bett. Välkroppad med bra överlinje. 

Starka ben och tassar. lite lös i överarmen. Bra päls. Bra temperemant. (1) 

 

 

ROCBEE OOPS 

FI17486/13 s. 1.2.2013 i. Don’s Power Point e. Rocbee Sunnydayatshell 

Näyttelyt: 

14.1.2017 Kajaani t. Erna Britt, Ruotsi AVO ERI2.  

Kraftfull tik med fint huvud och uttryck. Bra öron, nos och bett. Bra hals. Stark rygg. Tillröcklig 

förbröst. Tillröckliga vinklar. Bra ben och tassar. Rör sig med bra steg, kunde ta lite mer fram. Bra 

päls. Trevligt temperament. (1)  

19.3.2017 Jyväskylä t. Hilkka Salohalla AVO ERI1. SA PN1 VSP 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen vahva narttu. erinomainen pää. Hyvä purenta. Hieman 

vaaleta silmät. Hyvät korvat. Kaunis kaua ja ylälinja. Rittävät kulmaukset. Hyvä eturinta ja runko. 

Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu hieman leveästi edestä, muuten erittäin 

hyvin. (1) 

 

 

ROCBEE ROSEANNE 

FI21036/16 s. 26.2.2016 i. Rocbee William e. Rocbee Wild Rose 



Näyttelyt: 

14.1.2017 Kajaani t. Erna Britt, Ruotsi JUN EH2.  

Feminin, fina proportioner. Mycket bra huvud. Fint uttryck. Bra nos och bett. Kunde bära öronen 

bättre. Bra överlinje och svans. Tillröckligt bröst för åldern. Lite rakställt i överarmen. Tillräckliga 

vinklar bak. Ganska bra sidorörelser, lite vid i fronten. Bra päls. Trevligt temperament. (1)  

 

 

ROCBEE SNOWPRINCESS 

FI21061/16 s. 29.2.2016 i. Rocbee William e. Rocbee Shirley Temple 

Näyttelyt: 

14.1.2017 Kajaani t. Erna Britt, Ruotsi NUO ERI1.   

Fina proportioner. Ännu lite outvecklas, nästan valp. Feminint huvud. Bra öögon, öron, nos och 

bett. Bra rygg. Tillröcklig bröst för åldern. Rakställd i överarmen. Tillräckliga vinklar bak. Bra päls. 

Kunde röra sig med lite mera drive i steget. Snäll och glad, men lite nlyg. (1) 

 

 

ROCBEE SUNNYDAYATSHELL 

FI47639/08 s. 10.8.2008 i. Rocbee Armani e. ¤Rocbee Juliana 

Näyttelyt: 

14.1.2017 Kajaani t. Erna Britt, Ruotsi AVO ERI2.  

Stark bra tik. Feminint huvud. Bra ögon, nos och bett. Fina öron. Bra kropp. Bra vinklar bak. Like 

rak och lös i överarmen. Bra ben och tassar. Rör sig med bra sidosteg. Bra päls. Mycket bra 

temperament. (1) 

 

 

RUBBER DUCK’S FIRST HEART 

FI25575/16 s. 21.3.2016 i. Buumin Double O Seven e. Wild Fellow’s Wishmaster 

Näyttelyt: 

4.3.2017 Kouvola t. Paavo Mattila JUN ERI3. 

Hyvin rakentunut nuori narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää. Kaunis kaula. Erittäin hyvä 

runko. Hyvin kuolmautuneet raajat. Lantio saisi olla pidempi. Selässä pientä pehmeyttä. Erittäin 

hyvä karvga. Erittäin hyvät liikkeet. miellyttävä käytös. (1) 

 

 

TRÉS ALLANTES BLANC 

FIN33575/08 s. 14.5.2008 i. Romeo e. Rocbee Kir Royal 

Näyttelyt:  

14.1.2017 Kajaani t. Erna Britt, Ruotsi VET EH3.  

Fina proportioner. Alldeles för tunn för dagen. Bra skalle, öron, ögon, nos och bett. Tunn hals. Bra 

rygg. Bra bröst, men lite lång i länden. Bra ben och rörelser. Fin päls. Bra temperament. (1)  

 

 

 

TRÉS ALLANTES CHAMPANGNE 

FI53504/11 s. 12.9.2011 i. Benton Anaheim Mighty Duck e. Trés Allantes Blanc 

Näyttelyt:  

14.1.2017 Kajaani t. Erna Britt, Ruotsi VAL ERI3. SA 

Kraftfull tik med fint huvud och uttryck. Bra nos och bett. Bra öron. Fin överlinje. Mycket bra 

bröst. Like rakställd i överarmen. Tillräckliga vinklar bak. Rör sig med lite korta steg fram, bra bak. 

