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ANATNAQ KENNEL 

om. Marika Simelius, Salo 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

KAS-1 KP ROP-KAS 

Nrot: 5175, 5181, 5184, 5187. Excellent type, size & construction, nice typical expressive head, exc. front, 

chest, hindquarter & tailset, typical coat quality, excellent movers. 

27.4.2008 LAHTI KV, Paavo Mattila 

KAS-1 KP ROP-KAS 

Nrot: 3523, 3526, 3528, 3530. Hyvin kaunis, tasalaatuinen ryhmä, eritt. hyvin rakentuneita koiria, kolmesta 

eri yhdistelmästä, kauniit päät, hyvät karvapeitteet, koirat liikkuvat eritt. hyvin, erinom. kasvatustyötä, josta 

parhaat onnittelut. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

KAS-2 KP 

Nrot: 1, 30, 38, 52. Overall very concistance each have good proportions, good condition. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

KAS-2 KP 

Nrot: 551,552, 573, 562. Very similar group, good heads and expressions, could have a little bit better front 

angulations, good movement. 

 

KANS & FIN & LTU MVA LTUV-06  

n ANATNAQ ALICIANNA 

FIN36392/04B s. 28.6.2004 i. Heathermead Huxley e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

VAL ERI-1 PN2 CACIB 

Liver, correct bite, exc. size, type & construction, exc. topline & neck, exc. head with good expression, exc. 

shape & stop, good eyes, exc. front & chest, exc. hindquarters & tailset, exc. mover. 

16.3.2008 TAMPERE KV, Richard Beauchamp, USA 

VAL ERI-1 PN2 CACIB 

Excellent coat, curl & color, correct proportions, correct length of tail, good for chest & ribspring, little 

straight in shoulder which destricts her movement but she is balanced. 

27.4.2008 LAHTI KV, Paavo Mattila 

VAL ERI-1 PN2 CACIB 

Kaunis narttu, kaunis pää ja kaula, eritt. hyvä runko, hyvin kulm. raajat, jäntevä selkä, hyvä karvapeite, 

liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. 

25.5.2008 LAIHIA, Jarmo Nummijärvi 

MEJÄ AVO-2, 39 p. MEJÄ-KISÄLLI 

Mokka tutkii alkumakauksen 1. osuudella verkkaisesti matkaa. Osuuden alussa Mokka poistuu jäljeltä. 

Tuomitaan hukka. 2. ja 3. osuus ensiluokkaista jäljestystä. Kolmannen osuuden lopussa teeri lähtee jäljeltä. 

Mokka tutkii lähtöpaikkaa palaten annettuun jäljestystehtävään omatoimisesti. Molemmat makaukset 

merkattiin pysähtyen/nuuhkien. Kulmat tarkasti. Kaato omistettiin noutaen. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

AVO ERI-1 

Medium size bitch with enough bone and substance for her size, correct proportions, very balanced with 

moderate angels, sweet expression, movement is good, holds good outline on the move. 

26.-27.7.2008 TURKU elonäyttely, Miklos Levente, Unkari 

VAL ERI-1 PN1 ROP 

Typical elegant bitch, nice head, exc. topline and underline, standing parallel, very good angulation, typical 

movement, rear goes too narrow. 

3.8.2008 HSPK ryhmä 8 & 9, Tapio Eerola 

VAL ERI-1 PN1 ROP 

Kevyesti hyvämittaisella askeleella liikkuva 4-vuotias, oikeat mittasuhteet, oikealinjainen pää, riittävän pitkä 

kuono, erinom. rintakehä, tasapainoiset riittävät kulmaukset, sopiva raajaluuston vahvuus, hyvä karvapeitteen 

laatu, hyvät käpälät. 
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9.8.2008 VAMMALA, Risto Heikkonen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: 

varovaiset veteenmenot, suorittaa kuitenkin tehtävän. Hyv. 3. Hakuinto: työskentelee verkkaisella tyylillä 

koko hakualueen. Hyv. 4. Noutohalu: voisi toivoa spontaanimpia ylösottoja linnuilla ja kanilla. Hyv. 5. 

Nouto-ote: hyvät otteet linnuista ja kanista. Hyv. 6. Palauttaminen: voisi toivoa nopeampaa ja 

suoraviivaisempaa palautusta. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen. Hyv. 8. Itseluottamus & 

aloitekyky: hyvä. Hyv. 9. Yhteistyö: riittävä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: verkkaisella tyylillä työskentelevä 

koira, joka varsinkin palauttamistilanteissa voisi olla suoraviivaisempi, suorittaa päivä tehtävät hyväksytysti. 

Hyv. 

14.9.2008 PORVOO KR, Jaana Hartus 

VAL ERI-1 PN2 Erinom. tyyppiä oleva tasap. narttu, jolla hyvät mittasuht. tyypillinen olemus, ilmeikäs 

linjakas pää, oikea ylälinja, hyvä runko, hieman luisu lantio, tasap. tapa liikkua, hyvä karva. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

KÄY ERI-2 PN3 

Nice classic outline, liver bitch, very good feminine head with good expression, good eyes, ears and bite, 

good neck and shoulder, a bit straight upper arm, good body, good hind angulation, tailset little low, beautiful 

coat, good movement. 

27.10.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

 

JV-05 

n ANATNAQ ANASTASIA 

FIN36391/04A s. 28.6.2004 i. Heathermead Huxley e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

KÄY ERI-1 PN3 VASERT VACA 

Liver, correct bite, exc. size, type & construction, exc. topline, nice elegant neck, exc. head with correct 

expression, exc. scull & stop, good eyes, exc. front & chest, correct hindquarters, exc. tail & coat, exc. 

mover. 

17.5.2008 LAITILA ryhmä, Markku Santamäki 

KÄY EH-1 

Mittasuht. oik. rakentunut, ilmeikäs pää, pitkä mutta ohut kaula, hyvä ylälinja, riittävä luusto, jättää hieman 

korkearaajaisen vaikutelman, rintakehä voisi olla vaikuttavampi, turkki ei parhaassa kunnossa. 

22.5.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

15.6.2008 RAISIO ryhmä, Joao Vieira Lisboa, Portugali 

AVO ERI-1 PN2 VASERT 

Nice feminine head, typically built, would prefer stronger bones, correct mouth, ears, eyes, elegant neck, 

almost correct topline, good tail, correct ribcage + chest, good mover, correct coat, good temperament. 

 

KANS & FIN & EST MVA S (n)MVA BaltJV-06 BaltV-06 EuJV-06 JMV-06 PL&PZJV-06 JV-06 

V-06 SV-07 EstV-08  

u ANATNAQ BENWICK 

FIN37050/05A s. 12.6.2005 i. Shuvick Coriolanus e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

VAL ERI-1 PU1 ROP CACIB 

Normaalit kivekset. Liver, correct bite, exc. size, type & construction, very good topline, elegant neck, exc. 

head & expression, correct scull & stop, exc. eys, exc. front & chest, exc. hindquarters & tailset, typical coat, 

exc. mover. 

27.4.2008 LAHTI KV, Paavo Mattila 

VAL ERI-1 PU1 ROP CACIB 

Normaalit kivekset. Erinom. uros, kaunis, ilmeikäs pää, kaunis kaula, erinom. runko, tyylikäs ylälinja, 

erinom. raajat, harvinasen hyvin kulmautunut, erinom. karva, hyvät, tehokkaat liikkeet, miellyttävä käytös. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VAL ERI-1 PU2 

Normaalit kivekset. Exc. proportions, and ideal height and leg and body length, exc. head and soft 

expression, good length of neck, moderately angled front and rear, exc. movement and very sound. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 



9 

 

VAL ERI-1 PU1 ROP BIS-3 

Normaalit kivekset. 3,5 years, very beautiful classic outline, beautiful masculine head with good eyes, ears 

and bite, very good front and hind angulations, good deep body, beautiful coat, exc. mover. 

 

n ANATNAQ BEVERLEY 

FIN37053/05B s. 12.6.2005 i. Shuvick Coriolanus e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

AVO ERI-1 PN3 

Black, correct bite, exc. size & construction, correct topline, exc. neck, exc. head with nice expression, 

correct scull & stop, exc. eyes & earset, exc. front & chest, exc. hindquarters & tailset, correct coat, needs a 

bit more ringtraining for the movement. 

27.4.2008 LAHTI KV, Paavo Mattila 

AVO ERI-1 PN3 VASERT VACA 

Kaunis, tasapainoinen narttu, hyvä pää, kaunis ilme, erinom. kaula, sopusuht. runko, eriom. takaosa, hyvä 

karva, liikkuu eritt. hyvin, miellyttävä käytös. 

14.-15.6.2008 FORSSA KV, Anja Puumala 

AVO ERI-1 PN1 ROP SERT CACIB 

Erittäin hyväntyyppinen, kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, 

syvä rintakehä, hyvä rungon pituus, melko hyvin kulmautunut etuosa, hyvät kyljet ja takakulmaukset, liikkuu 

hyvin kun tahtoo, hyvä turkki. 

 

u ANATNAQ BRIXHAM 

FIN37051/05 s. 12.6.2005 i. Shuvick Coriolanus e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

POIS 

 

EST & LTU & LV & BALT & BY JMVA EstJV-08 EstV-08 ByJV-08  

n ANATNAQ CATRINE DE CEYA 

FIN39216/07 s. 11.6.2007 i. Uved's Zibibbo e. Anatnaq Beverley kasv. Marika Simelius, Salo 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

PEN-1 KP VSP-PEN 

Black, correct bite, exc. size & type & construction, good topline, exc. neck, exc. head with nice expression, 

good eyes, correct stop, good earset, correct shoulder, good front, exc. chest, exc. hindquarters & very good 

tailset, exc. coat quality, very good mover. 

27.4.2008 LAHTI KV, Paavo Mattila 

JUN ERI-1 PN1 VSP SERT 

Hyvin lupaava nuori koira, oik. mittasuhteet, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinom. runko ja taka-osa, hyvä 

karvapeite, eritt. hyvät liikkeet, miellyttävä käytös. 

3.5.2008 KOSKI TL ryhmä, Arja Koskelo 

JUN EH-1 

Hyvin tyylikäs ja näyttävä narttu, oikeat pään linjat, joskin alaleuka saisi olla voimakkaampi, vielä kovin 

vaatimattomat kiharat ja rungon tulee iän myötä levitä, myös eturinnan tulee kehittyä, erinom. liikkeet ja 

hyvä ryhti. 

11.5.2008 HELSINKI erik, Leila Kärkäs 

JUN EH-1 

Hyvät mittasuhteet omaava juniorinarttu, jolla muuten hyvä pää, mutta alaleuka kevyt ja silmät hieman 

syvälle sjoittuneet, pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut kinner sekä hieman luisu lantio, runko vielä 

kesken kehityksen, hyvä yhdensuunt. etuliike ja ulottuva taka-askel, eritt. hyvä karvan laatu ja miellyttävä 

käytös. 

8.6.2008 LOHJA ryhmä, Raija Tammelin 

JUN ERI-1 PN1 VSP SERT 

Feminiininen neliömäinen narttu, hyvät pään mittasuhteet, alaleuka saa hieman täyttyä iän myötä, oikein 

hyvä ylälinja, luisu lantio, hyvä rungon tilavuus, kölirinta, sopiva luusto, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvällä 

askeleella, ahtaasti takaa, liikkeiden tulee jäntevöityä iän myötä, hyvä karva, miellyttävä luonne. 

15.6.2008 RAISIO ryhmä, Joao Vieira Lisboa, Portugali 

JUN ERI-1 PN1 VSP SERT 
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Correct head, but she needs softer expression for a female, correct mouth, well placed eyes + ears, correctly 

built, elegant neck, good shoulder and tail, almost correct ribcage, good mover, correct coat, exc. 

temperament. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN ERI-1 VASERT 

Upsatanding bitch with good length of leg, correct body proportions, strong in bone and in body, sound on 

the move, coat in good condition, good reach and drive and a little loose on the move. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

JUN EH-4 

15 months, rather big bitch, could be more feminine overall, good head, lips could be more tighter, good 

eyes, ears and bite, good neck, a bit straight upper arm, good body, good hind angulation, beautiful coat, 

movement could be better. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

NUO H 

Ngt stor o maskulin, för kort, brant kors, underställd bak, bra steg från sidan ngt trång bak, lite bred fram, 

utm. päls. 

 

EST & LTU & LV & BALT JMVA  

u ANATNAQ CLIFFORD 

FIN39215/07 s. 11.6.2007 i. Uved's Zibibbo e. Anatnaq Beverley kasv. Marika Simelius, Salo 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

PEN-1 KP ROP-PEN Normaalit kivekset. Correct bite, black, strong boy with exc. construction, very good 

topline, exc. neck, exc. masculine head with good scull and correct stop, very good eyes and ears, exc. front 

& bone, good chest for the age, exc. hindquareters & tail, exc. mover, good coat quality and type. 

2.3.2008 HELSINKI pentunäyttely, Reia Leikola-Walden 

PEN 1 

Urosmainen, mittasuhteiltaan oikea pentu, jolla oikeanmallinen pää. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula. 

Riittävästi kulmautunut etuosa. Hyvä runko. Luisu lantio ja toivoisin paremmin kulmautuneen takaosan. 

Liikkuu tänään hyvin lyhyeellä taka-askeleella. Hyvä turkki ja luonne. 

16.3.2008 TAMPERE KV, Richard Beauchamp, USA 

JUN ERI-1 PU2 SERT 

Normaalit kivekset. Beautiful young male, great size & substance, proper curl to coat, good strong head, exc. 

dentition, nice dark eye, sound in all respects, proper length of tail, could use a little more angulation behind. 

30.3.2008 KORPILAHTI ryhmä, Annukka Paloheimo 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Hyvä koko, hyvät mittasuhteet, vahva luusto, tiiviit käpälät, silmäluomet saisivat olla tiiviimmät, hyvä pään 

profiili ja purenta, hyvä kaula, etuosa saa tiivistyä, ikään nähden tasapainoiset liikkeet, karvapeite saisi olla 

tiiviimmillä kiharoilla, miellyttävä luonne, hyvä ryhti. 

27.4.2008 LAHTI KV, Paavo Mattila 

JUN ERI-1 PU3 VASERT 

Normaalit kivekset. Hyvin lupaava nuori uros, kaunis pää ja ilme, eritt. hyvä kaula, hyvin kehittynyt runko, 

hyvä ylälinja, luusto voisi olla hieman vankempaa, riitt. kulmaukset, hyvä karva, liikkuu eritt. hyvin, 

miellyttävä käytös. 

3.6.2008 IITTALA, Risto Heikkonen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: ui 

mielellään ja hyvin. Hyv. 4. Noutohalu: kieltäytyy ottamasta veneestä heitettyä lokkia. Hyl. 5. Nouto-ote: 

yhdestä lokista hyvä. Hyv. 6. Palauttaminen: palauttaa lokin ohjaajalle. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: 

rauhallinen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: riittävä. Hyv. 9. Yhteistyö: riittävä. Hyv. 10. 

Yleisvaikutelma: mielellään uiva koira, joka ei suostu useaan otteeseen veneestä heitettyä lokkia ottamaan. 

Hyl. 

7.6.2008 TOIJALA ryhmä, Jens Martin Hansen, Tanska 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Normaalit kivekset. Almost 1-year old male of good size, exc. quality and type, masculine head well 

proportioned, correct bite, good neck and topline, well angulated all over, good body for his age, moves well 

for his age, good coat condition, nice temperament. 

10.7.2008 PARAINEN, Ari Huttunen 
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NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallinen ja ystävällinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: menee reippaasti 

veteen ja ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: Innokasta hakua. Hyv. 4. Noutohalu: spontaanit ylösotot. Hyv. 5. 

Nouto-ote: pehmeät otteet, vaikka vähän pallottelee. Hyv. 6. Palauttaminen: kiertelee aika tavalla, mutta 

palauttaa lokit ja varikset, mutta ei tuo kania. Hyl. 7. Reagointi laukaukseen: erittäin tarkkaavainen. Hyv. 8. 

Itseluottamus & aloitekyky: jäljestää itsenäisesti kanille. Hyv. 9. Yhteistyö: riittävästi yhteistyössä, vaikka 

voisi tulla kutsuttaessa luokse. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: tarmokas nuori uros, joka on vähän tottelematon, 

mutta on tänään tehokas työskentelijä. Valitettavasti koe keskeytyy, kun koira ei tuo kania. Hyl. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN ERI 

Normaalit kivekset. Big dog with lots of bone and substance, exc. coat, his head is strong, very balanced both 

front and rear, he is strong in move, good front extension in drive. 

26.-27.7.2008 TURKU elonäyttely, Miklos Levente, Unkari 

JUN EH-1 

Normaalit kivekset. Substanceful strong male, typical head, slightly too short body. Good back, strong 

sloping croup, deep chest, in the front stands correct, rear should be better, fine movement, very good coat. 

3.8.2008 HSPK ryhmä, Tapio Eerola 

JUN EH-1 

Normaalit kivekset. Koko: 70 cm. 13 kk, erittäin kookas mittasuhteiltaan hieman lyhyt, järeä, oikealinjainen 

pää, hyvät korvat ja purenta, luomet hiertävät hieman silmiä, voimakas rintakehä, tyydyttävät kulmaukset, 

vahva raajaluusto, pysty lantion asento, erinomainen karvapeite, liikkuu suoraan melko hyvällä askeleella. 

14.9.2008 PORVOO KR, Jaana Hartus 

JUN EH-1 

Normaalit kivekset. Eritt. hyvätyyppinen, reilun kokoinen uros, jolla lupaava raajaluusto, runko vielä kesken 

kehityksen, tyylikäs, linjakas vahva pää, sopivat kulm., lupaavat sivuliikkeet, vielä pennun löysyyttä. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

JUN EH 

Normaalit kivekset. 15 months, up to size dog, masculine head with good expression, eyerims and lips could 

be more tighter, good neck, straight in front, shoulder blades a bit wide, good topline, good hind angulation, 

exc. bone, good movement behind, little loose in front, coat could be better. 

 

u ANATNAQ CROYDON 

FIN39214/07 s. 11.6.2007 i. Uved's Zibibbo e. Anatnaq Beverley kasv. Marika Simelius, Salo 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

PEN-2 KP 

Normaalit kivekset. Black, correct bite, exc. construction, correct topline, exc. neck, very good head with 

nice expression, correct scull & stop, exc. eyes, good ears, correct shoulder, needs to improve his front, very 

good chest, exc. hindquarters & tailset, correct sidemovement but still loose in front, exc. coat quality type. 

3.5.2008 KOSKI TL ryhmä, Arja Koskelo 

JUN EH-1 

Hyvin kaunislinjainen ja kauttaaltaan terverakenteinen 10 kk junnu, ihastuttava pää ja miellyttävä ilme, hyvä 

luusto ja tasapainoiset kulmaukset, kaipaa vielä kovasti kehätottumusta, vielä kovin kesken kehityksen mutta 

hyvin lupaava. 

14.-15.6.2008 FORSSA KV, Anja Puumala JUN EH-2 

Normaalit kivekset. Erittäin hyväntyyppinen ja -kokoinen uros, voimakas pää, pitkä kaula, eturinta saisi olla 

voimakkaampi, hyvä luusto ja rinnan syvyys, rungosta puuttuu vielä massa, voimakkaat polvikulmat, turhan 

jyrkkä lantio, hyvä turkki, liikkuu hyvin. 

15.6.2008 RAISIO ryhmä, Joao Vieira Lisboa, Portugali JUN ERI-1 PU2 VASERT 

Normaalit kivekset. Correct masculine head, correct mouth, well placed eyes, ears, correctly built, elegant 

neck, good shoulders, almost correct topline, good tail, exc. ribcage + chest, good mover, very correct coat. 

26.-27.7.2008 TURKU elonäyttely, Miklos Levente, Unkari 

JUN EH-2 

Normaalit kivekset. Elegant young male, proportions should be better, typical head, good topline and 

underline, slightly French-stand, rear correct, free movement, rear crossing, good coat. 

6.9.2008 PIIKKIÖ, Tiina Heino 

TOKO ALO-2, 142 p. 

13.9.2008 TURKU, Ilkka Stén 
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TOKO ALO- 

Suoritus: 1. Luoksepäästävyys/10p. 2.Paikalla makaaminen/30p. 3. Seuraaminen kytkettynä/12p. 4. 

Seuraaminen taluttimetta/0p. 5. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/10p. tuomari keskeytti 

15.11.2008 TURKU, Ilkka Stén 

TOKO ALO-1, 174 p. 

Suoritus: 1. Luoksepäästävyys/10p. 2. Paikalla makaaminen/30p. 3. Seuraaminen kytkettynä/14p. 4. 

Seuraaminen taluttimetta/34p. 5. Maahanmeno seuraaminen yhtydessä/18p. 6. Luoksetulo/30p. 7. Seisominen 

seuraamisen yhteydessä/18p. 8. Estehyppy/10p. 9. Kokonaisvaikutus/10p. 

 

u ANATNAQ DOES EVERYTHING 

FIN11212/08 s. 2.12.2007 i. Kelsmere Kopyright e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

7-9 KK PEN-4 

Normaalit kivekset. Like the shape of this dog, he is upstanding with good length of leg, however he's still 

young and immature and needs time to develop in body, his head is good and strong bone, coat is good, 

would like to see a little bit more of him. 

6.-7.9.2008 HELSINKI KR Mastery, Pam Blay, Iso-Britannia 

JUN EH-2 

Normaalit kivekset. Immature male of 9 months, still needs to fill in and mature to reach potential, good coat, 

correct head and eye and incorrect mouth but with maturity can go right, good depth of chest. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

JUN ERI-1 SERT ROP-JUN BIS-1-JUN 

Normaalit kivekset. 10 months, young boy, very well balanced, good masculine head, a bit too much lips, 

good bite, eyes and ears, very good neck and shoulder, a bit straight upper arm, good body for age, good hind 

angulation, beautiful coat for age, good bone and feet, good mover. Paras junioriuros. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN ERI-3 

Normaalit kivekset. Stilig maskulin hund med fina proportioner, vackert huvud, bra hals, bra kropp, djup, 

ännu slarvig i bakstället, bra svans, trevlig lovande helhet. 

 

u ANATNAQ DRAGGING CANOE 

FIN11209/08 s. 2.12.2007 i. Kelsmere Kopyright e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

7-9 KK PEN Normaalit kivekset. Moderate size dog, balanced angulations in front and rear, would like to see 

little more substance, his coat needs a little improvement especially in rear legs, movement is sound and 

good. 

 

u ANATNAQ DULL KNIFE 

FIN11208/08 s. 2.12.2007 i. Kelsmere Kopyright e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

7-9 KK PEN-2 

Normaalit kivekset. A dog with good proportions, movement is sound with reach and drive, moderate 

angulation front and rear, could have more fill between the chests, exc. movement. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

JUN EH-2 

Normaalit kivekset. Nice young boy, 10 months, very good masculine head, beautiful eye, ear, good bite, 

good neck, a bit straight in upper arm, he is toeing out his front feet, good body for age, good hind 

angulation, exc. bone, good feet, very loose in movement in the front - therefore now - very good. 

 

ARISTOCURL'S  

 

n ARISTOCURL'S FOXY LADY 

S62273/05 s. 18.9.2005 i. Toakaha Wairua Pakari Nui e. Aristocurl's Akka Pinn Pinn kasv. Titti Ericsson, 

Ruotsi 
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1.3.2008 VALKEALA ryhmä, Riitta-Liisa Lehtonen 

KÄY ERI-1 PN1 VSP SERT 

Erittäin hyväntyyppinen & -kokoinen narttu, hyvä pää ja ilme, sopusuhtaiset kulmaukset, erinom. karva, hyvä 

sukupuolileima, liikkuu hyvin, vetävällä askeleella, esiintyy hyvin. 

 

n ARISTOCURL'S GINZA 

s. 6.8.2007 FIN25639/08 i. Ringlet's Vindkast e. Aristocurl's Cherry Pie kasv. Titti Ericsson, Ruotsi 

20.9.2008 HATTULA, Risto Heikkonen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: varmat 

veteenmenot, ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: kattaa koko hakualueen hyvällä vauhdilla. Hyv. 4. Noutohalu: 

tarttuu lintuihin oma-aloitteisesti ja kaniin. Hyv. 5. Nouto-ote: hyvät otteet linnuista ja kanista. Hyv. 6. 

Palauttaminen: riittävän hyvät palautukset. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkaavainen. 

Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: hyvä. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: tehokkaan 

oloinen nuori koira, joka selvittää vesi- ja hakutehtävän helposti, koiraa ohjataan myös miellyttävästi, koira 

muistaa myös jäljestää ja tuo kanin ohjaajalle käteen. Hyv. 

 

BERRYHOLME  

 

n BERRYHOLME FIREBUSH 

RKF2007653 s. 13.8.2006 i. Berryholme Glydesdale e. Berryholme Shooting Star kasv. Olwen Ormerod, 

Iso-Britannia 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

JUN EH-1 

Oikean mallinen juniori, jonka tulisi käyttäytyä hiukan varmemmin, oikea siluetti mutta täyte vielä puuttuu, 

hyvin fem. pää, tyypillinen ilme, alaleuan tulee voimistua ja kehittyä, hyvin kulm. takaa, tarpeeksi 

kulmauksia edessä, sopiva raajaluusto, hyvin kaunis ylälinja ja turkki, etuliike vielä pentumaisen huolimaton, 

taka-askeleessa oikea pituus. 

 

CABALLUS KENNEL 

om. Tiina Illukka, Piikkiö 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

KAS-2 KP 

Nrot: 5172, 5174, 5173, 5176. Exc. type & size, nice heads, exc. coats, deep chests, correct tailsets, 

sometimes high in movement. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

KAS-1 KP ROP-KAS 

Nrot: 35, 47, 56, 62. The most consistance group of dogs, all in exc. coat condition, all definately from the 

same kennel. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

KAS-1 KP ROP-KAS 

Nrot: 558, 563, 564, 574. Very good classic, elegant outlines, very good heads and good expressions, very 

good angulations front and behind, good free movements, super coats. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin KAS 

POIS 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

KAS-1 KP ROP-KAS 

Nrot: 2732, 2729, 2730, 2743. Jämn grupp, bra könsprägel, trevlig anatomi, bra rörelse. 

 

n CABALLUS ABIGAIL 

FIN32188/07 s. 5.5.2007 i. Heathermead Huxley e. Caballus Windstopper kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 
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JUN EH 

Bitch of medium size with a sweet head and expression, has an exc. coat, would like to see her with little 

more leg and also better front angulation, moves nicely but a little long in the move. 

 

JMV-08 

u CABALLUS ABORIGINAL 

FIN32188/07 s. 5.5.2007 i. Heathermead Huxley e. Caballus Windstopper kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

JUN EH-2 

Normaalit kivekset. Koko: 67 cm. 10 kk, hyvä luust. voimakasrunkoinen, mitt. suht. hyvä runk. junnu-uros, 

joka kokonaisuutena saa kuivua ja jäntevöityä, voimakaspiirt. uroksen pää, vahva purenta, hiukan löysät 

silmäluomet ja huulet, hyvät pienet korvat, vahva kaula ja ylälinja, lanneosa voisi olla lyhyempi, vahvat 

käpälät ja häntä, tilava rintakehä, hyvät leveät reidet, vahvat takakulm. etuosa saisi kulm. paremmin, 

karvapeite hyvänlaat. saisi kihartua paremmin, liikkuu vielä kovin pentumaisesti, mukava luonne. 

7.6.2008 RAAHE ryhmä, Markku Santamäki 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Normaalit kivekset. Erittäin komea, näyttävä uros, pitkä kaula, oikea ylälinja, hyvä rintakehän syvyys, mutta 

tulee vielä kehittyä, vahva luusto, hyvät raajat, käyttäytyy luottavaisesti, taipumus peitsaamiseen ravin sijaan. 

Harjoitus tekee mestarin? 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN ERI-2 

Normaalit kivekset. Strong in upstanding, very pleasing head which is in proportions to his body, his coat is 

exc., strong bone with good feet, he holds very pleasing topline in the move, prefer a little more reach and 

drive. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

NUO EH-1 

Normaalit kivekset. Young boy, 15 months, masculine head, eyerims and lips could be tighter, good ear, eyes 

and bite, a bit straight in front angulation, good body, good hind angulation, could be more curled, good bone 

and feet, when not pacing his movement is still bit loose in front and rear. 

25.10.2008 SEINÄJOKI KV, Bjarne Sörensen, Norja 

NUO EH-1 

Normaalit kivekset. Koko: 69 cm. very good type, masculine head, good neck & shoulder, straight in upper 

arm, good hindquarters, a bit proud with his tail when moving, good coat & temperament. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

NUO EH-2 

Normaalit kivekset. Keskikokoa kookkaampi uros, hieman pyöreyttä silmissä, hyvä kallon leveys, hyvä 

raajaluusto, riittävästi kaareutuneet kyljet, rodunomainen ylälinja, jäykät takaliikkeet, kapea alaleuka, 

vasemmalla alakulmahampaalla vaikeuksia. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

NUO ERI-1 

Normaalit kivekset. Tilltalande välbyggd en aningen lång, utm. huvud, mkt vacker hals o front, snygg 

överlinje, bra kropp, hygligt vinklad bra(?), vackra rörelser, ngt hög svans. 

 

u CABALLUS ASTRAKHAN 

FIN32191/07 s. 5.5.2007 i. Heathermead Huxley e. Caballus Windstopper kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

16.3.2008 TAMPERE KV, Richard Beauchamp, USA 

JUN ERI-2 PU3 VASERT 

Normaalit kivekset. Outstanding coat texture & curl, good balanced front & rear with exc. angulation in rear 

quarter, strong head, good dentition, dark eye, would like to see little bit more angulation to pastern, nice 

small ear. 

23.3.2008 LAPPENRANTA KV, Esko Nummijärvi 

JUN ERI-1 PU1 VSP SERT 

Normaalit kivekset. Rotutyyppi erinomainen, kaunis pää, hyvä kaula, selkä & lantio vähän pysty, hyvät 

raajat, riittävät kulmaukset, takaraajat hieman ulospäin kierteiset, erinomainen tiukka kihara. 

19.4.2008 LOVIISA ryhmä, Leila Kärkäs 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 
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Normaalit kivekset. Erinomainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet, kaunislinjainen ihastuttava pää ja ilme, 

olkavarsi voisi olla viistompi ja säkä selvempi, erinomainen takaosa, hyvä lantion asento, tehokkaat hyvät 

liikkeet, erinomainen karvanlaatu ja kiharuus, miellyttävä esiintyminen. 

24.5.2008 HELSINKI KV Aptus, Peter Beyersdorf, Saksa 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT ROP-JUN 

Exc. type, in right size, typical head with correct proportions, correct body & good angulations, typical hair, 

moves with temperament but not really parallell. 

8.6.2008 LOHJA ryhmä, Raija Tammelin 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Normaalit kivekset. Maskuliininen, hyvät mittasuhteet, muuten oikein hyvä pää mutta hieman voimakas 

otsapenger, kauniit ylä- & alalinjat, oikea rintakehän muoto ja tilavuus, sopiva luusto, hieman niukat 

etukulmaukset, tehokkaat liikkeet, takaliikeiden tulee jäntevöityä iän myötä, hyvä karva, reipas luonne. 

14.-15.6.2008 FORSSA KV, Anja Puumala 

JUN ERI-1 PU3 VASERT 

Normaalit kivekset. Erittäin hyväntyyppinen ja -kokoinen uros, hyvä vahva pää, kaunis ylälinja, ikäisekseen 

riittävä eturinta ja rinnan syvyys, hyvä luusto ja rungon pituus, riittävät polvikulmat, hyvä turkki, liikkuu 

hyvin. 

28.6.2008 JÄRVENPÄÄ ryhmä, Riitta-Liisa Lehtonen 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Normaalit kivekset. Erittäin hyväntyyppinen nuori uros, jolla hyvä pää, riittävä luusto, hyvin kulmautuneet 

raajat, hyvä kaula ja selkälinja, hyvä karva, kauniit yhdensuuntaiset liikkeet, pitkät vetävät askeleet, esiintyy 

erittäin hyvin. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN EH-2 

Normaalit kivekset. Dog of good size, he is good boned, coat is exc., his proportions are a little long for me 

in the body, he is moderately angulated, his movement is good, but because he is longer in body EH. 

3.8.2008 HSPK ryhmä 8 & 9, Tapio Eerola 

JUN EH-2 

Normaalit kivekset. 14 kk, mittasuhteiltaan ja tyypiltään erittäin hyvä, hyvä kallo, hieman lyhyt kuono, 

silmät, korvat, purenta ok, erittäin hyvä rintakehä ja raajaluuston vahvuus, erittäin hyvät kulmaukset edessä, 

hyvät takana, hieman pysty lantio, erinomainen turkin laatu, liikkuu suoraan mutta melko lyhyellä askeleella. 

10.8.2008 HELSINKI KR kesä, Monique van Brempt, Belgia 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Normaalit kivekset. Nice young male, exc. type, good expression, strong topline, young movement behind, 

kicking over in front, nice coat and condition, would like to see better knee angulation. 

24.8.2008 HÄMEENLINNA KV, Roberto Schill, Romania 

NUO ERI-1 PU2 SERT CACIB 

Normaalit kivekset. Correct head, good proportion, wellset & carried ears, correct neck, very strong back, 

still needs more chest & forechest, good front & rear angulation, well tail in movement, cross a little bit front 

legs & rear legs are moving too close each other, good coat, general pigmentation & temperament. 

6.-7.9.2008 HELSINKI KR Mastery, Pam Blay, Iso-Britannia 

JUN ERI-1 PU2 SERT ROP-JUN 

Normaalit kivekset. Black male of quality, masculine head of correct proportions, exc. neck, shoulder and rib, 

strong loin, good coat, well set tail. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat POIS 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

NUO ERI-1 PU1 ROP SERT CACIB 

Normaalit kivekset. Sopivan kokoinen uros, jolla hyvä ryhdikkyys ja tyylikkyys, kiilamainen pää, vahva 

alaleuka, hieman vinoasentoiset soikeat silmät, hyvä raajaluusto, erinomaiset liikkeet. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

NUO EH-2 

Normaalit kivekset. Maskulin, trevligt huvud, utm.. hals, lite väl lång i längden, bra vinklade bak, utm. 

bröstkorgs sida, rör sig bra men in tåar fram, bra päls, bra svans föring. 

 

u CABALLUS BLACK PEPPER 

FIN59165/07 s. 10.11.2007 i. Caballus Zimzalabim e. Caballus Victoria kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 
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7-9 KK PEN 1 PU2-PEN 

Normaalit kivekset. Moderate size with an exc. coat, strong bone and body, balanced angulation in front and 

rear, moves well, head is pleasing with soft expression, exc. movement. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN EH 

Normaalit kivekset. Maskulin, ngt låg på benen, lite lång, bra huvud, fina örön o ögon, bra volym i kroppen, 

bra benstomme, nätt bra pälskvalitet, ännu slarviga rörelser. 

 

u CABALLUS BLACK ROD 

FIN59162/07 s. 10.11.2007 i. Caballus Zimzalabim e. Caballus Victoria kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

7-9 KK PEN-3 

Normaalit kivekset. Moderate size dog, with plenty of substance of his age and size, coat is exc. and 

moderately angulated in front and rear, pleasing expression, moves nicely from the side but still a little loose. 

 

u CABALLUS BLACK TRACKER 

FIN59166/07 s. 10.11.2007 i. Caballus Zimzalabim e. Caballus Victoria kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

7-9 KK PEN 

Normaalit kivekset. Moderate size dog with good bone and body, good angulation front and rear, the coat is 

very good except must need correct coat behind the shoulders, movement is strong and sound. 

