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ANATNAQ KENNEL 

 

 

om. Marika Simelius, Salo 

11.2.2007 LAHTI ryhmä, Frank Kane, Iso-Britannia 

KAS 2 KP 

A good group and take care the croups and tailsets. A couple of the heads needs more strength. 

 

LTU MVA LTUV-06  

n ANATNAQ ALICIANNA 

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

11.2.2007 LAHTI ryhmä, Frank Kane, Iso-Britannia 

AVO ERI-1 PN3 

2 years, liver. Her rear movement is very good. She is feminine with a clean outline. A little narrow in front 

and in the head. Her tail carrier could be better. 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

AVO ERI-2 PN4 

Utm. helhet. Vackert välformat huvud. Fint uttrycke. Utm. hals o. rygglinje. Välkroppad. Mkt bra vinklar. 

Bra benstomme o. tassar. Något brant kors. Härliga rörelser. Utm. päls. 

27.05.2007 MIKKELI, Asko Kukkola 

MEJÄ AVO-3 23 p. 

Mokalle osoitetaan lähtömakaus, minkä myös tutkii hyvin. Jäljestää maa- sekä ilmavainua käyttäen 

aaltoliikkeellä jälkeä. Etenemisnopeus olisi muutoin sopiva ellei Mokka tekisi toistuvasti pistoja sivuun. 

Koira on hyvin herkkä narulle ja sen myötä varsinkin ensimmäisen osuuden peltokuusikossa eteneminen on 

hyvin kyselevää. Ensimmäisen osuuden puolivälissä pyöritään jäljen molemmin puolin ja haistellaan joen 

varressa minkin jälkiä. Koira ei pysty irtautumaan riistan tuoksusta vaan osoitetaan puhdas jälki. 

Ensimmäisen kulman makaus ylitetään, kulma tarkasti. Toisella osuudella maasto muuttuu harvahkoksi 

männiköksi, missä jäljestysote paranee selvästi ja edetään hyvin toinen osuus kulmalle. Kulma tarkasti, 

makauksen hyvin merkaten. Kulman jälkeen poistutaan jäljeltä sivuun ja lähdetään etenemään ketun hajuja 

toisen osuuden suuntaisesti hukkaan asti. Palautuksen jälkeen jälleen koiran jäljestys paranee ja edetään 

hyvin kolmas osuus kaadolle. Tutkii hyvin sorkkaa, ottaa sen suuhun ja ylpeänä kantaa sen tielle asti. Koira, 

joka kyllä osaa jäljestää ja osoittaa hyviä jälkiominaisuuksia, mutta tänään jälkiuskollisuus ei ollut riittävä, 

vaan metsän eläinten hajut kiinnostivat aika ajoin enemmän. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO ERI-4 

3 years old, beautiful outline, very nice head, she's feminine all over with good substance, balanced in 

angulations, good topline and tailset, lovely coat and colour, moves easily, should not carry much more 

weight, lovely bone just fits her size. 

8.-9.9.2007 PORVOO KR, Harry Tast 

AVO ERI-1 PN1 ROP SERT 

Hyvä koko ja oikeat mittasuhteet, hyvä profiili, alaleuka saisi olla vahvempi, tasapainoisesti kulmautunut, 

syvä rintakehä, hyvä luusto, erinom. karvapeite, säännölliset joustavat liikkeet. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

AVO ERI-1 PN2 

Kaunislinjainen, erittäin hyvä runko, tyylikäs pään profiili, kaunis kaula, hyvä lapa, seisoo hyvin raajoillaan, 

erinomaiset kutrit. 

 

JV-05  

n ANATNAQ ANASTASIA 

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

30.9.2007 POMARKKU, Ari Huttunen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Ystävällinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: Empii hieman veteenmenoa, mutta 

ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: Tutkii aluetta laajalti. Hyv. 4. Noutohalu: Enimmäkseen spontaanit ylösotot. 

Hyv. 5. Nouto-ote: Pehmeät otteet. Hyv. 6. Palauttaminen: Tuo ohjaajalle osan käteen. Hyv. 7. Reagointi 

laukaukseen: Rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: Jäljestää itsenäisesti kanille. 
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Hyv. 9. Yhteistyö: Yhteistyössä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Työkykyisen tuntuinen narttu, joka tänään 

helpohkosti selviää kokeen tehtävistä osoittaen hyviä taipumuksia. Hyv. Taipumuskoe hyväksytty. 

 

JV-05  

u ANATNAQ ATHOS 

FIN36387/04D s. 28.6.2004 i. Heathermead Huxley e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo 

11.2.2007 LAHTI ryhmä, Frank Kane, Iso-Britannia 

AVO EH-1 

2 years, medium size dog. Could be more masculine. Good depth of body. His coat is not its best today. Good 

front action, but he is not sound in one of his leg. Refine head with lovely eyes, could be more masculine. 

 

u FIN MVA BaltJV-06 BaltV-06 EuJV-06 JMV-06 PL&PZJV-06 JV-06 V-06 SV-07 ANATNAQ 

BENWICK 

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

27.-28.1.2007 TURKU KV, Lydia Erhart, Alankomaat 

NUO ERI-1 PU2 SERT CACIB 

19 months old. Excellent type. Lovely dark liver colour. Beautiful head. Nice neck, well angulated. Excellent 

body. Slightly sloping croup. Excellent coat & tail. Topline needs to tighten when moving. Moving rather 

close behind. 

11.2.2007 LAHTI ryhmä, Frank Kane, Iso-Britannia 

NUO ERI-1 PU2 SERT 

19 months, liver. Excellent type, size & balance. Needs more strength in forface and his eyes could be darker. 

Excellent front movement, little close in rear. Profile spoiled tailset which is too low. 

5.5.2007 VEHMAA, Tobina Nyman 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyvä. Hyv. 2. Uimahalu: Monen kehotuksen ja kannustuksen jälkeen saadaan 

noutamaan lähimmäksi heitettyä lokkia, ei kauemmaksi heitettyä useamman kokeilun jälkeen. Uintitavasssa 

varmentamista. Hyv. 4. Noutohalu: Avustuksella ottaa sekä lokin että variksen. Hyl. 5. Nouto-ote: Ok. Hyv. 

6. Palauttaminen: Nähdystä (vedestä) ok. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyv. 8. 

Itseluottamus ja aloitekyky: Ei riitä tänään pidempään vesinoutoon. Hyl. 9. Yhteistyö: On ohjaajansa 

hallinnassa. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Tänään hieman epävarman kuvan itsestään antava koira, joka ehkä 

myös voisi keskittyä tehtäväänsä paremmin. Hyl. Taipumuskoe hylätty. 

6.5.2007 SOMERO ryhmä, Kirsi Nieminen 

NUO ERI-1 PU1 ROP SERT RYP-1 BIS-1 

Erinom. tyyppi. Edust. ryhdikäs uros, jolla kauniit ääriviivat, kaunis pää, erinom. ylälinja, hyvä eturinta, 

erinom. runko, vahva raajaluusto, erinom. kulmaukset, upeat liikkeet, erinom. karvapeite, esiintyy ja esitetään 

hyvin. 

14.6.2007 VEHMAA, Ossi Kähärä 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Avoin koira. Hyv. 2. Uimahalu: Menee empien veteen. Hyv. 3. Hakuinto: 

Selvittää vesityön. Noutaa maalta yhden variksen, ei suostu muitten noutoon. Hyv. 4. Noutohalu: Jättää 

noutoja kesken. Hyl. 5. Nouto-ote: Pinnalliset otteet lokeista. Variksesta hyvä. Hyv. 6. Palauttaminen: Lokit 

rantaveteen. Palauttaa yhden variksen, ei suostu muiden palauttamiseen. Hyl. 7. Reagointi laukaukseen: 

Rauhallinen. Hyv. 9. Yhteistyö: Hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Hieman rauhaton koira. Muut hajut 

häiritsee hakutyössä, ei suostu varisten palauttamiseen. Hyl. Taipumuskoe hylätty. 

16.-17.6.2007 ANTSKOG, Merja Heikkilä 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Ystävällinen ja levollinen. Hyv. 2. Uimahalu: Epäröivä veteenmeno, tarvitsi 

jonkin verran kehoitusta, haki kuitenkin molemmat lokit. Hyv. 3. Hakuinto: Juoksentelee reippaasti 

hakualueella, löytää useimmat varikset, muttei huoli niistä yhtään (ei kun tai yhden). Hyv. 4. Noutohalu: Ei 

ollut tänään kaksinen. Hyl. 5. Nouto-ote: Haluton ja pinnallinen. Hyv. 6. Hyl. 7. Reagointi laukaukseen: 

Kiinnostunut ja levollinen. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Hauska ja älykkään oloinen, tasapainoinen uros, jota 

tänään "riista" ei kiinnostanut tarpeeksi. Hyl. Taipumuskoe hylätty. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO ERI-1 PU2 SERT 
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Very nice type, good shaped head, would be a bit more filled under the eyes, good eyes & ears but eye colour 

could be darker, strong neck leading into super topline, very nice forechest, exc. body, exc. bone, very easy 

mover with good stride, top quality coat, lovely temperament. 

4.-5.8.2007 TURKU KR, Eeva Rautala 

AVO ERI-1 PU1 ROP 

Eritt. hyväntyyppinen ja -kokoinen uros, erittäin hyvä pää ja ilme, ikäisekseen hyvä silmien väri, erinom. 

kaula ja ylälinja, rungon tulee vielä kehittyä jonkin verran, hyvä eturinta ja mittasuhteet, vankka luusto, hyvät 

kulmaukset, erittäin korkealaatuinen karvapeite, erinom. häntä, hieman ahtaat takaliikkeet, muuten liikkuu 

erittäin kauniisti, hyvä luonne ja esiintyminen. 

6.10.2007 TURKU ymp. Risto Aaltonen 

NOU-1 FIN MVA 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen koira. Hyv. 2. Uimahalu: Koira ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: 

Hyvällä vauhdilla työskentelevä koira. Hyv. 4. Noutohalu: Hyvät riistan talteenotot. Hyv. 5. Nouto-ote: Syvä 

ja pehmeä. Hyv. 6. Palauttaminen: Jättää hieman kesken, muuten ok. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: 

Rauhallinen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: Koiralla hyvä itseluottamus. Hyv. 9. Yhteistyö: Koiraa 

ohjataan hyvässä yhteistyössä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Voimakas koira, joka selvittää kaikki tehtävät 

itsenäisesti. Hyv. Taipumuskoe hyväksytty. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

VAL ERI-2 PU3 

Hyvin kauniit & rodunomaiset ääriviivat, erinom. runko, kaunis kaula & ylälinja, hyvät raajat & käpälät, 

erinom. karvanlaatu. 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

VAL ERI-2 PU3 CACIB 

Kaunis valiouros, hyvin maskuliininen, kaunis pää, hyvä ilme ja purenta, hyvä ylälinja, sopivaluustoinen, 

hyvä karvanlaatu, kaunis väritys, liikkuu hyvin, hyvä luonne. 

 

n ANATNAQ BEVERLEY 

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

27.-28.1.2007 TURKU KV, Lydia Erhart, Alankomaat 

POIS 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

NUO ERI-1 PN3 VASERT 

Flott helhet. Fem. välformad huvud. Utm. hals o. rygglinje. Utm. kropp och vinklar. Bra benstomme o. tassar. 

Härliga rörelser. Mkt välbyggd. och välgående tik. 

5.5.2007 HELSINKI ryhmä, Hannele Jokisilta 

NUO ERI-1 PN1 ROP SERT 

Erinom. tyyppi, pää saa vielä voimistua iän myötä, oikeat linjat, hyvä kaula ja selkälinja, riittävät 

etukulmaukset, keskivahva luusto, hyvä runko ikäisekseen, hyvät takakulmaukset, riittävän kihara turkki, 

tyypillinen luonne, liikkuu hyvin. 

6.5.2007 SOMERO ryhmä, Kirsi Nieminen 

NUO ERI-1 PN2 VASERT 

Erinom. tyyppiä oleva narttu, jolla hyvä feminiininen pää, erinom. kaula, ylälinja, hyvä eturinta ja runko, 

vahva raajaluusto, leveät reidet, karvapeite ei parhaassa näyttelykunnossa, liikkuu erinom. askelpituudella, 

esitetään hyvin. 