Bra päls. Utmärkt temperament. (1)  



4.3.2017 Kouvola t. Paavo Mattila VAL ERI2. SA PN4 

Erinomainen narttu, jolla hyvänmallinen kaunisilmeinen pää. erittäin hyvä runko. Sopivasti 

kulmauksia, raajat. erittäin hyvä ylälinja. Hyvä karva. liikkuu hyvin. Esiintyy erittäin hyvin. (1) 

 

 

TWINKLE GOSSIP STARTS HERE 

SE28096/2016 FI22669/17 s. 22.3.2016 i. Glenbrows Manifesto e. Glenbrows Sonnet 

Näyttelyt:  

22.1.2017 Turku t. Kirsti Louhi JUN EH1.  

Hyväntyyppinen nuori nainen, jolla hieman suuri pää. Turhan voimakas otsapenger. Hyvin 

asettuneet korvat, ok purenta. Kaunis kaula ja ylälinja. Voisi olla kulmautunut edestä paremmin. 

liikkuu vielä edestä vallattomasti. Aurinkoinen luonne. (1) 

 

 

TWITTERS RED NELLY 

FIN20286/08 s. 27.2.2008 i. Benchmark Jest Cymro e. Twitters Big-Dream 

Näyttelyt:  

14.1.2017 Kajaani t. Erna Britt, Ruotsi VET ERI1. SA PN4 ROP-vet 

Bra proportioner. Stark bra tik i god kondition. Fint huvud. Bra ögon, öron, nos och bett. Rejäl 

bröstkorg. Stark rygg. Bra svans. Bra ben och rörelser. utmärk temperament. (1) 

 

TWITTERS CAMOMILE TEA 

FI51391/13, s. 25.9.2013 i. Rocbee Quintus e. Twitters Red Nelly 

Näyttelyt:  

14.1.2017 Kajaani t. Erna Britt, Ruotsi AVO ERI1. SA 

Fina proportioner. Vackert huvud. Bra öron. Fina ögon. Bra nos och bett. Bra hals, rygg och svans. 

Bra bröstkorg. Välställda ben. Rör sig med bra steg. Ej i bästa päls. Trevligt temperament. (1) 

Spanielien taipumuskokeet: 

Juupajoki 26.8.2017, tuomari Hanna Lahtinen SPA0  

Sosiaalinen käyttäytyminen: Herttainen narttu, joka tulee kohteliaan varovaisesti tutustumaan 

tuomariin, kuin lupaa syliin kiipeämiseen pyytäen. Huomioi toiset koirat. Rauhallinen. Hyväksytty. 

Haku ja laukaus: Indy hakee maa- ja ilmavainulla hyvällä tempolla pitäen hyvin yhteyttä ohjaajaan. 

Laajuus hyvä. Joitakin kohtia tutkii tarkemmin. Laukauksesta säpsähtää ja haku suppenee hetkeksi, 

mutta jatkaa sitten. Tulee ensi kutsusta luo. Hyväksytty. 

Jäljestys: Indylle osoitetaan alkumakuu ja se on haluton lähtemään jäljelle, arastellen ehkä 

perässäkulkijoita. Se voittaa kuitenkin arastelunsa ja jäljestää kulmalle, josta yli eikä löydä itse 

toiselle osuudelle. Tuomitaan hukka ja osoitetaan puhdas jälki, jolle se lähtee reippaasti. Toisen 

osuuden puolivälissä se poistuu jäljeltä ja palaa takaisin kulmalle, josta se ei enää etene. Aika 

ylittyi. Harjoitusmielessä kaadolle. Hylätty. 

Vesityö: Varmasti veteen, ui pukille ja tuo sen ohjaajalle käteen. Varma suoritus! Hyväksytty. 

Tottelevaisuus: Indy on kuuliainen koira ja hyvin ohjaajansa hallinnassa. Hyväksytty. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: Jäljellä oli tänään jotain hyvin jännittävää, mutta muutoin Indy 

suoriutui tehtävistä hyvin. Sitä kiinnostaa metsä hajuineen ja uiminenkin on sille mieluista. 

Koirakon yhteistyö sujuu.  

Kokonaisarvostelu: HYLÄTTY 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