20.9.2008 HATTULA, Risto Heikkonen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: 

vauhdikkaat veteenmenot. Hyv. 4. Noutohalu: tarttuu empimättä löytämiinsä lintuihin. Hyv. 5. Nouto-ote: 

hyvät otteet lokeista, variksen kanssa alkaa pelleillä. Hyv. 6. Palauttaminen: ei suostu palauttamaan 

löytämäänsä varista ohjaajalle ja tuomari keskeyttää kokeen. Hyl. 7. Reagointi laukaukseen: innokas. Hyv. 8. 

Itseluottamus & aloitekyky: riittävä. Hyv. 9. Yhteistyö: riittävä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma:hyvän vesityön 

tehnyt koira, mutta puutteet palauttamisessa keskeyttävät kokeen. Hyl. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

JUN EH 

Normaalit kivekset. 10 months young boy with need to time to be mature, good head shape but needs to be 

more masculine, good neck, a bit straight upper arm, good body for his age, good bone and feet, in front 

moving he lift his legs too high. 

 

JV-08  

n CABALLUS BLACK VELVET 

FIN59170/07 s. 10.11.2007 i. Caballus Zimzalabim e. Caballus Victoria kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

10.7.2008 PARAINEN, Ari Huttunen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu rauhallisesti ja ystävällisesti ihmisiin. Hyv. 2. Uimahalu: menee 

reippaasti veteen ja ui mielellään. Hyv. 4. Noutohalu: kohtuullisen tasavauhtista ja laajaa hakua. Hyv. 5. 

Nouto-ote: spontaanit ylösotot. Hyv. 6. Palauttaminen: kohtuullisen suoraviivaiset palautukset. Hyv. 7. 

Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkaavainen, vaikka aavistuksen arastelee tilannetta. Hyv. 8. 

Itseluottamus & aloitekyky: jäljestää itsenäisesti kanille. Hyv. 9. Yhteistyö: yhteistyössä. Hyv. 10. 

Yleisvaikutelma: miellyttävä nuori narttu, joka hieman ujostelee koetilannetta, mutta selvittää tehtävät melko 

helposti ja osoittaa hyviä taipumuksia. Hyv. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

7-9 KK PEN-1 KP PN-PEN VSP 

A very nice bitch, good size and substance, has a pleasing head and expression, balanced angulation, strong 

bone, moves very well. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN ERI-1 PN2 VASERT JV 2008 

Trevlig välbyggd tik med mkt slarviga rörelser, bra front o rörelser, fint uttryck, bra vinklar, bra päls. 
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KANS & NL & VDH & LUX & DK & S MVA JMV-98  

CABALLUS INFERNO 

FIN21832/97 s. 6.4.1997 i. Caballus Fair Dinkum e. Oak's Wild Song kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

POIS 

 

KANS & FIN & GB & S & N & DK & VDH & LUX & PORT MVA MV-00-01-02 NW-04  

u CABALLUS KINGFISHER 

FIN18574/98 s. 10.3.1998 i. Cornish Marksman e. Caballus Electra kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VET ERI-1 PU1 ROP SERT FIN MVA ROP-VET 

Normaalit kivekset. In great condition for his age, good lenght of leg and body proportions, he has a pleasing 

head and soft expression, strong in bone and body and moderately angulated both in front and rear, strong 

and sound in move both coming and going. 

 

u CABALLUS L'TIEMPO 

FIN26724/99 s. 13.5.1999 i. Caballus Fair Dinkum e. Oak's Wild Wish kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

POIS 

 

FIN MVA  

u CABALLUS MAFIOSO 

FIN31988/99B s. 29.6.1999 i. Caballus Kestrel e. Caballus Out For A Blaze kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

23.10.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

 

KANS & FIN & N & S MVA PMV-02-05 V-03-04-05 SV-04-05 EUV-06  

u CABALLUS OSCAR 

FIN34593/00A s. 18.7.2000 i. Caballus Grand Slam e. Oak's Wild Song kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

5.-6.7.2008 RENKO, Ossi Kähärä 

NOME VOI-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: oudoksuu maastoa, vaikeuksia vedestä rannalle nousuissa, kattaa aluetta 

löytämällä 4 riistaa. 2. Ohjattavuus: ohjautuu hyvin sekä vedessä että maalla. 3. Paikallistamiskyky: näkee 

heitot, hakee ensiksi heitetyn itsenäisesti, ohjaaja avustaa toisessa noudossa. 4. Riistan/dummyn käsittely: 

melko tiukka ote yhdestä lokista, jättää kaninnoudon kesken, jonka noutaa vasta uudelleen lähetettynä. 6. 

Muut ominaisuudet: ei häiriinny toisesta koirasta. 7. Yleisvaikutelma: riistaintoinen koira, tekee hyvät 

ohjaustehtävät, riistankäsittelyongelmat sulkee koiran pois palkintosijoilta. 

9.7.2008 LOVIISA, Seppo Venäläinen 

MEJÄ AVO-3, 29 p. 

Koeselostus: lähtömakaus tutkitaan ja Osku (8v.) ohjataan jäljelle. Ensimmäinen osuus jäljestetään kolmella 

tarkistuslenkillä. Ensimmäinen makaus merkataan pysähtymällä, kulma tarkasti. Toisen osuuden alku hyvin, 

osuuden puolessa välissä pahvihirvi käydään tutkimassa. Sitten takaisin jäljelle, edessä oleva mökkitie 

aiheuttaa Oskulle hukan. Loppuosuus hyvin. Toinen makaus merkataan pysähtymällä, kulma pienellä 

lenkillä. Kolmannen osuuden alussa isompi tarkistuslenkki, osuuden puolessa välissä poistuminen jäljeltä, 

hukka. Loppuosuus hyvin. Kaato kiinnosti ja jäi paikoilleen. Tänään kuumuus pilasi hyvin alkaneen 

jäljestyksen. 

19.-20.7.2008 LAUKAA, Jouni Vimpeli 

NOME VOI-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: koira rikkoo hakualueen ensimmäisen riistan, tuomari keskeyttää kokeen. 

2. Ohjattavuus: vesi; selvittää tehtävän melko helposti, maa; on hyvin ohjattavissa myös maalla. 3. 

Paikallistamiskyky: havaitsee molemmat pudotukset ja noutaa ensimmäisen nopeasti, ei muista jälkimmäistä 

ja tehtävä epäonnistuu. 4. Riistan/dummyn käsittely: koira hidastelee hieman palautuksissa, koira rikkoo 

hakualueen ensimmäisen riistan. 6. Muut ominaisuudet: tarkkaavainen laukausten aikana. 7. Yleisvaikutelma: 

hyvän vesiohjauksen suorittanut koira, joka valitettavasti rikkoo riistan (tavi) hakutyön yhteydessä ja tuomari 

keskeyttää kokeen. 

25.7.2008 ÄHTÄRI, Jouni Vimpeli 
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NOME VOI- 

Koe suoritettiin riistoilla. 3. Paikallistamiskyky: koira havaitsee kaikki kolme pudotusta ja noutaa 3 ja 2 

itsenäisesti, koira ei muistanut 1:stä ja ajautuu väärälle alueelle ja ohjaaja keskeyttää kokeen. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: nähdyistä hyvä. 6. Muut ominaisuudet: tarkkaavainen laukausten aikana ja 

työskentelee mielellään vedessä. 7. Yleisvaikutelma: koiran koe alkaa epäonnistuneella 

paikallistamistehtävällä ja ohjaaja keskeyttää kokeen. 

27.7.2008 PADASJOKI, Ossi Kähärä 

NOME VOI- 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: kattaa vesialueen hyvin. 2. Ohjattavuus: ohjautuu, selvittää tehtävän. 3. 

Paikallistamiskyky: näkee kaikki kolme heittoa, noutaa kaksi jälkimmäistä suoraviivaisesti, muistikuva myös 

kolmannesta, jonka noutoon tarvitaan hieman hakua. 4. Riistan/dummyn käsittely: korjaa otteitaan, 

pudottelee luovutusvaiheessa, ei muita puutteita. 6. Muut ominaisuudet: häiriintyy toisesta koirasta. 7. 

Yleisvaikutelma: itsenäinen koira, rauhallinen tyyli, voisi seurata paremmin tehtävien välillä, ohjaaja 

keskeyttää hakutehtävän yht. 

9.-10.8.2008 VALKEAKOSKI, Jyry Tuominen 

NOME VOI-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: koira etenee lähetettyyn suuntaan mutta tehtävän suorittaminen 

vaatii aikamoista komentamista ja se saisi reagoida herkemmin merkkeihin, noutaa riistan. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: markkeeraustehtävässä koira rikkoo noutamansa lokin. 7. Yleisvaikutelma: hyvin 

omapäinen ja raskaasti hallittava koira, jonka riistan käsittelyvirhe aiheuttaa kokeen keskeyttämisen. Tuomari 

keskeytti kokeen. 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME VOI- 

Koe suoritettiin riistoilla. 7. Yleisvaikutelma: ohjauksessa koira karkasi ohjaajan käsistä ja ohjaaja keskeytti. 

14.9.2008 ALAVUS, Timo Väisänen 

NOME VOI-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tutkii määrätietoisesti ja sinnikkäästi koko alueen, löytää riittävästi riistaa. 

2. Ohjattavuus: ottaa hyvin ohjausta ja selvittää tehtävän. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot ja noutaa ensin 

heitetyn suoraviivaisesti, toinen jää hämäräksi ja joutuu jonkin verran etsiskelemään, saa riistan lopulta ylös. 

4. Riistan/dummyn käsittely: pudottelee muutamissa luovutuksessa ja vahingoittaa varista ja rikkoo lokin. 6. 

Muut ominaisuudet: hieman virittynyt passissa. 7. Yleisvaikutelma: kaikki kokeen osasuoritukset selvittänyt 

koira, joka valitettavasti rikkoo riistan. 

28.9.2008 POMARKKU, Ossi Kähärä 

NOME VOI-2 

 

KANS & POHJ & FIN & N & PL MVA S (N)MVA JMV-02 PMV-02-05 V-03 SV-04 MV-06  

n CABALLUS QANTANA MERA 

FIN25563/01A s. 7.4.2001 i. Blazeaway Bowser e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VAL ERI-3 

Strong bitch, good bone and substance, exc. coat, has balanced angulation in front and rear, very sound 

moving with good reach and drive, wish her proportions would be little shorter in body. 

2.8.2008 RAUMA, Ossi Kähärä 

NOME ALO-0 

14.9.2008 KEMIÖ, Ari-Pekka Fontell 

NOME ALO-0 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

KÄY ERI-1 PN1 VSP BIS-5-VSP BIS-2-JÄL 

Very elegant bitch, 7 years in super condition, sweet feminine head, good eyes, ears, bite two teeth level, 

beautiful neck and topline, would prefer a bit more forechest, exc. body, super hind quarters, super bone and 

feet, good movement. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

JÄL KP ROP-JÄL 

In this group the types are very similar, dogs with very good heads, very good coats, two puppies could be 

better in front angulations, but she gives her type very well. 
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KANS & FIN & S MVA V-02  

n CABALLUS QUANDO 

FIN25564/01B s. 7.4.2001 i. Blazeaway Bowser e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

6.1.2008 LIETO, Hannele Pörsti 

TOKO EVL-1, 271,5 p. 1. 

1. Istuminen ryhmässä 2 min/27p. 2. Paikalla makaaminen ryhmässä 4 min häirittynä/0p. 3. Vapaana 

seuraaminen/25,5p. 4. Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä/21p. 5. Luoksetulo, 

seisominen ja maahanmeno/40p. 6. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/28p. 7. 

Ohjattu noutaminen/30p. 8. Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten/30p. 9. Tunnistusnouto/30p. 10. 

Kauko-ohjaus/40p. 

19.4.2008 HELSINKI, Raul Björklund 

TOKO EVL-3, 222 p. 4. 1./30p. 2./14p. 3./19,5p. 4./16,5p. 5./28p. 6./0p. 7./27p. 8./27p. 9./24p. 10./36p. 

20.4.2008 ESPOO, Harri Sivén 

NOWT VOI-0, 15p 

4.5.2008 Nurmijärvi, Hannele Pörsti 

TOKO EVL, 0 p. 

1./0p. 2./0p. ohjaaja keskeytti. 

16.8.2008 HELSINKI, Marita Packalén TOKO EVL-3, 206 p. 

1./0p. 2./0p. 3./27p. 4./21p. 5./0p. 6./40p. 7./30p. 8./30p. 9./24p. 10./34p. 

31.8.2008 HELSINKI, Harri Laisi 

TOKO EVL-3, 196 p. 

7.9.2008 JANAKKALA, Raine Santamäki 

TOKO EVL- 

2./0p. 4./15p. 7./21p. 9./0p. 10./32p. ohjaaja keskeytti 

13.9.2008 TURKU, Ilkka Stén 

TOKO EVL-3, 214,5p, 6. 

1./30p. 2./18p. 3./25,5p. 4./0p. 5./24p. 6./28p. 7./0p. 8./30p. 9./27p. 10./32p. 

21.9.2008 HELSINKI, 

TOKO EVL-3, 196,5 p. 

1./30p. 2./0p. 3./24p. 4./27p. 5./28p. 6./0p. 7./0p. 8./25,5p. 9./30p. 10./32p. 

5.10.2008 ORIMATTILA, Ossi Harjula 

TOKO EVL- 

1./0p. 2./0p. ohjaaja keskeytti 

9.11.2008 LIETO, Ilkka Stén 

TOKO EVL-2, 242 p. 

1./27p. 2./18p. 3./24p. 4./27p. 5./32p. 6./0p. 7./30p. 8./30p. 9./30p. 10./24p. 

15.11.2008 KIRKKONUMMI, Harri Laisi 

TOKO EVL-3, 221 p. 

1./27p. 2./0p. 3./24p. 4./24p. 5./32p. 6./0p. 7./24p. 8./30p. 9./30p. 10./30p. 

 

KANS & POHJ & FIN & NO MVA V-04-06 MV-08  

n CABALLUS QUE SERA 

FIN25565/01A s. 7.4.2001 i. Blazeaway Bowser e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

KÄY ERI-1 PN4 

Strong bitch with lots of substance, exc. coat, good proportions and good length of leg, has good movement 

but wish she would use herself more. 

16.-17.8.2007 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: koira löytää kolme riistaa, tämän jälkeen koira poistuu hakualueelta 

parkkialueella. 2. Ohjattavuus: koira saadaan ohjatua riistalle toisella lähtyksellä. 3. Paikallistamiskyky: 

selvittää tehtävän toisella lähetyksellä. 4. Riistan/dummyn käsittely: tuo lokit ohjaajan eteen, varis nopeasti 

suoraan käteen. 7. Yleisvaikutelma: seniori, joka käyttää hyvin vainuaan, koira karkaa hakualueelta ja 

tuomari keskeyttää kokeen. 
13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

VAL ERI-2 PN4 
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Välutvecklad bra tik, snyggt huvud, bra proportioner, ngt rak överarm, utm.. bakställ, ngt oskam(?) 

underlinje, bra pals. litet batter svärt önska på ryggen, rör sig bra. 

 

KANS & FIN MVA S (N)MVA V-07 MV-08  

u CABALLUS ROAD RUNNER 

FIN27005/02B s. 29.4.2002 i. Heathermead Huxley e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

VAL ERI-2 PU2 

Normaalit kivekset. Liver, correct bite, exc. size & costruction, very good topline, exc. neck, exc. head with 

good expression, exc. scull &  stop, good eyes, correct earset, exc. front & bone, exc. hindquarters & correct 

tailset, correct coat, exc. mover. 

1.3.2008 VALKEALA ryhmä, Riitta-Liisa Lehtonen 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Normaalit kivekset. Erinomainen tyyppi & koko, vahvaluustoiset raajat, tiiviit käpälät, sopusuhtaiset 

kulmaukset, erinomainen rungon vahvuus, erinomainen karvapeite, liikkuu hyvin, hyvin korkeatasoinen 

yksilö. 

16.3.2008 TAMPERE KV, Richard Beauchamp, USA 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Normaalit kivekset. Excellent bone & substance for his size, very well angulated front & rear, exc. curl to 

coat, correct length of tail, exc. shorter angulation & rear quarter, strong head with nice small ear. 

24.3.2008 RUOVESI ryhmä, Jaana Hartus 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Erinom. tyyppiä oleva, hyvin tasapainoinen tyylikäs ja samalla vahva kokonaisuus, kaunis linjakas pää, 

erinom. ylälinja, täyteläinen linjakas runko, erinom. kulm. kevyet joustavat liikkeet, hyvä karva. 

27.4.2008 UUSIKAUPUNKI, Markku Aaltonen 

MEJÄ AVO-2, 37 p. 

Ohjaaja: Ari Kataja. Koeselostus: Ohjatusti liikkeelle. Ensimmäisen osuuden alussa olevat runsaat 

sorkkajäljet saavat koiran tekemään tarkistuksen, jolta se ei itsenäisesti palaa jäljelle. Näytetään puhdas jälki. 

Osuuden loppu pieniä tarkistuksia tehden kulmalle. Suunta selviää rengastamalla. Makuu merkitään. Toinen 

osuus aaltoillen jäljen molemmin puolin koko ajan jäljen suuntaisesti. Toinen kulma tarkasti. Makuu 

merkitään. Kolmas osuus jälkitarkkaa työskentelyä kaadolle, jota jäi nuuhkimaan. Innokas koira, jonka 

jälkitarkkuus parani loppua kohden. 

27.4.2008 LAHTI KV, Paavo Mattila 

POIS 

10.-11.5.2008 RAUMA KR, Christian Stavarache, Romania 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Normaalit kivekset. Very typical, strong powerful scissor bite, exc. head, good proportions, good backline, 

square body, legs in stand good bones, good movement, coat, temperament. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VAL ERI-2 

Normaalit kivekset. Exc. coat and condition, strong in bone and body with good angulation in front and rear, 

pleasing head and a soft expression, very sound in move with good reach and drive. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

VAL ERI-2 PU2 

Normaalit kivekset. 6 year liver curly in exc. condition, super outline, beautiful head and expression, good 

front and hind angulation, topline could be a bit stronger, exc. coat, super bone and feet, exc. movement. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

VAL ERI-2 PU4 

Normaalit kivekset. Välutveckald maskulin hund med rätt bra proportioner, trevligt huvud, ngt valstigt 

tandkött, bra kropplängd, ngt brant i korset, en aning under sig, utm. rörelser, fint buren svans, fin päls. 

 

n CABALLUS ROMANCE 

FIN27011/02A s. 29.4.2002 i. Heathermead Huxley e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

26.4.2008 HÄMEENLINNA, Markku Vuorinen 

AGI Perusrata, maxi-2 24. 25,4 p. 

26.4.2008 HÄMEENLINNA, Risse Koponen 

AGI Hyppyrata, maxi-2 13. 10,00 p. 
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27.4.2008 RIIHIMÄKI, Ritva Herrala 

AGI Perusrata, maxi-2 10. 10,0 p. 

3.5.2008 JANAKKALA Jarmo Jämsä 

AGI Perusrata, maxi-2 - HYL 

4.5.2008 JANAKKALA Martti Salonen 

AGI Perusrata, maxi-2 - HYL 

7.6.2008 RIIHIMÄKI, Marja Lahikainen 

AGI Perusrata, maxi-2 - HYL 

7.6.2008 RIIHIMÄKI, Marja Lahikainen 

AGI Perusrata, maxi-2 9. 10,00 p. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

AVO EH-3 

Strong bitch, plenty of leg lenght, good body proportions, strong in bone, would make her little shorter in 

body, for me she doesn't have the correct coat, movement is sound with good reach and drive, the coat is very 

important for this breed. 

10.8.2008 JANAKKALA, Markku Vuorinen 

AGI Perusrata, maxi-2 8. 5,00 p. 

10.8.2008 JANAKKALA, Markku Vuorinen 

AGI Hyppyrata, maxi-2 10. 5,00 p. 

11.10.2008 RIIHIMÄKI, Nyberg Johanna 

AGI Perusrata, maxi-2 15. 10,00 p. 

11.10.2008 RIIHIMÄKI, Nyberg Johanna 

AGI Perusrata, maxi-2 25. 15,00 p. 

 

FIN MVA  

u CABALLUS UKKO NOAH 

FIN37283/03A s. 3.6.2003 i. Sentryedge Greylag e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

18.5.2008 VAMMALA, Hannu Suonto 

MEJÄ AVO-1, 46 p. 

25.5.2008 LAIHIA, Jarmo Nummijärvi 

MEJÄ AVO- 

14.6.2008 EVIJÄRVI, Pentti Åman 

NOME AVO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: koira ei ole tänään ohjattavissa. 7. Yleisvaikutelma: koe alkaa 

vesiohjauksella, joka ei tänään onnistu ja tämän yhteydesä tuomari keskeyttää kokeen. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VAL ERI-4 

Normaalit kivekset. A strong dog with a good body and correct proportions with moderate angulations in 

front and rear, pleasing head and an excelent coat, could have a little more extension on the move. 

25.7.2008 ÄHTÄRI, Jouni Vimpeli 

NOME AVO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: koira on työskentelyhaluinen, mutta vauhti on tänään kovin hidas, haku 

voisi olla huomattavasti tehokkaampi. 2. Ohjattavuus: ottaa hyvin linjan sen jälkeen suoritus on melko 

omintakeinen, suoritus olisi voinut olla huomattavasti nopeampi. 3. Paikallistamiskyky: havaitsee molemmat 

pudotukset ja noutaa riistat itsenäisesti mutta hitaasti. 4. Riistan/dummyn käsittely: koira palauttaa riistat 

kierrellen ja hitaasti, luovutukset ovat hyvät. 6. Muut ominaisuudet: on tarkkaavainen laukausten aikana ja 

työskentelee mielellään vedessä, koiran työskentelyvauhti on tänään todella hidas. 7. Yleisvaikutelma: koira, 

joka selvittää päivän tehtävät mutta koiran työskentelyvauhti on todella hidas, palkintosijaa laskee hidas 

työskentelyvauhti ja tehoton haku. 

26.7.2008 PADASJOKI, Markku Bräyschy 

NOME AVO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: rauhallisella tyylillä, hyvällä teholla hakeva koira. 2. Ohjattavuus: lähtee 

hyvään linjaan, mutta ei etene riittävästi ohjaajan ohjeiden mukaan. 3. Paikallistamiskyky: näkee pudotukset, 

saa riistat talteen, joskin voisi olla suoraviivaisempi noudoissa. 4. Riistan/dummyn käsittely: erinomainen 

kokonaisuus. 7. Yleisvaikutelma: rauhallisella tyylillä työskentelevä koira, jonka suorituksen kuvaa tänään 

heikentää ohjattavuden puute ko. tehtävässä. 

9.-10.8.2008 VALKEAKOSKI, Ossi Kähärä 
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NOME AVO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: kattaa kummatkin alueet, käyttää melko paljon aikaa, löytää 5/6. 2. 

Ohjattavuus: lähtee ulos, tottelee määrätylle etäisyydelle, koira itsenäistyy eikä tottele enää ohjaajaa, tehtävä 

jää suorittamatta. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hyvä muistikuva, selvittää tehtävän itsenäisesti. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: varmat otteet riistoista, palauttaa ja luovuttaa hyvin. 7. Yleisvaikutelma: melko 

itsenäinen koira, markkeeraa hyvin, hyvä riistainto, palkintosijaan vaikuttaa puute ohjattavuudessa. 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME AVO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tuo kaksi lähellä olevaa riistaa, ei etene riittävästi. 2. Ohjattavuus: ei lähde 

ohjaukseen. 3. Paikallistamiskyky: erittäin hyvä paikallistamiskyky. 4. Riistan/dummyn käsittely: hyvä. 7. 

Yleisvaikutelma: rauhallisella tavalla alueella liikkuva koira, jonka markkeerauskyky huippuluokkaa, hakuun 

toivoisin enemmän tarmoa, ei ohjattavissa. 

6.9.2008 ESPOO, Erkko Salo 

NOME AVO-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: suorittaa hidasta hakutyötä, noutaa 4/5 riistaa. 2. Ohjattavuus: ottaa 

lähetyksestä kohtuuhyvin linjan, ohjataan melko kovaäänisesti mutta tuloksekkaasti ja tuo linnun. 3. 

Paikallistamiskyky: havaitsee hyvin molemmat pudotukset, noutaa molemmat linnut mutkien kautta 

ohjaajalle. 4. Riistan/dummyn käsittely: ongelmaton. 6. Muut ominaisuudet: rauhallinen ammuttaessa, ui 

hitaasti. 7. Yleisvaikutelma: koiran silmiinpistävä työskentelytapa on hitaus kaikissa osa-alueissa, muuten 

verrattaen varma suorituksissan ja riistojen kanssa, toimii omapäisesti. 

13.9.2008 ALAVUS, Timo Väisänen 

NOME AVO-1 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tutkii rauhallisella vauhdilla mutta itsenäisesti ja koko ajan etsien, löytää 

riistaa sekä maalta että kosteikosta riittävästi. 2. Ohjattavuus: ottaa hyvin ohjausta ja etenee merkkien 

mukaan riistalle. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, noutaa mol. riistat itsenäisesti ja suoraviivaisesti. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: hyvät otteet ja luovutukset, voisi palauttaa ripeämmin 7. Yleisvaikutelma: hyvin 

rauhallisesti työskentelevä koira, joka kuitenkin tekee työtä määrätietoisesti, selvittää kaikki kokeen tehtävät 

hyvin. 

28.9.2008 POMARKKU, Ossi Kähärä 

NOME VOI-3 

4.10.2008 KYRÖSKOSKI, Juha Kurtti 

TOKO ALO-1, 162 p. 

1. Luoksepäästävyys/10 p. 2. Paikalla makaaminen/30 p. 3. Seuraaminen kytkettynä/20 p. 4. Seuraaminen 

taluttimetta/32 p. 5. Maahanmeno seuraaminen yhtydessä/0 p. 6. Luoksetulo/30 p. 7. Seisominen seuraamisen 

yhteydessä/18 p. 8. Estehyppy/14 p. 9. Kokonaisvaikutus/8 p. 

25.10.2008 SEINÄJOKI KV, Bjarne Sörensen, Norja 

VAL ERI-1 PU3 VACA Normaalit kivekset. Masculine head, good body, tailset too low, and carriage too 

high, good coat & bone. 

1.11.2008 MÄNTTÄ, Aino Juhantalo-Kakkola 

TOKO ALO-2, 155 p. 1./10p. 2./30p.  3./17p. 4./32p. 5./12p. 6./21p. 7./14p. 8./11p. 9./8p. 

16.11.2008 PORI, Ilkka Stén 

TOKO ALO-2, 153 p. 

18.11.2008 NOORMARKKU, tuomari? 

TOKO ALO-2, 153,5 p. 

1./10 p. 2./0 p. 3./18 p. 4./38 p. 5./16 p. 6./28,5 p. 7./16 p. 8./18 p. 9./9 p. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

POIS 

 

u CABALLUS VAGABOND 

FIN27280/04A  s. 23.3.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. Caballus Quando kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

19.4.2008 HELSINKI, Marita Packalén 

TOKO ALO-1, 189 p. KP 

1. Luoksepäästävyys/10 p. 2. Paikalla makaaminen/30 p. 3. Seuraaminen kytkettynä/18 p. 4. Seuraaminen 

taluttimetta/36 p. 5. Maahanmeno seuraaminen yhtydessä/20 p. 6. Luoksetulo/30 p. 7. Seisominen 

seuraamisen yhteydessä/20 p. 8. Estehyppy/16 p. 9. Kokonaisvaikutus/9 p. 

4.5.2008 NURMIJÄRVI, Hannele Pörsti 

TOKO AVO-2, 153 p. 
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1. Paikalla makaaminen/30 p. 2. Seuraaminen taluttimetta/17 p. 3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/18 

p. 4. Luoksetulo/15 p. 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/20 p. 6. Noutaminen/16 p. 7. Kauko-ohjaus/30 

p. 8. Estehyppy/0 p. 9. Kokonaisvaikutus/7 p. 

31.8.2008 HELSINKI, Harri Laisi 

TOKO AVO-2, 149 p. 

9.11.2008 LIETO, Juha Kurtti 

TOKO AVO-2, 154 p. 

1./10p. 2./30p. 3./17p. 4./32p. 5./12p. 6./21p. 7./14p. 8./11p. 9./8p. 

 

FIN MVA SV-05-06 TK1  

n CABALLUS WATERPROOF 

FIN21069/05B s. 25.2.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Quando kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

19.4.2008 HELSINKI, Marita Packalén 

TOKO ALO-1, 185,5 p. KP 

1. Luoksepäästävyys/10 p. 2. Paikalla makaaminen/30 p. 3. Seuraaminen kytkettynä/18 p. 4. Seuraaminen 

taluttimetta/32 p. 5. Maahanmeno seuraaminen yhtydessä/18 p. 6. Luoksetulo/28,5 p. 7. Seisominen 

seuraamisen yhteydessä/20 p. 8. Estehyppy/20 p. 9. Kokonaisvaikutus/9 p. 

20.4.2008 ESPOO, Harri Sivén 

NOWT AVO-3, 47 p. 

18.5.2008 VANTAA, Harri Laisi 

TOKO ALO-1, 178,5 p. 

14.-15.6.2008 FORSSA KV, Anja Puumala 

VAL ERI-1 PN2 VACA 

Erittäin hyväntyyppinen vahva narttu, hyvä vahva pää, pitkä kaula, hyvin kulmautunut etuosa, riittävä 

eturinta, hyvä luusto ja syvä rintakehä, erinomainen rungon pituus, hyvät polvikulmat, hyvä turkki ja liikkuu 

hyvin. 

15.6.2008 VIHTI, Harri Sivén 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: etenee uusintalähetyksellä ohjaajan tukemana hyvin riistalle. 3. 

Paikallistamiskyky: maalla hyvä, 2. markkeeraus; näkee molemmat heitot, etenee viimeksi heitetylle mutta 

hylkää sen ja yrittää mennä toiselle markkeeraukselle, koira saadaan tuomaan markkeeraus, jolle se 

lähetettiin. 4. Riistan/dummyn käsittely: pudottelee riistoja ja lopuksi murskaa lokin markkeeraustehtävässä. 

7. Yleisvaikutelma: koira, joka aloittaa kokeen hyvällä markkeerauksella ja melko hyvällä linjalle 

lähetyksellä, markkeeraustehtävän yhteydessä koiraa joudutaan painostamaan ottamaan lintu, jolle se on 

edennyt, palautusvaiheessa laskee linnun maahan ja murskaa. 

6.7.2008 TORNIO, Veli-Erkki Haataja 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tuo tehokkaasti 4 riistaa. 2. Ohjattavuus: tehtävä selvitetään. 3. 

Paikallistamiskyky:hyvä markkeeraaja. 4. Riistan/dummyn käsittely: jättää noudon kesken, yrittää kätkeä 

sen, tuomari keskeyttää. 7. Yleisvaikutelma: koira hallitsee kaikki osa-tehtävät mutta puutteet riistan 

käsittelyssä aiheuttavat kokeen keskeyttämisen. 

9.7.2008 LOVIISA, Piritta Pärssinen 

TOKO ALO-3, 127 p. 

1./10 p. 2./0 p. 3./15 p. 4./24 p. 5./11 p. 6./24 p. 7./16 p. 8./18 p. 9./9 p. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VAL ERI-2 PN3 

Good strong bitch with plenty of bone and substance, in exc. coat, she has a great head and expression, could 

be a little shorter on her body, sound on the move with good reach and drive. 

9.8.2008 LAHTI, Pekka Uusimäki 

NOWT AVO-0, 39 p. 

17.8.2008 TAMPERE, Marita Packalén 

TOKO ALO-1, 193 p. TK1 1. 

1./10 p. 2./30 p. 3./20 p. 4./36 p. 5./20 p. 6./30 p. 7./18 p. 8./20 p. 9./9 p. 

19.10.2008 HAUHO, Pekka Uusimäki 

NOWT AVO-0 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

VAL EH-3 
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Bra storlek o proportioner, vackert huvud o fin hals, utm.. volym i kroppen, fronten ngt framskjuten, bra 

benstomme, bra päls. 

 

n CABALLUS WINDSTOPPER 

FIN21070/05A s. 25.2.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Quando kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

AVO ERI-2 

Exc. coat, strong in bone, plenty of substance, has balanced angels in front and rear, I'd shortened her body a 

bit, good reach and drive, would like her to have slightly stronger topline. 

 

n CABALLUS XEBEC 

FIN24712/05 s. 23.3.2005 i. Caballus Pinocchio e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

AVO ERI-1 PU4 SERT 

Normaalit kivekset. Black, correct bite, exc. construction, good size, good topline, exc. neck, exc. head with 

good expression, exc. skull & stop, exc. eyes & earset, good front, colud have a bit more bone, exc. chest & 

hindquarters & tailset, exc. coat texture, good mover from the side, carries his tail a bit too high. 

 

u CABALLUS XEON 

FIN24703/05B s. 23.3.2005 i. Caballus Pinocchio e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

26.4.2008 VAASA KV, Siv Sandö, Norja 

POIS 

27.4.2008 LAHTI KV, Paavo Mattila 

POIS 

25.5.2008 HAMINA KV, Eeva Rautala 

AVO ERI-1 PU1 ROP CACIB 

Normaalit kivekset. Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen voimakas uros, hyvä maskuliininen pää, hyvä kaula, 

erinom. voimakas runko ja eturinta, hyvä selkä, vahva luusto, riittävästi kulmautunut, erinom. karva, kinner 

voisi olla hieman matalampi, hyvät etuliikkeet, taka-askel voisi olla pitempi ja joustavampi, hyvä luonne. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

AVO ERI-2 

Normaalit kivekset. Exc. type, a dog with good body proportions, in exc. coat, good head and soft expression, 

angulation in front and rear is exc. with super bone, in exc. condition, could have a little more extension in 

front when moving. 

9.8.2008 VAMMALA, Risto Heikkonen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: suorittaa 

tehtävän. Hyv. 3. Hakuinto: -. Hyv. 4. Noutohalu: noutaa lokit, mutta variksia ei suostu ottamaan tuomarin 

avustuksellakaan. Hyl. 5. Nouto-ote: lokeista hyvä. Hyv. 6. Palauttaminen: palauttaa lokit rantaveteen. Hyv. 

7. Reagointi laukaukseen: kiinnostunut. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: riittävä. Hyv. 9. Yhteistyö: 

riittävä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: koira, joka suoriutuu vesityöstä, mutta hakualueella kieltäytyy lokista ja 

tuomari keskeyttää kokeen. Hyl. 

14.9.2008 HAMINA, Joni Höijer 

NOU-0 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

VAL ERI-3 PU4 

Normaalit kivekset. 4,5 years, very well balanced dog, good masculine head, lips could be tighten a bit more, 

level bite, ears and eyes good shoulder, bit straight in upper arm, exc. body, beautifull hind angulation, super 

bone and feet, good mover, a bit proud of his tail. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi VAL ERI-1 PU3 CACIB Normaalit 

kivekset. Tilltalande maskulin hund med bra huvud, utm.. hals o rygg, lagom kropps djup, bra vinklar bak, 

fina rörelser, ngt (?) vid i rörelse, utm.. päls. 

 

u CABALLUS YAHOO 

FIN41921/06B s. 22.7.2006 i. Caballus Fair Dinkum e. Juhellus Key To Caballus kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 
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NUO ERI-1 VASERT 

Normaalit kivekset. Black, correct bite, very good construction & size, correct topline, needs a bit more neck, 

exc. head with correct expression, very good earset, exc. eyes, exc. front & bone, deep chest, exc. 

hindquarters & tail, exc. coat, correct mover on the side, a bit close behind. 