 

n ANATNAQ BRESSAY 

FIN37054/05 s. 12.6.2005 i. Shuvick Coriolanus e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo 

11.2.2007 LAHTI ryhmä, Frank Kane, Iso-Britannia 

NUO EH-2 

18 months, small bitch who needs more bone. Good depth of body and ribs. And the curls tighter. Needs 

more strength in hindmovement and loose in elbows. Her head is too small for in balance. 

 

n ANATNAQ CATRINE DE CEYA 

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

2.12.2007 HELSINKI pentunäyttely, Eeva Rautala 

PEN 1 KP ROP-PEN RYP-4-PEN 
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Hyväntyyppinen ja -kokoinen narttupentu, jolla hyvänmuotoinen feminiinen pää, hieman pyöreät silmät, 

hyvä selkä ja lantio, ikäisekseen normaali runko, hyvä luusto ja takakulmaukset, saisi olla paremmin 

kulmautunut edestä, hyvä karva ja häntä, liikkuu hyvin sivusta, hieman kapeasti takaa, hyvä luonne, hieman 

suuret korvat. 

 

u ANATNAQ CLIFFORD 

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

2.12.2007 HELSINKI pentunäyttely, Eeva Rautala 

PEN 1 KP VSP-PEN 

Hyväntyyppinen urospentu, jolla hyvänmallinen pää, oikea ilme, hyvä selkä, hieman jyrkkö lantio, hyvä 

luusto ja kulmaukset, runko ikäisekseen normaali, liikkuu pihtikinttuisesti takaa, melko löysästi edestä, karva 

saa vielä kihartua paremmin, hyvä luonne. 

 

CABALLUS KENNEL 

om. Tiina Illukka, Piikkiö 

11.2.2007 LAHTI ryhmä, Frank Kane, Iso-Britannia 

KAS 1 KP ROP-KAS 

A quality group with correct sizes and types with very good heads and eyes. 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

POIS 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

KAS 1 KP ROP-KAS 

Nrot: 25, 15, 18, 42. High class group, all four top class curlies in construction, coats, lovely heads and fine 

breed type. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

KAS 1 KP ROP-KAS 

Nrot: 519, 523, 525, 531. Erittäin hyvä ryhmä, ääriviivoiltaan kaikki samanlaisia, terveet rakenteet & hyvät 

kutrit. 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

KAS- 

 

u CABALLUS ABORIGINAL 

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

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

BABY-1 KP 2. UROSPENTU 

11 weeks old baby. Very Nice head, lovely eyes & ears. Good bite. Balanced in angulations. Very good 

topline. Good tailset, enough forechest, lovely body & bone. Moved ok for a baby. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

PEN 1 

Kaunis pentu, hyvä pään profiili, hyvä luusto, erittäin hyvä rungon malli & syvyys, litteät käpälät, ontuu 

selvästi vasenta takajalkaa. 

 

u CABALLUS ASTRAKHAN 

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

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Hyvin hoidettu pentu. Hyväluonteinen, sopusuhtainen tällä hetkellä hieman takakorkea, hyvä pään profiili, 

tummat hyvät silmät. Oikea purenta, erittäin hyvä karvanlaatu, hyvä väri, rungon mittasuhteet oikeat, hyvä 

häntä. 
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KANS & POHJ & FIN & S & N & DK & NL MVA BV-95 MV-95-02 PMV-97-98 V-98 SV-01 

WA-02  

n CABALLUS ELECTRA 

SF10987/94A s. 14.11.1993 i. Gladrags Dynamite e. Caballus Out For A Blaze kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

5.2.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA-, tai RD-muutoksia 

 

KANS & FIN & N MVA SV-95-97-98-00 PMV-95-97-98 JMV-96 V-96-97-98-99-00  

u CABALLUS FAIR DINKUM 

FIN20120/95A K0 s. 7.3.1995 i. Darelyn Double Dutch e. Caballus Out For A Blaze kasv. Tiina Illukka, 

Piikkiö 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

VET ERI-1 ROP-VET 

12 years and still very outgoing outline, very good head, still got his full dentition, beautifully constucted all 

over, still a very dense coat. He can't stop wagging his tail! Enjoy to see him in the ring - a credit to his 

owner! 

 

GB CH KANS & FIN & S MVA PMV-99-01  

u CABALLUS GRAND SLAM 

FIN-21604/96A s. 26.2.1996 i. Caballus Fair Dinkum e. Caballus Electra kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

5.2.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA-, tai RD-muutoksia 

 

n CABALLUS LA GALA 

FIN-26725/99A s. 13.5.1999 i. Caballus Fair Dinkum e. Oak's Wild Wish kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

VET ERI-1 VSP-VET 

8 years, very nice bitch in size and substance, nice head but a little strong in skull, would pref. darker eye, 

nice neck, good topline, balanced angulations, very good ribs, could loose a little weight, moves a little close 

behind, happy mover. Lovely coat and good presentation. 

 

KANS & FIN & N MVA V-02  

u CABALLUS L'BIMBO 

FIN26721/99A K0 s. 13.5.1999 i. Caballus Fair Dinkum e. Oak's Wild Wish kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

14.1.2007 ILOMANTSI ryhmä, Raija Tammelin 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Maskuliininen, hyvät mittasuhteet. Muuten oikein hyvä pää, mutta alaleuka saisi olla hieman täyteläisempi. 

Erinomaiset ylä- ja alalinjat. Kaunis kaula. Muuten oikein hyvä rintakehä, mutta alaosastaan hieman kapea. 

Sopiva luusto. Hyvät kulmaukset. Hyvät sivuliikkeet, kinnerahdas takaa. Löysyyttä kyynärpäissä. Hyvä 

karva. Ryhdikäs kokonaisuus. 

14.3.2007 silmätarkastuslausunto J1512 1 HC, mykiön muiden osien kaihi lievä 

14.3.2007 silmätarkastuslausunto J171 T PRA, perifeerinen oireeton 

14.3.2007 silmätarkastuslausunto J173 T RD terve 

26.-27.5.2007 IISALMI KR, Markku Santamäki 

VET ERI-1 PU1 ROP ROP-VET 

Kookas, ryhdikäs 8 v. veteraani, erinom. ylälinja, upea kaula, riittävä rintakehä, hyvä luusto ja raajojen kulm. 

Tasapainoiset liikkeet, käyt. arvokkaasti. 

11.8.2007 JOENSUU KR, Hans Lehtinen 

VET ERI-1 PU2 ROP-VET BIS-VET 

Kookas uros, erinomainen runko, tyylikäs ylälinja, saisi seistä tukevammin takaa, erinomainen karva ja 

kunto. 

12.8.2007 JOENSUU KV, Soile Bister 

VET ERI-1 PU2 ROP-VET BIS-2-VET 

Erinom. tyyppinen, hyvin kaunis & tasapainoinen vahva, maskuliininen uros, jolla hyvä ylälinja, kuono voisi 

olla pidempi, toivoisin tummemmat silmät, erinomainen runko, hyvin kulmautunut edestä & takaa, 
ensiluokkainen karva, hyvä häntä, hyvät liikkeet ikäisekseen. 

6.-7.10.2007 OULU KV, Kirsi Nieminen 
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VET ERI-1 PU1 ROP ROP-VET RYP-4 

Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla kauniit ääriviivat, hyvä maskuliininen pää, hieman vaaleat silmät, 

kaunis ylälinja, syvä rintakehä & erinomainen runko, vahvat raajaluustot, hyvät takakulmaukset, erinomainen 

karvapeite, liikkuu pitkillä askelilla, edestä hiven. löysästi. Upea veteraani! 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

VET ERI-1 PU2 ROP-VET BIS-3-VET 

Erittäin hyvässä kunnossa oleva veteraani, erinomaiset ääriviivat, upeassa kunnossa. 

20.-21.10.2007 SEINÄJOKI KV, Fredrik Norgren, Ruotsi 

VET ERI-1 PU1 ROP ROP-VET 

Över medelstorlek kraftig utmärkt typ, uttrycksfullt maskulint prop. huvud, utmärkt överlinje, bra skuldra, 

bra vinklar bak, bra ben o. tassar, utstrålar resningstyrka o. spenst effektiva steg, bra päls, bra temperament, 

väl presenterad. 

27.-28.10.2007 LAHTI KV, Cristian Stefanescu, Romania 

VET ERI-1 PU1 ROP ROP-VET 

Elegant general appearance, in exc. conditon for his age, elegant shapes, exc angulation, typical proportions, 

well balanced, correct movement, very good presented. 

 

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 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

VAL ERI-2 PU2 

Mkt vackert välskuret huvud med fint uttryck. Utm. hals- och överlinje. Härlig kropp. Utm. vinklar. 

Balanserade rörelser. Mkt tilltalande. 

28.-29.4.2007 LAHTI KV, Göran Bodegård, Ruotsi 

POIS 

3.6.2007 TUURI ryhmä, Marjo Jaakkola 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Erinom. kokonaisuus, vahva selvästi urosmainen miell. pää, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä luusto, erinom. 

runko, tasap. kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, miell. luonne. 

10.6.2007 JÄMSÄNKOSKI KR, Kirsi Nieminen 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Erinom. tyyppiä oleva uros, jolla kauniit ääriviivat, kaunis pää ja viehättävä ilme, erinom. kaula ja ylälinja, 

hyvä eturinta ja erinomainen runko, hyvät kulmaukset, erinom. karvapeite, tasapainoiset liikkeet, esiintyy ja 

esitetään erinomaisesti. 

16.-17.6.2007 LIPERI, Ari-Pekka Fontell 

NOME VOI-0 

1. Haku: Koira lähetetään ensimmäiseen hakuosuuteen ja ajautuu täysin väärälle alueelle, josta koiraa ei 

saada ohjaajan pyynnöstä huolimatta riiittävässä ajassa takaisin, vaan karkaa ohjaajan hallinnasta. 4. 

Reagointi laukaukseen: Kiinnostunut. 5. Riistan käsittely: Hyvä nähdyillä riistoilla. 6. Vesityöskentely: 

Työskentelee vedessä. 8. Yleisvaikutelma: Itsenäistä työskentelyhalua omaava uros, jolla tänään 

hallintavaikeuksia ja koe keskeytyy koiran karkaamiseen ohjaajan hallinasta hakutehtävän yhteydessä. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

KÄY ERI-1 PU1 VSP 

7 years dog of exc. breed type, lovely head, good bite, eye and ear, very nice neck, topline and tailset, 

balanced in angulation, exc. body & bone, good feet, moves well, just a little close behind. Enjoyed to see a 7 

year old in hard condition in working class! 

29.7.2007 DRAGSFJÄRD, Ossi Kähärä 

NOME VOI-0 

Koe suoritettiin dummyilla. 1. Haku: Aloittaa haun hyvin, voisi tehdä lopussa töitä itsenäisemmin. 2. 

Ohjattavuus: Melko raskaasti ohjattavissa vedessä, tottelee maalla paremmin. 3. Paikallistamiskyky: Näkee 

heitot, hakee toiseksi heitetyn, huono muistikuva, ei saa muita ylös. 4. Riistan/dummyn käsittely: Osasta 

dameista hieman levoton ote. 5. Jäljestämiskyky: -. 6. Muut ominaisuudet: Rauhallinen passissa, ei häiriinny 

toisesta koirasta, merkkaa reviiriä. 7. Yleisvaikutelma: Tasapainoinen, rauhallisella tyylillä töitä tekevä koira, 

puutteet paikallistamiskyvyssä sekä haun loppuvaiheen puutteet sulkevat koiran pois palkinnoilta. 

4.8.2007 VALKEAKOSKI, Ossi Kähärä 

NOME VOI-1 
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Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Kattaa alueet hyvin, hyvä into ja sopiva vauhti. 2. Ohjattavuus: Selvittää 

tehtävän, kuitenkin melko raskaasti. 3. Paikallistamiskyky: Näkee heitot, hyvä muistikuva, selvittää tehtävän 

itsenäisesti. 4. Riistan/dummyn käsittely: Moitteetonta. 5. Jäljestämiskyky: -. 6. Muut ominaisuudet: 

Rauhallinen passissa, ei häiriinny toisesta koirasta. 7. Yleisvaikutelma: Ajoittain itsenäinen koira, tekee työtä 

ohjaajalleen, hyvä riistainto. 