10.4.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

NUO EH-2 

Normaalit kivekset. Moderately sized dog, he is strong in body with moderate angulation in front and rear, 

would like to see more front angulation, he needs more strength in the rear movement, he is a little high on 

the rear in the move. 

7.9.2008 KANGASALA, Risto Heikkonen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti muihin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: koira kieltäytyy 

menemästä veteen ja koe keskeytetään. Hyl. 10. Yleisvaikutelma: koe joudutaan keskeyttämään heti 

vesityössä, koska koira ei suostu uimaan. Hyl. 

20.9.2008 HATTULA, Risto Heikkonen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: 

varovaiset veteenmenot, suorittaa tehtävän. Hyv. 3. Hakuinto: kattaa koko hakualueen. Hyv. 4. Noutohalu: 

tarttuu oma-aloitteisesti lintuihin ja kaniin. Hyv. 5. Nouto-ote: hyvät otteet kaikista riistoista. Hyv. 6. 

Palauttaminen: palauttaa linnut ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen, 

tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: hyvä. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: 

omalla rauhallisella tavallaan työskentelvä koira, joka on tehokas varsinkin hakualueella, palautukset 

ohjaajalle käteen olisi toivottava ominaisuus, koira suorittaa päivän tehtävät hyväksytysti. Hyv. 

6.12.2008 TAMPERE ryhmä, Leila Kärkäs 

AVO EH-1 

Normaalit kivekset. Vankkarunkoinen uros, joka voisi liikkua hieman pidemmällä ja tehokkaammalla 

askeleella, voimakas kallo ja hieman poskia, hyvä kaula, riittävät etukulmaukset ja hyvin kulm. takaosa, 

hieman luisu lantio, erinom. karvapeite, rauhallinen käytös. 

 

u CABALLUS YEOMAN 

FIN41922/06 s. 22.7.2006 i. Caballus Fair Dinkum e. Juhellus Key To Caballus kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

NUO EH-3 

Normaalit kivekset. Has moderate size and bone, has a good coat, good reach of neck, needs more strenght in 

the move both front and rear, too close in rear when moving and high in the rear. 

 

n CABALLUS YO-YO AT EMRIS 

FIN41927/06A s. 22.7.2006 i. Caballus Fair Dinkum e. Juhellus Key To Caballus kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

NUO EH-1 

Black, correct bite, very good construction but needs more substance, correct topline, nice neck, correct head 

in balance with body, exc. eyes & ears, correct front & chest, exc. hindquarters & tailset, coat quality could 

be better, very close behind & loose in front. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

NUO ERI-3 

Smaller size bitch, I would prefer her to have more leg, very balanced in angulation front and rear, sweet face 

and expression, could be a little stronger in rear, nice movement and good outline on the move, exc. coat. 

26.-27.7.2008 TURKU elonäyttely, Miklos Levente, Unkari 

AVO ERI-1 PN2 SERT 

Middle-size bitch, typical head, good topline and underline, standing parallell, good angulation, in the 

movement needs more drive, rear goes too narrow. 

 

u CABALLUS YUCCA 

FIN41923/06A s. 22.7.2006 i. Caballus Fair Dinkum e. Juhellus Key To Caballus kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

NUO ERI-2 
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Normaalit kivekset. Black, correct bite, big dog with exc. construction, needs to mature in body, very good 

topline, exc. neck, exc. head with nice expression, correct skull, very good stop, exc. eyes, good shoulders & 

front, deep chest, exc. hindquarters & correct tailset, exc. coat quality, correct mover. 

14.6.2008 EURAJOKI Pinkjärvi, Ari Huttunen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: menee oma-aloitteisesti veteen, ui 

mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: laajaa hakua. Hyv. 4. Noutohalu: enimmäkseen oma-aloitteiset ylösotot, vaikka 

empii variksella. Hyv. 5. Nouto-ote: lokilla pehmeät otteet, pallottelee palauttaessaan variksia, ote liian 

tiukka. Hyl. 6. Palauttaminen: tuo ohjaajalle vähän kierrellen, osan käteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: 

erittäin tarkkaavainen. Hyv. 9. Yhteistyö: yhteistyössä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: hieman omapäisen 

tuntuinen uros, joka selvittää tehtävät muuten, ikävä kyllä koe keskeytyy variksen rikkoontumiseen. Hyl. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

NUO EH-1 

Normaalit kivekset. Upstanding dog with correct proportions, exc. coat, his head is strong, I'd prefer to see 

more refinement in the scull, his front angulation is good and the rear could have more angulation. 

27.7.2008 PORI KV, Rita Reyniers, Belgia 

AVO EH-1 

Normaalit kivekset. 2 y, too big in size, good proportion, in the head the skull could be flatter, good bite, very 

dark eyes, typical coat on the body, could have more forechest & knee angulation, hocks placed a bit high, 

could be better angulated, good ear & tail set, good coat, loose in hocks, back is weak, could have better 

reach & drive. 

9.8.2008 VAMMALA, Risto Heikkonen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja muihin koirin. Hyv. 2. Uimahalu: ui 

mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: aloittaa haun hyvin. Hyv. 4. Noutohalu: ottaa linnut oma-aloitteisesti. Hyv. 5. 

Nouto-ote: rikkoo löytämänsä variksen. Hyl. 6. Palauttaminen: palauttaa linnut ohjaajansa läheisyyteen. Hyv. 

7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: hyvä. Hyv.  9. Yhteistyö: hyvä. 

Hyv. 10. Yleisvaikutelma: hyvällä sykkeellä työskentelyn aloittanut koira, joka kuitenkin rikkoo variksen ja 

koe joudutaan keskeyttämään. Hyl. 

 

n CABALLUS YUHELLUS 

FIN41928/06C s. 22.7.2006 i. Caballus Fair Dinkum e. Juhellus Key To Caballus kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

6.1.2008 KAJAANI ryhmä, Elena Ruskovaara 

POIS 

10.4.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

NUO ERI-1 PN1 VSP SERT 

Strong bitch, exc. strong bone and substance, has correct lenght of leg and body proportions, moderately 

angeled in front and rear, coat is exc. condition, I wish she would use her more in move. 

27.7.2008 PORI KV, Rita Reyniers, Belgia 

AVO EH-1 

2 years, good type, maximum size, feminine head, good parallel head, correct bite, good earset, could have 

better forechest & knee angulation, is intending to wave in back & loose elbows. 

9.8.2008 VESILAHTI ryhmä, Kirsi Nieminen 

AVO EH-1 

Erinomaista tyyppiä oleva narttu, joka tänään valitettavasti esitetään lihavassa ja löysässä kunnossa, kaunis 

pää, hyvä ylälinja seistessä, syvä rintakehä, tilava runko, vahva raajaluusto, löysät kulmaukset, liikkuu 

hyvällä askelpituudella, hyvä karvapeite, esitetään hyvin, lihavuus ja löysyys alentaa palkintosijaa. 

28.9.2008 POMARKKU, Ari Huttunen 

NOU-0 

1.11.2008 LAHTI,  Eeva Rautala 

AVO ERI-1 PN2 VASERT Hyväntyyppinen ja -kokoinen narttu, jolla hyvän muotoinen ja feminiininen pää, 

pitkä kaula, hyvä eturinta ja rintakehä, vatsaviiva nousee hieman liikaa, hyvä luusto ja riittävästi 

kulmautunut, esitetään liian lyhyessä turkissa, sivuliikkeet ok, hieman löysät edestä ja takaa, hyvä luonne. 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

AVO ERI-1 PN1 VSP SERT 
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Oikein hyvä voimakkuus, kaunismuotoinen pää, melko kookkaat korvat, oikein hyvä kaula ja selkälinja, hyvä 

täyteläinen runko ja rintakehä, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä luusto, liikkuu hyvin sivulta, mutta voisi 

olla tiiviimpi edestä ja takaa, hyvä turkki. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

AVO ERI-1 PN1 VSP CACIB 

Kaunislinjainen pää, jossa hyvä kiilamaisuus, mustat soikeat viistot silmät, lihaksikas kaula, hyvä ylä- ja 

alalinja, hyvät sivuliikkeet. 

 

JV-07  

u CABALLUS ZIMZALABIM 

FIN41928/06B s. 22.7.2006 i. Summerwind's Charles Dickens e. Racycurls Fram Til Caballus kasv. Tiina 

Illukka, Piikkiö 

13.-14.6.2008 JUUPAJOKI, Jouni Vimpeli 

NOME ALO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: suoriutuu hakutehtävästä melko hyvin, kattaa aluetta ja työskentelee 

hyvällä vauhdilla. 2. Ohjattavuus: selvittää tehtävän helposti. 3. Paikallistamiskyky: markkeeraa epävarmasti 

ja tehtävä epäonnistuu, tuo vain jälkimmäisen linnun. 4. Riistan/dummyn käsittely: otteet riistoista voisivat 

olla tukevammat ja ylösotot voisivat olla nopeammat, palautukset ovat ripeät ja suoraviivaiset. 6. Muut 

ominaisuudet:työskentelee mielellään vedessä. 7. Yleisvaikutelma: hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa 

toimiva nuori koira, joka suorittaa hyvän ohjauksen, epäonnistuminen paikallistamistehtävässä ja puutteet 

riistankäsittelyssä laskevat palkintosijaa. 

14.-15.6.2008 FORSSA KV, Anja Puumala 

KÄY ERI-1 PU1 VSP SERT CACIB 

Normaalit kivekset. Erittäin hyväntyyppinen ja -kokoinen uros, hyvä pää, hyvin kulmautunut etuosa, riittävä 

eturinta, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja rinnan syvyys, erittäin hyvin kulmautunut takaosa, hyvä turkki 

ja liikkuu hyvin. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

KÄY ERI-1 PU4 

Normaalit kivekset. A nice dog with correct proportions in an exc. coat, good head and expression, he is 

strong in body and bone and in exc. muscle, he could be little strong in rear movement but has exc. 

movement going around, wish his tail wasn't carried so high. 

16.-17.8.2007 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME ALO- 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: liikkuu ripeästi alueella. 2. Ohjattavuus: saadaan ohjattua riistalle. 3. 

Paikallistamiskyky: paikallistaa riistan, mutta kieltäytyy noudosta. 4. Riistan/dummyn käsittely: vaatii 

kehotukset kaikilla riistoilla. 7. Yleisvaikutelma: koiran riistankäsittely sellaista, että ohjaaja katsoo 

paremmaksi keskeyttää. 

30.8.2008 VEHMAA, Ossi Kähärä 

NOME ALO-0 

14.9.2008 KEMIÖ, Ari-Pekka Fontell 

NOME ALO-0 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

KÄY EH-1 

Normaalit kivekset. Kraftfullt rejält byggd, trevligt huvud, mkt välutvecklad kropp, önskar ngt bättre ben 

höjd, rätt hög svansfäring, bra päls, saknar ngt stilighet. 

 

CIMRAMIN KENNEL 

om. Paula Sarkkinen, Oulu 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

POIS 

19.1.2008 ALAVUS ryhmä, Paavo Mattila 

POIS 
22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

KAS-1 KP ROP-KAS 
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Nrot: 429, 431, 433, 436. Miellyttävä ryhmä kiharakarvaisia, kahdesta eri yhdistelmästä, kauniit ylälinjat, 

hyvät raajaluustot, kaunisilmeiset päät, kauniit värit ja karvapeitt., mukavat luonteet, koirat liikkuvat hyvällä 

askelpituudella ja voimalla. Onnittelut kasvattajalle hyvästä työstä! 

17.5.2008 JOENSUU KR, Paula Rekiranta 

KAS-1 KP ROP-KAS 

Nrot: 1364, 1365, 1368, 1370. Ryhmä tyypiltään ja mittasuhteiltaan eritt. hyviä yksilöitä, hyvät päät, selvät 

sukupuolileimat, vaivattomat liikkeet. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

KAS-3 KP 

Nrot: 4, 40, 41, 57. Good group of young dogs, very similar in type. 

1.8.2008 KUOPIO KV, Laurent Pichard, Sveitsi 

POIS 

2.8.2008 KUOPIO KV, Henrik Fryckstrand, Ruotsi 

POIS 

3.8.2008 KUOPIO KV, Douglas A Johnson, USA 

KAS-1 

Nrot: 2651, 2653, 2655, 2656. This is a mixed group of quality, today they are not representative of the 

quality they could be. lacking coat & too much inconsistency of type. 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

KAS-1 KP ROP-KAS 

Nrot: 155, 157, 159, 164. Kaksi eri yhdistelmää, selkeä ero urosten ja narttujen välillä, pääsääntöisesti oikeat 

linjat ja mittasuhteet, yksi uros hieman poikkeaa ryhmästä, normaalisti rakentuneita ja sivulta hyvin liikkuvia, 

karvapeitteet hieman eri vaiheissa, ryhmä riittävän yhtenäinen. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

POIS 

 

n CIMRAMIN CANDY 

FIN24147/04A s. 6.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

AVO EH-2 

Mittasuhteiltaan hyvä, pää voisi olla täyteläisempi, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä, voimakkaasti 

takaa, aavistuksen luisu lantio, hyvä rungon muoto, mutta esiintyy tänään turhan tukevassa kunnossa, voisi 

olla voimakkaampi raajaluusto, riittävä askelpituus, mutta voisi olla voimakkaampi liikunta, hyvässä turkissa. 

 

u CIMRAMIN CAPRICIOUS 

FIN24138/04A s. 6.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

25.10.2008 SEINÄJOKI KV, Bjarne Sörensen, Norja 

AVO ERI-1 PU2 VASERT CACIB 

Normaalit kivekset. Exc.type, nice head & expression, good neck & shoulder, a bit straight in upper arm, 

good bone, moves well. 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

AVO ERI-1 PU2 VASERT 

Normaalit kivekset. Oikein hyvä pään muoto, hyvä kaula ja selkälinja, riitt. kulmautunut edestä, hyvämuot. 

rintakehä ja hyvä rungon voimakkuus, hyvät takakulmaukset, riittävä raajaluusto, hyvät sivuliikkeet, 

kyynärpäissä hieman löysyyttä, lyhyehkö, mutta riitävän kihara turkki. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

AVO ERI-1 PU3 VACA 

Normaalit kivekset. Vankkarunkoinen uros, jolla vahva kiilamainen pää, vahva kuono-osa, kaunis kaulan 

kaari, hyvä tilavuus rungossa, hyvät takaliikkeet. 

 

KANS & FIN MVA & S (N)MVA TK1  

u CIMRAMIN CHOKO 

FIN24141/04A s. 6.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 
VAL ERI-1 PU1 ROP CACIB RYP-3 
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Normaalit kivekset. Erinom. tyyppi, olemus. sukupuolileima ja käyttäytyminen, hyvä luusto ja eritt. kauniit 

linjat, alaleuka saisi olla leveämpi, eritt. mask. pää ja ilme, hyvä etuosa, eturinta, rintakehä, varma-asentoiset 

raajat. liikkuu pitkällä hyvällä ravilla, hiukan korkea häntä, tasainen kihara karvapeite, erinom. esiintyminen. 

19.1.2008 ALAVUS ryhmä, Paavo Mattila 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Normaalit kivekset. Hyvä, sopusuht. uros, hyvä pää, selvä otsapengeer, kaunis kaula, hyvä jäntevä runko, 

erinom. ylälinja, eritt. hyvät raajat, jossa hyvät kulm. hyvä karva ja liikkeet, miellyttävä luonne. 

23.2.2008 TORNIO, Allan Aula 

TOKO AVO-3, 135 p. 8./11 

1. Paikalla makaaminen/27 p. 2. Seuraaminen taluttimetta/18 p. 3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/0 p. 

4. Luoksetulo/24 p. 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/16 p. 6. Noutaminen/20 p. 7. Kauko-ohjaus/0 p. 8. 

Estehyppy/20 p. 9. Kokonaisvaikutus/10 p. 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

VAL ERI-1 PU1 VSP 

Koko: 68 cm, n. 4-v. hyvärunkoinen ja luustoinen, kaunislinjainen ja mitt.suht. miellyttävä uros, 

voimakaspiirt. uroksen pää, hyvä purenta, kaunis kallo, joka kiinn. sulavasti ylälinjaan, tyypp. kulm, hyvä 

vahva takaosa ja kulamukset, liikk. kovin löysin kyynärpäin, mutta sivusta hyvällä vetävällä askeleella, hyvä 

kaunis väri, hyvä kihartuva karvapeite. 

17.5.2008 JOENSUU KR, Paula Rekiranta 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Normaalit kivekset. Vankka, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinom. uros, oikea pään malli, voimakkaat 

kulmakaaret, hyvä ilme ja korvat, vahva kaula, hyvät lavat, erinom. tilava runko, hyvä takaosa, hyvä riittävän 

tiivis kihara, tehokkaat sivuliikkeet. 

7.6.2008 OULU, Reijo Hagström 

TOKO AVO-3, 106,5 p. 

12.7.2008 OULU KV, Janiki Steinbock, Israel 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Normaalit kivekset. Voimakas uros, jolla hyvä uroksen pää, hyvä ilme ja korvien asento, kaunis kaula, 

ylälinja, rintakehä, hyvin kulmautunut, liikkuu erittäin kauniisti. 

13.7.2008 OULU KR, Kurt Nilsson, Ruotsi 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Normaalit kivekset. Maskulin, kraftful, med utm.ärkt huvud o uttryck, utm.. hals, utm.. proportioner, kunde 

ha ngt starmare rygg, utm.. bröstparti, utm.. vinklar, ben o tassar, goda rörelser, god päls. 

 

BH  

u CIMRAMIN CITRON 

FIN24139/04C K0 s. 6.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

AVO H 

Normaalit kivekset. Kivasti käyttäytyvä, melko neliömäinen uros, tulisi olla voim. kulmautunut edestä ja 

takaa, toivoisin tummemmat silmät, eritt. hyvät pään linjat sivusta katsottuna, hyvä kaula ja alalinja, eturinta 

on niukka, niukat kulmamukset näkyvät niukahkoina sivuliikkeinä, ylös kiinnittynyt ja korkealla kannettu 

häntä, karvapeite ei tänään parhaimmillaan, esitetään erittäin kauniisti. 

7.6.2008 RAAHE ryhmä, Markku Santamäki 

AVO EH-2 

Normaalit kivekset. Rungon mittasuhteiltaan neliömäinen, hyvä pää, oikeanmuotoinen kallo-osa, pitkä kaula, 

riittävä luusto, kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, turkki ei nyt parhaassa kunnossaan, käyttäytyy hyvin, 

tasapainoiset liikkeet. 

 

u CIMRAMIN CRACKER 

FIN24142/04B s. 6.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

AVO EH-1 

Normaalit kivekset. Koko 67 cm. Lähes 4-v. mittasuht. ja sukup.leimaltaan hyvä uros, joka tänään ei nauti 

kehässä olosta, hyvin kaunislinjainen ja -ilmeinen pää, hyvä purenta, hyvin kihartuvat korvat, kaunis kaula, 

joka kiinn. paremm. runkoon, hyvät etukulm., hyvä rintakehä, vahvat käpälät, kaunis väri, karvanlaatu voisi 
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olla karkeampi, mutta kihartuu hyvin, hyvä luonne, liikkuu edestä löysästi ja takaosa voisi olla seist. ja liikk. 

vahvempi, halutessaan hyvä sivuask. pituus, mutta on tottumaton. 

21.6.2008 ROVANIEMI KV, Kirsi Nieminen 

AVO EH-1 

Normaalit kivekset. Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea uros, erittäin hyvä pää ja ilme, eturinta 

tulisi olla voimakkampi, hyvä runko, vahva raajaluusto, hyvät kulmaukset, erinomainen karvapeite, liikkuu 

ahtaasti takaa, muuten hyvin, esitetään hyvin. 

 

KANS & FIN MVA & S (N)MVA TK1 TK2  

n CIMRAMIN CRANBERRY 

FIN24146/04B s. 6.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

19.1.2008 ALAVUS ryhmä, Paavo Mattila 

VAL ERI-1 PN1 VSP 

Hyvin kaunis narttu, kaunis ilmeikäs pää, erinom. kaula, hyvä jäntevä runko, erinom. ylälinja ja takaosa, 

aavistuksen suora edestä, erinom. karva ja luonne. 

9.2.2008 KEMIJÄRVI, tuomari nro 427145 

TOKO AVO-2, 158 p. 6./9 

1. Paikalla makaaminen/27 p. 2. Seuraaminen taluttimetta/15 p. 3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/20 

p. 4. Luoksetulo/15 p. 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/20 p. 6. Noutaminen/12 p 7. Kauko-ohjaus/21 

p. 8. Estehyppy/18 p. 9. Kokonaisvaikutus/10 p. 

23.2.2008 TORNIO, Allan Aula 

TOKO AVO-1, 180 p. 5./11 

1./30 p. 2./17 p. 3./18p. 4./24 p. 5./20 p. 6./20 p. 7./21 p. 8./20 p. 9./10 p. 

9.3.2008 KANNUS, 

TOKO AVO-1, 165 p. 

1./30 p. 2./14 p. 3./17 p. 4./15 p. 5./18 p. 6./17 p. 7./25,5 p. 8./19 p. 9./9,5 p. 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

VAL ERI-1 PN1 ROP 

Koko: 62 cm. 4-v. Hyvin kaunislinjainen, hyvärunkoinen, tasap. narttu, ihana pää, silmät voisivat olla tumm., 

hyvä purenta ja korvat, hyvä runko, olkavar. voisi olla viistommat, muuten hyvät kulm. Hyvä karvanlaatu, 

liikkuu hyvin, edestä hieman varvasahtaasti. 

14.6.2008 KEMIJÄRVI, Allan Aula 

TOKO AVO-1, TK2, 174,5 p. 2./4 

1./27 p. 2./17 p. 3./20 p. 4./21 p. 5./18 p. 6./18 p. 7./27 p. 8./17 p. 9./9,5 p. 

17.5.2008 JOENSUU KR, Paula Rekiranta 

VAL ERI-1 PN1 VSP 

Tyypiltään erinom. narttu, jolla hyvä pään profiili, vaaleat silmät häiritsevät ilmettä, hyvät pienet korvat, 

erinom. kaula, rinta ja rintakehä, oikein kulm. raajat, hyvä tiivis kihara, vaivaton rodunomainen liikunta. 

24.5.2008 ROVANIEMI ryhmä, Leila Kärkäs 

VAL ERI-1 PN1 ROP RYP-2 

Erinom. kokonaisuus, hyvät yhdensuuntaiset liikkeet, tehokas sivuliike, hyvät pään linjat ja voimakkuus, 

silmät voisivat olla tummemmat, erinom. runko ja eturinta, tasapainoinen raajarakenne ja luusto, melko hyvä 

lantion asento, hyvä karvanlaatu ja miellyttävä käytös. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

KÄY ERI-2 Good size bitch, strong in bone and exc. substance, coat is in exc. condition, has a sweet face, I'd 

prefer darker eye, has good angles in front and rear, good reach and drive, nice outline on move. 

9.8.2008 TORNIO KV, Joao Filipe Lisboa, Portugali 

VAL ERI-1 PN1 ROP 

Nice female, very correct in the type of the head and general structure, correct mouth, eyes & ears, exc. neck 

& shoulders, correct topline & tail, exc. ribcage and deep chest, good mover showing correct angulation, 

correct coat. 

10.8.2008 ROVANIEMI, Veli-Erkki Haataja 

NOME AVO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: haku kattaa koko alueen. Vauhti sopiva ja vainun käyttö hyvä. 2. 

Ohjattavuus: Koira on hyvin ohjattavissa. Kuitenkin veteenmeno vaatii kehotusta. 3. Paikallistamiskyky: 

Havaitsee molemmat heitot ja muistaa. Vaatii kuitenkin toisen lähetyksen. 4. Riistan käsittely: Vaatii 
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kehotuksen korpilla, muut ok. 7. Yleisvaikutelma: Rauhallinen ja tarkkaavainen työskentelijä, jolla tänään 

puutteena veteenmeno sekä epäröinti korpilla. 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME AVO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: ohjaustehtävässä koira karkaa hakualueelta. 3. Paikallistamiskyky: 

selvittää ensimmäisen markkeerauksen. 7. Yleisvaikutelma: koira selvittää ensimmäisen 

markkeeraustehtävän, ohjaustehtävässä koira karkaa ohjaajan hallinnasta ja tuomari keskeytti kokeen. 

6.9.2008 OULUNSALO, Veijo Honka NOME AVO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: koira ei täytä hakualuetta. Tuo lähimmän riistan 2. Ohjattavuus: koira ei 

ota riittävästi ohjausta. 3. Paikallistamiskyky: koira vaivoin suorittaa paikallistamistehtävän. 4. Riistan 

käsittely: erittäin hyvät luovutukset. Tuo hyvällä otteella. 7. Yleisvaikutelma: koira, joka ei ole mukana koko 

kokeen ajan. Hakutehtävässä tuomari keskeyttää kokeen. 

21.9.2008 TORNIO, Harri Sivén 

NOME AVO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: etenee uusintalähetyksellä melko suoraviivaisest riistalle mutta 

voisi edetä hieman vähemmällä tukemisella. 3. Paikallistamiskyky: ei näe ensimmäistä markkeerausheittoa 

mutta noutaa sen kuitenkin ohjaajan tuen ja haun avulla. Näkee molemmat heitot, noutaa molemmat riistat 

melko hyvin. 4. Riistan käsittely: murskaa variksen markkeeraustehtävän yhteydessä. 7. Yleisvaikutelma: 

melko hyvän ohjaustehtävän suorittanut koira jonka koe keskeytyy riistan murskaukseen 

markkeeraustehtävän yhteydessä. 

 

n CIMRAMIN DECORA 

FIN20277/06A K0 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

KÄY EH-3 

Eritt. hyvän tyyppinen nuori narttu, jolle toivoisin tiiviimmän karvapeitteen, oikeat mittasuhteet, kokoon 

sopivasti luustoa, kauniin mallinen pää, pienet ohimokuopat saavat vielä täyttyä, alaleuka pitäisi olla 

voimakkaampi ja leveämpi, hyvin kulm. takaa, niukemmin edestä, sopivasti runkoa nuorelle koiralle, 

liikkeessä tulisi olla enemmän työntöä ja voimaa, käyttäytyy kivasti. 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

KÄY H 

Koko: 62 cm. 2-v. tyylikäs, mittasuht ja sukupuolil. miellyttävä nuori narttu, hyvät rungon mittasuht. kaunis 

narttumainen pää ja ilme, hyvä purenta ja korvat, hyvä ylälinja, varsin luisu lantio, toivoisin parem. etukulm. 

hyvät takana, pystyt ranteet, hyvät käpälät, hyvä väri, mutta valitt. turkki ei näyttelykunnossa, on paljaita 

kohtia selässä ja kyljissä. liikk. hyvällä askelpituudella ja voimalla, mukava luonne. 

19.4.2008 KIURUVESI ryhmä, Anita Maljanen 

KÄY ERI-1 PN1 ROP SERT 

Koko: 61 cm. selvän sukup.leiman omaava narttu, hyvät rungon mittasuht. hyvä pää, purenta kunnossa, hyvä 

kaula, hieman pehmeyttä selässä, vahva lantio, leveä reisi, raajat seistessä hyväasentoiset, liikkeessä hyvät 

sivuliikkeet, hieman ahdas takaa, hyvä luonne, oikeanlaatuinen turkki, joskain selässä kiharat vähäiset, 

kokonaiskuva kaunis. 

17.5.2008 JOENSUU KR, Paula Rekiranta 

KÄY EH-1 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinom. narttu, jolla hyväilmeinen nartun pää, kaunis kaula, tasapainoiset 

kulmaukset, hyvä runko, paikoitellen karva kovin ohutta, muuten hyvä kihara, liikkuu hyvin. 

18.5.2008 JOENSUU KV Suvi-Karelia, Zeev Trainin, Israel 

KÄY EH-1 

A typical bitch in good size & right coat in the brownish colour, scissors bite, good topline, a bit being in in 

front ant out in hind legs, in the movement narrow behind, nice temperament. 

14.-15.6.2008 LIPERI, Tobina Nyman 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 3. Paikallistamiskyky: näkee ensimmäisen heiton mutta noutaminen tuottaa 

ongelmia, lähinnä veteen meno ei suju toivotulla tavalla. 4. Riistan/dummyn käsittely: lokki tuodaan maalle 

mutta ei tuoda ohjaajalle, pientä leikittelyä, ei vahingoita. 7. Yleisvaikutelma: valitettavasti veteen meno ja 

riistan noutaminen tuottaa tänään sen verran ongelmia, että koe on keskeytettävä heti alkuvaiheessa, kun 

lähtee uimaan, ui hyvin. Kokeen keskeytti tuomari. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 
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KÄY H 

Medium size bitch with soficiant bone and substance, soft sweet expression, sound on the move, movement is 

good, today her coat is totally wrong and has a major influence on my grading. 

1.8.2008 KUOPIO KV, Laurent Pichard, Sveitsi 

KÄY ERI-1 PN2 VASERT CACIB 

Exc. breed type, 2,5 years old, very feminine all over, correct head, typical expression, proper shoulders, nice 

temperament, medium angulated behind, could carry a stronger topline, moves ok. 

2.8.2008 KUOPIO KV, Henrik Fryckstrand, Ruotsi 

KÄY EH-1 

Söt tik, trevligt huvud, snygg hals, litet knapp vinklat fram, bra benstomme, tillrkl. kropp, bra rygg i stående, 

välvinklad bak, tyvärr helt utan päls. 

3.8.2008 KUOPIO KV, Douglas A Johnson, USA 

KÄY EH-1 

This bitch is out of coat & pattern, moderate size with a good body & adequate bone, she is more narrow in 

backskull than desired, lacking true wedge shape. 

6.-7.9.2008 LIPERI, Harri Sivén 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 3. Paikallistamiskyky:näkee heiton, paikallistaa ristan, ei suostu kuitenkaan 

etenemään itsenäisesti riistalle, uusintalähetyksellä ja ohjaajan mittavalla tuella koira saadaan kuitenkin 

riistalle. 4. Riistan/dummyn käsittely: hyvin voimakkaat otteet riistasta, jättää palautuksen kesken, palaten 

riistalle ohjaajan pyynnöstä ottaen riistan. 6. Muut ominaisuudet: koiran tulisi mennä veteen huomattavasti 

helpommin, yrittää lähteä noutoon ilman lupaa. 7. Yleisvaikutelma: innokkaan oloinen koira, jonka koe 

keskeytyy tänään kuitenkin puutteisiin vesityöskentelyssä yhdessä riistan käsittelyongelman kanssa, kokeen 

keskeytti tuomari. 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

KÄY H 

Mittasuhteiltaan hyvä, päässä riittävä pituus ja voimakkuus, oikein hyvä kaulalinja, riitt. kulmautunut edestä, 

normaalisti takaa, kokonaisuuteen sopiva rungon voimakkuus, saisi olla voimakkaampi raajaluusto, liikkuu 

yhdensuuntaisesti mutta askeleessa saisi olla lisää ulottuvuutta, kovin epätasainen turkki, paljaita alueita 

kaulalla, kyljissä ja selän alueella. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

POIS 

 

RU MVA  

u CIMRAMIN DESIBELI 

FIN20278/06 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

1.8.2008 KUOPIO KV, Laurent Pichard, Sveitsi 

POIS 

2.8.2008 KUOPIO KV, Henrik Fryckstrand, Ruotsi 

POIS 

 

u CIMRAMIN DIESEL 

FIN20274/06C K0 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

1.3.2008 VALKEALA ryhmä, Riitta-Liisa Lehtonen 

NUO ERI-1 PU2 SERT 

Normaalit kivekset. erinom. tyyppi & koko, kaunis kaula & selkälinja, hyvä pää, vahva luusto, hyvin 

kulmaut. raajat, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hyvä karva, liikkuu pitkällä askeleella, esitetään hyvin. 

27.4.2008 LAHTI KV, Paavo Mattila 

AVO ERI-1 PU2 SERT VACA Normaalit kivekset. Kaunis uros, jolla hyvät mittasuht. hyvänmallinen pää, 

kaunis kaula, eritt. hyvä runko, hyvin kulmaut. raajat, hyvä ylälinja, hyvänlaat. karva, liikkuu ja esiintyy 

hyvin. 

25.5.2008 HAMINA KV, Eeva Rautala 

AVO EH-2 

Normaalit kivekset. Erittäin hyvä tyyppi ja koko, elegantti pää, otsapenger hieman liian selvä ja kulmaluut 

voimakkaat, hyvä kaula ja selkä, kokoon nähden runko saisi olla syvempi, riittävä luusto ja kulmaukset, 

erinom. karvanlaatu, pitkä askel, mutta hieman löysät likkeet, erinomainen luonne. 

15.6.2008 KOTKA KV, Hans v.d. Berg, Alankomaat 
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AVO EH-1 Normaalit kivekset. Very good in type, a bit heavier in type, good lenght in head, a bit broad in 

skull, nice eye, good ear carriage, needs a bit more forechest, nice feet, sufficient angulation in rear, good tail 

set, exc. colour and coat texture, very good mover. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

AVO ERI 

Normaalit kivekset. Strong and upstanding dog has correct proportions of lenght and body lenght, moderately 

angeled, in exc. coat, also strong in the move with reach and drive. 

1.8.2008 KUOPIO KV, Laurent Pichard, Sveitsi 

AVO ERI-1 PU3 CACIB 

Normaalit kivekset. Proper breed type, very masculine, showing a good condition, typical expression, well 

set ears, proper ribcage, slightly low set tail, good bone, slightly narrow behind, slightly open feet. 

2.8.2008 KUOPIO KV, Henrik Fryckstrand, Ruotsi 

AVO ERI-1 PU1 ROP CACIB 

Normaalit kivekset. Kraftfull hane, mask. huvud som kunde vara en tanke ädlare, fin hals, välkonstruerad, 

härlig benstomme, utm.. kropp, stark rygg, ngt slutande kors, bra bakställ, rör sig trevligt, utm.. päls. 

3.8.2008 KUOPIO KV, Douglas A Johnson, USA 

AVO EH-1 

Normaalit kivekset. This is a large dog, heavy in body & bone, exc. coat, lacks some elegance, heavy-headed, 

thick throughout, too much dog in bulk. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

AVO EH-1 Normaalit kivekset. Maskulin, en aningen tunn, önskar ngt stramare linje, bra huvud, lite ngt 

trångt med nedre hörn tänderna, bra konstruktion i fronten och bak ben, önskar lite spenstigare rörelser, bra 

päls o. svansföring. 

 

n CIMRAMIN DIKKUMELLI 

FIN20279/06B K0 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

KÄY ERI-2 

Liver, correct bite, strong bitch with exc. construction, exc. topline, exc. neck, very good head in balance 

with body, correct skull & stop, exc. front chest, very good hindquarters, exc. tailset, correct coat. 

2.2.2008 PARKANO ryhmä, Riitta-Liisa Lehtonen 

KÄY ERI-1 PN1 ROP SERT 

Hyväntyyppinen ja -kokoinen, jolla riittävä luusto, hyvä pää, vahva runko, kohtalaiset raajojen kulmaukset, 

hyvä karva, liikkuu pitkällä askeleella tosin hieman ahtaasti takaa, miellyttävä, ystävällinen käytös, esitetään 

hyvin. 

19.2.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

KÄY H 

2-v. kookas, mittasuht. hyvä nuori narttu, oikealinjainen ja -ilmeinen pää, hyvä purenta, kook. korvat, kaula 

saisi olla kuivempi, kaunis ylälinja, hyvä runko, riit. kulm. vahvat käpälät, hyvä väri ja karvanlaatu ja 

kokonaisuus, mutta tänään hiukan harvakarvainen, liikk. takaa hieman kapeasti, erinom. askelpituus ja voima 

sivusta hyvä, kokonaisuus hieman urosmainen. 

30.3.2008 KORPILAHTI ryhmä, Annukka Paloheimo 

KÄY EH-1 

Kookas, saisi olla nartuksi matalampi, kaunis pää ja ilme, takaosa saisi olla vahvempi ja takaliike 

voimakkaampi, hyvä kaula, syvä rintakehä, hyvä luusto, karva tiivistä, saisi olla kyljistä tiukemmalla 

kiharalla, takaosa saa vahvistua. 

26.4.2008 VAASA KV, Siv Sandö, Norja 

KÄY EH-1 

Mycket god typ, utm.. storlek, välskuret huvud, god hals och skuldror, kratfull kropp, ngt fallande kors, store 

effektivitet i bakbensrörelser önskar, rör sig väl från sedan, utm.. päls o. temperament. 

25.5.2008 LAIHIA, Jarmo Nummijärvi 

MEJÄ AVO-2, 38 p. 

13.-14.6.2008 JUUPAJOKI, Jouni Vimpeli 

NOME ALO-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tekee vauhdikkaan ja tehokkaan hakutyön. 2. Ohjattavuus: ei ole tänään 

riittävästi ohjattavissa. 3. Paikallistamiskyky: suorittaa tehtävät itsenäisesti. 4. Riistan/dummyn käsittely: 
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hyvää koko kokeen ajan. 6. Muut ominaisuudet: työskentelee mielellään vedessä ja on tarkkaavainen 

laukausten aikana. 7. Yleisvaikutelma: tehokas ja varmatoiminen koira, joka ohjausta lukuun ottamatta 

selvittää päivän tehtävät erittäin hyvin, koiraa ohjataan miellyttävästi. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

POIS 

27.7.2008 PADASJOKI, Markku Bräyschy 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: selvittää tehtävän hyvin. 3. Paikallistamiskyky: ei näe pudotusta, 

ottaa riistan talteen haulla, toinen suoritus hyvä. 4. Riistan/dummyn käsittely: hakutyön alussa koira 

kieltäytyy riistasta. 7. Yleisvaikutelma: koiran koesuoritus keskeytetään koiran kieltäydyttyä riistasta, kokeen 

keskeytti tuomari. 

9.-10.8.2008 VALKEAKOSKI, Erkko Salo 

NOME ALO-1 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: rauhallisesti ja itsenäisesti alueella liikkuva koira noutaa nopeasti 

lähimmän ja kauimmaisen linnun sekä kauimmaisen lokin ja vielä varikset. 2. Ohjattavuus: noutaa helposti 

linnun toisella yrittämällä. 3. Paikallistamiskyky: teht. 1 ja 2 selvittää oma-aloitteisesti molemmat tehtävät ja 

noutaa linnut. 4. Riistan/dummyn käsittely: varmat otteet linnuista. 5. Jäljestämiskyky: pääsee jäljelle, jonka 

selvitti. 6. Muut ominaisuudet: rauhallinen ammuttaessa, pysyy hyvin paikallaan. 7. Yleisvaikutelma: 

taitavasti ohjattu ja ohjaajaan hyvin reagoiva koira, noutaa kokeen kaikki riistat toivotulla tavalla. 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME ALO-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: vauhdikas hyvä vainuinen koira. 2. Ohjattavuus: erinomainen. 3. 

Paikallistamiskyky: selvittää tehtävät moitteetta. 4. Riistan/dummyn käsittely: yleensä hyvä mutta vaatii 

yhdellä riistalla kehoituksen. 6. Muut ominaisuudet: hyvä vainu. 7. Yleisvaikutelma: hyvässä yhteistyössä 

ohjaajan kanssa toimiva koira, jonka suoritus tänään erinomainen lukuun ottamatta yhtä riistan epäröintiä. 

30.8.2008 KIHNIÖ ryhmä, Hannele Jokisilta 

KÄY EH-1 

Suurikokoinen narttu, jossa maskuliininen leima, oikeanmallinen pää, hyvä kaula, riitt. kulmautunut edestä ja 

takaa, vahva luusto, voimakas, hyvä runko, erinom. karva, hieman pyöristyvä selkälinja, rauhallinen luonne, 

saisi liikkua vetävämmällä askeleella sekä suoremmin, erityisesti takaa. 

28.9.2008 POMARKKU, Harri Sivén 

NOME AVO-2 

 

FIN MVA  

n CIMRAMIN DILEMMA 

FIN20280/06D s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

NUO ERI-1 PN2 VASERT VACA 

Oikeaa tyyppiä edustava miellyttävä nuori narttu, rauhallinen käytös, miellyttävä esiintyminen, femi. pää, 

jossa rauhallinen ilme, tarpeeksi alaleukaa, hyvä kaula, sopivasti runkoa, varsin jyrkkä lantio, hyvät 

kulmaukset, ylälinja saa kiinteytyä, vielä eritt. pentumaiset liikkeet, mutta oikea askelpituus, ok karva, 

mukava käytös. 

19.1.2008 ALAVUS ryhmä, Paavo Mattila 

POIS 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

AVO ERI-1 PN2 SERT 

2 vuotta, hyvin tasapain. kaunislinj. nuori narttu, jolla oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima, hyvin kaunis pää 

ja ilme, hyvä purenta ja korvat, kaunis kaula ja ylälinja, rintakehä saisi olla lyhyempi ja lanneosa pid. kaunis 

väri ja hyvä kihara karva, mukava luonne, liikk. hyvällä askelpituudella mutta saa tiivistyä edestä ja takaa, 

muuten laatunarttu. 

13.4.2008 KAJAANI ryhmä, Leila Kärkäs 

AVO EH-1 

Eritt. hyväntyypp. eturaajojen kiinnitys vielä melko kapea ja etuliike hieman huitovaa, kovin kevyt pää suht. 

kokonaisuuteen, hyvät pään linjat, kuonon tyvessä painauma, kauniit silmät, hyvä kaula ja ylälinja, tasap. 

kulm. ja rittävä luusto, hyvä sivuliike, hyvä karvanlaatu ja kihara, miell. käytös. 

17.5.2008 JOENSUU KR, Paula Rekiranta 

AVO ERI-1 PN2 SERT 
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Eritt. hyvä narttumainen kokonaisus, hyvät pään linjat, ilme ja korvat, hyvä kaula, erinom. rintakehä, hieman 

luisu lantio, riitt. takakulmaukset, hyvä luusto, käpälät voisivat olla tiiviimmät, hyvä kihara turkki, 

rodunomainen liikunta. 

8.6.2008 KEMI ryhmä, Lena Danker 

AVO EH-1 

2 v. feminiininen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, hyvät linjat päässä, oikea purenta, erinom. kulmatunut 

edestä, hyvä rintakehän muoto, hyvä selkä, mutta jyrkkä lantio, siitä johtuen takaraajat jää alle liikkeessä, 

hyvä luusto, hyvä karvanlaatu ja erinomaiset kiharat, miellyttävä luonne, liikkuu hyvin edestä, mutta jäykästi 

takaa. 

13.6.2008 ROVANIEMI, Veli-Erkki Haataja 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: ok. Hyv. 2. Uimahalu: varovainen veteen meno. Hyv. 3. Hakuinto: hakee 

hyvin koko alueen. Hyv. 4. Noutohalu: ottaa epäröimättä. Hyv. 5. Nouto-ote: syvä ja pehmeä. Hyv. 6. 

Palauttaminen: käteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky:  

koira selvittää jäljen. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: erinomaisia taipumuksia osoittanut 

hyvä noutaja. Hyv. 

29.6.2008 HAUKIPUDAS ryhmä, Zoltan Kiss, Unkari 

AVO ERI-1 PN1 VSP SERT FIN MVA 

Very nice type and a good quality, sweet soft expression, I'd prefer more typy, super reach of neck, enough 

angulation in front, good ribcage, good topline, nice hindquarters, not correct in movement in front and 

behind too close. 

12.7.2008 OULU KV, Janiki Steinbock, Israel 

AVO EVA 

Kaunis pää, hyvä ilme, kauniit korvat, hyvä kaula ja ylälinja, pitkälle taakse ulottuva rintakehä, hyvät 

kulmaukset, ikävä kyllä koira ontuu vasemmalla takajalalla, joten liikkeitä ei voi arvostella. 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: ei saada riistalle. 3. Paikallistamiskyky: löytää haulla. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: puutteellinen. 7. Yleisvaikutelma: koiralla ei tänään onnistu mikään ja tuomari 

keskeyttää kokeen. 

7.9.2008 OULUNSALO, Ossi Kähärä 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: ei kokeiltu. 2. Ohjattavuus: ei kokeiltu. 3. Paikallistamiskyky: näkee 

heiton, selvittää tehtävän pienen empimisen jälkeen, toista ei kokeiltu. 4. Riistan/dummyn käsittely: noutaa 

lokin hyvin, rikkoo tavin. 6. Muut ominaisuudet: herkistyy muille hajuille. 7. Yleisvaikutelma: reipas koira, 

joka kokeen alkuvaiheessa rikkoo riistan ja tuomari keskeyttää. 

 

u CIMRAMIN DUUNARI 

FIN20276/06C K1 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

NUO H 

Normaalit kivekset. eritt. maskuliininen, kookas nuori uros, eritt. hyvä luusto, hyvät mittasuhteet rungossa, 

eritt. mask. pää, jossa hiukan raskas kallo-osa, pään sivukuva on oikea, kulmaukset saisi olla hiukan 

voimakkaammat edessä ja takana, koira saisi seistä tasapainoisemmin raajoillaan, sopivasti runkoa, 

hyväasentoinen häntä, karvapeite ei parhaimmillaan. Liikkuu pitkällä taka-askeleella, etuaskel hiukan 

epävakaa, pitkän säären johdosta takaliike ei meinaa mahtua koiran alle, lantion päällä karva vasta tulossa. 

19.1.2008 ALAVUS ryhmä, Paavo Mattila 

NUO H 

Normaalit kivekset. Hyvä nuori uros, sillä on hyvät mittasuhteet, kohtalaisen hyvä pää, ilme voisi olla 

parempi, voim. kulmakaaret, hyvä kaula, seisoo hieman epävarmasti takaa, karva ei parh. kunnossa, pitäisi 

liikkua tehokkaamin ja esiintyä vapautuneemmin. 

6.5.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

7.6.2008 RAAHE ryhmä, Markku Santamäki 

AVO EH-1 

Normaalit kivekset. Vahvarakenteinen, hyvä pää, hyvä litteä kallo, vahva pitkä kaula, vahva luusto, hyvä 

rintakehän syvyys, jonkin verran liiaksi laskeva lantio-osa, ylälinja ei aivan oikea, voisi liikkua 

ryhdikkäämmin, käyttäytyy muuten hyvin. 
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19.7.2008 YLIVIESKA KV, Lucian Doru Pipas, Romania 

AVO ERI-1 PU1 VSP SERT CACIB 

Normaalit kivekset. In type correct size, good head proportions, correct bite, well laid back shoulder, correct 

front and rear angulation, I'd like him to move with more drive from behind. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

AVO EH-1 

Normaalit kivekset. Keskikokoa hieman kookkaampi uros, hyvä kallo-osa, erinomainen otsapenger, 

lihaksikas kaula, leveä reisi, liikkuu melko hyvin, liian taakse laskeva lantio. 

 

u CIMRAMIN EDUARDO 

FIN43988/07B s. 14.7.2007 i. Lenellie Black Kontender At Kelsmere e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula 

Sarkkinen, Oulu 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

NUO EH-2 

Normaalit kivekset. Voimakas, hyvin urosmainen, vahva pää, jossa voisi olla hieman lisää pituutta, hyvin 

sijoittuneet isot korvat, hyvä kaula, voisi olla vomakk. kulmautunut edestä, riittävästi takaa, hyvä runko, 

hieman luisu lantio, liikkuu riittävällä askelpituudella, hieman ahtaasti takaa, lyhyehkö häntä, melko lyhyt 

turkki, jossa riittävästi kiharuutta, kantaa häntäänsä kovin pystyssä. 

 

u CIMRAMIN ENRIQUE 

FIN43989/07C s. 14.7.2007 i. Lenellie Black Kontender At Kelsmere e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula 

Sarkkinen, Oulu 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Normaalit kivekset. 8 kk. Olemuk. oikea, hyväluustoinen ja tasapainoinen urospentu, hyvä ilme, urosmainen 

pää, vielä voimakkaat otsaluut, vahva purenta, hyvä korvien asento, vahvat käpälät, erinom. kulm., hyvin 

kaunis ylälinja, eritt. hyvin kulm. tiiviit käpälät, hyvä häntä, hyvin kihartuva karvapeite, liikk. erinom. 

askelpituudella, edestä vielä pent. löysä, mukava luonne. 

26.4.2008 VAASA KV, Siv Sandö, Norja 

JUN ERI-1 PU1 VSP SERT 

Normaalit kivekset. Excellent, utm.ärkt typ, både balans och könsspågling, inte av de största, välskuret huvud 

med vackert uttryck, välvinklad fram o bak, kropp i utm. kondition, korrekt päls, mkt goda rörelser, utm. 

temperament. 

17.5.2008 JOENSUU KR, Paula Rekiranta 

JUN EH-1 

Normaalit kivekset. Nuori uros, jolla erinom. mittasuhteet, vahva kuono-osa, vielä hieman kapea kallo, hyvä 

kaula, erinom. eturinta, tilava rintakehä, eritt. hyvät kulmaukset ja raajaluusto, eritt. hyvät sivuliikkeet, 

kiharoiden tulisi olla selvästi tiukemmat, avoin luonne. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN ERI-1 PU3 VASERT 

Normaalit kivekset. Dog with good proportions, he has plenty of leg with correctly lenght of the body, 

pleasing head and expression, he holds good outline on the move, would prefer a little more front extension. 

3.8.2008 KUOPIO KV, Douglas A Johnson, USA 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Normaalit kivekset. Avery promising young dog, well balanced troughout, strong in headtype, chiselled & 

clean, pleasing eye, strong & powerfull neck & butt, good body in proportion, sound & in good coat. 

9.8.2008 TORNIO KV, Joao Filipe Lisboa, Portugali JUN ERI-1 PU1 VSP SERT 

Normaalit kivekset. Exc. junior, correct head and masculin expression, correct mouth, well-balanced eyes and 

ears, correctly build, exc. elegant strong neck, good shoulders, correct topline, tail may be a little short, exc. 

ribcage & chest, good mover, showing correct angulation, exc. coat. 

25.10.2008 SEINÄJOKI KV, Bjarne Sörensen, Norja 

NUO EH-2 

Normaalit kivekset. Very good type, masculine head, good neck & shoulder, good body for his age, would 

like more power in hindquarters, tail carriage a bit high, good bone, coat needs to tight up. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

NUO H 
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Normaalit kivekset. Kapearunkoinen uros, kallo-osa ei riittävän leveä, voimaton kuono-osa, hyvä raajaluusto, 

kapea ylälinja, hyvä polvikulmaus, ei riittävän vahva sukupuolileima. 

 

n CIMRAMIN ERNESTINA 

FIN43993/07C K0 s. 14.7.2007 i. Lenellie Black Kontender At Kelsmere e. Springcurl Keepthefaith kasv. 

Paula Sarkkinen, Oulu 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

PEN 2 

8 kk, ryhdikäs, mitt.suht. eritt. hyvä narttupentu, jolla hyvä raajaluusto, hyvin kaunis narttum. pää ja ilme, 

hyvä purenta, varma kaula ja ylälinja, pitkä rintakehä, mutta rintakehä saa kehittyä, liian pystyt ranteet, tiiviit 

käpälät, hyvät takakulm. Hyvä karvanlaatu, liikk. kevyesti, hyvällä ryhdillä ja askelpit. mutta vielä löysästi, 

miellyttävä luonne. 

26.4.2008 SODANKYLÄ ryhmä, Paula Rekiranta 

JUN EH-1 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erittäin hyvä nuori narttu. Vielä kapea pää, jossa yhdensuuntaiset linjat, 

tummat silmät, hyvä kaula, hieman suora olkavarsi, ikäisekseen hyvä rintakehä, hyvä reisi, tiiviit käpälät, 

kiharat voisivat olla tiiviimmät, liikkuu hyvin, hyvä luonne. 

24.5.2008 ROVANIEMI ryhmä, Leila Kärkäs 

JUN EH-2 

Hyväntyyppinen, miellyttäväkäytöksinen juniori, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, kauniit silmät, 

hyvä kallo ja otsapenger, kuono saisi olla paremmin täyttynyt, hieman kevyt alaleuka, hyvä kaula ja selkä, 

ikäisekseen erittäin hyvä runko, tasapainoiset hieman niukat kulmaukset, lyhyt ja luisu lantio, liikkuu edestä 

ja takaa hyvin, sivuliikkeessä saisi olla enemmän ulottuvuutta, erittäin hyvä karvanlaatu. 

12.7.2008 OULU KV, Janiki Steinbock, Israel 

JUN ERI-1 PN1 VSP SERT 

Hyvärakenteinen ja hyvänkokoinen nuori narttu, kaunis pää ja ilme, erittäin kaunis kaula, ylä- ja alalinja, 

häntä ja eturinta, kauas taakse ulottuva rintakehä, hyvät etukulmat, takakulmat voisi olla paremmat ja voisi 

työntää paremmin takaa. 

9.8.2008 TORNIO KV, Joao Filipe Lisboa, Portugali 

JUN ERI1 PN3 SERT 

Correct young female, nice head & expression, correct mouth, well-placed eyes & ears, exc. neck, shoulders, 

topline & tail, very correct ribcage and deep chest, she needs more correction in the movements mainly in 

front, exc. coat. 

14.11.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

 

u CIMRAMIN ESCOBAR 

FIN43990/07A s. 14.7.2007 i. Lenellie Black Kontender At Kelsmere e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula 

Sarkkinen, Oulu 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

PEN 2 

Normaalit kivekset. 8 kk, mittasuht. hyvä urospentu, jolla sopiva raajaluusto, hyväilmeinen pää, alaleuka saisi 

olla vahvempi, hyvä purenta, hyvä kaula, hieman luisu lantio ja seisoo takaraaj. rungon alla, erinom. eturinta, 

pitkä rintakehä, riitt. etukulm. toivoisin paremm. polvikulm. hieman litteät käpälät, karvanlaat. ikäisekseen 

hyvä, hyvä luonne, liikk. ikäisek. hyvin, mutta saa tiivistyä edestä ja vahvistua takaa. 

 

u CIMRAMIN ESPERANZA 

FIN43997/07 s. 14.7.2007 i. Lenellie Black Kontender At Kelsmere e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula 

Sarkkinen, Oulu 

8.6.2008 KEMI ryhmä, Lena Danker 

JUN EH-1 

10 kk, feminiininen narttu, jolla oikeat mittasuhteet, kaunit linjat päässä, joka saa vielä kauttaaltaan 

vahvistua, oikea purenta, hyvin kulmautunut, ikäisekseen riittävä rintakehä, hyvä luusto, vielä hyvin pehmeä 

pentukarva, liikkuu sivulta erinomaisilla pitkillä askeleilla, vielä ahdas takaa, hyvin löysä kyynärpää, 

miellyttävä luonne. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN ERI-3 
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Medium size bitch with correct proportions, has goos lenght of leg and correct lenght of body, feminine head 

with sweet expression, her angles are moderate and balanced, she moves in sound both front and rear, good 

reach and drive, good outline on the move. 

 

u CIMRAMIN ESTEBAN 

FIN43991/07A K0 s. 14.7.2007 i. Lenellie Black Kontender At Kelsmere e. Springcurl Keepthefaith kasv. 

Paula Sarkkinen, Oulu 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

PEN 3 

8 kk, hyväluust. ja -runkoinen, tasap. kehittynyt urospentu, joka saa vielä miehistyä, hyvä purenta, hyvä 

korvien koko, hyvä kaula ja ylälinja, hieman lask. lantio, ikäis. hyvä runko, rintakehä saisi olla pidempi, 

hyvät takakulm., riitt. edestä, karvapeite saisi kihartua paremmin, liikk. oikealla asent. mutta vielä hiem. 

löysästi, saa vielä tiivistyä, hyvä luonne. 

21.8.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

 

n CIMRAMIN ESTEFANIA 

FIN43996/07A K0 s. 14.7.2007 i. Lenellie Black Kontender At Kelsmere e. Springcurl Keepthefaith kasv. 

Paula Sarkkinen, Oulu 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

PEN 1 KP VSP 

8 kk, hyvin miellytt. narttupentu, jolla erinom. mittasuht. ja sukupuolil., ikäisekseen hyvärunkoinen ja -luust, 

kaunis narttum. pää, hyvä ilme ja purenta, hyvä kaula ja ylälinja, joskin hiem. lask. lantio, erinom. eturinta, 

hyvät kulm. ja käpälät, hyvät sivuliik. vielä kovin leikkisät edestä, hyvä karvanlaat. ja ruskea väri ja hyvät 

kiharat. 

19.4.2008 KIURUVESI ryhmä, Anita Maljanen 

JUN EH-1 

Kaunis, selvän sukup.leiman omaava narttu, jolla hyväilmeinen pää, hieman kevyt kuono-osa, hyvä kaula ja 

selkälinja, hyvä rintakehä, hieman eturintaakin löytyy, vahva hyvä reisi, oik. asentoiset raajat, tiiviit käpälät, 

moitteettomat liikkeet, lupaava alku, oikeanlaatuinen karva. 

17.5.2008 JOENSUU KR, Paula Rekiranta 

JUN EH-1 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan eritt. hyvä nuori narttu, hieman kevyt kuono-osa, hyvät silmät ja ilme, voisi 

kantaa korviaan paremmin, riitt. kaula, hyvä eturinta, eritt. hyvät luusto ja käpälät, kihara saisi olla 

tiiviimpää, vielä kovin pentumaiset liikkeet. 

18.5.2008 JOENSUU KV, Zeev Trainin, Israel 

JUN ERI-1 PN2 VASERT 

Typical young bitch with the right coat in the brown colour, nice head, scissors bite, good topline, still very 

narrow in front, middle sized chest, well angulated, in the movement narrow behind, otherwise nice 

movement. 

10.7.2008 PARAINEN, Ari Huttunen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: menee empimättä veteen ja ui 

mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: tutkii lähialueen, mutta into loppuu. Hyl. 4. Noutohalu: empii hieman variksia, 

mutta noutaa oma-aloitteisesti. Hyl. 5. Nouto-ote: pehmeät otteet. Hyv. 6. Palauttaminen: tuo ohjaajan 

läheisyyteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 9. Yhteistyö: yhteistyössä. 

Hyv. 10. Yleisvaikutelma: mukavantuntuinen nuori narttu, jolla hyvä vesityö. Valitettavasti tänään koe 

keskeytyy, koska koiran hakuinto ei riitä. Hyl. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN ERI-4 

Medium sized bitch, good proportions, good head and nice strong bone and body, could be a little stronger in 

hulk, otherwise hold a good outline on the move. 

1.8.2008 KUOPIO KV, Laurent Pichard, Sveitsi 

JUN ERI-1 PN1 ROP SERT 

Exc. breed type, showing beautiful condition, correct head, well set ears, clean neck & shoulders, exc. 

ribcage, well set ears, proper tail set, strong hindquarters, ribcage ok for the age, moves ok, very outgoing. 

2.8.2008 KUOPIO KV, Henrik Fryckstrand, Ruotsi 

JUN EH-1 
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Junior under utväckling, fem. huvud, snygg hals, knappt vinklat fram, kunde ha mer benstomme, litet grund 

bröstkorg, bra rygg o. välvinklad bak, rör sig väl, ej i bäste päls. 

3.8.2008 KUOPIO KV, Douglas A Johnson, USA 

JUN EH-1 

This is a smaller bitch, finer in bone but balanced, good angulation, hock lenght longer than ideal, very good 

coat, a bit narrow in body, needs time to mature. 

2.9.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

JUN EH-3 

Mittasuhteiltaan oikein hyvä, pää saa vielä täyteläistyä, päässä kuitenkin hyvä muoto ja pituus, korvat 

voisivat asettua enemm. pään myötäisesti, hyvä kaula, niukasti kulmautunut olkavarsi, ikään sopiva runko, 

hyvät takakulmaukset, voisi olla voimakkaampi raajaluusto, oikein hyvät, yhdensuuntaiset liikkeet ja 

askeleissa hyvä ulottuvuus, riittävästi kihartuva turkki. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

POIS 

 

CURLICUE'S KENNEL 

om. Asta Turja, Lapua 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

KAS-4 KP 

Nrot: 20, 27, 43, 69. A little varied in type, would like to see little more leg in the group. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

KAS-3 Nrot: 575, 565, 568, 554. Four good similar curlys, with good heads and expressions, front 

angulations could be better and toplines could be stronger, good movement and good coats. 

 

u CURLICUE'S ALL TIME COMET 

FIN39874/05B s. 8.7.2005 i. Caballus Valentino e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, Lapua 

24.3.2008 RUOVESI ryhmä, Jaana Hartus 

AVO ERI-1 PU2 SERT 

Normaalit kivekset. Tasapain. rakentunut, mittasuhteiltaan ja luustoltaan oikea uros, eritt. hyvä pää ja ilme, 

vahva kaula, täyteläinen oikeamuotoinen runko mutta voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa, hieman luisu 

lantio, muuten rittävät kulm, liike voisi olla pitkäaskelisempaa, hyvä karva. 

7.-8.6.2008 TUURI, Kirsi Nieminen 

POIS 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

POIS 

 

FIN MVA  

n CURLICUE'S AMAZING SPIRIT 

FIN39874/05C s. 8.7.2005 i. Caballus Valentino e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, Lapua 

19.1.2008 ALAVUS ryhmä, Paavo Mattila 

VAL ERI-2 PN4 

Kaunis narttu, hyvänmallinen, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula, sopusuht. runko ja luusto, ylälinja saisi olla 

parempi ja kiinteämpi, hieman suora edestä, erinom. karva, saisi liikkua vieläkin tehokkaammin ja takaa 

paremmin, miellyttävä käytös. 

19.-20.4.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Marie-Luise Doppelreiter, Itävalta 

VAL ERI-1 PN1 VSP CACIB 

Very good size, nice head & expression, ears could be better set & carried, looks lovely standing but topline 

could be a bit better in the movement, very nice coat & condition. 

26.4.2008 VAASA KV, Siv Sandö, Norja 

VAL ERI-1 PN1 ROP CACIB 

Utm.. typ, mkt tilltalande balanserad tik, välskuret huvud, ädel hala, välvinklad fram och bak, stark kropp och 

rygg, fantastisk päls, goda rörelser, trevligt temperament. 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 
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NOME ALO-3 Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: koira liikkuu alueella vahvasti vainuunsa luottaen. 2. 

Ohjattavuus: saadaan tuupittua riistalle. 3. Paikallistamiskyky: tänään ei tehtävät onnistu. 4. Riistan/dummyn 

käsittely: hyvä. 7. Yleisvaikutelma: tänään itsenäistä ja itsepäistä työtä esittänyt koira, jolla puutteita 

paikallistamiskyvyssä sekä yhteistyössä. 

14.9.2008 ALAVUS, Ossi Kähärä 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: aloittaa haun löytämällä kanin, ei kokeiltu toista osuutta. 2. Ohjattavuus: 

ei lähde ohjattuun suuntaan. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hakualue vetää, ei suostu tehtävän 

suorittamiseen. 4. Riistan/dummyn käsittely: käy ensin kanilla, tarvitsee sen noutoon toisen lähetyksen. 7. 

Yleisvaikutelma: koira, joka tänään liian tottelematon, tuomari keskeyttää kokeen. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

VAL ERI-1 PN4 

Beautiful outline, 3 years, good head, lips could be a bit more tighten, good eyes, ears and bite, good neck, 

front and hind angulation, beautiful coat (is loosing now) moves with drive, a little close behind. 

 

u CURLICUE'S BOOGIEMAN 

FIN48437/05 s. 22.9.2005 i. Curlicue's Sherlock Holms e. Curlicue's Upbeat Point kasv. Asta Turja, Lapua 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

POIS 

23.2.2008 TUUSNIEMI ryhmä, Elena Ruskovaara 

KÄY ERI-1 PU2 VASERT 

Normaalit kivekset. Raamikas, komea, nuorekas uros, varma-asentoiset raajat ja hyvä luusto, päässä hyvä 

pituus, oikea malli ja hyvä ilme, etuosa saisi olla voimakkaammin kulmautunut, hyvä takaosa, hiukan 

huolimattomat takaliikkeet, hyvät sivuliikkeet ja hyväasentoinen häntä, karva vaihtumassa, erinom. 

esiintyminen. 

13.4.2008 KAJAANI ryhmä, Leila Kärkäs 

KÄY H 

Normaalit kivekset. Eritt. hyväntyypp. uros, jolla vahva luusto, tasap. riittäv. kulm., hyvä runko ja eturinta, 

takaluisu kallo ja kevyt alaleuka, hyvät käpälät, hiem. painunut ylälinja, hyvät liikkeet, karvapeitteen laatu 

hyvä mutta turkki ei ole tarpeeksi kiharaa, kauttaaltaan samantyyppinen avoin karvapeite, esiint. hyvin, miell. 

luonne. 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

KÄY EH-1 

Normaalit kivekset. Hyvä voimakkuus, hyvä pään muoto, tosin aavistuksen pyöristyvä kallo-osa, hieman 

vinoasentoiset silmät, oikein hyvä kaula, riitt. kulmautunut, hyvä luusto, erinomaiset liikkeet, hyvä 

askelpituus, seistessä selkälinja voisi olla tiiviimpi, karva tällä hetkellä vaiheessa, jossa puutteellinen 

kiharuus. 

 

n CURLICUE'S BUTTERSCOTCH 

FIN48433/05 s. 22.9.2005 i. Curlicue's Sherlock Holms e. Curlicue's Upbeat Point kasv. Asta Turja, Lapua 

5.4.2008 POLVIJÄRVI ryhmä, Paula Rekiranta 

POIS 

 

n CURLICUE'S CALENDAR GIRL 

FIN48047/06 s. 9.9.2006 i. Softmaple Cimramin Jorneyman e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, 

Lapua 

5.4.2008 PERTUNMAA ryhmä, Paavo Mattila 

NUO EH-1 

Hyvinrakent. narttu, jolla hyvänmallinen pää + kaunis ilme, hyvä kaula + runko, hieman suora etuosa, 

takaosa saisi olla hieman sulavalinjaisempi, sielläkin kulmia voisi olla enemmän, hyvä kaula, lyhyt taka-

askel, miellyttävä käytös. 

24.5.2008 HELSINKI Aptus, Peter Beyersdorf, Saksa 

POIS 
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u CURLICUE'S CATCH A CASHEW 

FIN48042/06 s. 9.9.2006 i. Softmaple Cimramin Jorneyman e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, 

Lapua 

19.1.2008 ALAVUS ryhmä, Paavo Mattila 

NUO ERI-1 PU2 SERT 

Normaalit kivekset. Kaunis uros, hyvänmallinen pää, kaunis ilme, hyvä kaula, erinom. runko ja luusto, hyvin 

kulm. hyvä ylälinja, eritt. hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 

8.6.2008 TUURI KR, Kirsi Nieminen 

NUO ERI-1 PU1 ROP SERT Normaalit kivekset. Erinom. tyyppiä oleva uros, jolla kaunis pää ja ilme, hyvä 

kaula, erinom. eturinta ja runko, vahva raajaluusto, olkavarret voisi olla viistommat, hyvät takakulmaukset, 

liikkuu hyvin, esitetään hyvin. 

 

n CURLICUE'S CHOCOLATE DREAM 

FIN48045/06 s. 9.9.2006 i. Softmaple Cimramin Jorneyman e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, 

Lapua 

5.4.2008 PERTUNMAA ryhmä, Paavo Mattila 

NUO EH-2 

Hyvä narttu, hyvä, aavistuksen kevytpiirt. pää, kaunis kaula, sopusuhtainen runko, hyvät raajat, joissa 

kulmauksia voisi olla enemmän, hyvä karva, saisi liikkua vieläkin tehokkaammin, miellyttävä luonne. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

NUO EH-4 

Exc. coat, strong with strong bone, for me I'd like to see more lenght of leg and her appearance is spoiled by 

her tail set, for me she is few pounds overweight. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

AVO EH-1 

Nice young bitch, 2 years, good head and expression, good ears, eyes and bite, a bit straight front angulation, 

good deep body, good hind angulation, tail set little low, not in the best coat condition at the moment, good 

bone and feet, when settled down good movement. 

 

n CURLICUE'S CLEVER GIRL 

FIN48048/06 s. 9.9.2006 i. Softmaple Cimramin Jorneyman e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, 

Lapua 

1.3.2008 KERIMÄKI ryhmä, Paavo Mattila 

JUN EH-1 

Hyvin rakentunut narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja kaula, sopusuhtainen runko, luusto voisi olla hieman 

vankempaa, hieman niukasti kulmautunut edestä, hyvä karvapeite, saisi liikkua vieläkin tehokkaammin, 

miellyttävä luonne. 

23.3.2008 LAPPEENRANTA KV, Esko Nummijärvi 

NUO ERI-2 VASERT VACA 

Rotutyypiltään asianmukainen, kaunis pää, kaula voisi olla hieman pidempi, hyvä selkä, pysty lantio, 

rintakehä saisi olla pidempi, hyvät raajat, kulm. saisivat olla suuremmat, hyvät käpälät. 

17.5.2008 JOENSUU KR, Paula Rekiranta 

NUO EH-1 

Tilavarunkoinen nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet, pää voisi olla hieman jalompi ja kiilamaisempi, 

lyhyehkö kaula, erinom. rintakehän syvyys, leveä reisi, hyvät takakulmaukset, hyvä luusto, riittävän tiiviit 

kiharat. 

18.5.2008 JOENSUU KV, Zeev Trainin, Israel 

NUO EH-2 

Typical bitch with the right coat in black colour, scissors bite, good topline, well developed chest, toeing in 

front legs, toeing out in hind legs, in the movement elavated loins, otherwise nice movement. 

2.8.2008 KUOPIO KV, Henrik Fryckstrand, Ruotsi 

NUO EH-1 

Bra huvud o. uttryck, bra hals, harmonisk konstruktion, fin benstomme, utm.. bröstkorg, borde ha en bättre 
rygg, välvinklad bak, borde ha effektivare rörelser, bra pälskvalitet. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 
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AVO H 

Raskasrunkoinen narttu, jolla etuasentoiset lavat, pyöreät silmät häiritsee, keskivahva luusto, tiiviit käpälät, 

liian taakse laskeva lantio seurauksena voimaton taka-askel rungon alla. 

 

n CURLICUE'S CYRIANA 

FIN48046/06B s. 9.9.2006 i. Softmaple Cimramin Jorneyman e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, 

Lapua 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

KÄY ERI-1 PN1 VSP SERT CACIB 

Erinom. mallinen todella lupaava nuori narttu, ryhdikäs ja tasapainoinen kokonaisuus, hyvä luusto ja runko 

ikäisekseen, kookkaat korvat, melko voimakas kallo-osa, hyvin kulm. takaosa, tarpeeksi kulmauksia edessä, 

ulottuvat vielä hoikan pentumaisen löysät etuliikkeet, miellyttävä käytös, esitetään kauniisti. 

19.1.2008 ALAVUS ryhmä, Paavo Mattila 

NUO ERI-1 VASERT 

Erinom. narttu, kaunis pää ja ilme, erinom. kaula, runko ja luusto, hyvin kulm., tyylikäs ylälinja, erinom. 

karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne. 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

NUO ERI-1 PN3 VASERT 

1,5 v, mittasuht. ja sukupuolileimalta hyvä nuori narttu, jolla tasapainoinen runko, hyvä pään pituus, varsin 

voim. otsaluut, hyvä purenta ja kaula saa kuivua, tasapain. kulm., vahvat käpälät, kaunis ylälinja, ikäiseks. 

hyvä eturinta, erinom. karvanlaatu ja kiharuus, liikk. leikkisästi mutta erinom. askelpituudella. 