19.8.2007 PAROLA Kiharamestaruus, Harri Sivén 

NOME VOI-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Liikkuu tasaisella vauhdilla alueella löytäen riistoja suht tehokkaasti. 2. 

Ohjattavuus: Koira voisi kuunnella ohjaajan antamia signaaleja paremmin ja ohjaaja joutuu käyttämään ääntä 

melkoisesti, riista saadaan kuitenkin lopulta talteen. 3. Paikallistamiskyky: Näkee heitot, noutaa ensimmäisen 

hyvin, toisesta ei selkeää muistikuvaa ja ohjaaja puuttuu koiran työhön auttaen koiraa ja riista saadaan 

talteen. 4. Riistan/damin käsittely: Hyvät pehmeät otteet riistoista, palauttaa melko hitaasti riistoja, laskee 

riistaa palauttaessaan ja luovuttaa hieman huolimattomasti osalla riistoista.  6. Muut ominaisuudet: Pysyy 

hyvin paikallaan ammuttaessa. 7. Yleisvaikutelma: Melko mukavasti kokeen tehtävistä muutoin suoriutunut 

koira, palkintosijaa laskee kuitenkin markkeeraustehtävän osittainen epäonnistuminen yhdessä ohjattavuuden 

puutteiden kanssa. 

25.-26.8.2007 TERVAKOSKI KV, Jukka Kuusisto 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Erinomaiset linjat omaava hyväluustoinen valiouros, hyvä pää, erinom. ylälinja, hyvä rintakehä, erinom. 

raajat ja liikkeet. 

2.9.2007 VAMMALA, Veli-Erkki Haataja 

NOME VOI-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: hakee hyvin sekä maalta että vedestä. 2. Ohjattavuus: vaatii runsaasti 

työtä, mutta hyvin ohjattavissa. 3. Paikallistamiskyky: selvittää tehtävän. 4. Riistan/dummyn käsittely: 

spontaanit ylösotot, hyvät luovutukset, merkkailee palauttaessa. 6. Muut ominaisuudet: kestää hyvin 

painostusta. 7. Yleisvaikutelma: hyvässä yhteistyössä ohjaajan kanssa toimiva koira, selvittää tämän päivän 

vaativat tehtävät hyvin. 

9.9.2007 NÄRPIÖ, Markku Bräyschy 

NOME VOI-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: suorittaa hyväkestoista hakua, joskin voisi olla tarkempi alueen 

keskiosilla. 2. Ohjattavuus: selvittää tehtävän hyvin. 3. Paikallistamiskyky: suoraviivainen suoritus. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: hyvä, joskin voisi luovuttaa täsmällisemmin 7. Yleisvaikutelma: hyväkestoisen 

koesuorituksen tehnyt koira, joka olisi voinut olla hieman tehokkaampi hakualueella, samoin olisi toivonut 

täsmällisempiä luovutuksia, nämä seikat heikentävät hieman suorituksen kokonaisuutta. 

22.-23.9.2007 VESILAHTI, Veijo Honka 

NOME VOI-0 

3. Paikallistamiskyky: Koira karkaa ohjaajan käsistä tehtävän aikana ja tuo hakualueen riistaa. Hyl. 8. 

Yleisvaikutelma: Koira lähtee ohjaajan käsistä ja tuomari keskeyttää kokeen. 

23.9.2007 PERNIÖ, Ossi Kähärä 

NOME VOI-3 

1. Haku: Kattaa alueen hyvin sekä maalta että kaislikosta, löytää kaikki riistat, sopiva vauhti. 2. Ohjattavuus: 

Koira saadaan vastarannan kaislikkoon, jossa on ajoittain aika tottelematon, selvittää tehtävän melko 

raskaasti. 3. Paikallistamiskyky: Näkee heitot, selvittää tehtävän itsenäisesti, hyvä muistikuva. 4. Reagointi 

laukaukseen: Tarkkaavainen. 5. Riistan käsittely: Melko tiukka ote yhdestä lokista ja variksesta, ei muita 

puutteita. 6. Vesityöskentely: Työskentelee vedessä. 8. Yleisvaikutelma: Työhaluinen, hyvä markkeeraaja, 

pientä stressiä kokeen alkuvaiheessa, joka näkyy riistan käsittelyssä mikä yhdessä raskaan ohjauksen kanssa 

vaikuttaa palkintosijaan. 

29.-30.9.2007, POMARKKU, Jyry Tuominen 

NOME VOI-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 7. Yleisvaikutelma: koira rikkoo ensimmäisenä noutamansa linnun ja koe 

keskeytetään. 

 

KANS & 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 

1.7.2007 KARJAA KV, Hans v.d. Berg, Alankomaat 

VAL ERI-1 PN1 CACIB VSP 
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Very nice, exc. in bone and substance, needs a bit more length of leg, but I like her head a lot, a very nice 

earset, dark eye, good muzzle, exc. forechest, good hindquarters, deep body, good croup, very nice coat, very 

good mover. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

KÄY ERI-1 PN1 ROP 

6  years, top class bitch, nice head, very nice neck and topline, well balanced in angulations, very good 

forechest, exc. ribcage which should not carry more weight, very nice second tigh, low hocks, moves 

effortless, exc. full coat, lovely curl. 

19.8.2007 PAROLA Kiharamestaruus, Harri Sivén 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Rauhallisella tyylillä työskentelevä koira, joka on kuitenkin melko tehokas 

työssään. 2. Ohjattavuus: Etenee hyvin osoitettuun suuntaan. 3. Paikallistamiskyky: Hyvä suoraviivainen 

nouto, noutaa myös toisen helposti. 4. Riistan/dummyn käsittely: Hyvät otteet riistoista ja pääosin hyvät 

luovutukset, kieltäytyy kanin noudosta. 5. Jäljestämiskyky: Jäljestää kanille mutta ei ota kania. 6. Muut 

ominaisuudet: Työskentelee mielellään vedessä ja kosteikossa, voisi palauttaa hieman nopeammin. 7. 

Yleisvaikutelma: Tasapainoisella tyylillä töitä tekevä koira, joka suorittaa muutoin tehtävät hyvin mutta 

kieltäytyy tänään kanista. 

25.8.2007 VEHMAA, Veijo Honka 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Koira selvittää haun tehokkaasti ja laajalla alueella, hieman voisi olla 

kuuliaampi. 2. Ohjattavuus: Koira selvittää tehtävän. 3. Paikallistamiskyky: Selvittää paikallistamistehtävän. 

4. Riistan/dummyn käsittely: Riistan käsittelyssä voisi ohjaaja ja koira olla tarkempi, koira ei suostu ottamaan 

kania. 5. Jäljestämiskyky: Koira selvittää jäljen. 7. Yleisvaikutelma: Levottomasti työskentelevä koira, joka 

ei ollut täysin ohjaajan hallittavissa, kuitenkin selvittää annetut tehtävät kiitettävästi. 

8.-9.9.2007 MJÖSUND, Erkko Salo 

NOME ALO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Itsenäinen, hyvin kattava työskentelöy, noutaa 4/5 lintua. 2. Ohjattavuus: 

Löytää linnun haulla. 3. Paikallistamiskyky: Havaitsee molemmat pudotukset, noutaa vain toisen linnuista. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: Pientä hutilointia luovutuksissa, muuten ongelmaton.  7. Yleisvaikutelma: 

Rauhallisesti etenevä koira, jolla haku oli tänään varmin osasuoritus, ohjataan rauhallisesti ja maltilla. 

1.10.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia 

1.10.2007 silmätarkastuslausunto J150 Muut mykiömuutokset ei perinnöll. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

VAL ERI-1 PN1 VSP BIS-3-VSP 

Kaunis narttu, erinom. runko, hyvin sopiva luusto, suorat eturaajat & kauniit käpälät, tyylikäs kaula, hyvä 

runko & takaosa, erinomaisessa kunnossa. 

 

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 

14.1.2007 LAHTI, Reija Puolakka 

TOKO EVL- 156 p. 

1. Istuminen ryhmässä 2 min./0 p. 2. Paikalla makaaminen ryhmässä 4 min. häirittynä /20 p. 3. Vapaana 

seuraaminen/18 p. 4. Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä/0 p. 5. Luoksetulo, 

seisominen ja maahanmeno/36 p. 6. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/0 p. 7. 

Ohjattu noutaminen/28,5 p. 8. Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten/0p. 9. Tunnistusnouto/30 p. 10. 

Kauko-ohjaus/6 p. 

28.1.2007 MÄNTSÄLÄ, Hannele Pörsti 

TOKO EVL- 226 p. 

1./30 p. 2./16p. 3./21 p. 4./15 p. 5./28 p. 6./0p. 7./27 p. 8./30 p. 9./27 p. 10./32p. 

21.4.2007 INGÅ, Marita Packalen 

TOKO EVL-2 269 p. 

1./30 p. 2./0 p. 3./27 p. 4./18 p. 5./32 p. 6./36 p. 7./30 p. 8./30 p. 9./30 p. 10./36 p. 

5.5.2007 PORVOO, Pauli Härkönen 

TOKO EVL- 191,5 p. 

1./24 p. 2./0 p. 3./22,5 p. 4./18 p. 5./20 p. 6./0 p. 7./30 p. 8./24 p. 9./21 p. 10./32 p. 

19.5.2007 TURKU, Ilkka Sten 



14 

 

TOKO EVL-1 231 p. 

1./27 p. 2./17 p. 3./25,5 p. 4./0 p. 5./20 p. 6./40 p. 7./24 p. 8./24 p. 9./25,5 p. 10./28 p. 

3.6.2007 UUSIKAUPUNKI, Markku Santamäki 

TOKO EVL- 32 p. 

1./18 p. 2./14 p. Ohjaaja keskeytti. 

16.-17.6.2007 LIPERI, Ari-Pekka Fontell 

NOME VOI-3 

Suoritus: 1. Haku: Tutkii aluetta melko laajasti ollen hyvin sitkeä työssään. 2. Ohjattavuus: Koira ei ota 

tänään riittävästi ohjausta edetäkseen riistalle. 3. Paikallistamiskyky: Näkee heitot, ensimmäinen hyvä, 

suoraviivainen nouto, muistikuva toisesta mutta ei muista tarkkaa putoamispaikkaa. Etenee riistalle lievän 

haun avulla. 4. Reagointi laukaukseen: Rauhallinen, tarkkaavainen. 5. Riistan käsittely: Hyvät otteet 

riistoista. 6. Vesityöskentely: Hyvä vesityöskentelijä. 8. Yleisvaikutelma: Hyvällä työmotivaatiolla varustettu 

koira, joka epäonnistuu tänään ohjaustehtävässä. Tämä yhdessä markkeeraustehtävän lievän epäonnistumisen 

kanssa pudottaa koiran parhailta palkinnoilta. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

VAL ERI-1 PN4 

6 years lovely type, elegant bitch, very nice head and eye, good neck ant topline, tailset is a little low, little 

bit upright in upperarm, very nice hindquarters, very nice ribs and strong loin, moves ok with good 

tailcarriage, very nice coat all over. 

29.7.2007 DRAGSFJÄRD, Ossi Kähärä 

NOME VOI-0 

Koe suoritettiin dummyilla. 1. Haku: Haku ei onnistu tänään. 2. Ohjattavuus: Heikosti ohjattavissa, ohjaaja 

keskeyttää ohjaustehtävän. 3. Paikallistamiskyky: Näkee heitot, noutaa kaksi, unohtaa yhden. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: Siisti suu. 6. Muut ominaisuudet: Ei häiriinny toisesta koirasta, passissa hiljaa. 7. 

Yleisvaikutelma: Työhaluinen, tasapainoinen koira liian vaikeitten tehtävien edessä; ei palkita tänään. 

19.8.2007 PAROLA Kiharamestaruus, Harri Sivén 

NOME VOI-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: Saadaan etenemään osan matkaa, mutta koira tarttuu kuitenkin 

voimakkaasti kiinni markkeerausheittoon ja lopulta karkaa ohjaajan hallinnasta markkeerausheitolle. 3. 

Paikallistamiskyky: Noutaa 1. markkeerauksen vaivatta. 6. Muut ominaisuudet: Ääntelee hieman passissa. 7. 