13.4.2008 KAJAANI ryhmä, Leila Kärkäs 

KÄY ERI-1 PU1 ROP SERT 

Erinom. kokonaisuus, vankkarunkoinen ja -luust. aavistuksen pitkärunkoinen narttu, hyvät pään linjat, hyvät 

tummat silmät, etuosa saisi olla paremmin kulm, hyvä rintakehän muoto ja eturinta, hiem. luisu lantio, hyvä 

leveä reisi, hyvä tehokas liike, hyvänlaat. ja hyvä kihara karva, miell. käytös. 

26.4.2008 VAASA KV, Siv Sandö, Norja 

NUO ERI-1 PN2 SERT VACA 

Utm.ärkt typ, god könsprägling och storlek, välskuret huvud med vackert uttryck, välvinklad fram o. bak, 

kropp i utm.. kondition, ngt fallande i korset, utm.. päls, goda rörelser, utm.. temperament. 

18.5.2008 JOENSUU KV, Zeev Trainin, Israel 

NUO ERI-1 PN1 VSP SERT CACIB 

Well balanced bitch with the right coat, nice feminine head, scissors bite, very well angulated, in the 

movement elavating loins a bit, otherwise good movement. 

24.-25.5.2008 OULUN ymp., Antti Nurmi 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 3. Paikallistamiskyky: ei näe ensimmäistä heittoa, mutta löytää toisen linnun 

pitkällisen puurtamisen jälkeen. 4. Riistan/dummyn käsittely: ei huoli varista haussa. 7. Yleisvaikutelma: 

epävarmasti kokeen aloittanut koira, jolla selkeästi vielä puutteita riistan käsittelyssä ja koe joudutaan 

keskeyttämään, kokeen keskeytti tuomari. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

NUO H 

Strong bitch, exc. bone and body, good proportions with moderate angulations, coat in exc. condition, very 

sound with good reach and drive, good outline on the move, colour on her face is not for me the correct. 

25.10.2008 SEINÄJOKI KV, Bjarne Sörensen, Norja 

NUO EH-2 

Very good type, a bit goose rump, coat not in condition, moves well. 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

KÄY EH-1 

Aavistuksen pitkärunkoinen, hyvä pään muoto, korvat saisivat olla pienemmät ja kiinnittyä ylemmäksi, hyvä 

kaula, tasapainoisesti kulm. raajat, riittävä rungon vahvuus, samoin riittävä raajaluusto, hyvät sivuliikkeet ja 

hyvä askelpituus, turkissa saisi olla tiiviimmät kiharat ja kuonossa puhtaampi musta väri 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

POIS 
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n CURLICUE'S DOUBLE ACE 

FIN50561/07 s. 23.8.2007 i. Anatnaq Benwick e. Curlicue's Amazing Spirit kasv. Asta Turja, Lapua 

28.6.2008 JÄRVENPÄÄ KR, Riitta-Liisa Lehtonen 

JUN ERI-1 PU2 VASERT 

Normaalit kivekset. Erittäin hyväntyyppinen, vahvaluustoinen nuori uros, jolla hyvä pää, sopusuhtaiset 

kulmaukset, hyvä karva, liikkuu hyvin kun haluaa, vielä tottumattomasti, liikkuminen menee välillä 

pomppimiseksi, lupaava nuori uros kun vielä harjoittelee. 

17.8.2008 HEINOLA KR, Leila Kärkäs 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Normaalit kivekset. Eritt. hyvin kehittynyt vahvaluustoinen uros, eritt. hyvä pää, luomet saisivat olla 

tiiviimmät, tummat silmät, hyvä ylälinja, hyvin kehittynyt runko ja ikäisekseen sopiva eturinta, hieman luisu 

lantio, erinom. karvanlaatu ja hyvät kiharat, liikkuu hyvin kunhan malttaa, iloinen, reipas luonne. 

20.9.2008 HYVINKÄÄ ryhmä, Saija Juutilainen 

JUN EH-2 

Normaalit kivekset. 13 kk, voim. rak. jun., jolla koko. erinom. sopiva raajaluusto, urosmainen pää, vahva 

kuono, purenta, hyvät korvat vielä voim. posket, vahva kaula ja ylälinja, erinom. eturinta, etuosa saisi kulm. 

paremmin, ylälinja saa vahv., hienosti kihartuva oik. laat. karva, hyvä sivuask., vielä löysä edestä ja 

kintereestä, hyvä luonne. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

JUN ERI-4 

Normaalit kivekset. 14 months, up to size boy with a very strong masculine head, eyerims and lips could 

tighten better, good eye, ear and bite, good neck, balanced front and hind angulation, very good bone and 

feet, good coat, back could be stronger, good mover. 

 

n CURLICUE'S DOUBLE CHARM 

FIN50568/07 s. 23.8.2007 i. Anatnaq Benwick e. Curlicue's Amazing Spirit kasv. Asta Turja, Lapua 

29.6.2008 MÄNTSÄLÄ-JÄRVENPÄÄ KR, Saija Juutilainen 

POIS 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN EH 

Exc. coat, strong in bone and body, would like to see better proportions in leg and body lenght, today stands a 

bit high in rear, nice movement, a little long in a body, a bit high on the move. 

20.7.2008 YPÄJÄ KR, Markku Santamäki 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Eritt. hyvät mittasuhteet ja linjat, hyvin kulm. raajat, ikäisekseen hyvä runko, hyvä turkki, näyttävät liikkeet, 

käyttäytyy ja liikkuu hyvin. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

JUN ERI-1 VASERT VSP-JUN 

Sweet feminine girl, very nice outline, good feminine head with feminine expression, good ears, eyes and 

bite, good neck and shoulder, a bit straight in upper arm, topline could be stronger, tail set little low, good 

hind angulation, beautifull coat, good mover. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN EH 

Feminin, trevligt huvud, vackra ögon, oskram överlinje, rätt brant kors, ngt underställd bak, fina vinklar, bra 

svans, utm.. päls. 

 

n CURLICUE'S DOUBLE DIAMOND 

FIN50565/07 s. 23.8.2007 i. Anatnaq Benwick e. Curlicue's Amazing Spirit kasv. Asta Turja, Lapua 

17.5.2008 JOENSUU KR, Paula Rekiranta 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan eritt. hyvä narttupentu, hyvät pään linjat, kauniit tummat silmät, tyylikäs kaula, 

hyvä eturinta, erinom. luusto ja käpälät, hieman niukka polvikulmaus, kiharat voisivat olla hieman 

tiukemmat, vielä pentumainen mutta vapaa liikunta. 
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n CURLICUE'S DOUBLE DREAM 

FIN50566/07C s. 23.8.2007 i. Anatnaq Benwick e. Curlicue's Amazing Spirit kasv. Asta Turja, Lapua 

26.4.2008 SODANKYLÄ ryhmä, Paula Rekiranta 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Erittäin hyväntyyppinen narttupentu, jolla erinom. rungon mittasuhteet, vielä hieman kapea kallo, kauniit 

tummat silmät, erinom. kaula, hyvä raajaluusto ja kulmaukset, kiharat voisivat olla tiiviimmät, vielä 

pentumainen, mutta vaivaton liikunta. 

24.5.2008 ROVANIEMI ryhmä, Leila Kärkäs 

JUN ERI-1 PN2 SERT 

Hyvät mittasuhteet omaava juniorinarttu, jolla vahva luusto, erinom. vankka runko ja kaunis ilme, hyvä 

raajarakenne, hieman luisu lantio, hyvät liikkeet, ylälinja painuu hieman liikkeessä, hyvin kihartuva karva, 

miellyttävä luonne. 

21.6.2008 ROVANIEMI KV, Kirsi Nieminen 

JUN ERI-1 PN1 ROP SERT 

Erinomaista tyyppiä oleva narttu, kauniit ääriviivat, kaunis pää ja ilme, erinomainen ylälinja, syvä rintakehä, 

hyvä runko, vahva raajaluusto, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin silloin kun tahtoo, hyvä karvapeite, omistaja 

ja koira tarvitsee kehäharjoitusta. 

 

n CURLICUE'S DOUBLE TROUBLE 

FIN50564/07 s. 23.8.2007 i. Anatnaq Benwick e. Curlicue's Amazing Spirit kasv. Asta Turja, Lapua 

28.6.2008 JÄRVENPÄÄ KR, Riitta-Liisa Lehtonen 

JUN EH-1 

Hyvä tyyppi ja koko, hyvä sukupuolileima, hyvä narttumainen pää, hyvin kulmautuneet raajat, erinom. karva, 

vahva luusto, liikkuu hyvin kun malttaa, esiintyy muuten hyvin, mutta liikkuminen kaipaa vielä hiomista. 

29.6.2008 MÄNTSÄLÄ-JÄRVENPÄÄ KR, Saija Juutilainen 

JUN EH-1 

10 kk mallikas, hyväluustoinen & runkoinen, narttumainen pää, vielä varsin voimakkaat otsaluut, kaunis 

ilme, tummat silmät, hyvä purenta, hyvä kaula, vielä pehmeä ylälinja, hieman laskeva lantio, hyvä häntä, 

hyvät tiiviit käpälät, erinom. karvapeite, joka kihartuu kauniisti, vielä varsin vallaton liike mutta luonne 

oikea, kokonaisuus lupaava, kunhan asettuu. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN ERI-2 

Strong bitch with good bone and body, moderate angulations in front and rear, a pleasing head, I like her 

lenght of leg, I wish she wasn't so long in body, moves well. 

20.9.2008 HYVINKÄÄ ryhmä, Saija Juutilainen 

JUN EH-1 

Voim. runk. hyvä luus. tyylikäs narttu, joka voisi olla tiiviimmässä kunnossa, nattum. pää, ilme hyvä, 

kookkaat korvat, vahva kaula, joka voisi liitt. sulavamm. ylälinjaan, etuosa saisi olla kulm., hieno eturinta, 

runko saa tiivis., vahvat käpälät, hyvä karva, kiharuus, hyvä luonne, liikk. riehakkaasti ja taka-askel jää 

rungon alle. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

JUN EH-1 

Nice young lady, 1 year, good head, nice expression, a bit short in neck, I prefer a bit more front angulation, a 

little bit tucked up in loin, enough hind angulation, a little low tail set, few bare patches in the neck, good 

mover. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

POIS 

 

n CURLICUE'S QUICK ALL DAY 

FIN25816/00A s. 29.4.2000 i. Caballus Flying Dutchman e. Curlicue's Let's Go kasv. Asta Turja, Lapua 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VET ERI-1 VSP-VET 

Strong bitch with good size. I'd like to see her with a bit more bone, exc. coat for her age, moves very 

soundly, has a very good outline when moving, I could have a little more drive when moving. 
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FIN MVA  

u CURLICUE'S SMACK DOWN 

FIN40747/03C s. 2.8.2003 i. Caballus Kestrel e. Curlicue's Top Dancer kasv. Asta Turja, Lapua 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

KÄY EH-3 

Normaalit kivekset. Dog of moderate size in good muscle condition, he has a pleasing head and soft 

expression, coat is in exc. condition, would prefer more leg length and not as long in back in body, he could 

have more front and rear extension in move. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

VAL ERI-4 

Normaalit kivekset. 5 years, good classic outline, beautiful head and expression, good eyes, ears and bite, 

good front and hind angulation, ribs carriage is too much weight at moment, good hind movement, in front 

too wide, a bit proud on his tail. 

 

JV-03 

 u CURLICUE'S THUNDERSTORM 

FIN38039/02B s. 30.7.2002 i. Caballus Kittiwake e. Curlicue's Quick All Day kasv. Asta Turja, Lapua 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

AVO EH 

Normaalit kivekset. Dog of moderate size, he is in good condition with balanced angulation in front and rear, 

would like to see him with more leg, he is balanced in move with good reach and drive. 

 

n CURLICUE'S TIME MACHINE 

FIN38047/02 s. 30.7.2002 i. Caballus Kittiwake e. Curlicue's Quick All Day kasv. Asta Turja, Lapua 

21.6.2008 ROVANIEMI KV, Kirsi Nieminen 

KÄY H 

Hyväntyyppinen, rauhallisesti esiintyvä narttu, kuono-osa tulisi olla täyteläisempi, alaleuka voimakkaampi, 

vaaleahkot silmät, selässä hieman pehmeyttä, hyvä syvä rintakehä, voimakas runko, raajaluusto tulisi olla 

voimakkaampi, hyvä karvapeite, koira liikkuu erittäin lyhyellä askeleella. 

 

FIN MVA  

u CURLICUE'S URBAN COWBOY 

FIN41876/03B s. 5.8.2003 i. Uved's Harrow Delight Pear e. Quick All Day kasv. Asta Turja, Lapua 

4.5.2008 MARTTILA, Kari Kielo 

MEJÄ VOI-2, 32 p. 

Rauhallinen lähtö. Tarkkaa, rauhallista vauhdilla etenevää jäljestystä, johon alusta toistuva seisahtelu tuo 

puurtavan leiman. Kaikilla osuuksilla myös pieniä tarkastuksia. Viimeisellä osuudella tarkistelu ja seisahtelu 

on koiran väsyessä erittäin runsasta. Katkokulmalla alkaa hajun hävittyä etsiä jälkeä tarkistuslenkeillä, löytää 

jäljen omatoimisesti, mutta työskentely voisi olla määrätietoisempaa. Muut kulmat ulkokautta kaartaen. 

Makauksista osoittaa ensimmäisen hyvin ja vilkaisee ohimennen toista ja neljättä. Kaadolle tulee hieman 

jäljen sivussa, toteaa jäljen päättymisen ja palaa kaadolle, jonka näyttää. Hyvä jälkikoira.jolla tänään tuntui 

olevan jarru päällä koko ajan. 

25.5.2008 LAIHIA, Kari Muje 

MEJÄ VOI-3, 26 p. MEJÄ-MESTARI 

Kapo merkkaa alkumakauksen ja aloittaa rauhallisen, pääasiassa maavainuisen jäljestyksen. 1. osuus tarkasti, 

katkoa lähestyttäessä hieman jäljen sivussa. Veren lopun Kapo ilmoittaa ulahduksella, ja aloittaa jatkon 

etsinnän. Parista innostuksesta huolimatta jatkoa ei löydy, 1. hukka. 2. osuus hyvin jäljen tuntumassa, 1 lyhyt 

tarkistus. 2. kulma pitkällä kierrolla ulkokautta. 3. osuus tarkasti, vain 1 tarkistus. 3. kulma hyvin merkaten. 

4. osuuden aluksi tarpeellinen kierto ojan kautta. 1. ja 3. makaus hyvin merkaten, 2. hätäisesti ja 4. yli. Kapo 

ohittaa kaadon ihmisjälkiä seuraten hukkaan. Uusi lähestyminen, ja kaato otetaan haltuun. Hyvää yhteistyötä 

koirakolta, Kapo kaipaa hieman rutiinia katkon työstämiseen ja kaadolle. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

POIS 

27.7.2008 MUURLA, Marko Aaltonen 

MEJÄ VOI-0 

20.7.2008 YPÄJÄ KR, Markku Santamäki 
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POIS 

24.8.2008 TURKU, Jukka Korsberg 

MEJÄ VOI-2, 39 p. 

Lähtö tutkitaan ja koira ohjataan hyvin jäljelle. Edetään pääsäntöisesti maavainulla rauhallisesti astellen koko 

jäljen matkan. Makauksista merkkaa ensimmäisen nopeasti nuuhkaisten, muut hyvin pysähtyen. Katkokulma 

tukeutuen jäljentekijöiden jälkiiin, muut kulmat tarkkaan. Kaadolle suoraan jääden sitä nuuhkimaan. 

Valitettavasti 50 m ennen kaatoa erkanee jäljeltä hirven jäljille, palaa kuitenkin kehoituksilla jäljelle, ei 

kuitenkaan ole siitä enää kiinostunut vaan poistuu uudelleen hirven jäljille ja se joudutaan palauttamaan. Tosi 

harmittava haksahdus aivan lopulla pilaa tosi hienon suorituksen. 

14.9.2008 KEMIÖ, Ari-Pekka Fontell 

NOME ALO-0 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

KÄY ERI-2 

Normaalit kivekset. 5 years classic outline, very good masculin head, kind expression, good eyes, ears and 

bite, good neck and shoulders, good deep body, good hind angulation, exc. bone and feet, very good coat, 

exc. moving. 

 

u CURLICUE'S VICE PLAYER 

FIN29320/04A s. 6.5.2004 i. Curlicue's Let's Play e. Curlicue's Sailors Seacret kasv. Asta Turja 

25.7.2008 ÄHTÄRI, Jouni Vimpeli 

NOME VOI-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: aloittaa haun hyvin mutta loppua kohti tehokkuus laskee, tarvitsee hieman 

ohjaajan tukea. 2. Ohjattavuus: on melko hyvin ohjattavissa, tehtävä onnistuu. 3. Paikallistamiskyky: 

havaitsee kaikki kolme pudotusta, noutaa 1 ja 2 itsenäisesti, tarvitsee 3:teen ohjaajan selvän tuen. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: hyvät otteet riistoista, palautukset voisivat olla ripeämmät. 6. Muut ominaisuudet: 

rauhallinen ja tarkkaavainen laukausten aikana, työskentelee mielellään vedessä ja on rauhallinen passissa ja 

soveltuu hyvin parityöskentelyyn. 7. Yleisvaikutelma: työskentelyhaluinen, melko itsenäisesti työskentelevä 

koira, joka suorittaa hyväksytysti päivän tehtävät, pienet puutteet haussa ja paikallistamistehtävässä laskevat 

palkintosijaa. 

27.7.2008 PADASJOKI, Ossi Kähärä 

NOME VOI-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: koira ei suostu yhteistyöhön, eikä ohjaudu tänään. 3. 

Paikallistamiskyky: näkee heitot, hakee 2 viimeistä muistillaan, liian heikko muistikuva ensin heitetystä, 

tarvitsee sen noutoon laajan haun. 4. Riistan/dummyn käsittely: moitteetonta. 6. Muut ominaisuudet: ei 

häiriinny toisesta koirasta. 7. Yleisvaikutelma: tasapainoinen koira, liian heikko ohjattavuus ja 

paikallistamistehtävn epäonnistuminen sulkee koiran palkinnoilta, tuomari keskeyttää kokeen. 

9.-10.8.2008 VALKEAKOSKI, Jyry Tuominen 

NOME VOI-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: koira työskentelee hyvin sitkeästi koko tehtävän ajan ja löytää hyvin 

riistaa tutkimiltaan alueilta, valitettavasti alueen takaosa jää tutkimatta. 2. Ohjattavuus: pienten 

alkuvaikeuksien jälkeen koira etenee hyvin ohjattuna riistalle. 3. Paikallistamiskyky: koira selvittää tehtävän 

itsenäisesti. 4. Riistan/dummyn käsittely: hyvät otteet, palauttaa suoraan ohaajalle. 7. Yleisvaikutelma: 

mukavasti hallinnassa oleva kestävä työskentelijä, jonka haku ei ollut aivan riittävää tänään. 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME VOI-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: hyvävauhtinen voimakas haku. 2. Ohjattavuus: koira saadaan ohjattua 

puoliväliin, jolloin häirintä vaikuttaa niin paljon, että koiraa ei saada ohjattua riistalle, maa-ohjaus hyvä. 3. 

Paikallistamiskyky: selvitetään hyvin. 4. Riistan/dummyn käsittely: hyvä. 7. Yleisvaikutelma: hyvässä 

yhteistyössä ohjaajan kanssa toimiva koira, jonka rauhallisuus silmiinpistävää, valitettava epäonnistuminen 

vesiohjauksessa alentaa arvosanaa. 

20.-21.9.2008 NÄRPIÖ, Jyry Tuominen 

NOME VOI- 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: koira työskentelee koko tehtävän ajan tehokkaasti ja löytää riistat. 2. 

Ohjattavuus: ohjatussa hausa koiran saaminen alueelle on melko työlästä, eikä se löydä riistaa. 3. 

Paikallistamiskyky: koira näkee hyvin, mutta se ei keskity tehtävään riittävästi ja tehtävä jää suorittamatta. 7. 

Yleisvaikutelma: koiran työskentelykyky ei tyydyttänyt ohjaajaa ja hän keskeyttää kokeen 

markkeeraustehtävän aikana. 
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u CURLTRIEVER MOST WANTED 

FIN28629/08 s. 10.9.2007 i. Curlbrook Y to K to Win e. Curltriever Up Town Girl kasv. Christine Kelly, 

Australia 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN EH 

Normaalit kivekset. Ten months old very strong with lots of bone but too much for me at this age, he has a 

very strong head, very good front angulation but could use more, in rare good coat, side movements is good 

but needs more strenght in rear. 

 

ENGADIN STAR'S  

 

n ENGADIN STAR'S DIVA 

FIN29612/07C s. 6.10.2006 i. Yangopark High Flyer e. Hillary Curl Von Britho kasv. Elke Bönicke Knobel, 

Sveitsi 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

JUN ERI-2 

Black, correct bite, exc. size & construction, good topline, nice, elegant neck, very good, could be a bit 

stronger but in balance with body, exc. eyes & earset, exc. front & chest, exc. hindquarters & tail set, correct 

coat, correct side movement but very loose in front. 

14.6.2008 FORSSA KV, Anja Puumala 

NUO ERI-1 PN3 VASERT 

Erittäin hyväntyyppinen, kuono-osa voisi olla heiman voimakkaampi, pitkä kaula, riittävä eturinta ja luusto, 

hieman suora lapaluu, hyvä rungon pituus ja polvikulmat, liikkuu hyvin, ei aivan parhaassa näyttelyturkissa. 

24.8.2008 HÄMEENLINNA KV, Roberto Schill, Romania 

NUO EH-1 

Bitchy head. Ears set little bit too high and too far from scull. Correct neck. Back should be stronger. Needs 

more chest & forechest. Upright front & rear legs. Wellset tail. In movement cross the front legs, rear drive 

should be better, rear is  little bit ?? 

6.-7.9.2008 HELSINKI KR, Pam Blay, Iso-Britannia 

NUO ERI-1 PN1 VSP SERT 

Pretty, mature, black with a good body shape. Feminine head, good forechest. Correct bone. Good hind 

quarters. Moving slightly close behind. But a good type of quality. 

14.9.2008 PORVOO KR, Jaana Hartus 

NUO ERI-1 PN1 ROP SERT 

Erinomaista tyyppiä oleva tasap. & tyylikäs nuori narttu, iäisekseen riittävä raajaluusto, tyylikäs nuoren 

nartun pää, erinom. ylälinja, ikäisekseen hyvä ylälinja, hieman pysty olkavarsi, riittävä askelmitta, hieman 

leveä edestä, hyvä karva. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

NUO ERI-1 PN2 SERT 

Almost 2 years. Very elegant outline. Beautifull head and expression. Good ears, eyes and bite. Good body. 

Good front and hind angulation. Beautiful coat. Good movement behind, little wide in front. 

 

FANTO-HEIMEN'S  

 

NL & LUX & VDH & N & S CH NJW-04  

u FANTO-HEIMEN'S DARWIN 

NHSB2505413 s. 24.11.2003 i. Caballus Kingfisher e. Fanto-Heimen's Besserat de Bellefon kasv. Bjorg 

Skjulsvik, Norja 

10.7.2008 PARAINEN,  Ari Huttunen 

NOU-1 
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1. Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen ja rauhallinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: menee empimättä 

veteen ja ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: tutkii tasavauhtista hakua. Hyl. 4. Noutohalu: spontaanit ylösotot. 

Hyl. 5. Nouto-ote: yhdellä lokilla hieman tiukat otteet, mutta muuten pehmeät. Hyv. 6. Palauttaminen: tuo 

ohjaajalle hiukan kaartaen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 8. 

Itseluottamus & aloitekyky: jäljestää itsenäisesti kanille. Hyv. 9. Yhteistyö: yhteistyössä. Hyv. 10. 

Yleisvaikutelma: rauhallinen uros, joka suorittaa tehtävät tasaiseen tahtiin ja selviää tehtävistä vaikeuksitta ja 

osoittaa hyviä taipumuksia. Hyv. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VAL ERI-3 

Normaalit kivekset. An upstanding dog with good proportions, he is strong in bone and in body, would prefer 

to see a little more angulation in rear, his coat is good but could be better, exc. in reach and drive. 

 

FLATCURLS  

 

u FLATCURLS TREASURE OF PENNY 

FIN36897/08 s. 27.1.2008 i. Ustasen's Arntor e. Curlicue's Beauty-Penny kasv. Tina Franz, Saksa & V. 

Jelaca Serbia 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

5-7 KK PEN-3 KP 

Normaalit kivekset. Nicely balanced puppy with characteric proportions, strong bone and body, and has very 

good coat, moves nicely, could have a little more reach on the front. 

20.9.2008 HYVINKÄÄ ryhmä, Saija Juutilainen 

PEN 1 KP VSP-PEN 

Normaalit kivekset. 7 kk, tasap. kehitt. mittasuht, miell. urospentu, hyvä raajaluusto, kaunis pitkä pää, 

purenta saa tiivistyä, hyvät korvat, vahva kaula, kaunis ylälinja, kantaa häntäänsä hyvin, tyypp. kulm, käpälät 

hieman jäykät ranteet, vaivaton sivuask. ikäis. erinom. karva luonne. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

7-9 KK PEN-1 KP ROP-PEN, BIS-2-PENTU 

Normaalit kivekset. Up to size, beautifull puppy 8 months, very good masculine head with good expression, 

good neck, good front and hind angulation, deep body for age, coat of good structure but has to curl a bit 

more, for his age very good movement. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN EH 

Normaalit kivekset. Maskulin, stilig, ännu rätt brant i fronten, vackert huvud, ngt underställd bak, ngt höga 

haser, lovande hund som ännu ej är klar i sin linjeföring, rätt bra päls. 

 

n FLATCURLS TROYA PEARL OF PENNY 

FIN38236/08 s. 27.1.2008 i. Ustasen's Arntor e. Curlicue's Beauty-Penny kasv. Tina Franz, Saksa & V. 

Jelaca Serbia 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

5-7 KK PEN-4 

Medium size, she has a sweet expression, although is worried today, moderate angulation, I would prefer her 

front with slightly better angulations, could be stronger in the rear. 

20.9.2008 HYVINKÄÄ ryhmä, Saija Juutilainen 

PEN 1 KP ROP-PEN 

7 kk, hyvärunk. luustoinen tasap. kehittynyt narttupentu, tyylikäs pitkä pää, vahva purenta, hyvä ilme, korvat, 

kaunis kaula, ylälinja hieman laskeva lantio, kauniit kulm. käpälät, hieno syvä väri, vaivaton sivuask. tiivis 

karvap. joka kihartuu lup. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

7-9 KK PEN-1 

Very nice young bitch 8 months, good feminine head, doesn't want to carry her ears up, good neck, a bit 

straight in front, very nice body, good hind angulation,  coat should curl a bit more, good movement for her 
age. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN EH 
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Koko: Bra. Feminin, önskar ngt mera parallella huvudplan, brant i fronten, rätt bra bakställ, ej i bästa päls, 

ngt svag under käke, bra flyt i rörelserna. 

 

GYPSY'S SOUL  

 

u GYPSY'S SOUL HEARTBREAKER 

s. 28.7.2005 i. Curlicue's Sherlock Holms e. Vimpulan Uskalias Ulrika kasv. Kalvo Kriisk, Viro 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

AVO EH 

Normaalit kivekset. Moderately sized dog, would like to see him with more leg length, moderately angulated 

in front and rear, coat is not in the best condition today, movement on the side is good with nice reach and 

drive, missing hair on neck right side. 

 

n GYPSY'S SOUL LINDSAY 

FIN54242/07 s. 10.3.2007 i. Yangopark Hi Flyer e. Gypsy's Soul Estella kasv. Kalvo Kriisk, Viro 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

JUN H 

Eritt. ilmavassa kehitysvaiheessa esitetty narttu, hyvä raajakorkeus mutta runko on vielä aivan litteä ja 

syvyyttä tarvitaan lisää, turhan kuroutuva ala-linja, eritt. fem. pää, kuono saa tulla täyteläisemmäksi, 

kulmaukset voisivat olla voimakkaammat, köyristää lanneosaansa, keskivahva raajaluusto, vielä eritt. 

pentumaiset ja huolimattomat liikkeet, karva vasta tulossa, tarvitsee aikaa täyttyäkseen, erinom. reipas 

käytös. 

20.4.2008 KUUSAMO ryhmä, Ritva Raita 

JUN EH-1 

Vuoden ikäinen juniori, jolla on ääriviivat, mutta täytteet puuttuu, pää vielä hyvin kapea, riitt. tummat silmät, 

normaalit kulmaukset, luusto saa hiven vahvistua, turkki kulunut molemmista polvista. 

26.4.2008 SODANKYLÄ ryhmä, Paula Rekiranta 

JUN EH-2 

Kookas, hieman korkearaajaisen vaikutelman antava nuori narttu, hyvä kuono-osa, vielä kapea kallo, silmät 

voisivat olla tummemmat, hyvä kaula ja ylälinja, syvä rintakehä, vielä kapea edestä, hyvä takaosa, raajaluusto 

voisi kokoon nähden olla voimakkaampi, erittäin hyvä turkki, liikkuu melko hyvin. 

8.8.2008 ROVANIEMI, Veli-Erkki Haataja 

NOU-0 

20.9.2008 TORNIO, Harri Sivén 

NOU-0 

 

u GYPSY'S SOUL LLUDD 

EST01086/07 s. 10.3.2007 i. Yangopark Hi Flyer e. Gypsy's Soul Estella kasv. Kalvo Kriisk, Viro 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN ERI-4 

Normaalit kivekset. Nice dog, he has exc. length of leg and correctly linked body, he is strong and in exc. 

musculation, pleasing head and expression, would like to see him in better feet, needs more strength in his 

rear, moves too close behind, overall bodyshape is good. 

 

HEATHERMEAD  

 

KANS & FIN & S & DK MVA V-01 SV-01-02 WW-06 PL&PZW-06 V-08  

u HEATHERMEAD HUXLEY 

FIN25578/00A s. 09.12.99 i. Sentryedge Greylag e. Darelyn Glenlair Gipsy at Heathermead kasv. Michelle 

James, UK 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 
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VET ERI-2 

Normaalit kivekset. Very nice, strong in upstanding, in exc. condition in his age, balanced angulation in front 

and rear, strong in the move, has good reach and drive, his coat is exc. would prefer more uniform colour. 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME VOI-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: rauhallinen mutta tehokas haku. 2. Ohjattavuus: ei saada ohjattua riistalle 

vedessä, mutta maalla ok. 3. Paikallistamiskyky: havaitsee molemmat heitot mutta tuo vain toisen. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: ok. 7. Yleisvaikutelma: hyvähakuinen koira, jonka työskentely on mielenkiintoista 

tahtojen taistelua. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

VET ERI-1 PU1 VSP ROP-VET V-08 

Normaalit kivekset. Mkt stilig välbyggd bra hund med korrekt fram o. bak del, utm.. benhöjd, mkt bra kropp, 

fin svans, rör sig alldeles utm.., bra päls, en hund av högkvalite. Veteran vinnare 2008, Vinnare -2008. 

 

HÄXGRYTANS  

 

n HÄXGRYTANS CAMOMILLE 

FIN33619/99C s. 7.8.1999 i. Curlicue's Mastermagic e. Absolutis Örri Mörri kasv. Barbro Antti, Loviisa 

25.5.2008 LAIHIA, Jarmo Nummijärvi 

MEJÄ AVO-0 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VET ERI-2 

Moderate bitch, good angulation in front and rear, pleasing expression, she has few problems moving today 

with passing otherwise, has a pleasing outline. 

17.8.2008 SIPOO, Rauli Markelin 

MEJÄ AVO-0 

 

HÄÄMÖRIN  

 

u HÄÄMÖRIN RAUTAHAULI 

FIN19963/03C s. 16.3.2003 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & Pirkko 

Visasalo, Mynämäki 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

AVO ERI-1 

Normaalit kivekset. Exc. proportions with correct balance with body and leg, moderately angulation in front 

and rear, his movement is exc. and very sound, holds his outline on the move. 

 

n HÄÄMÖRIN REKYYLI 

FIN19964/03A s. 16.3.2003 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & Pirkko 

Visasalo, Mynämäki 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

AVO ERI-3 

Normaalit kivekset. This dog has the best coat I've seen today so far, has good proportions of body and leg 

length, moderately angulated in front and rear, has good outline on the move, could have a little more 

extension in front. 

31.8.2008 VEHMAA, Ossi Kähärä 

NOU-0 
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FIN MVA BH TK1 TK2  

n HÄÄMÖRIN ROSARY 

FIN19967/03C s. 16.3.2003 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & Pirkko 

Visasalo, Mynämäki 

23.2.2008 TORNIO, Allan Aula 

TOKO VOI-2, 241 p. 6./8 

1. Paikalla makaaminen/40p. 2. Seuraaminen taluttimetta/24p. 3. Istuminen seuraamisen yhteydessä/30p. 4. 

Luoksetulo/28p. 5. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/36p. 6. Noutaminen esteen 

yli hypäten/0p. 7. Metalliesineen noutaminen/16p. 8. Tunnistusnouto/32p. 9. Kauko-ohjaus/25p. 10. 

Kokonaisvaikutus/10p. 

20.4.2008 KUUSAMO ryhmä, Ritva Raita 

KÄY ERI-1 PN1 ROP SERT FIN MVA 

Sopusuhtainen, erinom. tyyppiä oleva narttu, vahva nartun pää, hyvä purenta, hyvä ilme, normaalit 

kulmaukset, hyvä luusto ja kunto, häntä tahtoo nousta vähän liikkeessä. 

7.6.2008 OULU, Carina Savander-Ranne 

TOKO VOI-0, 125,5 p. 

13.-15.6.2008 ROVANIEMI, Veli-Erkki Haataja 

NOME ALO-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: koko alueella rauhallinen haku. 2. Ohjattavuus: riittävä luokkaan nähden. 

3. Paikallistamiskyky: selvittää tehtävät moitteetta. 4. Riistan/dummyn käsittely: hyvät otteet ja erittäin 

kauniit luovutukset. 5. Jäljestämiskyky: ei selvitä jälkeä. 7. Yleisvaikutelma: rauhallisella tasaisella tavalla 

läpiviety koe, tänään kani osoittautuu ylivoimaiseksi. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

KÄY ERI-3 

Exc. proportions of leg length, I'd like to see her a bit shorter body, coat is in good condition, movement is 

exc. and probably the best today, but probably her exc. length of drive is due to her extra length. 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME ALO-1 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: hyvä haku, joskin pieni seesteinen tuokio. 2. Ohjattavuus: erinomainen. 3. 

Paikallistamiskyky: selvittää tehtävät moitteetta. 4. Riistan/dummyn käsittely: nopeat ylösotot ja hyvät 

luovutukset. 5. Jäljestämiskyky: selvittää jäljen. 7. Yleisvaikutelma: vesilintutyöskentelyssä huippukoira, 

jolta voimme odottaa tulevaisuudessa hyviä tuloksia. 

25.8.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

POIS 

 

n HÄÄMÖRIN ROSINANTE 

FIN19968/03B K0 s. 16.3.2003 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & 

Pirkko Visasalo, Mynämäki 

27.-28.9.2008 ECKERÖ KV, Alenka Pokorn, Slovenia 

AVO ERI-1 PN1 ROP SERT CACIB 

Five years, exc. type, very good coat & condition, sweet character, good head, typical expression, strong 

neck, well layed shoulders, typical topline, exc. tail carriage, well developed chest & forechest, good ang. 

front & rear, exc. side movement, a little narrow behind. 