Yleisvaikutelma: Rauhallisella tyylillä työskentelevä koira, jonka koe keskeytyy tänään karkaamiseen 

ohjaajan hallinnasta ohjaustehtävän yhteydessä. Tuomari keskeyttää kokeen. 

8.-9.9.2007 MJÖSUND, Erkko Salo 

NOME VOI-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: Tehtävän aikana koira karkaa hallinnasta ja koe keskeytetään. 3. 

Paikallistamiskyky: Koira muistaa hyvin näkemänsä pudotukset ja noutaa ne itsenäisesti. 7. Yleisvaikutelma: 

Hallittavuusongelmien vuoksi koe keskeytetään. Kokeen keskeytti tuomari. 

16.9.2007 ESPOO Rastaala, Harri Laisi 

TOKO EVL-3 223,5 p. 3. 

1./30 p. 2./18 p. 3./27 p. 4./19,5 p. 5./32 p. 6./0 p. 7./30 p. 8./27 p. 9./0 p. 10./40p. 

22.9.2007 HELSINKI, Carina Ranne 

TOKO EVL- 

1./24 p. 2./0 p. Ohjaaja keskeytti. 

23.9.2007 PERNIÖ, Ossi Kähärä 

NOME VOI-0 

3. Paikallistamiskyky: Näkee heitot, selvittää tehtävän muistillaan. 4. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. 

5. Riistan käsittely: Rikkoo löytämänsä lokin. 6. Vesityöskentely: Työskentelee vedessä. 8. Yleisvaikutelma: 

Koira, joka selvittää paikalistamistehtävän mutta rikkoo tuomansa lokin. Tuomari keskeyttää kokeen. 

29.-30.9.2007 POMARKKU, Jyry Tuominen 

NOME VOI-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 4. riistan käsittely: koira rikkoo ensimmäisenä noutamansa linnun ja koe 

keskeytetään. 7. Yleisvaikutelma: koe keskeytetään riistan käsittelyn ongelmien takia, kokeen keskeytti 

tuomari. 

14.10.2007 HELSINKI, Ralf Björklund 

TOKO EVL- 
1./0 p. 2./0 p. Ohjaaja keskeytti. 

3.11.2007 LIETO, Ilkka Sten 
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TOKO EVL-2 233 p. 5. 

1./27 p. 2./18 p. 3./27 p. 4./21 p. 5./0 p. 6./28 p. 7./15 p. 8./30 p. 9./27 p. 10./40 p. 

24.11.2007 KIRKKONUMMI, Kaisa Poutanen 

TOKO EVL- 

3./25,5 p. 5./0 p. 7./0 p. 8./21 p. Ohjaaja keskeytti. 

 

KANS & FIN MVA V-04-06  

n CABALLUS QUE SERA 

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

28.3.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA-, tai RD-muutoksia 

14.-15.4.2007 VAASA KV, Gerard Hickey, Irlanti 

KÄY ERI-1 PN3 

Nice head, nice dark eye, good strong body. Good coat. Hind action could be better. 

28.-29.4.2007 LAHTI KV, Göran Bodegård, Ruotsi 

KÄY ERI-1 PN1 ROP 

Stark bra tik, fin typ av hund. Bra konstruktion fram, utm. typisk hals. Ngt. lång I överlinjen. Rör sig bra, 

utm. päls. 

12.-13.5.2007 OULU KR, Marianne Holm-Hansen 

KÄY ERI-1 PN1 VSP 

A big girl, but feminine and of exc, quality, lovely head & expression, exc. neck & front, short coupled, with 

free movement, in lovely coat. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

VAL ERI-3 

6 years, top sized bitch with exc. quality, very nice head with strong muzzle, nice neck going into good 

topline, good tailset, good shoulder, upperarm could be better, very good hindquarters with low hocks, exc. 

ribcage and strong loin, exc. coat all over, moves freely. 

8.-9.9.2007 OULU ymp. Harri Sivén 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 3. Paikallistamiskyky: Näkee ensimmäisen heiton, mutta ei lähde etenemään 

määrätietoisesti riistalle uusintayrityksistä huolimatta. 6. Muut ominaisuudet: Voisi olla paremmin ohjaajansa 

hallinnassa. 7. Yleisvaikutelma: Koira, jonka koe keskeytyy ensimmäisessä tehtävässä työskentelyhalun 

puutteeseen. Tuomari keskeytti kokeen. 

15.-16.9.2007 ALAVUS, Ossi Kähärä 

NOME ALO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Kattaa alueen, rauhallinen tyyli, löytää 5/6. 2. Ohjattavuus: Täyttää luokan 

vaatimukset. 3. Paikallistamiskyky: Näkee heitot, hakee ensiksi heitetyn, uudelleen lähetettäessä hakee 

samalta alueelta eikä onnistu tehtävässä. 4. Riistan/dummyn käsittely: Spontaanit ylösotot, palauttaa hyvin, 

luovutukset eivät onnistu. 7. Yleisvaikutelma: Rauhallisella tyylillä töitä tekevä koira, herkistyy alueen 

muille hajuille, palkintosijaan vaikuttaa epäonnistunut paikallistamistehtävä ja riistojen pudottelu. 

6.-7.10.2007 OULU KV, Kirsi Nieminen 

VAL ERI-1 PN2 

Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, feminiininen miellyttäväilmeinen pää, 

erinom. ylälinja, hyvä eturinta & runko, vahva raajaluusto, erinom. takakulmaukset. liikkuu erinomaisella 

askelpituudella, tasapainoinen kokonaisuus. 

20.-21.10.2007 SEINÄJOKI KV, Fredrik Norgren, Ruotsi 

KÄY EH-1 

Medelstor kraftig mycket god typ uttrycks fullt huvud, bra ögon, bra hals efter sivande rygg, tillräckiga 

vinklar fram o. bak, ganska vägvinnande steg, bra temperament o. arbetslust, bra päls. 

17.-18.11.2007 JYVÄSKYLÄ KV, Eeva Rautala 

KÄY ERI-1 PN1 ROP 

Eritt. hyväntyyppinen ja kokoin. nartu, eritt. hyvä pää ja kaula, vankka runko, hyvin kulm. hyvä luusto, 

liikkuu norm. Erinom. karva, hyvä luonne, erinom. kokonaisuus. 
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KANS & FIN MVA S (N)MVA V-07  

u CABALLUS ROAD RUNNER 

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

27.-28.1.2007 TURKU KV Top Dog Show, Lydia Erhart, Alankomaat 

VAL ERI-1 PU1 ROP, RYP-2 

4 ½ years old. Excellent type, beautiful head and expression. Nice neck. Excellent forechest. Excellent body. 

Well angulated. Excellent coat. Good tail. Moved well. 

11.2.2007 LAHTI ryhmä, Frank Kane, Iso-Britannia 

VAL ERI-1 PU1 ROP BIS-2 

4 years, liver. Excellent breed type. I would like a little more leg. In perfect balance. Well constructed with 

good chest. Quality head with good eyes. His rear action could be stronger. Excellent outline. 

3.3.2007 VALKEALA ryhmä, Raija Tammelin 

VAL ERI-1 PU1 ROP RYP-2 

Maskul. Hyvät mittasuhteet, muuten oikein hyvä pää, mutta alaleuka voisi olla voimakkaampi. Erinom. ylä- 

ja alalinjat. Tilava runko. Sopiva luusto. Hyvät taka-, hieman niukat etukulmaukset. Hyvät sivuliikkeet. Hyvä 

karva ja miellyttävä luonne. 

29.4.2007 KALANTI, Taina Ketola 

MEJÄ AVO-0 

6.5.2007 ORIPÄÄ, Jyrki Tavela 

MEJÄ AVO-2 35 p. 

19.-20.5.2007 RAUMA KR, Melvin Beech, Kanada 

VAL ERI-1 PU2 

Nice type, a good tightly curled coat, well angulated front and rear, moves very well. 

19.-20.5.2007 HELSINKI KV APTUS, Eeva Rautala 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Voimakasrakenteinen erittäin hyväntyyppinen, tyylikäs pää, hyvä kaula, erinomainen rintakehä, hyvä eturinta 

ja ylälinja, erittäin vankka luusto, riittävät etukulmat, hyvät takakulmat, erinom. kihara, hyvä häntä, hieman 

kapeat takaliikkeet, muutoin liikkuu hyvin mutta laiskasti tänään, erittäin hyvä luonne, erinomaiset käpälät, 

tumma silmien väri, korkealaatuinen uros. 

27.5.2007 NIINIJOKI, Jyrki Tavela 

MEJÄ AVO-0 

10.6.2007 JÄMSÄNKOSKI KR, Kirsi Nieminen 

POIS 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

VAL ERI-1 PU4 

5 years beautiful headed liver dog, very nice in type, exc. wedge head shape, beautiful eye, good bite and ear, 

very good neck, very nice angulation in back, a bit straight in upper arm, very nice topline, tailset effection 

low, very nice bone & feet, lovely hock, exc. ribcage and strong loin, moves correctly, very nice coat, sweet 

temperament. 

28.-29.7.2007 PORI KV, Carlos Fernandez Renau, Espanja 

POIS 

11.8.2007 JOENSUU KR, Hans Lehtinen 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Erinomainen yksilö, tosi laatutavaraa, erinomaisessa kunnossa. 

12.8.2007 JOENSUU KV, Soile Bister 

VAL ERI-1 PU1 ROP BIS-1 

Erinom. tyyppinen, hyvin kaunis & tasapainoinen vahva uros, jolla erittäin hyvä ylälinja, luusto & 

mittasuhteet, kaunis pää, hyvin kulmautunut, ensiluokkainen runko ja hyvä häntä, erinomainen karva, kauniit 

maatavoittavat liikkeet, erinomainen luonne. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

VAL ERI-1 PU1 ROP BIS-1 

Kaunis uros, erinomaisessa kunnossa, hyvin oikeaoppiset ääriviivat. Liikkuu niin kuin pitääkin. 

6.12.2007 TAMPERE ryhmä, Paula Rekiranta 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen, charmantti herra, oikea pään malli, rodunomainen ilme, hyvä 

vahva kaula, hyvä ylälinja, erinom. tilava runko, oikein kulmautunut takaosa, hyvä kihara karvapeite, tehokas 

liikunta, miellyttävä kokonaisuus. 
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8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

VAL ERI-1 PU1 VSP V-07 

Tyypiltään sopusuhtainen miellyttäväluonteinen uros, joka liikkuu hyvin, ryhdikäs, kaunis pää, hyvä 

kaulalinja, erittäin hyvä etuosa, hyvä rinnansyvyys, hyvä hännänkiinnitys, oikealaatuinen karva, hyvä väri, 

luonne hyvä, liikkuu erittäin hyvin. 

 

u CABALLUS ROCKET MAN 

FIN27007/02A s. 29.4.2002 i. Heathermead Huxley e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

21.7.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HD-, PRA- tai RD-muutoksia 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO ERI-3 

5 years, well up for size, very nice type, lovely head, beautiful dark eye, good bite, very nice black 

pigmentation, good neck, good topline, tailset, but sometimes his topline slopes a bit, good shoulder, straight 

upper arm, good chest and ribs, strong loin, exc. hindquarters, moves very nicely, showing  in tip-top jacket, 

friendly temperament. 

 

n CABALLUS ROMANCE 

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

1.4.2007 RIIHIMÄKI, Ritva Herrala 

AGI I 15,00 sij. 23. 

5.5.2007 JANAKKALA, Pertti Siimes 

AGI I hyl. 

6.5.2007 JANAKKALA, Johanna Nyberg 

AGIH I 5,00 sij. 7. 

19.5.2007 RIIHIMÄKI, Johanna Nyberg 

AGI I 5,00 sij. 6. 

19.5.2007 RIIHIMÄKI, Johanna Nyberg 

AGIH I hyl. 

9.6.2007 RIIHIMÄKI, Ritva Herrala 

AGIH I hyl. 

9.6.2007 RIIHIMÄKI, Ritva Herrala 

AGI I hyl. 

15.9.2007 JANAKKALA, Tuija Kokkonen 

AGI I hyl. 

14.10.2007 MÄNTSÄLÄ, Vesa Sivonen 

AGIH I 0 sij. 5. 

14.10.2007 MÄNTSÄLÄ, Katarina Virkkala 

AGI I 5,00 sij. 8. 

10.11.2007 RIIHIMÄKI, Kari Jalonen 

AGI I 0 SERTK sij. 9. 

10.11.2007 RIIHIMÄKI, Salme Mujunen 

AGI II 5,00 sij. 17. 

 

FIN MVA  

u CABALLUS UKKO NOAH 

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

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

AVO ERI-1 PU4 

Mask. välformad huvud med bra uttryck. Utm. hals o. rygglinje. Välplacerade ? Välkroppad. Välvinklad. Bra 

benstomme. Rör sig bra framifrån och sidan. Ngt trångt bak. Bra päls. 

6.5.2007 TAMPERE, Hannele Pörsti 

TOKO ALO- 142 p. 

1. Luoksepäästävyys/10 p. 2. Paikalla makaaminen/27 p. 3. Seuraaminen kytkettynä/14 p. 4. Seuraaminen 

taluttimetta/30 p. 5. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/14 p. 6. Luoksetulo/18 p. 7. Seisominen 
seuraamisen yhteydessä/12 p. 8. Estehyppy/10 p. 9. Kokonaisvaikutus/7 p. 

26.5.2007 KANGASALA, Jouni Vimpeli 
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NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Käyttäytyy hyvin toisia koiria ja vieraita ihmisiä kohtaan. Hyv. 2. Uimahalu: 

Ui hyvin ja tuo lokit ohjaajalle, voisi mennä ripeämmin veteen. Hyv. 3. Hakuinto: Hakee hyvällä innolla ja 

haku kattaa koko alueen. Hyv. 4. Noutohalu: Ottaa riistat oma-aloitteisesti, mutta miettii variksilla melko 

pitkään. Hyv. 5. Nouto-ote: Melko hyvät otteet riistoista, pallottelee hieman variksilla. Hyv. 6. 

Palauttaminen: Palauttaa riistat hyvin ohjaajalleen käteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. 

Hyv. 8. Itseluottamus ja aloitekyky: Osoittaa hyvää itseluottamusta koko kokeen ajan. Hyv. 9. Yhteistyö: 

Enimmäkseen hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa työskentelevä koira, 

joka suorittaa hyväksytysti päivän tehtävät. Hyv. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO EH-4 

Good sized dog, good head, eye could be darker, ear is a bit big, topline could be stronger, dips by withers 

and roaches over the loin, a bit upright in shoulder and upper arm, good angulation behind, good ribs, bone fit 

his size, doesn't want to move really well today and because of that today very good. 

5.8.2007 VALKEAKOSKI, Ossi Kähärä 

NOME ALO-1 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Hakee hyvällä teholla, kattaa alueen hyvin, löytää 6/7. 2. Ohjattavuus: 

Täyttää luokan vaatimukset. 3. Paikallistamiskyky: Näkee ja muistaa hyvin. 4. Riistan/dummyn käsittely: 

Syvät varmat otteet, yhdestä lokista melko tiukka, palauttaa ja luovuttaa hyvin. 5. Jäljestämiskyky: Selvittää 

jäljen, noutaa kanin . 6. Muut ominaisuudet: Rauhallinen ammuttaessa. 7. Yleisvaikutelma: Tasapainoinen, 

rauhallisella tyylillä töitä tekevä tehokas koira, selvittää kokeen tehtävät vaivatta. 

19.8.2007 PAROLA Kiharamestaruus, Harri Sivén 

NOME ALO-1 ALO-MESTARI 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Liikkuu alueella tehokkaasti, löytäen riistoja melko helposti. 2. 

Ohjattavuus: Etenee uusintalähetyksellä riistalle, voisi edetä kuitenkin hieman tarkemmin ohjaajan 

osoittamaan suuntaan. 3. Paikallistamiskyky: Voisi edetä ensimmäiselle suoraviivaisemmin, muutoin hyvät 

markkeeraukset. 4. Riistan/dummyn käsittely: Osittain melko voimakkaat otteet, voisi palauttaa 

suoraviivaisemmin ohjaajalleen. 5. Jäljestämiskyky: Jäljestää kanin. 6. Muut ominaisuudet: Voisi olla 

varmempi ammuttaessa, pysyy kuitenkin paikallaan. 7. Yleisvaikutelma: Tasaisen varmasti päivän tehtävät 

suorittanut koira. 

1.-2.9.2007 VAMMALA, Veli-Erkki Haataja 

NOME AVO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: ohjaus ei onnistu. 3. Paikallistamiskyky: markkeeraus ei onnistu. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: vaihtaa riistan. 7. Yleisvaikutelma: tänään koiralta ei onnistu mikään, tuomari 

keskeytti kokeen. 

8.9.2007 NÄRPIÖ, Timo Väisänen 

NOME AVO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: alkuvaikeuksien jälkeen esittää hyvää ja itsenäistä hakua, löytää nopeasti 

kaikki 4 riistaa. 2. Ohjattavuus: ei kuuntele ohjaajaa ja tehtävä jää selvittämättä. 3. Paikallistamiskyky: näkee 

heitot ja noutaa toisen hyvin, mutta ensin heitetty unohtuu ja riista jää noutamatta. 4. Riistan/dummyn 

käsittely: hyvät otteet ja luovutukset, voisi palauttaa suoraviivaisemmin 6. Muut ominaisuudet: rauhallinen 

passissa. 7. Yleisvaikutelma: hyvin kokeen aloittanut koira, joka kokeen edetessä menettää 

keskittymiskykynsä ja putoaa palkinnoilta markkeeraus- ja ohjaustehtävän vuoksi. 

29.-30.9.2007 POMARKKU, Ossi Kähärä 

NOME AVO-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: kattaa aluetta hyvin, hakee 5/7 itsenäinen työ. 2. Ohjattavuus: koira pääsee 

kaislikkoon ja selvittää tehtävän haulla. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, selvittää tehtävän itsenäisesti. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: moitteetonta. 6. Muut ominaisuudet: ei häiriinny toisesta koirasta. 7. 

Yleisvaikutelma: itsenäinen koira, ajoittain tottelematon, palkintosijaan vaikuttaa ohjaustehtävän 

suoritustapa. 

 

u CABALLUS UNCLE SAM 

FIN37284/03C s. 3.6.2003 i. Sentryedge Greylag e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

POIS 
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n CABALLUS UPPERCUT 

FIN37290/03A s. 3.6.2003 i. Sentryedge Greylag e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

AVO EH 

Feminin välformad huvud, ngt. tunn underl. Utm. hals. Ngt. brant kors. Utm. kropp. Kunde ha better 

frambensvinklar, tillräckliga bak. Bra benstomme. Ngt. platta tassar. Rör sig bra fram, kunde ha bättre steg 

bak. 

1.4.2007 MÄNTSÄLÄ ryhmä, Esko Nummijärvi 

AVO H 

Erittäin hyvä tyyppi, oikean muotoinen pää. Kauniit korvat, hieman päässä kyömyä, kaula voisi olla pidempi, 

hyvä selkä, vähän pystyhkö lantio, hyvä häntä, vähän liian syvä rintakehä, pitäisi olla korkearaajaisempi, 

raajat liikkuvat suoraan, kulmaukset saisivat olla suuremmat, vähän matalat käpälät, hyvä tiivis pieni kihara. 

Koirassa pitäisi olla enemmän ulottuvuuksia, pitäisi liikkua paremmin. 

 

u CABALLUS VAGABOND 

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

11.2.2007 LAHTI ryhmä, Frank Kane, Iso-Britannia 

KÄY ERI-1 PU3 

Almost 3 years, correct high but needs a little more bone. Good depth of body. The head is too narrow for a 

male & needs more strength. His front action is rather tight in elbows. 

3.3.2007 VALKEALA ryhmä, Raija Tammelin 

KÄY EH-1 

Maskul. uros, joka voisi olla aavistuksen pitkärunkoisempi. Kokoon nähden kevyt ja hieman suippo pää, 

jossa oikeat linjat. Hyvä kaula ja selkä. Luisu lantio, tilava rintakehä, hyvä luusto, melko voimakkaat 

takakulmaukset. Sivuliikeet ok, hieman sisäkierteiset etukäpälät. Hyvä koira, miellyttävä luonne. 

1.4.2007 MÄNTSÄLÄ ryhmä, Esko Nummijärvi 

KÄY EH-1 

Mittasuhteiltaan oikea, kaunis pää joka voisi olla vähän urosmaisempi, kauniit korvat, hyvä kaula, hyvä 

selkä, vähän pysty lantio, riittävä rintakehä, hyvät kulmaukset, hyvät käpälät jotka ovat tiiviit, hyvä kihara. 

Koira saisi kauttaaltaan olla vähän näyttävämpi, voi liikkua vähän pidemmällä askeleella. 

16.6.2007 LIPERI, Ari-Pekka Fontell 

NOME AVO-0 

1. Haku: Työskentelee alueella hyvällä tempolla löytäen kaikki riistat. 2. Ohjattavuus: Ei ole ohjattavissa 

maalla. 3. Paikallistamiskyky: Tehtävän yhteydessä koira jättää noudon kesken. 4. Reagointi laukaukseen: 

Kiihtynyt, antaa ääntä. 5. Riistan käsittely: Hyvä. 6. Vesityöskentely: Ok. 8. Yleisvaikutelma: Hyvän 

kapasiteetin omaava koira, joka tänään paikallistamisetehtävän yhteydessä jättää noudon kesken, jolloin 

tuomari keskeyttää kokeen. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

KÄY EH-3 

3 years very elegant rangy dog, would have liked to see more of him allover, his head is well shaped with 

nice dark naughty eye, good ears, fits to rest of him, would like to see better angulation in front, a good 

topline, sloaping pelvis giving him a low tailset, would have liked stronger bone, hope he would develope 

further and be mature one day. 

30.9.2007 POMARKKU, Ossi Kähärä 

NOME AVO-1 

1. Haku: Kattaa alueet hyvin. Hyvä into, löytää 6/7. 2. Ohjattavuus: Melko helposti ohjattavissa. Tarvitsee 

toisen lähetyksen tehtävän suorittamiseen. 3. Paikallistamiskyky: Näkee kummatkin heitot. Hyvä muistikuva, 

selvittää tehtävän. 5. Riistan käsittely: Moitteetonta. 7. Muut ominaisuudet: Ei häiriinny toisesta koirasta. 8. 

Yleisvaikutelma: Melko tasapainoinen koira jolla hyvä riistainto. Sopivasti itsenäinen. Selvittää kokeen 

tehtävät. 

 

V-05 BH JK1 JK2 TK1  

n CABALLUS VICTORIA 

FIN27282/04A s. 23.3.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. Caballus Quando kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

5.2.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA-, tai RD-muutoksia 

21.4.2007 HELSINKI, Ossi Harjula 
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TOKO ALO-2 157 p. 

1. Luoksepäästävyys/10 p. 2. Paikalla makaaminen/21 p. 3. Seuraaminen kytkettynä/20 p. 4. Seuraaminen 

taluttimetta/36 p. 5. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/16 p. 6. Luoksetulo/27 p. 7. Seisominen 

seuraamisen yhteydessä/18 p. 8. Estehyppy/0p. 9. Kokonaisvaikutus/9p. 

10.5.2007 JOKELA, Rolf Dahlbom 

TOKO ALO-2 157 p. 

1./10 p. 2./15 p. 3./18 p. 4./34 p. 5./18 p. 6./22,5 p. 7./17 p. 8./14 p. 9./8,5 p. 

12.5.2007 ASKOLA, Hannele Pörsti 

TOKO ALO-1 184 p. 

1./10 p. 2./27 p. 3./17 p. 4./40 p. 5./18 p. 6./27 p. 7./16 p. 8./20 p. 9./9 p. 

17.5.2007 KANGASALA, Aimo Heino 

PAJÄ ALO-0, 262 p. 

2.6.2007 HELSINKI Oulunkylä, Reija Puolakka 

TOKO ALO-1 164,5 p. 

1./10 p.  2./24 p. 3./15 p. 4./40 p. 5./20 p. 6./Luoksetulo 28,5 p. 7./18 p. 8./0 p. 9./9 p. 