 

JUHELLUS KENNEL 

om. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

KAS- 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

KAS 2 KP 

Nrot: 2721, 2736, 2742, 2745. Mkt hög kvalite, utm.. hundar med mkt fina rasdetaljer, ett mkt fint resultat. 
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n JUHELLUS KEY TO CABALLUS 

FIN32703/04B s. 21.4.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, 

Kempele 

12.10.2008 KEMIÖ, Joni Höijer 

NOU-0 

 

KANS & FIN MVA S (n)MVA  

n JUHELLUS KIND OF FLAME 

FIN32705/04A s. 21.4.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, 

Kempele 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VAL EH 

Good size bitch, strong in bone and body, moderately angulated in front and rear, she has missing hair which 

will defect her grading today, but she has exc. type and good expression. 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME ALO-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: riittävän laaja. 2. Ohjattavuus: joudutaan lähettämään uudelleen. 3. 

Paikallistamiskyky: selvittää tehtävät hyvin. 4. Riistan/dummyn käsittely: omatoimiset ylösotot, pudottaa 

ohjaajan jalkoihin. 7. Yleisvaikutelma: kokeen tasaisesti suorittanut koira, jonka yhteistyössä ohjaajan kanssa 

sen verran puutteita ettei saavuta korkeinta palkintosijaa. 

7.9.2008 OULUNSALO, Ossi Kähärä 

NOME ALO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: kattaa aluetta rauhallisella tyylillä, käyttää melko paljon aikaa, noutaa 5/7. 

2. Ohjattavuus: tarvitsee monta lähetystä, saadaan tuulen alle, josta selvittää tehtävän osittain ohjattuna. 3. 

Paikallistamiskyky: näkee heitot, selvittää tehtävät muistikuvan avulla. 4. Riistan/dummyn käsittely: ottaa 

spontaanisti, palauttaa omalla vauhdillaan, pudottelee osan luovutuksissa. 5. Jäljestämiskyky: -. 6. Muut 

ominaisuudet: seuraa hyvin tehtävien välillä. 7. Yleisvaikutelma: rauhallisella tyylillä töitä tekevä koira, 

antaa itsestään innottoman kuvan, herkistyy myös muille hajuille, palkintosijaan vaikuttaa puute riistan 

käsittelyssä ja ohjattavuudessa. 

21.9.2008 TORNIO, Veli-Erkki Haataja 

NOME ALO- 

25.10.2008 SEINÄJOKI KV, Bjarne Sörensen, Norja 

POIS 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

KÄY ERI-1 Mkt trevlig helhet, klassiskt huvud med fint uttryck, ej i bästa pälskondition, bra konstruktion 

fram o. bak, rör sig mkt bra fram o. bak, bra substans o. volym. 

 

n JUHELLUS KINDRED SPIRIT 

FIN32706/04A s. 21.4.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, 

Kempele 

30.8.2008 JUUPAJOKI, Petri Tuominen 

NOU-0 

28.9.2008 POMARKKU, Ari Huttunen 

NOU-0 

 

n JUHELLUS LA CUMPARSITA 

FIN24063/05A s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 

19.7.2008 YLIVIESKA KV, Lucian Doru Pipas, Romania 

AVO ERI-1 PN1 ROP CACIB 

Correct type, good size, nice outline, correct front and rear angulation, good coat. 

17.8.2008 RAAHE, Tapio Sihvonen 

NOU-0 

20.9.2008 TORNIO, Harri Sivén 

NOU-0 
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FIN MVA  

n JUHELLUS LACY FLAME 

FIN24064/05A s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

AVO ERI-2 

Black, acceptable bite, exc. size, type & construction, a bit soft topline, exc. neck, exc. head with good skull 

& stop, good eyes & correct earset, exc. front, deep chest, exc. hindquarters & correct tailset, exc. coat, exc. 

mover. 

18.5.2008 HATTULA, Taisto Virtanen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: miellyttäväkäytöksinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: ui mielellään mutta 

harkitsee veteenmenopaikan. Hyv. 3. Hakuinto: etsii riistaa määrätietoisesti ja hyvällä innolla, vauhti on 

sopiva ja hakutyö kattavaa. Hyv. 4. Noutohalu: ottaa spontaanisti löytämänsä riistat. Hyv. 5. Nouto-ote: 

pehmeä mutta varma ote. Hyv. 6. Palauttaminen: lokki rantaveteen, mutta varikset ohjaajalle kauniisti käteen. 

Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen ja kiinnostunut. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: jäljestää 

hyvin tarttuen kaniin, jonka jättää, avustetaan, tuo pätkän, avustetaan, tuo. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvä yhteistyö. 

Hyv. 10. Yleisvaikutelma: miellyttävän tuntuinen, hyviä taipumuksia omaava noutaja, palauttaa riistat 

kauniisti, joskin kanilla hieman aikailee, hakutyö on mallikasta ja kokonaisuus hyvä. Hyv. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VAL ERI-4 

Strong bitch with plenty of substance and bone, has good length of body, wish she were little shorter in her 

body, sound in movement, exc. coat except a tiny spot on her neck. 

26.-27.7.2008 VILPPULA, Pentti Åman 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: hakualueella löytää kaksi riistaa. 2. Ohjattavuus: saadaan riistalle. 3. 

Paikallistamiskyky: näkee molemmat heitot ja noutaa ne. 4. Riistan/dummyn käsittely: palautukset jäävät 

pahasti kesken ja tuomari joutuu keskeyttämään kokeen, hakualueen riistan piilottaa hakualueelle. 5. 6. Muut 

ominaisuudet: saisi olla paremmin ohjaajan hallinnassa. 7. Yleisvaikutelma: tekee hyvän markkeerauksen, 

niin omiva riistankäsittelyssä, jonka vuoksi koe keskeytetään. 

9.-10.8.2007 VALKEAKOSKI, Erkko Salo 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: karkaa ohjaajan hallinnasta hakualueella, josta ohjaaja käy 

hakemassa, koe keskeytettiin. 3. Paikallistamiskyky: teht. 1 noutaa linnun. 6. Muut ominaisuudet: lähtee 

laukauksesta paikallistamistehtävässä. 7. Yleisvaikutelma: tuomari keskeytti kokeen koiran karatessa 

ohjaajan hallinnasta. 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: hakee kaksi riistaa, jonka jälkeen koira siirtää kaksi riistaa ja tuomari 

keskeyttää kokeen. 2. Ohjattavuus: selvittää tehtävän. 3. Paikallistamiskyky: selvittää tehtävän. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: jättää kaksi noutoa kesken. 7. Yleisvaikutelma: koira tuntuu tietävän tehtävät 

mutta puutteellinen yhteistyö sekä noutojen jättäminen aiheuttaa kokeen keskeyttämisen. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

VAL ERI-1 PN3 VACA 

Utm.. proportioner, bra huvud, käkskada, utm.. front o. bakställ, rör sig mkt trevligt, bra pälskvalitet, men ngt 

kort i locken. 

28.9.2008 POMARKKU, Jyry Tuominen 

NOME ALO-0 

 

FIN MVA  

n JUHELLUS LIKE A MELODY 

FIN24065705B s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

VAL ERI-2 PN4 

Black, correct bite, exc. size, type & construction, correct topline, exc. neck, exc. head with good expression, 
exc. eyes & earset, correct front, exc. chest, hindquarter & tailset, exc. coat, toeing in movement. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA.  POIS 



54 

 

 

 

FIN MVA & S (N)MVA  

n JUHELLUS LITTLE MERMAID 

FIN24067/05A s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

AVO ERI-1 Black, correct bite, exc. size, type & construction, topline could be straighter, exc. neck, exc. 

head with good skull & stop, correct eye colour, exc. front, chest, hindquarters & tailset, exc. coat, exc. 

mover. 

27.4.2008 UUSIKAUPUNKI, Marko Saarni 

MEJÄ AVO-1, 50 p. 

18.5.2008 ORIPÄÄ, Juhani Heikniemi 

MEJÄ AVO-1, 42 p. 

25.5.2008 LAIHIA, Kari Muje 

MEJÄ VOI-0 

7.-8.6.2008 JUUPAJOKI, Petri Tuominen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen ihmisiä ja muita koiria kohtaan. Hyv. 2. Uimahalu: menee 

rauhallisesti veteen, ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: rauhallisella tyylillä kattaa alueen. Hyv. 4. Noutohalu: 

rauhallisesti mutta sitkeydellä löytää riistat. Hyv. 5. Nouto-ote: syvät pehmeät otteet riistoista. Hyv. 6. 

Palauttaminen: lokit rantaveteen, varikset ohjaajalle eteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja 

tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: selvittää jäljen pienellä tuella. Hyv. 9. Yhteistyö: ohjaaja 

voisi olla täsmällisempi lähetyksissä, mutta koira ratkaisee asian edukseen. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: 

rauhallisesti ja päättäväisesti toimiva koira, joka tänään hieman paikkaa ohjaajaansa, selviytyy tänään 

pienellä tuella tehtävistä. Hyv. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VAL ERI 

Exc. coat, moderate sized and angulations, good bone, wish she was not as long in the body, good movement 

with good reach and drive. 

26.-27.7.2008 TURKU elonäyttely, Miklos Levente, Unkari 

VAL EH-2 

Typical bitch, in too good condition, nice, soft back, overbuilt croup, deep chest, in the movement needs 

more drive, in front goes like o, rear crossing. 

 

n JUHELLUS MORE THAN FLAME 

FIN17483/08 s. 22.1.2008 i. Aristocurl's Da Vinci e. Juhellus Kind Of Flame kasv. Päivi Erkko-Koskinen, 

Kempele 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

5-7 KK PEN-3 

Strong bitch with plenty of bone and substance for her age, sweet expression, with balanced angulation in 

front and rear, has a good coat. 

25.10.2008 SEINÄJOKI KV, Bjarne Sörensen, Norja 

JUN ERI-1 PN1 VSP SERT 

Exc. type, feminine head, nice outline, good coat for her age, nice bone & feet, moves well. 

1.11.2008 LAHTI, Eeva Rautala 

JUN ERI-1 PN1 ROP SERT Tyylikäs, erittäin hyväntyyppinen narttu, jolla feminiininen pää, toivoisin 

voimakkaamman alaleuan, tummat silmät ja hyvä ilme, kaunis kaula ja runko, sopusuhtainen luusto ja 

kulmaukset, hyvä hännän kiinnitys ja -asento, liikkuu kauniisti, ikäisekseen melko hyvä karva, hyvä luonne. 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

JUN ERI-1 PN2 VASERT 

Oikein hyvä nuori narttu, hyvä pään pituus, vielä kevyehkö kuono-osa, oikein hyvä kaula ja ylälinja, hyvä 

rungon tilavuus, tasapainoisesti kulm. raajat, joissa hyvä luusto, hyvät sivuliikkeet, kääntää hieman etutassuja 

sisäänpäin, erinomainen turkki. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

JUN ERI-1 PN2 SERT 

Erinomaiset rungon mittasuhteet, sopivan kokoinen narttu, jolla hyvä pään profiili, soikea rintakehä, 

kyynärpäiden tasolle ulottuva, riittävä eturinta, leveä reisi, liikkuu hyvin. ROP-jun. 
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13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN ERI-2 

Feminin, ganska bra proportioner, kunde ha lite mer benhöjd, vackert huvud o. uttryck, utm.. hals, lite ostram 

underlinje, bra steg från sidan, bra päls. 

 

JV-08  

u JUHELLUS MR PAUL HEWSON 

FIN17482/08 s. 22.1.2008 i. Aristocurl's Da Vinci e. Juhellus Kind Of Flame kasv. Päivi Erkko-Koskinen, 

Kempele 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

PEN (5-7 KK) 

POIS 

25.10.2008 SEINÄJOKI KV, Bjarne Sörensen, Norja 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Normaalit kivekset. 9 months, extremely well balanced, good size, lovely head & expression, exc. coat for 

his age, moves with drive, very well presented, a great pleasure seeing this dog. 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt JUN ERI-1 PU1 ROP SERT Normaalit kivekset. Hyvin 

tasapainoinen, oikein hyvät mittasuhteet, hyvä nuoren uroksen pää, hyvin asettuneet, melko kookkaat korvat, 

tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvä rintakehän muoto, seisoo topakasti raajoillaan, hyvät sivuliikkeet, 

saa vielä tiivistyä edestä ja takaa, erinomainen turkki. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

JUN ERI-1 PU2 VASERT 

Normaalit kivekset. Erinomaiset rungon ääriviivat, hyvin kehittynyt runko, hyvä raajaluusto, riittävästi 

nouseva vatsaviiva, tiivis turkki, liikkuu hyvin. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN ERI-1 PU2 SERT JV-08 

Normaalit kivekset. Mkt tilltalande maskulin hund, utm.. huvud, välbalanserade vackra linjer, vackert huvud, 

utm.. front, bra vinklar bak, förträffliga rörelser från sidan, perfekt fram o. lite trång bak, en lovande 

hanhund. Junior vinnare 2008. 

 

u JUHELLUS NICKELSTEEL 

FIN25910/08 s. 8.4.2008 i. Häämörin Rekyyli e. Juhellus Like A Melody kasv. Päivi Erkko-Koskinen, 

Kempele 

6.12.2008 TAMPERE ryhmä, Leila Kärkäs 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Normaalit kivekset. Rauhallisesti esiintyvä, jolla hieman luisu lantio ja melko korkealle kiinnittynyt häntä, 

hyvä pään malli, tummat silmät, vankka runko, niukasti kulm. etuosa, hyvät takaraajojen kulmaukset, hyvin 

kihartuva turkki, jota ei ole näyttelyviimeistelty, liikkeissä voisi olla enemmän ulottuvuutta, miellyttävä 

käytös. 

 

n JUHELLUS NIGHTWISH 

FIN25914/08 s. 8.4.2008 i. Häämörin Rekyyli e. Juhellus Like A Melody kasv. Päivi Erkko-Koskinen, 

Kempele 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

PEN (alle 5 KK) 1 KP PN2-PEN 

Good proportions with plenty of leg for her age, nice movement, good coat for her age, good angulations in 

front and rear and balanced. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

5-7 KK PEN-1 KP VSP 

Very nice elegant puppy 6 months, very sweet, feminine head with super expression, good eyes, ears and 

bite, good neck, a little bit straight front angulation, topline must grow stronger, very good body, beautiful 

bone, feet could be more tighter, good movement for age. Paras narttupentu. 

 

n JUHELLUS NOCTURNE 

FIN25915/08 s. 8.4.2008 i. Häämörin Rekyyli e. Juhellus Like A Melody kasv. Päivi Erkko-Koskinen, 

Kempele 
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13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

PEN (alle 5 KK) 2 

Sweet puppy, has an exc. coat for her age, very good bone and substance, moves nicely, she's a little longer 

than I prefer. 

 

u JUHELLUS NUTMEG 

FIN25912/08 s. 8.4.2008 i. Häämörin Rekyyli e. Juhellus Like A Melody kasv. Päivi Erkko-Koskinen, 

Kempele 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

5-7 KK PEN-2 

Very nice young baby 6 months, good feminine head, lovely expression, good ears, eyes and bite, good neck, 

a bit straight in front, good body for her age, a little bit overbuilt today, coat is coming in, beautiful dark 

liver, good movement for age. 

22.-23.11.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Johan Juslin 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Hyvät rungon ääriviivat ja siihen kuuluvat mittasuhteet, hyvä kaula ja ylälinja, leveä reisi, vahvat käpälät, 

hyvin kehittynyt runko, liikkuu hyvin. 

 

KRINGLAS  

 

u KRINGLAS BARLACH 

FIN18768/04C K0 s. 6.12.2003 i. Heathermead Huxley e. Fanto-Heimen's Bel Air L'Esperance kasv. Åse 

Kavli Jørgensen, Norja 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

AVO EH-2 

Normaalit kivekset. Koko: 70,5 cm. 4-vuotias, voimakasrunk. ja luustoinen uros, jolla hyvät rungon 

mittasuht., voimakaspiirt. urosmain. pää, varsin voim. otsapenger, hyvä purenta, voimak. posket, vahva kaula 

johon toivoisin ripauksen tyyliä, tilava runko ja on tänään hiem. tuhdissa kunnossa, tasap. mutta niuk. kulm., 

hienot vahvat käpälät, kaunis hyvä väri, rungossa hyvä kihara, hyvä luonne, liikk. hyvällä voimalla ja 

askelpit., takaa hieman kapeasti. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

AVO ERI-4 

Normaalit kivekset. Strong dog, upstanding good leg length, has moderate angulation in front and rear, he is 

sound in the move with good reach and drive, coat is in good condition. 

 

KUKKASEN  

 

n KUKKASEN VALLISNERIA 

FIN14116/08 s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, 

Nurmijärvi 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

5-7 KK PEN-2 

Nice bitch, exc. coat for her age, has a pleasing expression, good proportions and good angulation in front 

and rear, the movement is good. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

POIS 

 

u KUKKASEN VEDENHARMAA 

FIN14123/08 s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, 
Nurmijärvi 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

5-7 KK PEN-4 KP 
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Normaalit kivekset. Nice puppy, has an exc. coat, pleasing head and expression, good bone, very balanced 

front and rear, moves nicely, would prefer more level topline. 

20.9.2008 HATTULA, Risto Heikkonen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: menee 

mielellään uimaan. Hyv. 3. Hakuinto: kattaa koko hakualueen itsenäisesti. Hyv. 4. Noutohalu: tarttuu 

lintuihin oma-aloitteisesti. Hyv. 5. Nouto-ote: syvät pehmeät otteet kaikista riistoista. Hyv. 6. Palauttaminen: 

suoraviivaiset palautukset ohjaajalle käteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen, tarkkaavainen. Hyv. 

8. Itseluottamus & aloitekyky: hyvä. Hyv. 9. Yhteistyö: erinomainen. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: hyvässä 

yhteistyössä ohjaajansa kanssa työskentelevä koira, joka selvittää kaikki päivän tehtävät helposti, hyvä 

metsästyskoiran alku. Hyv. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

JUN ERI-2 VASERT 

Normaalit kivekset. Very nice young boy, 9 months with an elegant outline, good masculine head, good eyes, 

ears and bite, good neck, balanced front and hind angulation, good body for his age, exc. bone and feet, very 

good coat, free mover. 

6.12.2008 TAMPERE ryhmä, Leila Kärkäs 

AVO EH-2 

Normaalit kivekset. Keskikokoinen, vielä kesken kehityksen oleva linjakas nuori uros, jolla kaunisilmeinen 

hyvä pää, kauniit silmät, sopiva luusto, tasapainoinen rakenne, hieman luisuutta lantiossa, liikkuu riittävällä 

askelpituudella, mutta voimaa saa tulla lisää, takaliike vielä epävakaa, hyvä karva, miellyttävä iloinen luonne. 

 

u KUKKASEN VESIKIITÄJÄ 

FIN14125/08 s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, 

Nurmijärvi 

20.9.2008 HATTULA, Risto Heikkonen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: varmat 

veteenmenot, ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: kattaa koko alueen hyvällä vauhdilla. Hyv. 4. Noutohalu: 

siirtelee riistoja hakualueella, mutta kuitenkin tuo riistat ohjaajalleen, kanilla tuomari joutuu auttamaan. Hyv. 

5. Nouto-ote: hyvät otteet linnuista ja kanista. Hyv. 6. Palauttaminen: hyvät palautukset ohjaajalle käteen. 

Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: innostunut, tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: hyvä. Hyv. 9. 

Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa oleva nuori koira, 

työskentelee hyvin sekä maalla että vedessä, hieman häiritsevä piirre riistojen siirtely, suorittaa päivän kaikki 

tehtävät hyväksytysti, vaikka kanin ylösotossa olikin pieniä vaikeuksia. Hyv. 

 

n KUKKASEN VESILILJA 

FIN14118/08 s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, 

Nurmijärvi 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

5-7 KK PEN-1 KP PN3-PEN 

Nice bitch, plenty of leg for her age, balanced angulations in front and rear, exc. coat, movement is ok a bit 

high in the rear today. 

23.8.2008 MIKKELI, Kirsi Nieminen 

POIS 

20.9.2008 HATTULA, Risto Heikkonen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja muihin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: nopeat 

veteenmenot, ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: kattaa koko alueen. Hyv. 4. Noutohalu: pientä empimistä 

variksilla, mutta ottaa kuitenkin oma-aloitteisesti. Hyv. 5. Nouto-ote: hyvät otteet linnuista ja kanista. Hyv. 6. 

Palauttaminen: palauttaa ohjaajan läheisyyteen, vaatii pientä hiomista. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: 

rauhallinen, tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: hyvä. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. 

Yleisvaikutelma: rauhallisen varmalla tavalla työskentelevä nuori koira, tekee tosi hyvän vesityön, 

erinomainen myös hakualueella, suorittaa kaikki päivän tehtävät moitteettomasti. Hyv. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

JUN ERI-2 
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9 months, feminine baby, good head, sweet expression, good eyes, ears and bite, good neck and shoulder, a 

bit straight in upper arm, good body for her age, good hind angulation, good bone and feet, young coat of 

good structure, good mover. 

1.11.2008 LAHTI, Eeva Rautala 

JUN ERI-2 PN3 

Hyväntyyppinen narttu, hyvä feminiininen pää, rungon tulee vielä kehittyä, hyvä kaula ja hännän asento, 

riittävä luusto ja kulmaukset, turhan korkea kinner, melko hyvät liikkeet mutta kaipaa vielä harjoittelua, 

karva ok, hyvä luonne, alaleuka voisi olla hieman voimakkaampi. 

15.11.2008 JAALA ryhmä, Raija Tammelin 

JUN ERI-3 

Feminiininen, seistessään kaunis kokonaisuus, oikein hyvät pään linjat, miellyttävä ilme, kaunis ylälinja, 

oikea rintakehän muoto, rintalasta saisi olla pitempi, sopiva luusto ja sopivat kulmaukset, saisi liikkua 

yhdensuuntaisemmin, hyvä askelpituus, kapea takaa, kaunis karva, ylälinja saa tiivistyä. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN ERI-3 

Feminin, bra proportioner o. huvud, goda vinklar fram o. bak, fria rörelser, tillräckligt utvecklad päls. 

 

u KUKKASEN VESIPETO 

FIN14122/08 s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, 

Nurmijärvi 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

5-7 KK PEN- 

Normaalit kivekset. Moderate size puppy, good bone and feet, head and expression good, exc. coat, very 

sound moving both back and around. 

20.9.2008 HATTULA, Risto Heikkonen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin, pientä varauksellisuutta. 

Hyv. 2. Uimahalu: vauhdikkaat veteenmenot. Hyv. 3. Hakuinto: pieniä vaikeuksia saada koira halutulle 

hakualueelle, mutta tekee kuitenkin hyvää hakutyötä. Hyv. 4. Noutohalu: tarttuu lintuihin oma-aloitteisesti ja 

kaniin. Hyv. 5. Nouto-ote: ohjaajan läheisyydessä pientä pallottelua varsinkin variksilla. Hyv. 6. 

Palauttaminen: palauttamisessa pientä toivomisen varaa. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen, 

tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: hyvä. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: 

hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa työskentelevä koira, palautuksissa ainoastaan pieniä puutteita, 

suorittaa kaikki päivän tehtävät hyväksytysti. Hyv. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

JUN EH 

Normaalit kivekset. 9 months young boy, still a real baby, good head, good eyes, ears and bite, good neck, a 

bit straight in front angulation, good hind angulation, good topline, coat of good structure, needs a bit more 

ring training, then probably moves better. 

 

n KUKKASEN VESIPISARA 

FIN14117/08 s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, 

Nurmijärvi 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

PEN EVA 

EVA, koira ontuu. Good type with exc. proportions, plenty of leg of her age with moderate angulation, the 

coat is good, she's limbing her rare leg. 

 

u KUKKASEN VESIPUTOUS 

FIN14121/08 s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, 

Nurmijärvi 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

5-7 KK PEN- 

Normaalit kivekset. He's smaller in the bone and the body than I prefer, and could have more width and 

breadth, very difficult to examine, his proportions are good. 

20.9.2008 HATTULA, Risto Heikkonen 

NOU-0 
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1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: suorittaa 

tehtävän, pieniä hankaluuksia. Hyv. 3. Hakuinto: kattaa koko alueen hyvällä innolla. Hyv. 4. Noutohalu: 

tarttuu lintuihin oma-aloitteisesti. Hyv. 5. Nouto-ote: hyvät otteet. Hyv. 6. Palauttaminen: suoraviivaisemmat 

palautukset olisivat toivottavia. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen, tarkkaavainen. Hyv. 8. 

Itseluottamus & aloitekyky: ei riitä etenemään kanille asti. Hyl. 9. Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. 

Yleisvaikutelma: koira, joka oli hakualueella parhaimmillaan, tekee hyvää itsenäistä hakua, ohjaajan tulisi 

kiinnittää palautuksiin huomiota, koiran itseluottamus ei riitä etenemään kanille asti. Hyl. 

 

u KUKKASEN VESISOTA 

FIN14126/08 s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, 

Nurmijärvi 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 5-7 KK PEN Normaalit kivekset. Exc. coat in very 

good condition in his age, strong bone with nice substance in the body, soft expression, would like to see him 

cleaner in movement and back. 

16.8.2008 KOUVOLA KR, Anna Brankovich, Serbia 

7-9 KK PEN-1 KP ROP-PEN 

Normaalit kivekset. Correct size and front, good bone, nice head in proportion to body, nice muzzle, typical 

topline, good tailset and carriage, well developed chest, good quarters, angulation and movement, good coat, 

colour and temperament. 

15.11.2008 JAALA ryhmä, Raija Tammelin 

JUN EH-1 

Normaalit kivekset. 10 kk, junioriuros, joka tässä vaiheessa vielä hieman kevyt kokonaisuus, oikealinjainen 

pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula, jäntevä selkä, kölirinta, joka ikään nähden riittävän tilava, hieman niukat 

etukulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella mutta takakorkeasti, hieman kinnerahdas takaa, hyvä karva. 

 

u KUKKASEN VETEHINEN 

FIN14120/08 s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, 

Nurmijärvi 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

5-7 KK PEN-2 KP 

Exc. proportions, very nice for his age, strong bone, balanced angulations front and rear, has a pleasing 

expression, he has a possibility of moving well. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN EH 

Normaalit kivekset. Maskulin ännu outvecklad i sin helhet, bra huvud, ngt brant i fronten, rätt hör 

svansföring, bra volym i bröstkorgen, ännu ofärdig päls, svår bedömda barnsliga rörelser. 

 

u KUKKASEN VETTENVALTIAS 

FIN14119/08 s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, 

Nurmijärvi 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

5-7 KK PEN 

Normaalit kivekset. Strong bone and body exc. coat, head is pleasing with a soft expression, balanced 

angulation in front and rear, very good movement is running a little high in back at this time. 

7.9.2008 KANGASALA, Risto Heikkonen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti muihin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: varovaiset 

veteenmenot ja suorittaa tehtävän varmuudella. Hyv. 3. Hakuinto: kattaa hyvällä vauhdilla koko hakualueen. 

Hyv. 4. Noutohalu: tarttuu riistoihin oma-aloitteisesti. Hyv. 5. Nouto-ote: hyvät otteet linnuista. Hyv. 6. 

Palauttaminen: palauttaa ohjaajalle käteen linnut mutta käy piilottamassa kanin palautusvaiheessa. Hyl. 7. 

Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: hyvä. Hyv. 9. 

Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: nuori koira, joka työskentelee hyvällä innolla ja hyvässä 

yhteistyössä ohjaajan kanssa, mutta kanin palautusvaiheessa hukkaa kanin eikä ohjaajan avustuksesta 

huolimatta löydä. Hyl. 
13.9.2008 ALAVUS, Ossi Kähärä 

NOU-1 
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1. Sosiaalinen käyttäytyminen: käyttäytyy siististi ihmisiä ja muita koiria kohtaan. Hyv. 2. Uimahalu: menee 

empimättä veteen, ui hyvin. Hyv. 3. Hakuinto: innokas koko ajan. Hyv. 4. Noutohalu: spontaanit ylösotot, 

yhdellä variksella pientä empimistä. Hyv. 5. Nouto-ote: syvä ja pehmeä. Hyv. 6. Palauttaminen: palauttaa 

hyvin, luovuttaa siististi ohjaajalle käteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 8. 

Itseluottamus & aloitekyky: selvittää jälkitehtävän. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: hyvin 

ohjaajan hallinnassa oleva koira, joka on erittäin riistaintoinen, osoittaa hyviä taipumuksia. Hyv. 

 

KULTEEN KENNEL 

om. Petri & Anne Paavola, Rantsila 

23.2.2008 TUUSNIEMI ryhmä, Elena Ruskovaara 

KAS 1 KP 

Nrot: 484, 486, 487, 488. Ryhmä erinom. tyyppisiä hyvänmallisia ja miellyttävästi käyttäytyviä kiharoita, 

kaikilla erittäin kauniit ulottuvat sivuliikkeet, perusterveet rakenteet ja tyypilliset päät. Onnea kasvattajalle 

haasteellisen rodun parissa! 

 

n KULTEEN ANDROMEDA 

FIN11101/06 s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

AVO EH-2 

Ikäistään nuoremmalta vaikuttava kivasti käyttäytyvä, erinom. lihaskunnossa esitetty, pää voisi olla hiukan 

pidempi ja kuono-osa sekä alaleuka vahvemmat, eritt. kauniit silmät, kaunis ylälinja, runko ja eturinta saavat 

vielä täyttyä, tyypilliset takakulmaukset, tarpeeksi kulmauksia edessä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, 

hiukan leveästi edestä, tarpeeksi pitkä askellus, ok karva, erinom. häntä, esiintyy esimerkillisesti. 

23.2.2008 TUUSNIEMI ryhmä, Elena Ruskovaara 

AVO ERI-1 PN1 VSP SERT 

Erinom. tyyppiä oleva, feminiininen mallikas narttu, hyvä luusto, runko ja kokoon nähden tarpeeksi vahva 

luusto, pää on oikean mallinen, se voisi olla pidempi ja voimakkaampi, niukka eturinta, tarpeeksi voimakkaat 

raajojen kulmaukset, etuliike on hiukan huolimaton, mutta sivuaskeleessa on oikeaa voimaa ja ulottuvuutta, 

ok karva. 

28.3.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

13.4.2008 KAJAANI ryhmä, Leila Kärkäs 

AVO H 

Tyypilt. eritt. hyvä, melko vankka runko, erinom. takaosa, olkavarsi saisi olla viistompi, sopiva luusto mutta 

pää on kokoon nähden liian pieni, pään ylälinjat eivät ole aivan yhtenevät, kevyt alaleuka, kauniit silmät, 

hyvä sivuliike ja yhdensuunt. takaliike, etuliike hieman epävakaa, hyvä karvanlaatu mutta kihara liian avoin, 

miell. luonne ja käytös. 

7.6.2008 RAAHE ryhmä, Markku Santamäki 

AVO EH-1 

Sievä, hyvin narttumainen, pää voisi olla vaikuttavampi, pitkä hyvä kaula, viistot lavat, erinom. olkavarret, 

hieman painunut selkä antikliinipainauman kohdalta, lantio-osan tulisi olla suorempi, hyvä turkki, käyttäytyy 

luottavaisesti. 

20.9.2008 TORNIO, Harri Sivén 

NOU-0 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

AVO H 

Hyvä koko ja mittasuhteet, mutta kovin kevyt pää, saisi olla kauttaaltaan voimakkaampi, hyvä kaula, 

riittävästi kulm. edestä, kokonaisuuteen sopiva runko, normaalit takakulmaukset, saisi olla voimakkaampi 

raajaluusto, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta leveästi ja hieman jäykästi edestä, turkissa paljaita alueita 

kaulan alla ja reisissä, turkki saisi olla pidempää ja kihartua enemmän. 

 

u KULTEEN ASTEROIDI 

FIN11106/06A s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila 
5.1.2008 JANAKKALA, Leena Rantamäki-Lahtinen 

AGI perusrata I, 27. 10,00 p. 

12.1.2008 KIRKKONUMMI, Ritva Herrala 
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AGI perusrata I, 18. 5,00 p. 

3.2.2008 HELSINKI, Johanna Nyberg 

AGI perusrata I, 23. 10,00 p. 

3.2.2008 HELSINKI, Martti Salonen 

AGI hyppyrata I, 27. 5,00 p. 

9.2.2008 RIIHIMÄKI, Harri Huittinen 

AGI perusrata I, 17. 10,00 p. 

9.2.2008 RIIHIMÄKI, Harri Huittinen 

AGI perusrata I - HYL 

1.3.2008 PORVOO, Mia Laamanen 

AGI perusrata, maxi-1 - HYL 

9.3.2008 LIETO, Jarmo Jämsä 

AGI perusrata, maxi-1 11. 5,00 p. 

9.3.2008 LIETO, Jarmo Jämsä 

AGI perusrata, maxi-1 9. 10,00 p. 

30.3.2008 MÄNSÄLÄ, Asko Jokinen 

AGI perusrata, maxi-1 5. 5,00 p. 

12.4.2008 RIIHIMÄKI, Kari Jalonen 

AGI perusrata, maxi-1 27. 15,00 p. 

18.5.2008 LOHJA, Minna Jokisaari 

AGI perusrata, maxi-1 20. 10,00 p. 

18.5.2008 LOHJA, Minna Jokisaari 

AGI perusrata, maxi-1 - HYL 

25.5.2008 JÄRVENPÄÄ, Anders Virtanen 

AGI perusrata, maxi-1 - HYL 

31.5.2008 HELSINKI, L Gibson 

AGI perusrata, maxi-1 25. 10,00 p. 

31.5.2008 HELSINKI, Ritva Herrala 

AGI hyppyrata, maxi-1 - HYL 

1.6.2008 HELSINKI, Anne Tammiksalu 

AGI perusrata, maxi-1 - HYL 

1.6.2008 HELSINKI, L Gibson 

AGI hyppyrata, maxi-1 - HYL 

28.6.2008 VALKEALA, Pentti Åman 

NOME ALO-0 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: saadaan ohjattua riistalle, jonka ottaa kehotuksesta. 3. 

Paikallistamiskyky: markkeeraa tarkasti, ottaa vain kehotuksesta. 4. Riistan/dummyn käsittely: koira ottaa 

riistaa vain kehotuksesta, lisäksi koira ottaa hakuriistan ja lähtee kuljeksimaan se suussa alueelle ja jättää sen. 

7. Yleisvaikutelma: koira ei tänään iskussa, tuomari keskeyttää kokeen puutteellisen riistan käsittelyn vuoksi. 

23.8.2008 JÄRVENPÄÄ, Kati Wala 

AGI perusrata, maxi-1 - HYL 

23.8.2008 JÄRVENPÄÄ, Salme Mujunen 

AGI hyppyrata, maxi-1 11. 10,00 p. 

 

u KULTEEN KOMEETTA 

FIN11103/06C s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

AVO ERI-1 PU2 SERT VACA Normaalit kivekset. Erinom. tyyppiä oleva nuorekas mask. uros, jolla hyvät 

raajat, käpälät voisi olla kootummat, eritt. hyvänmallinen uroksen pää, oikea ilme, sopivasti runkoa ja kauniit 

ylä- ja alalinjat, voimakkaat takakulmaukset ja tarpeeksi edessä kulmauksia, liikkuu erittäin ulottuvalla 

sivuaskeleella, häntä varsin korkea, hyvä karva, esitetään kauniisti. 

23.2.2008 TUUSNIEMI ryhmä, Elena Ruskovaara 

AVO ERI-1 PU1 ROP SERT 
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Normaalit kivekset. Oikeantyyppinen, vahvarunkoinen linjakas uros, hyvä ilme, vahva uroksen pää, jossa 

tarpeeksi pituutta, tyylikäs ylälinja ja hyvät polvikulmaukset, etuosa saa vielä tiivistyä, hiukan korkea-

asentoinen häntä liikkeessä, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa ja hyvällä askelpituudella sivusta, ok karva. 