7.6.2007 HÄMEENKYRÖ, Timo Nopanen 

PAJÄ ALO-1 JK1, 285 p. 

10.6.2007 KANGASALA, Aino Juhantalo-Kakkola 

TOKO ALO-1 182 p. TK1 KP 

1./10p. 2./30p. 3./20p. 4./36p. 5./18p. 6./25,5p. 7./14p. 8./19p. 9./9,5p 

7.7.2007 PIIKKIÖ joukkue-SM, Salme Mujunen, Ralf Björklund, Jari Salokanto, Riitta Räsänen 

TOKO AVO-3 122,25 p. 

1. Paikalla makaaminen/30 p. 2. Seuraaminen taluttimetta/17 p. 3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/10 

p. 4. Luoksetulo/15 p. 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/12 p. 6. Noutaminen/15p. 7. Kauko-ohjaus/0 p. 

8. Estehyppy/15 p. 9. Kokonaisvaikutus/8,25 p. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO ERI-1 PN3 

3 years, top class bitch. lovely head, very good neck leading into very good topline and tailset, exc. front and 

rear, very nice bone fitting her size, lovely tight feet, easy mover, makes a very nice picture going around 

with excellent tail carriage, lovely with all over, could do with tighter curl. 

18.8.2007 ULVILA, Marita Packalén 

PAJÄ AVO-2 JK2, 251 p. 

 

FIN MVA SV-05-06  

n CABALLUS WATERPROOF 

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

11.2.2007 LAHTI ryhmä, Frank Kane, Iso-Britannia 

KÄY ERI-1 PN1 VSP SERT 

2 years, Excellent breed type with beautiful head & eyes & bone & ribbs & coat. Needs more rear angulation 

to give more drive. Front action is loose. 

3.3.2007 VALKEALA ryhmä, Raija Tammelin 

KÄY EH-1 

Femin. hyvät mittasuhteet, hyvät päänlinjat mutta takaosastaan aavistuksen leveä kaula ja kevyt alaleuka. 

Hieman pehmeä selkä, kaunis kaula, luisu lantio. Sopiva rungon tilavuus, hyvä luusto. Hyvät taka-, niukat 

etukulmaukset. Hyvät sivuliikkeet, kinnerahdas takaa. Astuu ristiin edestä sisäkintereisin käpälin. Hyvä 

karva, miellyttävä luonne. 

22.4.2007 RISTIINA, John Birkett 

NOWT ALO-0, 37 p. 

5.5.2007 VANTAA, Miso Sipola 

NOWT ALO-0, 30p. 

6.5.2007 SOMERO ryhmä, Kirsi Nieminen 

KÄY ERI-1 PN1 VSP SERT FIN MVA 

Erinom. tyyppiä oleva narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pää, hyvä kaulan pituus, hieman 

etuasentoiset lavat, syvä rintakehä, erinom. runko, leveät reidet, hyvät takakulmaukset, vahva raajaluusto, 

hyvä karvanlaatu, etuliikkeissä hieman löysyyttä, esitetään hyvin. 

3.6.2007 VEHMAA, Ossi Kähärä 

NOME ALO-0 
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1. Haku: Kattaa hakualuetta hyvin, sopiva vauhti ja hyvä into. 2. Ohjattavuus: Hakee riistan omatoimisesti. 3. 

Paikallistamiskyky: Näkee heitot, hakee viimeksi heitetyn, heikko muistikuva toisesta jonka noutoon 

tarvitsee hakua. 4. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. 5. Riistan käsittely: Spontaanit ylösotot, palauttaa 

hyvin, jättää luovutuksissa melko kauas. 6. Vesityöskentely: Työskentelee mielellään vedessä. 8. 

Yleisvaikutelma: Erittäin vauhdikas, riistaintoinen koira, joka alussa käy melko kuumana. Puutteet riistan 

käsittelyssä ja paikallistamiskyvyssä sekä puutteet ohjauksessa vaikuttavat palkintosijalta putoamiseen. 

14.-15.7.2007 TORNIO Viitajärvi, Ari-Pekka Fontell 

NOME ALO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Liikkuu alueella mukavalla vauhdilla ja löytää riittävän määrän riistaa. 2. 

Ohjattavuus: Koira kuuntelee ohjaajaa. 3. Paikallistamiskyky: Selvittää paikallistamistehtävän. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: Pudottelee riistaa. 6. Muut ominaisuudet: RL: tarkkaavainen, VT: hyvää 

vesityöskentelyä. 7. Yleisvaikutelma: Hyvän potentiaalin omaava koira, joka selvittää kokeen eri osa-alueet, 

puutteet riistan käsittelyssä ovat sen verran vakavia, että se pudottaa palkintosijaa. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

VAL ERI-2 

2 years nice type of bitch, good head with strong muzzle, good neck, topline should be stronger, would like 

front legs more under the body, good strong loin, balanced angulations, very nice bone, lovely thick coat, 

moves a bit close behind, but easy going. 

18.8.2007 PAROLA Kiharamestaruus, Harri Sivén 

NOME ALO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Koira työskentelee ajoittain hyvin ja tehokkaasti, mutta työ saisi olla 

yhtäjaksoisempaa. 2. Ohjattavuus: Voisi edetä suoraviivaisemmin, saadaan kuitenkin riistalle nopeasti. 3. 

Paikallistamiskyky: Noutaa ensimmäisen melko suoraviivaisesti, toisen noutaa hyvin. 4. Riistan/dummyn 

käsittely: Pudottelee osan luovutuksissa, hieman voimakkaat otteet parista linnusta, muutoin hyvät otteet. 6. 

Muut ominaisuudet: Voisi olla hieman helpommin hallittavissa, työskentelee mielellään vedessä ja 

kosteikossa, voisi palauttaa suoraviivaisemmin riistat ohjaajalleen. 7. Yleisvaikutelma: Innokkaan oloinen 

koira, jolla tänään sen verran puutteita eri osa-alueilla, että se pudottaa sen parhailta palkinnoilta. 

22.9.2007 HELSINKI, Kaisa Poutanen 

TOKO ALO-3 139 p. 

1./Luoksepäätävyys 10 p. 2./Paikalla makaaminen 15 p. 3./Seuraaminen kytkettynä 15 p. 4./Seuraaminen 

taluttimetta 28 p. 5./Maahanmeno seuraamisen yhteydessä 0 p. 6./Luoksetulo 27p. 7./Seisominen 

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

23.9.2007 PERNIÖ, Antti Nurmi 

NOME ALO-3 

1. Haku: Liikkuu melko laajalla alueella, mutta saisi etsiä systemaattisemmin. 2. Ohjattavuus: Saadaan melko 

nopeasti riistalle. 3. Paikallistamiskyky: Muistaa molemmat mutta välttelee vesityötä ja menee maitse. 4. 

Reagointi laukaukseen: Rauhallinen ammuttaessa. 5. Riistan/dummyn käsittely: Noutaa linnut pehmeällä 

otteella mutta pudottaa osassa luovutuksia. 6. Vesityöskentely: Välttelee vesialuetta mutta menee kuitenkin 

uimaan. 8. Yleisvaikutelma: Melko itsenäinen ja kohtuullisen kestävä koira, joka voisi olla innokkaampi 

vesityössä, epätäsmällisyydet riistan käsittelyssä ja ajoittainen tehottomuus haussa laskevat palkintosijaa. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

VAL ERI-2 

Kaunis kokonaisuus, erittäin kaunis pään prof. Tyylikäs huulilinja, hyvä kaula, erittäin hyvä rungon malli, 

etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä karvanlaatu. 

6.10.2007 PADASJOKI, Pauliina Ahola 

NOWT ALO-1, 85 p. sij. 3/15 

 

n CABALLUS WINDSTOPPER 

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

27.-28.1.2007 TURKU KV, Lydia Erhart, Alankomaat 

NUO EH-3 

Almost 2 years old. Very good type. The head is rather flat and wide in skull. Well angulated. Good ribcage. 

Sufficient rear angulation. Not in full coat today. Good tail. Topline needs to tighten. Moved well in the rear 

toing in the front. 

8.-9.9.2007 PORVOO KR, Harry Tast 

AVO EH-2 
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Erinom. pään muoto ja tyypillinen ilme, edessä avoimet kulmat, takana hyvät, syvä rintakehä, selässä 

pehmeyttä, seisoo ja liikkuu hieman takakorkeana, erinom. luusto & karvapeite, juoksee vinossa, kyynärpäät, 

ulko- ja etukäpälät sisäkierteiset liikkeessä. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

AVO ERI-2 PN3 SERT 

Hyvärakenteinen narttu, kaunis pää, hyvä kaula, erittäin hyvä rinnan syvyys, saisi liikkua paremmin edestä, 

hieman pehmeä ylälinja, erinomainen karvapeite. 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

AVO ERI-1 PN2 VARACA 

Tyypiltään hyvin kaunis narttu, sievä pää, oikea ilme, harmoninen ja kaunis rakenne, hyvä kaula ja selkälinja, 

äärimmäisen feminiininen, hyvä etuosa ja rinnansyvyys, hyvä hammaskiinnitys, hyväilmeinen pää, sopivasti 

kulmautunut, voisi liikkua hieman leveämmin takaa ja paremmin edestä, hyvä luonne, erittäin kauniit 

sivuliikkeet. 

 

n CABALLUS XANADU 

FIN24705/05B s. 23.3.2005 i. Caballus Pinocchio e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

9.6.2007 TAMPERE, Eija Berglund 

AGI I 0 sij. 2. 

9.6.2007 TAMPERE, Eija Berglund 

AGI I 0 sij. 4. 

10.6.2007 NOKIA, Salme Mujunen 

AGI I 5,00 sij. 3. 

18.8.2007 VESILAHTI, Katarina Virkkala 

AGIH I 16,27 sij. 10. 

18.8.2007 VESILAHTI, Vesa Sivonen 

AGI I 0 SERTK sij. 3. 

19.8.2007 VESILAHTI, Katarina Virkkala 

AGI II 5,00 sij. 9 

19.8.2007 VESILAHTI, Vesa Sivonen 

AGIH II 0,62 sij. 4. 

15.9.2007 TAMPERE, Tuomo Pajari 

AGI II hyl. 

15.9.2007 TAMPERE, Kari Jalonen 

AGI II 16,33 sij. 5. 

7.10.2007 TAMPERE, Johanna Nyberg 

AGI II 15,00 sij. 13. 

21.10.2007 TAMPERE, Leena Rantamäki-Lahtinen 

AGI II 5,00 sij. 6. 

 

u CABALLUS XEON 

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

27.-28.1.2007 TURKU KV, Lydia Erhart, Alankomaat 

NUO ERI-2 PU4 VASERT 

22 months old. Excellent type, lovely head. Nice neck, well angulated. Excellent body. Slightly 

overangulated rear. Excellent coat, good tail. Could move with a little more drive. 

11.2.2007 LAHTI ryhmä, Frank Kane, Iso-Britannia 

NUO ERI-2 PU4 

22 months with excellent coat. Good breed type. Masculine, quality head with lovely eyes. Needs more 

shoulder & upperarm angulation and it shows in his front movement. His dentation could be better. 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

POIS 

16.-17.6.2007 KOTKA KV, Maudie Burke, Irlanti 

AVO EH-1 

Good head, good pigment, the earsset is good, nice topline and reach of neck, the tailset is good, his chest is 

well developed, good front and bone, nice spring of rib, correct bend of stifle, would prefer better movement 

on the day, I would also prefer a level bite. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 
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AVO ERI-2 PU3 VASERT 

2,5 years dog of exc. type and size, nice head, good eaye and ear, bite is a bit close, very good neck & 

topline, tailset is a little low, balanced angulations in front and rear, could have some more forechest, exc. 

bone, moves correctly and easy, makes a very nice picture. 

6.-7.10.2007 OULU KV, Kirsi Nieminen 

AVO ERI-1 PU2 SERT CACIB 

Erinomaista tyyppiä oleva uros, oikeat rungon mittasuhteet, hyvä pää, kaunis ylälinja, olkavarret saisivat olla 

viistommat, erinom. runko, hyvät takakulmaukset, vahva raajaluusto, hyvä karvapeite, etuliikkeet hieman 

löysät, muuten hyvät liikkeet, esitetään erinomaisesti. 

20.-21.10.2007 SEINÄJOKI KV, Fredrik Norgren, Ruotsi 

AVO ERI-1 PU2 CACIB 

Medelstor, medelkraftig utmärkt typ, maskulint välskuret huvud, bra uttryck, bra över- o. underlinje, bra ben 

o. tassar, balancerade effektiva rörelser, mkt bra fasthet, bra stryka, bra päls och temperament, väl 

presenterad. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

AVO ERI-1 PU4 

Erittäin hyvä kehys, hyvin voimakas päätyyppi, kaunis kaula, erinom. runko, saisi liikkua paremmin edestä, 

erinom. karvapeite. 

 

u CABALLUS XEROX 

FIN24704/05A s. 23.3.2005 i. Caballus Pinocchio e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö 

6.5.2007 SOMERO ryhmä, Kirsi Nieminen 

AVO H 

Hyvän tyyppinen uros, jolla hyvä pää, joskin kuono-osa voisi olla pidempi, avoin purenta, hyvä kaulan 

pituus, etuasentoiset lavat, syvä rintakehä, hieman luisu lantio, hyvät takakulmaukset, hyvä karvapeite, 

liikkuu kapeasti takaa, esitetään hyvin. 

26.-27.5.2007 PARAINEN KR, Hans Lehtinen 

AVO HYL 

Malliltaan ok, erittäin hyvärakenteinen uros, kaunis kaula ja ylälinja, seisoo hyvin raajoillaan, avoin purenta, 

ei saa suutaan kiinni, erinomainen karvapeite ja hyvät kutrit. 

10.6.2007 VEHMAA ryhmä, Leila Kärkäs 

AVO ERI-2 PU2 SERT 

Erinom. kokonaisuus, kaunisilm. hyvä pää, hyväasentoiset korvat, tasap. rakenne, hyvä luusto, erinom. 

käpälät, leveäasentoiset eturaajat, hieman pysty olkavarsi, erinom. kauniisti kulm. vahva takaosa, erinom. 

runko ja takaosa ja miellyttävä luonne. 

4.-5.8.2007 TURKU KR, Eeva Rautala 

AVO H 

Vankkarakenteinen uros voisi olla aavistuksen korkeampi, hyvä pään malli, hyvä kaula ja selkä. Lyhyt runko, 

syvä rintakehä, etukulm. riittävät, takana hyvät, vankka luusto, hyvä karva ja häntä, hiem. jäykät etuliikkeet, 

koiralla lievä avopurenta, mikä pudottaa palkintosijaa. 

 

u CABALLUS YAHOO 

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

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

PEN 1 KP VSP-PEN 

Mkt. lovande hanvalp. Med välformad huvud. Bra hals o. rygglinje. Välutvecklad kropp. Bra 

svansansättning. Välvinklad. Rör sig bra. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

JUN EH-4 

12 months, lovely outline, very nice head, good eyes, could use his ears better, correct size, balanced in 

angulations, very good spring of ribs and powerfull loin, nice tailset, very good bone, good thick coat but curl 

can improve, movement a little close behind, otherwise ok, makes a lovely picture while moving, needs more 

confidence when approaching the judge, therefore very good. 

8.9.2007 TAMPERE ryhmä, Kresten Scheel, Tanska 

JUN EH-1 

1y. 1m. Good size, masculine, correct cut head, well formed skull, good length of neck, nice topline, good 

front assembly, front legs well under the body, parallel in forechest and skull, good length of neck, nice 
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topline, good chest, well angulated hindguarters, correct small curlies tightened, moves a little restricted in 

front, lacking length of step, quite nice behind. 

16.9.2007 HYVINKÄÄ ryhmä, Tina Sulce, Latvia 

JUN ERI-1 PU2 VASERT 

Nice type, size, nice head with correct expression, good reach of neck, good worn, straight topline, a bit fat 

today, a bit straight shoulders, good angulation in rear, nice temperament, free movement, good coat. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

JUN ERI-2 VASERT 

Hyvin kookas uros, turhan karkea otsapenger & kallo saisi olla jalompi, hyvä kaula, erinom. runko & hyvät 

käpälät, hyvä karvanlaatu, saisi seistä tukevammin takaa. 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

JUN H 

Hyvän kokoinen, urosmainen, oikeat mittasuhteet rungossa, hyvä pään profiili, hyvä purenta ja oikea-

asentoiset korvat, hyvä eturinta ja rinnansyvyys, seistessä paljon parempi kuin liikkuessa, hyvä karvanlaatu, 

oikea väri, sopiva luusto, sen tulisi liikkua voimakkaammin takaa ja myös paremmin edestä, hyvä luonne ja 

häntä. 

 

n CABALLUS YO-YO AT EMRIS 

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

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Mkt  tilltalande o. lovande. Vackert huvud o. uttryck. Utm. hals o. överlinje. Bra kropp för åldern. Fin lång 

bröstkorg. Utm. vinklar. Härliga rörelser. 

26.-27.5.2007 PARAINEN KR, Hans Lehtinen 

JUN EH-1 

Saisi olla kauttaaltaan voimakkaampi, erittäin kaunislinjainen narttu, hyvä päätyyppi, tyylikäs kaula, hyvä 

ylä- ja alalinja, erittäin hyvät raajat ja kulmaukset, hyvä karvapeite, täytyy saada enemmän kehätottumusta 

esittäjän kanssa, hyppii ja pomppii. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

JUN ERI-4 

12 months young bitch, nice type, head could be a bit more filled under the eyes and eye is a little round, 

good neck and shoulder, good topline, a little long in loin, tailset is a little low, plenty of angulation in the 

rear, coat of good texture but not ready yet, moves a little close behind, makes a nice picture going around, 

has all the essentials to mature in time, for the type excellent. 

4.-5.8.2007 TURKU KR, Eeva Rautala 

JUN H 

Hyväntyyppinen nuori narttu, hyvämuot. pää, tummat silmät, kaula kaunis, hyvä selkä, rungon tulee vielä 

kehittyä, vatsaviiva melko voimakkaasti nouseva, riittävä luusto, voimakkaat takakulmat, liikkuu normaalisti, 

hyvä häntä, valitettavasti karvassa ei tällä hetkellä havaittavissa olevia kiharoita, mikä pudottaa palkintosijan, 

kaipaa kehätottumusta. 

 

u CABALLUS YUCCA 

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

26.-27.5.2007 PARAINEN KR, Hans Lehtinen 

JUN EH-1 

Hyvä koko, hieman löysässä kunnossa, erinom. luusto. Liikaa kaulanahkaa. liian korkea otsapenger, kaunis 

kaula, hyvät raajat, erittäin hyvä rungon malli ja syvyys, täytyy saada enemmän kehätottumusta esittäjän 

kanssa. 

2.6.2007 VEHMAA, Merja Heikkiä 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Avoin, mukava ja ystävällinen. Hyv. 2. Uimahalu: Varovainen veteenmeno, 

ote siivestä. Hyv. 3. Hakuinto: Risteilee lähimaastossa kohtalaisella vauhdilla, löytää 3 varista, joista yhden 

noutaa mallikkaasti ja 2 väkinäisesti. Hyl. 4. Noutohalu: Riittävä. Hyv. 5. Nouto-ote: Hammastelee variksia 

suussaan, mutta ei riko. 6. Palauttaminen: Lähtee hyvin palautukseen, mutta ei tuo ohj. Hyv. 7. Reagointi 

laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus ja aloitekyky: Levollinen ja itsevarma ikäisekseen. Hyv. 

9. Yhteistyö: Koira on melko itsenäinen eikä ymmärrä kaikkia sille annettuja komentoja. Hyv. 10. 

Yleisvaikutelma: Miellyttävä ja lupaava nuori koira. Hyl. 
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1.7.2007 KARJAA KV, Hans v.d. Berg, Alankomaat 

JUN EH-1 

Very nice young dog, good in size, bone and substance, very nice in head shape, good earset, dark eye, good 

length in muzzle, good front, a shade longer in body, good rear, exc. body, he needs time to get better 

movement. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

JUN ERI-1 

12 months, very happy boy, head could be better filled under the eye but the shape is ok, very nice eyes & 

ears, lovely topline with exc. tailset, good angulation in front, enough behind, very good ribs, strong loin, 

very good coat, moves a little close behind, ok in front, could do with more ring training, very nice 

youngster. 

28.-29.7.2007 PORI KV, Carlos Fernandez Renau, Espanja 

JUN ERI-1 PU1 VSP SERT 

Nice typical dog, he's sound, he looks a little big, he will look better with more maturity. 

4.-5.8.2007 TURKU KR, Eeva Rautala 

JUN ERI-1 PU2 SERT 

Eritt. hyväntyyppinen nuori uros, jolla hyvä pää ja ilme, erinom. karva ja selkälinja, hyvä häntä, rungon tulee 

vielä voimistua, mutta ikäisekseen hyvä, hyvä luusto ja kulmaukset, erinom. karva, liikkuu hyvin, iloinen 

luonne. 

13.9.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia 

26.9.2007 lonkkanivellausunto A/A 

 

n CABALLUS YUHELLUS 

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

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

PEN 2 KP 

Välformad huvud, bra uttryck. Bra hals. Välutvecklad kropp. Mkt bra vinklar. Kraftig benstomme. Lovande. 

Rör sig bra från sidan, lite trångt bak. 

28.-29.4.2007 LAHTI KV, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN EH-1 

Feminin. Vackert huvud, bra proportioner för en tik. Välkonstruerad fram lite för brant i korset bra bröstkorg. 

Rör sig gott från sidan. Trång och slarvig bak. Ännu outvecklad och öppen i pälsen. 

6.5.2007 OULAINEN ryhmä, Elena Ruskovaara 

JUN ERI-1 PN1 ROP SERT 

Erinom. tyyppi, sukup.leima, nuorekas, oik.ilm hyvänmallinen pää, eturinta saa vielä kehittyä, oik.mall. 

rintakehä, hyvä takaosa, kaunis ylälinja, hyvät käpälät, eritt. pentumaiset liikkeet, oikea askelpituus, lupaava 

karvapeite, hyvä käytös. 

12.-13.5.2007 OULU KR, Marianne Holm-Hansen 

JUN EH-1 

Lovely outline, very promising young bitch, needs a little more selfconfidence to present herself, exc. head & 

expression, beautiful neck & front, good bone & feet, correct rib & loin, sloaping croup, I'd prefer a little 

more substance & angulations in hindquarters, moves soundly, not in full coat yet. 

2.6.2007 MOUHIJÄRVI ryhmä, Jukka Kuusisto 

JUN EH-1 

Ikäisekseen hyvin kehittynyt juniorinarttu, hyvä pää, vahva luusto, eturaajoissa ulkokierteisyyttä, sopivasti 

rintakehää, hyvät takaraajat, liikkuu hieman haluttomasti, mutta riittävän pitkä askel. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

JUN ERI-1 PN2 SERT 

1 year, very nice type and outline and very good size and substance, head could be more filled under the eyes, 

good bite, neck leading into straight nice topline with correct tailset, balanced in angulations, very good bone 

and feet, lovely ribs and body, very good coat for her age, should learn to use her ears better, moves a little 

close behind, but free mover. 

27.-28.10.2007 LAHTI KV, Cristian Stefanescu, Romania 

NUO EH-1 

Typical general appearance, medium strong bones, enough long in neck, medium developed in chest, normal 

backline, hindleg angulation too straight, should improve the presentation especially for movement. 

6.12.2007 TAMPERE ryhmä, Paula Rekiranta 
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NUO ERI-1 PN1 VSP SERT 

Erittäin hyväntyyppinen nuori narttu, jolla oikeat mittasuhteet, vielä hieman kapea kallo, hyvä vahva kuono-

osa, kauniit, tummat silmät, erinom. eturinta & rinnansyvyys, hieman niukka kinnerkulmaus, erittäin tiivis 

karvapeite, joskin kiharat voisivat olla hieman tiukempia, liikkuu erittäin hyvin. 

 

JV-07  

u CABALLUS ZIMZALABIM 

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

Illukka, Piikkiö 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

PEN-1 KP BIS-PENTU 

Top quality puppy. Lovely outline, very nice head for his age. Good eyes, have to learn to use his ears 

sometimes. Lovely neck flowing into straight topline. Balanced in angulations. Lovely forechest, very good 

spring of ribs and deep chest. Excellent bone, topped with very nice coat for his age. Happy temperament. 