20.9.2008 TORNIO, Harri Sivén 

NOU-0 

 

n KULTEEN LAVENTELI 

FIN33067/04D s. 19.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind  e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola, Tyrnävä 

1.5.2008 LAUKAA, Pekka Uusimäki 

NOWT AVO-0, 9 p. 

10.5.2008 VALKEALA, Tobina Nyman 

NOWT AVO-0, 35 p. 

28.6.2008 VALKEALA, Raimo Huhtiniemi 

NOME AVO-Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: selvittää tehtävän maalla melko helposti. 3. 

Paikallistamiskyky: selvittää tehtävän maalla helposti. 4. Riistan/dummyn käsittely: pudottelee riistoja ennen 

luovutusta. 6. Muut ominaisuudet: aristelee venettä niin paljon, että ei kykene tehtävän suorittamiseen, 

rauhallinen passissa. 7. Yleisvaikutelma: varsin mukavasti aloittanut koira, jonka koe päättyi ohjaajan 

keskeytykseen vedessä tapahtuneen paikallistamistehtävän aikana. 

29.6.2008 VALKEALA, Markku Bräyschy 

NOME AVO-0 Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: selvittää tehtävän. 3. Paikallistamiskyky: näkee 

pudotukset, saa toisen talteen haulla. 4. Riistan/dummyn käsittely: kieltäytyy hakualueella riistasta. 7. 

Yleisvaikutelma: koesuoritus koiralla keskeytyy riistasta kieltäytymiseen hakualueella, tuomari keskeytti 

kokeen. 

 

n KULTEEN MOERAKI 

FIN-28087/01A s. 15.5.2001 i. Caballus Grand Slam e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola & Reija 

Mustonen, Tyrnävä 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

KÄY EH-2 

Vahva narttu, joka kantaa ylikilonsa hyvin, voimakas runko, kokoon nähden tarpeeksi vahva raajaluusto, 

käpälät voisivat olla kootummat, pää voisi olla elegantimpi ja silmät tummemmat, upeat vahvat leuat, hyvä 

ylälinja ja takakulmaukset, etuosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut, liikkuu kinnerahtaasti takaa ja 

hiukan pyöritellen edestä, oikea askelpituus, ruoka-annosta kannattaa pienentää, hyvä karva. 

 

u KULTEEN OBOE 

FIN31554/07 s. 24.4.2007 i. Yangopark Hi Flyer e. Kulteen Kamomilla kasv. Petri & Anne Paavola, Tyrnävä 

23.2.2008 TUUSNIEMI ryhmä, Elena Ruskovaara 

JUN EH-1 

Rauhallinen, turhan tuhti narttu, raajaluusto saisi olla vahvempi ja pää erityisesti kuonosta täyteläisempi, 

kauniit silmät, kaunis kaula, raajat saisivat olla voimakkaammin kulmautuneet, pentumaiset, hiukan 

huolimattomat liikkeet, sivuaskeleessa on oikea ulottuvuus, ei parhaassa karvassa. 

 

FIN MVA BH HK2 HK3 EK2  

n KULTEEN OKARITO 

FIN28088/01A K0 s. 15.5.2001 i. Caballus Grand Slam e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola & Reija 

Mustonen, Tyrnävä 

20.4.2008 INGÅ, Tiina Heino 

TOKO EVL-1./30p., 2./19p., 3./21p., 6./0p., 7./0p., 10./28p. ohjaaja keskeytti. 

17.5.2008 SIUNTIO, Harri Laisi 

TOKO EVL-2, 253,5 p. 

1. Istuminen ryhmässä 2 min/30 p. 2. Paikalla makaaminen ryhmässä 4 min häirittynä/20 p. 3. Vapaana 

seuraaminen/27 p. 4. Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä/28,5 p. 5. Luoksetulo, 

seisominen ja maahanmeno/32 p. 6. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/0 p. 7. 

Ohjattu noutaminen/30 p. 8. Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten/27 p. 9. Tunnistusnouto/27 p. 10. 

Kauko-ohjaus/32 p. 

29.5.2008 INGÅ, Harri Laisi 
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TOKO EVL- 236,5 p. 

1./0 p. 2./18 p. 3./27 p. 4./30 p. 5./30 p. 6./20 p. 7./24 p. 8./25,5 p. 9./30 p. 10./32 p. 

23.8.2008 ASKOLA, Harri Laisi 

TOKO EVL-1, 272 p. 3. 

1./30 p. 2./20 p. 3./25,5 p. 4./21 p. 5./30 p. 6./40 p. 7./27 p. 8./22,5 p. 9./30 p. 10./26 p. 

31.8.2008 HELSINKI, Harri Laisi 

TOKO EVL-3, 213 p. 

13.9.2008 TURKU, Ilkka Stén 

TOKO EVL- 

1./30p. 2./0p. 3./22,5p. 4./21p. 5./32p. 6./0p. ohjaaja keskeytti. 

21.9.2008 LOHJA, Sirpa Pellikka 

PAJÄ ALO-2 JK1, 258 p. 

9.11.2008 LIETO, Ilkka Stén 

TOKO EVL-2, 232,5 p. 

1./30p. 2./18p. 3./25,5p. 4./24p. 5./28p. 6./0p. 7./18p. 8./27p. 9./30p. 10./32p. 

16.11.2008 POHJA, Kauko Makkonen 

PEHA-R - 

6.12.2008 LOHJA, Maikku Mönkkönen 

PAHA VOI-0, 70 p. 

 

u KULTEEN PICCOLO 

FIN31555/07B K0 s. 24.4.2007 i. Yangopark Hi Flyer e. Kulteen Kamomilla kasv. Petri & Anne Paavola, 

Tyrnävä 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Normaalit kivekset. Reippaasti käyttäytyvä, oikeat mittasuhteet omaava urospentu, jonka tulee vielä 

voimistua ja syventyä rungoltaan, hyvät käpälät, kokoon sopiva luusto, eritt. hyvänmallinen pennun pää, 

tyypillinen ilme, hyvät korvat, seistessä todella kaunis ylälinja, eturinta saa vielä täyttyä, takaliike saisi olla 

ponnekkaampi, oikea askelpituus, hyvä häntä, kaunis karvapeite. 

22.3.2008 ROVANIEMI ryhmä, Saija Juutilainen 

JUN EH-1 

Normaalit kivekset. Koko: 66 cm. 10-kk. mittasuht. hyvä juniori, jolla sopusuht. raajaluusto, kaunisilm. pää, 

hyvä purenta, hyvät pienet korvat ja kaula, riitt. vahva ylälinja, runko vielä kesken kehityksen ja rintakehä 

voisi olla pidempi, seisoo takaraaj. rungon alla, tiiviit käpälät, erinom. karkea karvanlaat. ja kihartuu hyvin, 

erinom. luonne, liikk. reipp. hyvällä askelp. ja askeleella, luonnoll. vielä hieman löysästi, hyvät käpälät. 

13.4.2008 KAJAANI ryhmä, Leila Kärkäs 

JUN EH-1 Normaalit kivekset. Eritt. hyväntyypp. nuori uros, hyvät pään linjat ja mittasuht., hiem. kapea 

kuono, kauniit tummat silmät, hyvä ylälinja, paitsi lantio hiem. luisu, oikea rungon muoto, tasap. kulm., vielä 

hontelo, ihana nuori uros, jolla hyvät raamit, eritt. hyvä karvanlaatu, hyvä pitkä askel, joka saanee voimaa iän 

myötä. 

29.6.2008 HAUKIPUDAS ryhmä, Zoltan Kiss, Unkari 

JUN ERI-1 PU2 SERT 

Normaalit kivekset. 14-months old medium size male, nice proportion of body, kind sweet expression, a little 

blight ears, good neck, nice front, enough ribcage, level topline, nice quarters behind, enough coat, good 

bones and feet, close behind in movement. 

9.7.2008 LOVIISA, Piritta Pärssinen 

TOKO ALO-, 83,5 p. 

1. Luoksepäästävyys/9,5 p. 2. Paikalla makaaminen/0 p. 3. Seuraaminen kytkettynä/0 p. 4. Seuraaminen 

taluttimetta/0 p. 5. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/11p. 6. Luoksetulo/27 p. 7. Seisominen 

seuraamisen yhteydessä/13 p. 8. Estehyppy/16 p. 9. Kokonaisvaikutus/7 p. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN ERI-3 

Normaalit kivekset. Dog of moderate size and moderate angulation, he has an exc. coat, pleasing head and 

expression, would like to see him more strength and angulation in front, has very good side movement and 

hold a nice line in movement. 

19.7.2008 YLIVIESKA KV, Lucian Doru Pipas, Romania 

JUN EH-1 
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Normaalit kivekset. Correct type, correct bite, good head proportions, correct front angulation, good 

underline, the croup is a bit too long and sloping, the hocks are too high, I would like to have firmer stifle, 

good coat. 

1.8.2008 KUOPIO KV, Laurent Pichard, Sveitsi 

JUN ERI-2 PU2 VASERT 

Normaalit kivekset. Proper breed type, 15 months old, good size, needs to get substance, correct head, 

scissors bite, good front, well set ears, ribcage ok for the age, slightly narrow behind, when he moves he 

moves well. 

2.8.2008 KUOPIO KV, Henrik Fryckstrand, Ruotsi 

JUN EH-2 

Normaalit kivekset. Ung hund under utveckling, bra form på huvudet men kunde vara ngt mer maskulint, bra 

uttryck, snygg hals, harmonisk konstruktion, kunde ha mer benstomme, behöver utvecklas in sin bröstkorg, 

skulle önskas en stramare rygg, bra bakställ, rör sig ok, korrekt pälskvalitet. 

21.8.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

5.9.2008 kyynärnivellausunto 0/0 

5.9.2008 lonkkanivellausunto B/B 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

NUO EH-1 

Normaalit kivekset. Nuori uros, jossa ikä vielä näkyy, päässä riittävä pituus mutta saa vielä voimistua, korvat 

voisivat kiinnittyä ylemmäksi, hyvä kaula, riittävästi kulm. raajat, rintakehä saa vielä täyteläistyä, samoin 

runko, erinomaiset tassut, hyvät varpaat, liikkeet, riittävästi kihartuva karva. 

 

n KULTEEN RAKUUNA 

FIN33071/04C K0 s. 19.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind  e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola, 

Tyrnävä 

23.2.2008 TUUSNIEMI ryhmä, Elena Ruskovaara 

KÄY ERI-2 PU3 

Maskul. komea uros, vankka runko, tarpeeksi vankat raajat, hiukan raskaskalloinen, muuten mallikas pää, 

silmät saisivat olla tummemmat, tarpeeksi kulmauksia edessä ja takana, saisi liikkua painokkaammin mutta 

askelpituus on oikea, ok häntä ja karva. 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME VOI- 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: ei lähde ohjaukseen. 3. Paikallistamiskyky: havaitsee molemmat 

riistat mutta noutaessaan pelästyy heittäjiä ja palaa ilman riistaa. 7. Yleisvaikutelma: koiran epäonnistuessa 

paikallistamis- ja ohjaustehtävässä ohjaaja keskeyttää kokeen. 

 

u KULTEEN SAKSOFONI 

FIN31560/07 s. 24.2.2007 i. Yangopark Hi Flyer  e. Kulteen Kamomilla kasv. Petri & Anne Paavola, 

Rantsila 

19.4.2008 KIURUVESI ryhmä, Anita Maljanen 

JUN H 

Normaalit kivekset. Selvän urosleiman omaava juniori, jolla hyvät pään mittasuht. purenta kunnossa, hieman 

turhaa kaulanahkaa, hyvä selkä ja rintakehä riittävän syvä, oikean muotoinen hyvä lantio, hyvä reisi, oik. 

asentoiset raajat, hyvät käpälät, turkki kihara mutta raajoissa ja hännässä turhan pitkiä karvoja, hyvät 

sivuliikkeet myös takaa, moitteeton hyvä luonne. 

 

n KULTEEN TOO MUCH 

FIN35826/03 s. 29.5.2003 i. Curlicue's Rock Me  e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola & Reija 

Mustonen, Tyrnävä 

30.1.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

13.4.2008 KAJAANI ryhmä, Leila Kärkäs 

AVO H 

Hyvät mittasuht., turhan tukevassa kunnossa, runko rullaa liikkeessä, hyvä sivuliike, kovasti pitkät kynnet, 

jotka rapisevat maahan osuessaan, aavistuksen korostuneet posket ja hiem. kevyt kuono-osa, hyvät silmät, 

jotka voisivat olla tummemmat, tasap. raajarakenne, tällä hetkellä ylälinja painuu, melko hyvä karvanlaatu 

mutta kihara saisi olla tiiviimpi, iloinen luonne, laihdutuskuurille, jotta kesällä rantakunnossa. 
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u KULTEEN TRUMPETTI 

FIN31557/07C K0 P0 s. 24.2.2007 i. Yangopark Hi Flyer  e. Kulteen Kamomilla kasv. Petri & Anne 

Paavola, Rantsila 

7.6.2008 RAAHE ryhmä, Markku Santamäki 

JUN EH-2 

Normaalit kivekset. Vielä kehitysvaiheessa oleva, rungon mittasuhteiltaan hyvä, erinomainen ylälinja, pitkät, 

hyvät olkavarret, riittävä rinnan syvyys mutta pyöreys puuttuu, jonkin verran epävarmat ja ahtaat 

takaliikkeet. 

9.7.2008 LOVIISA, Jukka Välitalo 

MEJÄ AVO-0 

Koeselostus: hyvin ohjattu lähtö, mutta aloittaa epävarmasti. Hyvin laajaliikkeistä hakevaa työtä. 

Ensimmäisellä osuudella siitä aiheutuu hukka, samoin toisella ja kolmannella osuudella. Koe keskeytetään ja 

aikaakin oli kulunut runsaasti, ensimmäiseltä kulmalta aloitettiin uudestaan ja toista kulmaa ei kunnolla 

selvittänyt. Harjoitusmielessä jatkettiin kaadolle, mikä kiinnosti. Nuori koira, joka tarvitsee lisää treeniä ja 

malttia. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN EH 

Normaalit kivekset. Moderately sized dog, he is in good coat, would like to see more strength in his head and 

better angulation both front and rear, has a nice outline movement in side but carries his tail too high. 

27.7.2008 LIMINKA, Lea Foundilainen 

MEJÄ AVO-3, 28 p. 

Koeselostus: Ohjattu lähtö. Reippaasti jäljelle. Pena etenee ensimm. osuuden joitakin tarkistuslenkkejä 

tehden. Toisen osuuden alussa Pena vie ohjaajansa sen verran kauas jäljestä, että omin avuin ei takaisin tultu. 

Kolmannellakin osuudella tarkistelua, varsinkin loppuosuudella. Makaukset merkataan selvästi. Ensimm. 

kulma suoraviivaisesti. Toinen kulma ei yrityksistä huolimatta selvinnyt. Tästä hukka. Ennen kaatoa 

haeskelua, mutta Pena tarvitsee vielä hieman varmuutta työhönsä. 

3.8.2008 MUHOS, Martti Hirvonen 

MEJÄ AVO-3, 29 p. 

Koeselostus: Innokkaasti jäljelle. Alkuosa jäljestä melko tarkkaa työskentelyä. Loppuosalla jäljestä paljon 

laajempia ja lyhyempiä tarkistuksia. Toisen osuuden alkupuolella riistanjäljille, josta hukka. Kulmat tarkasti, 

osoittaa makaukset. Jää nuuhkimaan kaatoa. Nuori koira ei vielä pysty täysin itsenäisesti suorittamaan koko 

jälkeä. 

14.10.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

14.10.2008 polvitarkastuslausunto 0/0 

 

LASELAND  

 

n LASELAND BETTY BARCLAY 

LSVKCCR0001/07  s. 25.2.2007 i. Beselfolk Vicont O'Brian e. Duck's Hunter Koira For Bella Mafia kasv. 

Natalia Patkina, Venäjä 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

NUO ERI-2 

Good size bitch with an exc. coat, strong boned with a lot of body, front angulation is exc. however I'd give 

her more in rear, she is lightly longer in the body but has exc. movements in front and rear. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

NUO ERI-1 

Stark o. välutvecklad, kunde vara lite elegantare, bra huvud o. blick, bra hals, vällanskuverad fram, ngt rak 

bak, bra rörelse från sidan, lite bred fram, ngt hög svansföring. 
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LILHOLM'S  

 

u LILHOLM'S BILBO BAGGINS 

FIN35571/04A s. 10.3.2004 i. Caballus Fair Dinkum e. Moselund's Anglia kasv. Kirsten Lilholm, Tanska 

24.3.2008 RUOVESI ryhmä, Jaana Hartus 

AVO EH-2 

Tasapainoinen tiivisrakenteinen uros, joka voisi olla aavistuksen raajakkaampi, voimakaskalloinen pää, jossa 

kuono voisi olla aavistus pidempi, tyylikäs ylälinja, hieman luisu lantio, taka-askel voisi olla voimakkaampi, 

hyvä karvapeite. 

7.6.2008 TOIJALA ryhmä, Jens Martin Hansen, Tanska 

AVO EH-1 

Normaalit kivekset. Well sized, masculine head with not quite parallel lines, correct bite, good neck and 

shoulder a bit increasing topline, too straight knee angulations, could have a little longer body, moves well, 

could have power, good coat condition, nice temper. 

10.7.2008 PARAINEN, Ari Huttunen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen ja innokas noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: menee reippaasti veteen ja 

ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: tutkii määrätietoisesti koko alueen ja vähän ulkopuoleltakin. Hyv. 4. 

Noutohalu: koira ei ala noutaa variksia. Hyl. 5. Nouto-ote: pehmeät otteet. Hyv. 6. Palauttaminen: tuo 

noutamansa ohjaajalle. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: erittäin tarkkaavainen. Hyv. 9. Yhteistyö: 

yhteistyössä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: hieman omapäisen tuntuinen uros, jolla tänään hyvä vesityö. 

Valitettavasti varikset jäävät noutamatta ja tuomari keskeyttää kokeen. Hyl. 

12.10.2008 LAUKAA, Vesa Hietikko 

NOU-0 

6.12.2008 TAMPERE ryhmä, Leila Kärkäs 

AVO H 

Normaalit kivekset. Turhan tukevassa kunnossa oleva uros, jolla kovin vahva kallo. Silmissä hieman 

pyöreyttä ja saisivat olla tummemmat, hyvä pään pituus, niukasti kulmautuneet sekä edestä että takaa, lyhyt 

luisu lantio, liikkuu lyhyellä askeleella, avoin kihara, rauhallinen luonne. 

 

LINDBISKI  

 

u LINDBISKI KALLEKUSTAA 

FIN19209/00C K0 s. 14.3.2000 i. Caballus Jafar-Jafar e. Curlicue's Hot Pepper kasv. Hilkka Lindberg, 

Reisjärvi 

17.5.2008 SUOLAHTI ryhmä, Saija Juutilainen 

VET ERI-1 PU1 ROP SERT ROP-VET 

Normaalit kivekset. 8 v. tilavarunkoinen, hyväluustoinen vanhaherra, joka erinom. kunnossa, 

oikeanmuotoinen uroksen pää, kaunis ilme, hyvin hoidettu purenta, vahva kaula, hyvin kannettu häntä, tiiviit 

käpälät, liikkuu hyvin sivusta, mutta hieman löysin kyynärpäin ja löysästi takaa, hieno karvapeite, joka 

kihartuu hyvin, hyvä karvapeite. 

 

u LINDBISKI NOUTONEUVOS 

FIN19529/08  K0 s. 10.2.2008 i. Curlicue's Vice Player e. Racycurls Fram Til Caballus kasv. Hilkka & Jorma 

Lindberg, Reisjärvi 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

5-7 KK PEN-1 KP ROP-PEN 

Normaalit kivekset. Very nice puppy, strong with exc. bone, pleasing head with soft expression, front and 
rear angulation balanced, moves very well, coat is in exc. condition. PU pentu. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

7-9 KK PEN-2 KP 
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Normaalit kivekset. Very nice, up to size puppy 8 months, beautifull outline, good masculin head and nice 

expression, good bite, ears and eyes, very good neck and shoulder, good forechest, a little bit straight in upper 

arm, good body for age, coat of good texture but still a young coat, exc. bone and feet, good mover for age. 

12.10.2008 KEMIÖ, Joni Höijer 

NOU-0 

6.12.2008 TAMPERE ryhmä, Leila Kärkäs 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Normaalit kivekset. Vahva, hyvässä kehitysvaiheessa oleva uros, jolla hyvänmallinen pää, kauniit tummat 

silmät, hyvä ylälinja, tasapainoinen raajarakenne ja hyvä luusto, hyvä liike, hyvä karvapeite, miellyttävä 

käytös. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN ERI-2 VASERT 

Normaalit kivekset. Trevligt byggd maskulin hanhund, en aningen lång i ryggen, önskar ngt rundare revbens 

sida, bra päls, utm.. rörelser. 

 

LUCKY CURL'S  

 

n LUCKY CURL'S APHRODITE 

DRC-CCR06-0069 s. 13.3.2006 i. Heathermead Huxley  e. Engadin Star's Agamy kasv. Ulrike Bscroder, 

Saksa 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

POIS 

 

n LUCKY CURL'S BEWANDA 

DRC-CCR07-0079 s. 17.4.2007 i. Anatnaq Benwick e. Engadin Star's Agamy kasv. Ulrike Bscroder, Saksa 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

POIS 

 

MAKEMYDAY  

 

u MAKEMYDAY 

FIN54042/05 s. 4.8.2005 i. Curlicue's Masterstroke e. Mudinyoureye kasv. Marina Nylund, Luoma 

17.8.2008 POHJA, Joni Höijer 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallinen. Hyv. 2. Uimahalu: tarvii apuja tehtävän suorittamiseen. Hyv. 3. 

Hakuinto: liikkuu alueella hyvällä vauhdilla kattaen aluetta hyvin. Hyv. 4. Noutohalu: hyvä lokeilla ja 

variksilla sekä kanilla. Hyv. 5. Nouto-ote: hyvä lokeilla, variksilla tiukahko kuitenkaan rikkomatta niitä. Hyv. 

6. Palauttaminen: palauttaa ohjaajan luokse. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv.  8. 

Itseluottamus & aloitekyky: selvittää tehtävän. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvä yhteistyö. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: 

rauhallisesti kokeen aloittanut koira, joka parantaa haun loppua kohti työskentelyään, selvittää jäljen 

itsenäisesti. Hyv. 

 

n MINIMINX 

FIN54046/05  s. 4.8.2005 i. Curlicue's Masterstroke e. Mudinyoureye kasv. Marina Nylund, Luoma 

17.8.2008 POHJA, Joni Höijer 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallinen. Hyv. 2. Uimahalu: käy rannalta heitetyn lokin luona, mutta ei 

suostu palauttamaan sitä ohjaajalle. Hyl. 10. Yleisvaikutelma: koira kieltäytyy heti alussa vesinoudosta, jonka 

vuoksi tuomari keskeyttää. Hyl. 
20.9.2008 HATTULA, Risto Heikkonen 

NOU-0 
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1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: menee 

mielellään veteen. Hyv. 3. Hakuinto: tekee hyvää, laajaa hakua. Hyv. 4. Noutohalu: tarttuu lintuihin oma-

aloitteisesti, ei suostu ottamaan kania avusta huolimatta. Hyl. 5. Nouto-ote: hyvät otteet. Hyv. 6. 

Palauttaminen: nopeat palautukset ohjaajalle käteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen, 

tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: hyvä. Hyv. 9. Yhteistyö: erinomaista. Hyv. 10. 

Yleisvaikutelma: hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa työskentelevä koira, koira työskentelee hyvällä 

tehokkaalla tavalla varsinkin maalla, koira ei suostu tarttumaan jäljen päässä olevaan kaniin. Hyl. 

12.10.2008 KEMIÖ, Petri Tuominen 

NOU-0 

 

n MUDDYFOX 

FIN54044/05  s. 4.8.2005 i. Curlicue's Masterstroke e. Mudinyoureye kasv. Marina Nylund, Luoma 

7.8.2008 POHJA, Joni Höijer 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen. Hyv. 2. Uimahalu: menee veteen, palauttaa lokit. Hyv. 3. 

Hakuinto:liikkuu alueella verkkaisella vauhdilla löytäen riistaa. Hyv. 4. Noutohalu: hyvä lokeilla, kieltäytyy 

variksesta. Hyl. 5. Nouto-ote: pinnallinen. Hyv. 6. Palauttaminen: palauttaa löytämänsä riistat ohjaajalle. 

Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen. Hyv. 9. Yhteistyö: riittävä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: vesityön 

suorittanut koira, jonka kieltäytyminen variksesta johtaa siihen, että tuomari keskeyttää kokeen. Hyl. 

12.10.2008 KEMIÖ, Petri Tuominen 

NOU-1 

 

n MUDINYOUREYE 

FIN23453/02  s. 19.3.2002 i. Toakaha Koru e. Mowinos Ajana kasv. Marina Nylund, Luoma 

20.9.2008 HATTULA, Risto Heikkonen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: nopeat 

veteenmenot, ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: kattaa hyvin aluetta. Hyv. 4. Noutohalu: tarttuu lintuihin oma-

aloitteisesti. Hyv. 5. Nouto-ote: koira piilottaa löytämänsä kauimmaisen variksen ja koe joudutaan 

keskeyttämään. Hyl. 6. Palauttaminen: palauttaa ohjaajalle. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: säikähtää 

laukauksia, muttei menetä toimintakykyään. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: hyvä. Hyv. 9. Yhteistyö: 

hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: hyvällä innolla työn aloittanut koira, joka kuitenkin hakualueella piilottaa 

löytämänsä kauimmaisen variksen. Hyl. 

 

RACYCURLS  

 

KANS & FIN MVA S (n)MVA V-07 BH  

n RACYCURLS FRAM TIL CABALLUS 

FIN41191/03B s. 14.4.2003 i. Caballus Grand Slam e. Racycurls Honey Pie kasv. Helena Forsberg & Heidi 

Birkelund, Ruotsi 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VAL ERI-1 PN2 

A big bitch with plenty of high in leg, strong in bone and plenty of body, good angulation in front and rear, 

she has a good head but I'd prefer darker eye, good reach and drive. 

 

RIPCURL'S  

 

u RIPCURL'S HERCULES 

FIN29343/08 s. 3.4.2007 i. Curlicue's Top Gun e. Ripcurl's Fliza kasv. Monica Svensson, Ruotsi 

5.4.2008 LESTIJÄRVI ryhmä, Lena Danker, Suomi 

JUN H 
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Normaalit kivekset. 1 årig hane, juniorhane som ännu ger ett tunt o. luftigt intryck, tyvärr visas han i alldeles 

för mager condition för dagen, välformat huvud, mörka vackra ögon, korrekt bett, normalt vinklad, ännu mkt 

tunn I förbröstet o. flat I bröstkorgen, bra rygg o. kors, normalt vinklad bak men önskas ett bredare lår, ngt 

hög hals, lagom benstomme men ngt rak i mellanhanden, korrekt pälskvalitet, härligt temperament, rör sig 

med bra steg fr. sidan men trång bak. 

 

SOFTMAPLE  

 

FIN & NO MVA & S (N)MVA  

u SOFTMAPLE CIMRAMIN JORNEYMAN 

FIN27280/04B s. 9.5.2005 i. Dese's Black As Coal e. Softmaple Pheasant Dream kasv. Cathy Lewandowski, 

USA 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

KÄY ERI-1 PU3 VASERT 

Normaalit kivekset. Erinom. tyyppinen, ryhdikäs, kauniisti esitetty uros, hyvä luusto, kootut käpälät, eritt. 

hyvät mittasuhteet rungossa, hiukan syvälle asettuneet silmät mutta silti ilme on kaunis, melko selvät 

otsaluut, kaunis ylälinja, hyvä eturinta, tasapainoinen raajarakenne, liikkuu oikealla askelpituudella 

reippaasti, ok karva. 

13.4.2008 KAJAANI ryhmä, Leila Kärkäs 

KÄY H 

Normaalit kivekset. Keskikokoa pienempi, voisi olla urosmaisempi ja jalompi, hyvät pään linjat, syvälle 

asett. silmät, hiem. lyhyt kallo, vankka runko, hiem. etuasentoiset lavat, lyhyt kaula, hyvä takaosa, hyvä 

yhdensuunt. etu- ja takaliike, sivuliikkeessä saisi olla enemm. ulottuvuutta, hyvänlaat. karvapeite, saisi 

kihartua paremmin, miell. luonne ja esiint. 

26.4.2008 VAASA KV, Siv Sandö, Norja 

KÄY EH-1 

Normaalit kivekset. Mkt god typ, bra könsprägling, vackert huvud och uttryck, välvinklad front, kunde önska 

bättre vinklar bak, bra benstomme, kropp i utm.ärkt kondition, goda rörelser, gott temperament. 

10.5.2008 KOKKOLA, Piritta Pärssinen 

TOKO AVO-2, 150,5 p. 2/3 1. Paikalla makaaminen/28,5 p. 2. Seuraaminen taluttimetta/16 p. 3. 

Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/18 p. 4. Luoksetulo/24 p. 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/0 p. 

6. Noutaminen/16 p. 7. Kauko-ohjaus/28,5 p. 8. Estehyppy/10 p. 9. Kokonaisvaikutus/9,5 p. 

18.5.2008 JOENSUU KV Suvi-Karelia, Zeev Trainin, Israel 

KÄY ERI-1 PU1 ROP SERT CACIB Normaalit kivekset. Well balanced dog with the right coat & colour, 

scissors bite, good topline, well developed chest, well boned, good angulation, nice movement. 

7.6.2008 OULU, Reijo Hagström 

TOKO AVO- 1, 167,5 p. TK2 

8.6.2008 KEMI ryhmä, Lena Danker 

KÄY ERI-1 PU1 ROP SERT FIN MVA 

Normaalit kivekset. 3 v. uros, jolla oikeat mittasuhteet, erinomainen sukupuolileima, hyvät linjat päässä, 

toivoisin tummemmat silmät, oikea purenta, hieman köyhä alaleuka, hyvin asettunut lapa, hieman lyhyt 

olkavarsi, hyvä runko, erinom. luusto, kaunis ylälinja, liikkuu hyvällä askeleella, hieman ahdas takaa, hyvä 

karvanlaatu. 

29.6.2008 HAUKIPUDAS ryhmä, Zoltan Kiss, Unkari 

KÄY ERI-1 PU1 ROP 

Normaalit kivekset. Good size and nice quality, sweet head, enough neck, nice front with a good ribcage, 

good topline, very good coat quality, very good strong bones and compact feet, moves free. 

12.7.2008 OULU KV, Janiki Steinbock, Israel 

KÄY ERI-1 PU2 CACIB 

Normaalit kivekset. Hyvän kokoinen, hyvärakenteinen uros, jolla kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, ylälinja, 

häntä, hyvä eturinta ja rintakehä, hyvin kulmautunut ja vahvat luut, korvat voisi olla hieman pienemmät. 

13.7.2008 OULU KR, Kurt Nilsson, Ruotsi 
KÄY ERI-1 PU2 

Normaalit kivekset. Utm.. huvud o. uttryck, utm.ärkt hals, utm.. rygglinje, utm.. bröstparti, utm.. vinklar, 

mycket goda rörelser, god päls. 
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3.8.2008 KUOPIO KV, Douglas A Johnson, USA 

KÄY H 

Normaalit kivekset. A finer dog, slightly off on proportion, patterned, lacking coat today, tail carriage poor, 

up & over back, reasonable in head & front. 

23.8.2008 HAUKIPUDAS, Jyrki Heino 

VEPE SOVE-0 

1. Uinti: aika 1,03. 25 p. 2. Esineen vienti: aika 1,20. 0 p. 3. Veneen nouto: aika 2,00. 25 p. 4. Hukkuvan 

pelastaminen: aika 4,31, - p. Pisteet yhteensä: 50. Selitys: kohta 2. ylimääräiset käskyt -25 p. 3. ohjeajan 

ylitys. Soveltuvuuskoe hylätty. 

 

SPRINGCURL  

 

IRL & N MVA CELTICV-07  

n SPRINGCURL KEEPTHEFAITH 

FIN25572/01B s. 16.1.2001 i. Darelyn Double Dutch e. Gladrags Keepmeinmind kasv. Lyn ja Ian Hunter, 

UK 

6.1.2008 KAJAANI KV, Elena Ruskovaara 

AVO EH-1 

Eritt. tasapainoisesti rakentunut oikean mallinen narttu, joka ei tänään ollenkaan näyttelykunnossa karvansa 

puolesta, tasapainoinen raajarakenne, hyvä luusto, sopivasti runkoa, kauniit pienet korvat, hyvä ilme, kaunis 

nartun pää kokonaisuudessaan, hyvä eturinta, varma-asentoiset raajat, esimerkillinen liikkuja, hyvä häntä, 

mukava käytös ja esiintyminen, nisät roikkuvat ja karvapeite on "vaiheessa", kunto määrää palkintosijan. 

13.6.2008 ROVANIEMI, Veli-Erkki Haataja 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: ok. 2. Uimahalu: oma hienostunut tapa. 3. Hakuinto: liikkuu alueella. 4. 

Noutohalu: ottaa spontaanisti. 5. Nouto-ote: murskaa varikset.10. Yleisvaikutelma: koira, joka tietää tehtävät, 

mutta hylätään riistan käsittelyn vuoksi. 

3.8.2008 KUOPIO KV, Douglas A Johnson, USA 

VAL EH-1 

This bitch has good coat but is soft texture, she's shorter on leg than desired, balanced in angulations, very 

good front & depth, lacking underjaw & fill to muzzle. 

9.8.2008 TORNIO KV, Joao Filipe Lisboa, Portugali 

VAL ERI-2 PN2 CACIB 

Exc. female, very correct in the type of head & general structure, correct mouth, eyes & ears, exc. strong 

neck, good shoulders, the topline is not her best point, correct tail, exc. ribcage & deep chest, good mover, 

correct coat. 

 

FIN & N MVA JV-06  

n SPRINGCURL PERSUASION 

FIN25954/06B s. 29.9.2005 i. Kelsmere Kopyright e. Springcurl Keepthefaith kasv. Lyn ja Ian Hunter, UK 

19.1.2008 ALAVUS ryhmä, Paavo Mattila 

KÄY ERI-1 PN2 

Kaunis sopusuht. narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvänmallinen pää, kaunis kaula, hieman suora edestä, 

hyvä runko ja takaosa, hyvä karva ja liikkeet. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

VAL ERI 

A bitch of good size, I like her body proportions, she's balanced in angulations in front and rear, strong in 

bone with plenty of body, has good reach and drive, could be a little stronger in rear when moves, despite the 

shading on her coat it's exc. quality. 

24.-25.5.2008 OULUN ymp., Antti Nurmi 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: löytää kaksi lähintä riistaa ennen kokeen keskeyttämistä 

riistankäsittelyongelmiin. 2. Ohjattavuus: on periaatteessa ohjattavissa, mutta ei mielellään mene vesialueelle. 

3. Paikallistamiskyky: noutaa molemmat linnut mutta tarvii lukuisia kehotuksia (vesi). 4. Riistan/dummyn 
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käsittely: koira stressaantuu vesiohjauksessa, murskaa tavin, noutaa muut riistat hyvällä otteella. 6. Muut 

ominaisuudet: ei mene itsenäisesti uimaan. 7. Yleisvaikutelma: miellyttävänoloinen ja yhteistyöhaluinen 

koira, jonka suorituksen pilaa vesityöhaluttomuus, stressi purkautuu huonoon riistankäsittelyyn ja koe 

keskeytetään. Tuomari keskeytti kokeen. 

2.8.2008 KAJAANI, Lauri Ojala ja Jari keinänen 

LTE 110 p. 

1. Toimintakyky: kohtuullinen +1 (15 p.) 2. Terävyys: pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (1 p.) 3. 

Puolustushalu: pieni +1 (1 p.) 4. Taisteluhalu: pieni -1 (-10 p.) 5.Hermorakenne: hieman rauhaton +1 (+35 p.) 

6. Temperamentti: kohtuullisen vilkas +2 (+30 p.) 7. Kovuus: hieman pehmeä +1(8 p.) 8. Luoksepäästävyys: 

luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen +2a (+30 p.) Laukauspelottomuus: laukausvarma+++. 

17.12.2008 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. 

 

TIKRULAN  

 

u TIKRULAN TAITAVA TAAVI 

FIN53186/07 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo 

24.-25.5.2008 OULUN ymp., Vesa Turunen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myöteisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: hakee 

rannalta heitetyn, mutta ei suostu lähtemään veneestä heitetylle lokille. Hyl. 4. Noutohalu: lokeilla riittävä. 

Hyv. 5. Nouto-ote: pinnallinen lokilla. Hyv. 6. Palauttaminen: ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7. Reagointi 

laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 9. Yhteistyö: vesityössä hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: mukavan 

rauhallinen nuori uros, jonka puutteet uimataidossa johtavat kokeen keskeyttämiseen. Hyl. 

10.7.2008 PARAINEN, Ari Huttunen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisiin. Hyv. 2. Uimahalu: menee oma-aloitteisesti 

veteen ja ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: koira ei ala tehdä hakua. Hyl. 4. Noutohalu: noutaa löytämänsä 

riistat. Hyv. 5. Nouto-ote: pehmeät otteet. Hyl. 6. Palauttaminen: tuo noutamansa riistat ohjaajalle. Hyv. 7. 

Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 9. Yhteistyö: yhteistyössä. Hyv. 10. 

Yleisvaikutelma: mukavan tuntuinen nuori uros, jolla hyvä vesityö. Valitettavasti tänään hakutehtävässä 

koira ihmettelee vääriä asioita ja koe joudutaan keskeyttämään. Hyl. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN EH 

Normaalit kivekset. Has good length of leg and coat is in exc. condition, angulation is front and rear very 

moderate, I'd like to see more, specially more width in high corner, his side movement is very good but he is 

a bit longer in body than I prefer. 

 

n TIKRULAN TAITO TITTA 

FIN53196/07 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo 

7.6.2008 PIEKSÄMÄKI KR, Raija Tammelin 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Feminiininen, hyvät mittasuhteet, oikein hyvä tyyppi, oikealinjainen pää, kaunis ylälinja, erinomainen 

rintakehä, sopiva luusto, hyvät kulmaukset, hyvät sivuliikkeet, kinnerahdas takaa, hyvä karva, reipas luonne. 

12.7.2008 OULU KV, Janiki Steinbock, Israel 

JUN ERI-2 PN2 VASERT 

Hyvä pää, ilme ja korvien asento, hyvä kaula, ylälinja, rintakehä, häntä, hyvät takakulmat, etukulmat saisi 

olla paremmat ja seistessä kääntää etutassut sisään, liikkuu hyvin. 

 

n TIKRULAN TEKEVÄ TERTTU 

FIN53197/07 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo 

2.8.2008 KUOPIO KV, Henrik Fryckstrand, Ruotsi 

JUN EH-2 
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Söt junior, som behöver tid för att komma till sin rätt, bra huvud, fin hals, knapp vinklat fram, passande 

benstomme, tillrkt. utväcklad bröstkorg, borde ha en stramare rygg, ok vinklar, kunde lära sig effektivare o. 

bredare bak, ej i bäste päls. 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

JUN H 

Mittasuhteiltaan hyvä, päässä riittävä pituus ja hyvät linjat, korvat saisivat olla pienemmät ja kiinnittyä 

ylemmäksi, hyvä kaula, vielä kovin litteä runko, niukasti kulm. edestä, sopivasti takaa, hyvät sivuliikkeet, 

puutteellisesta rungosta johtuen vielä kovin löysät etuliikkeet, voisi olla tiiviimpi selkälinja, turkissa ei tänään 

riitävästi kiharuutta. 

 

u TIKRULAN TERÄVÄ TERHO 

FIN53188/07 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN EH 

Normaalit kivekset. Young dog in exc. coat, he's moderate in size and a little longer in body than I prefer, 

would like him to have a bit more leg, has a pleasing head and expression, moves nicely in the side but a bit 

high in rear. 

 

u TIKRULAN TOIMIVA TOUKO 

FIN53191/07 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo 

10.-11.5.2008 RAUMA KR, Christian Stavarache, Romania 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Normaalit kivekset. In type good size, scissors bite, good head, backline little let down, square body, legs 

with good bones, forefeet little turned outside ans spleshed, good movement, coat, temperament. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN EH 

Normaalit kivekset. Strong dog with exc. body and bone, like his head very much, has a pleasing expression, 

his coat is in the exc. condition, he is a little longer in body and runs a little high in rear in move. 

20.9.2008 HYVINKÄÄ ryhmä, Saija Juutilainen 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

1 v. tyylikäs, kaunislinjainen jun. jolla on kaunis ilm. uroksen pää, hyvät korvat, purenta, runsaat huulet, 

kaunis kaula, ylälinja, vahvat käpälät, ikäis. erinom. eturinta, syvä väri, hyvin kihartuva karva, kaunis 

vaivaton sivuask. vielä löysä edestä, runko saa tiivistyä. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

JUN ERI-3 

Normaalit kivekset. Very nice young boy 1 year, good masculine head, a bit too much lips, good eyes, ears 

and bite, good neck, good front and hind angulation, needs time to body up a bit more, coat of good structure, 

good bone and feet, moves ok. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN EH-4 

Normaalit kivekset. Trevlig maskulin hund ännu mkt ofärdig, bra huvud med lösa läppar, rätt djupt satta 

ögon, utm.. hals o. förbröst, kunde vara ngt kortare i länden, ännu ej färdig i pälskvalite, bra steg, ngt lösa 

tassar. 

 

u TIKRULAN TOMERA TOIVO 

FIN53184/07 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo 

17.5.2008 JOENSUU KR, Paula Rekiranta 

PEN 1 KP VSP-PEN 

Normaalit kivekset. Eritt. hyvän tyyppinen urospentu, vielä kapea ja takaluisu kallo, hyvät korvat, hyvä kaula 

ja ylälinja, samoin eturinta, hyvä rintakehän syvyys, hyvät takakulmaukset, kinner voisi olla matalampi, 

hieman pitkä lanneosa, tiivis turkki, liikkuu hyvin sivulta, takaa vielä epävakaasti. 

1.8.2008 KUOPIO KV, Laurent Pichard, Sveitsi 

JUN ERI-1 PU1 VSP SERT 

Very stylish, 9 months old, exc. head, long neck, exc. shoulders, typical coat texture, well angulated behind, 

could carry a stronger topline, very playful. 

2.8.2008 KUOPIO KV, Henrik Fryckstrand, Ruotsi 

JUN EH-1 
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Normaalit kivekset. Mask. huvud, bra uttryck, fin hals, knappt vinklat fram, passande benstomme, behöver 

utväcklas i sin bröstkorg, litet lång i länden, ej korrekt överlinje, bra bak, kunde ha effektivare rörelser, bra 

pälskvalitet, men inte i bäste pälskondition. 

3.8.2008 KUOPIO KV, Douglas A Johnson, USA 

JUN EH-2 

Normaalit kivekset. This dog is well up on leg, but slightly longer in body than ideal, straight in shoulder, not 

enough width to backskull, loose on the move. 

 

n TIKRULAN TOUHU TIINA 

FIN53193/07 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

JUN EH 

Medium size with an exc. coat, lovely head and expression with moderate angels in front and rear, wish she 

had a little more leg, has good movement but a little high in rear. 

2.11.2008 KAJAANI ryhmä, Tuula Pratt 

JUN EH-2 

Kaunispiirteinen, hyvä kaula, pitäisi olla voimakkaammin edestä, erityisesti olkavarsi, ikään nähden hyvä 

runko, erinomainen raajaluusto, riittävästi kulmautunut takaa, oikein hyvät sivuliikkeet ja askeleessa hyvä 

ulottuvuus, etuliikkeessä kovin löysät kyynärpäät, vielä pehmeä selkälinja, erinomaisesti kihartuva turkki. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN EH-4 

Feminin, ngt lång, trevligt huvud, lite ostram överlinje, bra bröstkorg, ngt armbågs vid o. intår fram, ej i bästa 

pälskondition, en lovande generöst byggd tik som ej är färdigt utvecklad. 

 

u TIKRULAN TULINEN TUURE 

FIN53192/07 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

POIS 

 

u TIKRULAN TÖPINÄ TANE 

FIN53187/07 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

POIS 

 

VILSAN'S  

 

FIN & N KVA KANS & FIN & N & S MVA  

u VILSAN'S NORDANVIND 

FIN15671/02C s. 10.10.2001 i. Curlicue's Hot Choice e. Ringlets Conquering Gale kasv. Karin Sköld, Ruotsi 

31.5.2008 MUHOS, Raija Viidanoja 

NOME VOI-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: aloittaa hiukan epävarmasti, haun käynnistyttyä tekee tehokasta työtä, 

ohjaajalla vaikeuksia saada oikealle alueelle, tuo 3/4. 2. Ohjattavuus: selvittää maaohjauksen, samoin myös 

vesiohjauksen, joskin voisi edetä suoraviivaisemmin 3. Paikallistamiskyky: näkee molemmat pudotukset, ei 

keskity täysin tehtävään, unohtaa ensimmäisen. 4. Riistan/dummyn käsittely: hyvät otteet ja luovutukset. 6. 

Muut ominaisuudet: rauhallinen, tarkkaavainen ammuttaessa. 7. Yleisvaikutelma: koira työskentelee 

rauhallisella tyylillä, kestävä työskentelijä, yhteistyö toimii ohjaajan kanssa, koira selvittää kokeen mukavasti 

kuitenkin unohtaen totaalisesti toisen markkeerauksen, mikä vaikuttaa palkintoon. 

1.6.2008 MUHOS, Veli-Erkki Haataja 

NOME VOI-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tasavauhtinen haku. 2. Ohjattavuus: hyvin ohjattavissa. 3. 
Paikallistamiskyky: toinen tehtävä itsenäisesti, toinen ohjaajan avustuksella. 4. Riistan/dummyn käsittely: 

hyvä. 7. Yleisvaikutelma: tasainen ja varma työskentelijä, jonka muisti hieman petti paikallistamistehtävässä. 
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10.8.2008 ROVANIEMI, Veli-Erkki Haataja 

NOME VOI-2 

16.-17.8.2008 RANTSILA Kiharamestaruus, Veli-Erkki Haataja 

NOME VOI-1, Kiharamestari 2008 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: hyvä ja tehokas. 2. Ohjattavuus: vesiohjauksessa toimii hyvin, joskin 

äänenkäyttö voisi olla hillitympää, maaohjaus ok. 3. Paikallistamiskyky: selvittää tehtävät hienosti. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: spontaani, hyvät luovutukset. 7. Yleisvaikutelma: tänään erinomaista työtä 

suorittanut koira, ohjaajan ja koiran otteet rutinoituneita. 

31.8.2008 IITTI, Reine Hansson 

NOME VOI-0 

7.9.2008 OULUNSALO, Veijo Honka 

NOME VOI-1 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tekee erinomaista ja tehokasta hakua kattaen koko alueen. 2. Ohjattavuus: 

koira ottaa hyvin ohjausta ja selvittää tehtävän. 3. Paikallistamiskyky: erinomaisesti suorittaa tehtävän. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: spont. ylösotot, reippaat palautukset, hyvät luovutukset. 7. Yleisvaikutelma: 

erinomainen metsästyskoira, joka on tehokas kaikissa tehtävissä. 

19.10.2008 HAUHO, Pekka Uusimäki 

NOWT VOI-3, 43 p. 

 

u VILSAN'S UNIK 

FIN14463/07B s. 14.4.2006 i. Toakaha Wairua Pakari Nui e. Ringlet's Conquering Gale kasv. Karin Sköld, 

Ruotsi 

24.-25.5.2008 OULUN ymp., Vesa Turunen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: hieman kiihkeä uros. Hyv. 2. Uimahalu: hyppää veteen ja ui mielellään. Hyv. 

4. Noutohalu: ottaa riista oma-aloitteisesti. Hyv. 5. Nouto-ote: rikkoo hakualueella 2 ensimäistä riistaa. Hyl. 

7. Reagointi laukaukseen: kiihottuu huomattavasti. Hyv. 9. Yhteistyö: kiihottuu huomattavasti. Hyv. 10. 

Yleisvaikutelma: vilkas koira, joka kiihottuu hakualueella ammutusta laukauksesta siinä määrin, että rikkoo 

riistan, joka johtaa kokeen keskeyttämiseen. 

 

VIMPULAN KENNEL 

om. Paula Käsnänen-Koivuporras, Laihia 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

POIS 

 

FIN MVA V-08  

n VIMPULAN AAMU AURINKO 

FIN49002/06A K0 s. 14.9.2006 i. Caballus Oscar e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-

Koivuporras, Laihia 

19.1.2008 ALAVUS ryhmä, Paavo Mattila 

JUN ERI-1PN3 SERT Erinom. narttu, kaunis pää ja ilme, erinom. kaula, sopusuht. hyvä runko, hyvä ylälinja, 

hyväasent. raajat, eritt. hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

JUN ERI-1 PN1 VSP SERT 

Black, correct bite, exc. size & construction with good substance, exc. topline, exc. neck, exc. head with good 

skull & correct stop, very good eyes, exc. earset when she wants ( a bit shy in the ring), exc. front & chest, 

exc. hindquarters & tailset, exc. coat quality, exc. mover. 

16.3.2008 TAMPERE KV, Richard Beauchamp, USA 

NUO ERI-1 PU3 SERT 

Good type over all, exc. coat, proper curl, good proportion, exc. bone & substance, well laid back shoulder, 

nicely angulated behind, correct length of tail, well curled, good strenght of forepace, good expression. 

23.3.2008 LAPPEENRANTA KV, Esko Nummijärvi 

NUO ERI-1 PU1 ROP SERT CACIB 
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Rotutyypiltään erinomainen, kaunis pää, pitkä hyvä kaula, hyvä selkä & lantio lyhyt, lyhyt häntä, 

erinomainen rintakehä, rakenne kauttaaltaan hyvä, hyvä pieni kihara. 

5.4.2008 LESTIJÄRVI ryhmä, Lena Danker, Suomi 

NUO ERI-1 PN1 ROP SERT 

1,5 årig tik av utm.. typ, storlek o. proportioner, utm.. köspragel, vackra linjer I huvudet, korrekt bett, vackra 

ögon, korrekt topline, utm.. vinklar runtom, bra ben o. tassar, välformad bröstkorg, väl kroppad men bör bli 

ngt stramare i muskulaturen, rör sig med korrekta steg från alla håll, trevligt temperament. 

26.4.2008 VAASA KV, Siv Sandö, Norja 

NUO EH-2 

Mycket god typ och könsprägling, fin storlek, välskuret huvud, trevligt uttryck, kunde haft ädlare hals och 

tiken kunde varit stramare i kroppen, tillräckligt vinklat bakparti, utm.. päls, goda rörelser men rullar en del 

under rörelser, utm.. temperament. 

25.5.2008 LAIHIA, Jarmo Nummijärvi 

MEJÄ AVO-2 

Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06 p) 4 p. b) jäljestämisvarmuus (0-12 p) 7 p. c) 

työskentelyn etenevyys (0-10 p) 7 p. d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä 

tiedottaminen/kaadolla haukkuminen (0-14 p) 9 p. e) käyttäytyminen kaadolla (0-03 p) 3 p. f) 

yleisvaikutelma (0-05 p) 3 p. Pisteet yhteensä: 33. Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: alkumakaus 

osoitetaan, tästä lähti maavainuinen jälkityöskentely. 1. osuus hyvävauhtista jälkityötä, makaus ohi, kulma 

oikaisten. 2. osuuden puolivälissä suo, jossa Aamulla vaikeuksia edetä, lopulta matka jatkuu, kulma 

oikaisten, makaus ohi. 3. osuuden alkumatka hyvää maavainuista jäljestystä, osuuden loppuosassa Aamu 

poistuu jäljeltä määrätietoisesti pois. Tuomitaan hukkaan. Palautuksen jälkeen mallikkaasti kaadolle, joka 

noudetaan ohjaajalle. 

29.5.2008 NÄRPIÖ, Petri Tammisto 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: maltillinen, miellyttävä koira. Hyv. 2. Uimahalu: hyvä uimahalu, mutta 

kauimmat lokit jäävät noutamatta. Hyv. 3. Hakuinto: -. Hyl. 4. Noutohalu: ei tänään riitä veneestä heitetyille. 

Hyl. 5. Nouto-ote: nähdyn perusteella hyvä. Hyv. 6. Palauttaminen: vedestä ok. Hyv. 7. Reagointi 

laukaukseen: ok. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: puutteellinen itseluottamus pidemmältä heitetyn lokin 

noutoon ei tänään riitä. Hyl. 9. Yhteistyö: riittävä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: hyvä uimahalu, joskin lokit 

jäävät noutamatta ja koe keskeytetään. Hyl. 

8.6.2008 TUURI KR, Kirsi Nieminen 

NUO ERI-1 PN1 VSP SERT 

Erinom. tyyppiä oleva ja mittasuht. oikea narttu, hyvä pää, hieman alaskiinn. korvat, erinom. ylälinja, hyvä 

eturinta ja syvä rintakehä, hyvä raajaluusto, erinom. kulmaukset, hyvä karvapeite, kauniit liikkeet, esitetään 

hyvin. liikkuu hyvin. 

29.6.2008 JURVA ryhmä, Esko Nummijärvi 

NUO ERI-1 PN1 ROP SERT 

Koko: 62 cm. Rotutyypiltään erinomainen, keskikokoa pienempi, vähän lyhyt pää mutta sopii koiran 

kokonaisuuteen, kaula voisi olla vähän pidempi, hyvä selkä, lantio ja häntä, riittävä rintakehä, kulmaukset 

saisivat olla vähän suuremmat, erinomainen tiukka kihara. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

POIS 

19.7.2008 NÄRPIÖ, Ari-Pekka Fontell 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: mukava, sosiaalinen koira. Hyv. 2. Uimahalu: menee reippaasti veteen ja 

suorittaa tehtävät. Hyv. 3. Hakuinto: koira tekee sitkeästi työtä alueella, kattaen alueen hyvin. Hyv. 4. 

Noutohalu: ottaa riistat empimättä. Hyv. 5. Nouto-ote: hieman pinnallinen. Hyv. 6. Palauttaminen: ohjaajalle. 

Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: koiralla 

hyvät ominaisuudet, selvittää jäljen. Hyv. 9. Yhteistyö: saumaton. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: hyvillä 

metsästysvieteillä varustettu narttu, joka selviää kokeesta hienosti. Hyv. 

16.8.2008 LAPUA ryhmä, Elena Ruskovaara 

NUO ERI-1 PN1 ROP SERT 

Mukavasti käyttäytyvä, oikeanmallinen narttu, joka ei nyt parhaassa karvassa, sopiva luusto, erinomaiset 

korvat, kaunis ilme, mutta silmät voisivat olla tummemmat, tähän ikään sopiva runko, pää voisi olla 
kuivempi kallosta, mallikas, terve liikkuja, hyvin miellyttävä käytös. 

30.8.2008 KIHNIÖ ryhmä, Hannele Jokisilta 
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NUO ERI-1 PN1 ROP SERT 

Erinomainen tyyppi, erinom. pään sivuprofiili mutta kuono-osa saa täyttyä iän myötä ja ilme saisi olla 

parempi, hyvä kaula ja selkälinja, riitt. kulmautunut edestä ja takaa, keskivahva luusto, hyvä runko, hyvä 

karva, erinom. luonne, liikkeet saa tiivistyä iän myötä. 

25.10.2008 SEINÄJOKI KV, Bjarne Sörensen, Norja 

KÄY ERI-1 PN2 VASERT CACIB 

Exc. type, good body, exc. coat, feet needs to tighten up, a bit out of weight. 

13.-14.12.2008 HELSINKI KV Voittaja-08, Göran Bodegård, Ruotsi 

AVO ERI-1 PN1 ROP SERT CACIB FIN MVA V-08 

Välbyggd, välutvecklad trevlig tik, bra huvud, utm.. hals, front o. förbröst, önskar ngt skarmare(?) läppar, 

utm.. bakställ, rör sig bra, utm.. päls. Vinnare-2008. 

 

u VIMPULAN AHKERA AARRE 

FIN49006/06C s. 14.9.2006 i. Caballus Oscar e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras, 

Laihia 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

POIS 

3.5.2008 KOSKI TL ryhmä, Arja Koskelo 

NUO EH-1 

Hyvin kaunispäinen, linjakas nuori uros, jolla erinomainen runko ja tasapainoiset kulmaukset, hieman ohut 

reisi ja kiharat saisivat olla selvemmät, kaipaa kehätottumusta, erinomainen liikunta, tarvitsee aikaa, näyttävä 

kokonaisuus. 

17.5.2008 LAITILA ryhmä, Markku Santamäki 

NUO ERI-1 PU1 ROP SERT 

Normaalit kivekset. Kookas mittasuht. ja linj. hyvä, hyvä pää, vahva luusto, ikäisekseen hyvä rintakehä, 

turkki ei parhaassa kunnossa, reipas liikkuja ja iloinen kaveri, kaipaa kuitenkin harjoitusta. 

14.6.2008 NÄRPIÖ ryhmä, Markku Santamäki 

NUO ERI-1 PU1 ROP SERT 

Normaalit kivekset. Kauttaaltaan hyvin rakentunut, vahva hyvä uroksen pää, sopusuhtainen luusto, hyvä 

rintakehä, jonka tulee vielä kehittyä, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, hyvä turkki, avoin iloinen, 

luottavainen. 

15.6.2008 RAISIO ryhmä, Joao Vieira Lisboa, Portugali 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Normaalit kivekset. Exc. masculine head, correct mouth, well placed dark eyes, correct ears, well built, good 

size, strong neck, good shoulders, almost correct topline, exc. ribcage, good chest, good mover, needs better 

handler, correct coat. 

 

u VIMPULAN ATLEETTI ARTTU 

FIN49005/06 s. 14.9.2006 i. Caballus Oscar e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras, 

Laihia 

30.5.2008 HIRVENSALMI, Raimo Huhtiniemi 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen. Hyv. 2. Uimahalu: ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: riittävä. 

Hyv.  4. Noutohalu: epäröi variksella. Hyv.  5. Nouto-ote: rikkoo noutamansa variksen. Hyl.  6. 

Palauttaminen: ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen. Hyv. 8. Itseluottamus & 

aloitekyky: riittävä. Hyv. 9. Yhteistyö: riittävä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: työskentelyhaluisen oloinen koira, 

joka käsittelee variksia liian voimakkaalla otteella tänään. Hyl. 

 

u VIMPULAN AVULIAS ARMAS 

FIN49007/06B s. 14.9.2006 i. Caballus Oscar e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras, 

Laihia 

25.10.2008 SEINÄJOKI KV, Bjarne Sörensen, Norja 

AVO EH-2 Normaalit kivekset. Very good masculine head, nice neck, exc coat, good bone, feet needs to 

tighten, goose rump, needs more action in hind quarters. 
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u VIMPULAN LENTÄVÄ LENNART 

FIN32566/04, 13.6.2004 i. Racycurls Cozmo e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras, 

Laihia 

21.6.2008 ROVANIEMI KV, Kirsi Nieminen 

AVO EH-2 

Normaalit kivekset. Erittäin hyvätyyppinen uros, hieman taakse laskeva kallo-osa, silmät saisi olla 

tummemmat, hyvä kaula ja selkälinja, suorahkot olkavarret, hyvin kulmautuneet takaraajat, raajaluusto tulisi 

olla voimakkaampi, liikkuu hyvin, hyvä karvapeite. 

9-.10.8.2008 TORNIO KV, Joao Filipe Lisboa, Portugali 

AVO ERI-1 PU2 VASERT 

Normaalit kivekset. Correct head & expression, correct mouth, eyes & ears, he needs more substance & 

bones for his age, strong neck & shoulders, almost correct topline, good tail, correct ribcage, chest enough, he 

needs some small corrections in the movements, mainly in back and also more trainig, correct coat but it is 

not in good show condition. 

 

KANS & FIN & EST & RU MVA TK1  

u VIMPULAN LUPAAVA LUDVIG 

FIN32569/04A K0 P0, 13.6.2004 i. Racycurls Cozmo e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-

Koivuporras, Laihia 

23.3.2008 LAPPEENRANTA KV, Esko Nummijärvi 

VAL ERI-1 PU1 CACIB 

Normaalit kivekset. Rotutyypiltään erinomainen, kaunis pää, hyvä kaula, selkä, vähän pysty lantio, hyvät 

rinta & eturaajat, hieman ahtaat takaraajojen liikkeet, kulmaukset saisivat olla suuremmat, hyvä tiivis kihara, 

koira voisi liikkua paremmin 

19.-20.4.2008 JYVÄSKYLÄ KV, Marie-Luise Doppelreiter, Itävalta 

VAL ERI-1 PU1 ROP CACIB 

Normaalit kivekset. Nice type, would like a bit more masculine in head, strong body, moves quite well, nice 

coat & condition. 

4.5.2008 NURMIJÄRVI, Hannele Pörsti 

TOKO ALO-1, 161 p. TOKO-KISÄLLI 

1. Luoksepäästävyys/10 p. 2. Paikalla makaaminen/30 p. 3. Seuraaminen kytkettynä/17 p. 4. Seuraaminen 

taluttimetta/32 p. 5. Maahanmeno seuraaminen yhtydessä/10 p. 6. Luoksetulo/24 p. 7. Seisominen 

seuraamisen yhteydessä/16 p. 8. Estehyppy/14 p. 9. Kokonaisvaikutus/8 p. 

24.5.2008 JOKELA, 

TOKO ALO-175,5 p. 

1./10 p. 2./27 p. 3./18 p. 4./32 p. 5./16 p. 6./28,5 p. 7./16 p. 8./19 p. 9./9 p. 

26.6.2008 HELSINKI, Hannele Pörsti 

TOKO ALO-1, 167,5 p. TK1 

1./10 p. 2./30 p. 3./17 p. 4./30 p. 5./13 p. 6./25,5 p. 7./18 p. 8./16 p. 9./8 p. 

 

n VIMPULAN LYSTIKÄS LYYLI 

FIN32564/04, 13.6.2004 i. Racycurls Cozmo e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras, 

Laihia 

9.-10.8.2008 VALKEAKOSKI, Ossi Kähärä 

NOME AVO- 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: ei ohjaudu tänään. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hakee 

viimeksi heitetyn, unohtaa ensiksi heitetyn. 4. Riistan/dummyn käsittely: ei puutteita tuomastaan lokista. 7. 

Yleisvaikutelma: melko innottoman tuntuinen koira, ohjaaja keskeyttää ohjaustehtävän yhteydessä. 

7.9.2008 EDSEVÖ Bredarholmen, Vesa Hietikko 

NOME AVO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: työkentelee tehokkaasti, tasaisella vauhdilla, löytää myös hyvin riistaa. 2. 

Ohjattavuus: koiraa ei saada etenemään rantaviivasta, tehtävä epäonnistuu. 3. Paikallistamiskyky: näkee 

ensimmäisen heiton, toisesta kuulohavainto, noutaa kuitenkin molemmat linnut. 4. Riistan/dummyn käsittely: 

hyvä. 6. Muut ominaisuudet: koiran vesityöskentelyyn lähteminen voisi olla vaivattomampaa, koira 
käyttäytyy hyvin toisen koiran työskennellessä. 7. Yleisvaikutelma: tehokkaasti hakutyön tehnyt koira, joka 

epäonnistuu ohjaustehtävässä, lisäksi vesityöskentelyn puutteet laskee palkintosijaa. 
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n VIMPULAN MAISA MALLIKAS 

FIN40444/99C K0 s. 11.10.99 i. Caballus Fair Dinkum e. Vimpulan Vilma Villikko kasv. Paula Käsnänen-

Koivuporras, Laihia 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

VET ERI-1 ROP-VET 

Liver, correct bite, exc. size, type & construction, correct topline, exc. neck, exc. head, correct earset, exc. 

eyes, exc. front, deep chest, very good hind quarters and tailset, exc. coat, correct movement. 

29.6.2008 JURVA ryhmä, Esko Nummijärvi 

POIS 

 

KANS & FIN & EST MVA JV-02  

n VIMPULAN UNELMA ULPU 

FIN36828/01A K0 s. 9.9.2001 i. Caballus L'Bimbo e. Vimpulan Vilma Villikko kasv. Paula Käsnänen-

Koivuporras, Laihia 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

POIS 

25.5.2008 LAIHIA, Jarmo Nummijärvi 

MEJÄ AVO- 

16.3.2008 TAMPERE KV, Richard Beauchamp, USA 

VAL ERI-1 PN1 VSP 

Outstanding quality bitch, nicely curled coat, proper length of tail, good deep body with good ribspring, good 

shoulder and rear quarter angulation, good strong head with strong underjaw. 

5.4.2008 LESTIJÄRVI ryhmä, Lena Danker, Suomi 

VAL EH-1 

6 årig tik som ger ett ngt kort intryck, feminint huvud där nospartiet kunde vara kraftigare, korrekt bett, norm. 

vinklad, önskar bredare lår, ngt mjuk I ryggen, tillräcklig benstomme, ngt rak I mellanhanden, korrekt päls, 

rör sig med tillräckligt steg (??)der framtassarna in o. är ngt hastrång bak, trevligt temperament. 

26.4.2008 VAASA KV, Siv Sandö, Norja 

VAL ERI-2 PN3 

Utm.ärkt typ, välskuret huvud något runda ögon, välvinklat i fronten, tillräcklig i bakpartiet, kunde varit 

stramare i kroppen, rör sig bra. 

8.6.2008 TUURI KR, Kirsi Nieminen 

VAL ERI-1 PN2 

Erinom. tyyppiä oleva mittasuht. oikea narttu, hyvä pää, erinom. kaula, hyvä eturinta, olkavarret saisi olla 

viistommat, voimakas runko, hieman kapea reisi ja polvikulma saisi olla selvempi, riittävä raajaluusto, hyvä 

karvapeite, liikkuu hyvin. 

 

YANGOPARK  

 

KANS & FIN MVA S (n)MVA  

u YANGOPARK HI FLYER 

FIN13276/04A s. 25.8.2003 i. Blazeaway Snow Avalance e. Caballus Far Out kasv. R & C Pratley, Australia 

6.1.2008 LIETO, Hannele Pörsti 

TOKO EVL-2, 243,5 p. 

1. Istuminen ryhmässä 2 min/27 p. 2. Paikalla makaaminen ryhmässä 4 min häirittynä/18 p. 3. Vapaana 

seuraaminen/21 p. 4. Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä/21 p. 5. Luoksetulo, 

seisominen ja maahanmeno/20 p. 6. Lähetäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/28 p. 7. 

Ohjattu noutaminen/27 p. 8. Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten/25,5 p. 9. Tunnistusnouto/24 p. 

10. Kauko-ohjaus/32 p. 

26.-27.1.2008 TURKU KV, Christian Jouanchicot, Ranska 

VAL ERI-3 PU3 
Normaalit kivekset. Black, correct bite, big dog with exc. construction, exc. topline, exc. eyes & earset, exc. 

front & bone, deep chest, exc. hindquarters & tailset, exc. coat, exc. mover, carries his tail a bit high. 
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4.5.2008 NURMIJÄRVI, Hannele Pörsti 

TOKO EVL, 148 p. 

1./30 p., 2./14 p., 3./24 p., 4./22,5 p., 5./0 p., 6./0 p., 7./0 p., 8./0 p., 9./25,5p., 10./32 p. 

31.5.2008 ASKOLA, 

TOKO EVL- 

1./30 p. 2./0 p. 3./21 p. Ohjaaja keskeytti. 

7.6.2008 OULU, Marja-Leena Hituri 

TOKO S, 92 p. 

14.-15.6.2008 FORSSA KV, Anja Puumala 

VAL ERI-1 PU2 

Normaalit kivekset. Erittäin hyväntyyppinen, hyvä pää, pitkä kaula, melko hyvin kulmautunut etuosa, 

eturinta voisi olla voimakkaampi, hyvä luusto ja rinnan syvyys, hieman korkea häntä, riittävät polvikulmat, 

hyvä turkki, voisi liikkua hieman pidemmin taka-askelin. 

24.6.2008 HELSINKI, Kari Kielo 

TOKO EVL- 3, 204 p, 3. 

1./27 p. 2./15 p. 3./27 p. 4./21 p. 5./36 p. 6./0 p. 7./30 p. 8./24 p. 9./24 p. 10./0 p. 

26.6.2008 HELSINKI, Harri Laisi 

TOKO EVL-1./15 p. 2./0 p. ohjaaja keskeytti. 

13.7.2008 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Jamie Hubbard, USA 

KÄY ERI-2 Normaalit kivekset. Strong dog with exc. proportions in body and leg length, coat is in exc. 

condition, good angulation in front and rear, could have more front and rear extension in move. 

15.7.2008 SALO, Reijo Hagström 

TOKO EVL-3, 221 p, 2. 

1./0 p. 2./16 p. 3./18 p. 4./27 p. 5./32 p. 6./36 p. 7./24 p. 8./27 p. 9./21 p. 10./20 p. 

24.8.2008 HÄMEENLINNA KV, Roberto Schill, Romania 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Normaalit kivekset. Very good expression, correct head, good proportion, wellset ears, exc topline, strong 

back, deep chest, front should be little bit stronger, correct front & rear legs, wellset tail, free movement, very 

good coat, temperament & pigmentation. 

31.8.2008 KELLOKOSKI, 

TOKO EVL, 185,5 p 

1./30 p. 2./20 p. 3./21 p. 4./28,5 p. 5./24 p. 6./38 p. 7./0 p. 8./24 p. 9./0 p. 10./0 p. 

6.-7.9.2008 HELSINKI KR Mastery, Pam Blay, Iso-Britannia 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Normaalit kivekset. Exc. black of quality, masculine with good forechest, harmonius body, well set tail, well 

musculed hindquarters, good coat, lovely type. 

8.9.2008 LAHTI, Ossi Harjula 

TOKO EVL, 168,5 p 

1./0 p. 2./18 p. 3./19,5 p. 4./18 p. 5./36 p. 6./28 p. 7./27 p. 8./0 p. 9./0 p. 10./22 p. 

13.9.2008 SIUNTIO, Reijo Hagström 

TOKO EVL-0, 161 p 

21.9.2008 ESPOO, Ilkka Stén 

TOKO EVL- 

1./0 p. 2./0 p. 3./21 p. 4./32 p. 5./0 p. 6./0 p. 7./0 p. ohjaaja keskeytti. 

5.10.2008 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Gera Toeters-Riethoff, Alankomaat 

KÄY ERI-1 PU3 

Normaalit kivekset. 5 years, very nice classic outline, strong masculine head, eyes could be a bit less 

rounded, good ears, good bite, very good neck, super front and hind angulations, very good mover but tail a 

bit too high. 

26.10.2008 LAHTI, Hannele Pörsti 

TOKO EVL- 

1./0p. 2./0p. 3./18p. 4./21p. 5./28p. 6./0p. 7./27p. 8./27p. 9./-p. 10./-p. ohjaaja keskeytti 