Moves ok for his age. 

29.7.2007 PADASJOKI, Risto Heikkonen 

NOU-0 

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

mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: Työskentelee tasaisella, tehokkaalla vauhdilla hakualueella. Hyv. 4. 

Noutohalu: Ottaa linnut oma-aloitteisesti lukuunottamatta heittovarista, jota tuomari joutuu hieman 

auttamaan. Hyv. 5. Nouto-ote: Hyvät otteet linnuista. Hyv. 6. Palauttaminen: Tuo linnut ohjaajalle käteen. 

Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Rauhallinen, tarkkavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: Ei riitä 

etenemään kanille. Hyl. 9. Yhteistyö: Hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Rauhallisen, mutta tehokkaan kuvan 

itsestään antava nuori koira, joka suorittaa vesi- ja hakutyön erinomaisesti, mutta epäonnistuu jäljellä. Hyl. 

Taipumuskoe hylätty. 

17.9.2007 silmätarkatuslausunto J1 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia 

30.9.2007 POMARKKU, Merja Heikkilä 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Ystävällinen ja levollinen. Hyv. 2. Uimahalu: Hieman varovainen 

veteenmeno, mutta reipas uinti. Hyv. 3. Hakuinto: Haki riittävällä innolla, riittävästi aluetta kattaen. Hyv. 4. 

Noutohalu: Tarvitsi jonkin verran kehoituksia, myös kanin nouti vasta kehoituksesta. Hyv. 5. Nouto-ote: 

Haukkaili välillä melko rajusti variksia. Hyv. 6. Palauttaminen:  Lähti hyvin palauttamaan, mutta ei 

luovuttanut mielellään. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen:  Rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus 

& aloitekyky: Itsenäinen jäljestys. Hyv. 9. Yhteistyö: On yhteistyöhaluinen. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: 

Hyväluonteinen ja tasapainoinen nuori uros, jolla riittävät taipumukset. Hyv. Taipumuskoe hyväksytty. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

JUN ERI-1 PU4 SERT 

Ääriviivoiltaan erinomainen yksilö, ihastuttava pään profiili, kaunis kaula, erittäin hyvät raajat, tiiviit käpälät, 

kaunis ylälinja, hyvä takaosa, loistava karvapeite & karvanlaatu, hieman levoton edestä. 

14.11.2007 lonkkanivellausunto B/B 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

JUN ERI-1 PU2 SERT JV-07 

Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen kaunispäinen uros, hyvä ilme, purenta ja korvat, kaunis ylälinja, 

erinom. eturinta ja rinnansyvyys, hyvä häntä, erittäin hyvä karvanlaatu ja kaunis tummanruskea väritys, saisi 

liikkua hieman paremmin takaa, hyvä luonne, kaunis uros. 

 

CIMRAMIN KENNEL 

om. Paula Sarkkinen, Oulu 

6.-7.1.2007, KAJAANI, Tarja Hovila 

KAS 1 KP ROP-KAS 

Eritt. Hyväntyyppisiä koiria, joissa selvät sukupuolileimat. Oikeat mittasuhteet. Hyvät ylälinjat ja rungot. 

Melko hyvät turkit ja päät. Vapaat liikkeet. Ryhmä ansaitsee kunniapalkinnon. Onnittelut kasvattajalle. 
22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

KAS 2 KP 
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Nrot: 3, 26, 29, 48. Another nice group, I can see similarities in their heads, all good representatives of the 

breed. 

 

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.-7.1.2007, KAJAANI KV, Tarja Hovila 

VAL ERI-1 PU1 ROP CACIB 

Erinom. tyyppi ja mittasuhteet. Kaunismuotoinen, oikeanmallinen uroksen pää. Miellyttävä ilme. Kaunis 

kaula ja ylälinja. Hieman lyhyt, pysty olkavarsi. Erinom. runko ja luusto. Hyvin kulm. takaosa. Hyvä turkki. 

Turhan korkea häntä. Liikkuu vapaalla, vetävällä askeleella. 

14.4.2007 OULU, Anders Virtanen 

AGIH I 31,27 

28.4.2007 OULU, Minna Räsänen 

AGIH I 27,97 

17.5.2007 KEMI, Allan Aula 

TOKO ALO-1 191 p. 2. 

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

Seuraaminen taluttimetta/36 p. 5. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/20 p. 6. Luoksetulo/27 p. 7. 

Seisominen seuraamisen yhteydessä/18 p. 8. Estehyppy/20 p. 9. Kokonaisvaikutus/10 p. 

20.5.2007 KEMI, Lauri Ojala ja Jorma Kerkkä 

LUONNETESTI 235 p. 

1. Toimintakyky: Hyvä +2 (30 p.) 2. Terävyys: Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +3 (3 p.) 3. 

Puolustushalu: Kohtuullinen, hillitty +3 (3 p.) 4. Taisteluhalu: Suuri +3 (30 p.) 5. Hermorakenne: 

Tasapainoinen +2 (70 p.) 6. Temperamentti: Kohtuullisen vilkas +2 (30 p.) 7. Kovuus: Kohtuullisen kova +3 

(24 p.) 8. Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45 p.) 9. Laukauspelottomuus: 

Laukaisuvarma +++ 

26.5.2007 KEMIJÄRVI, Allan Aula 

ALO-1, 190 p. KP 1. 

1./10 p. 2./30 p. 3./16 p. 4./36 p. 5./20 p. 6. 30 p. 7./18 p. 8./20 p. 9./10 p. 

7.7.2007 PIIKKIÖ joukkue-SM, Tuire Marjamäki-Askolin, Saija Pollari-Peltoniemi, Tiina Heino 

TOKO ALO-3 139,83 p. 

1./10 p. 2./24 p. 3./12 p. 4./32 p. 5./0 p. 6./22,5 p. 7./12 p. 8./19 p. 9./8,33 p. 

11.8.2007 ROVANIEMI ryhmä, Arja Koskelo 

VAL ERI-1 PU1 VSP 

Erinom. tyyppi, kaunis pää, hyvä lusto ja tasapainoiset kulmaukset, riittävät kiharat, hyvä ylälinja, erinom. 

liikkeet, näyttävä kokonaisuus, hieman lyhyt lantio. 

30.9.2007 RAAHE, Veijo Kinnunen 

TOKO ALO-2 146 p. 12/15 

1./10 p. 2./0 p. 3./18 p. 4./32 p. 5./16 p. 6./27 p. 7./14 p. 8./10 p. 9./9 p. 

13.10.2007 TORNIO, Marja-Leena Hituri 

TOKO ALO-2 157 p. 6/10 

1./10 p. 2./27 p. 3./16 p. 4./32 p. 5./0 p. 6./30 p. 7./16 p. 8./16 p. 9./10 p. 

18.11.2007 KEMPELE, Allan Aula 

TOKO ALO-1 175,5 p. TK1 6/24 

1./9 p. 2./30 p. 3./14 p. 4./32 p. 5./20 p. 6./28,5 p. 7./12 p. 8./20 p. 9./10 p. 

 

BH  

u CIMRAMIN CITRON 

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

6.-7.1.2007, KAJAANI KV, Tarja Hovila 

AVO EH-1 

Eritt. hyväntyyppinen lyhytrunkoinen uros, jolla miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula ja rungon syvyys. Eritt. 

hyvä luusto. Lyhyt, pysty olkavarsi ja niukasti kulmautunut takaa. Hyvä turkki. Liikkuu hyvällä askeleella. 
Toivoisin koiraan hieman enemmän ulottuvuuksia. Miellyttävä luonne. Esitetään hyvin. 

14.-15.4.2007 VAASA KV, Gerard Hickey, Irlanti 
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AVO ERI-2 PU2 VASERT VACA 

Nice type. Stands up well. Good chest front but a bit straight at a stifle which shows in his movement also. 

Good coat. 

6.5.2007 OULAINEN ryhmä, Elena Ruskovaara 

AVO EH-2 

Hiukan neliömäinen sukup.leimaltaan tarpeeksi selvä uros, jolla erityisesti raajaluusto saisi olla järeämpi, 

hyvän mall. pää, oik. ilme, sopivasti kaulaa, toiv. selvemmän eturinnan ja voimakk. kulmaukset eteen ja 

taakse, liikkuu varsin hyvällä sivuaskeleella, varsin hyvä karvapeite. 

6.-7.10.2007 OULU KV, Kirsi Nieminen 

AVO H 

Hyväntyyppinen, turhan narttumainen uros, jolla oikeat pään linjat, vaaleahkot silmät, hyvä kaula & syvä 

rintakehä, olkavarret tulisi olla viistommat, hyvä rungon malli, lyhyt lantio, karvapeite ei parhaassa 

näyttelykunnossa, liikkuu lyhyellä askeleella & kantaa häntäänsä korkealla liikkeessä, esiintyy iloisesti. 

3.11.2007 KALAJOKI, Markku Piippo 

PAKK-1, BH 

 

u CIMRAMIN CRACKER 

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

20.4.2007 lonkkanivellausunto B/B 

 

KANS & FIN MVA & S (N)MVA TK1  

n CIMRAMIN CRANBERRY 

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

6.-7.1.2007, KAJAANI KV, Tarja Hovila 

KÄY EH-1 

Eritt. hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea feminiininen narttu, jolla oikeanmallinen pää. Kuono-osa voisi 

olla aavistuksen vahvempi. Etukulmaukset saisivat olla voimakkaammat. Oikeanmallinen runko, jossa hyvä 

syvyys. Riittävä luusto. Hyvin kulm. takaosa. Oikealaatuinen turkki. Turhan litteät käpälät. Liikkuu hyvin 

sivusta. Miellyttävä luonne. 

17.2.2007 TORNIO ryhmä, Tiina Illukka 

VAL ERI-1 PN2 

Erinom. tyyppi. Erittäin kaunis pää. Erinom. kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehän muoto ja syvyys. Vahva leveä 

lanne. Sopiva luusto. Erittäin hyvin kulmautunut. Kovin matala kinner. Liikkuu hyvin. Hyvä karva. 

29.4.2007 OULU, Salme Mujunen 

TOKO ALO-1 182 p. KP 3. 

Suoritus: 1. Luoksepäästävyys/10 p. 2. Paikalla makaaminen/30 p. 3. Seuraaminen kytkettynä/13 p. 4. 

Seuraaminen taluttimetta/30 p. 5. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/20 p. 6. Luoksetulo/30 p. 7. 

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

20.5.2007 KEMI, Lauri Ojala ja Jorma Kerkkä 

LUONNETESTI 188 pistettä 

1. Toimintakyky: Kohtuullinen +1 (15 p.) 2. Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1(1 p.) 3. 

Puolustushalu: Kohtuullinen, hillitty +3 (3 p.) 4. Taisteluhalu: Kohtuullinen +2 (20 p.) 5. Hermorakenne: 

Hieman rauhaton +1 (35 p.) 6. Temperamentti: Vilkas +3 (45 p.) 7. Kovuus: Kohtuullisen kova +3 (24 p.) 8 

Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45 p.) 9. Laukauspelottomuus: 

Laukaisuvarma +++ 

17.6.2007 MUHOS, Heikki Kulo 

MEJÄ AVO-0 

Rauhallinen lähtö. Etenee pääosin maavainua käyttäen mukavavauhtista tarkkaa työtä tehden 2/3 osuudesta. 

Sitten hirvenjäljet sekoittavat ja määrätietoinen poistuminen. Ennen 1. kulmaa vielä kaksi hukkaa ja koe 

keskeytetään. Harjoitellen loppuun ja Muru osoittaa halutessaan osaavansa. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

VAL ERI 

3 years very nice type of bitch, beautiful shaped head, would prefer darker eye and better ear carriage, very 

good front construction and forechest, loin can be stronger, perhaps she's better if she carries less weight, 

would prefer more angulation in the rear, very nice coat, would like a little more energy in the movement. 

4.8.2007 ROVANIEMI, Pentti Åman 

NOME ALO-0 
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Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Tekee itsenäistä hakua. 2. Ohjattavuus: Selvittää tehtävän, joskin hieman 

raskaasti. 3. Paikallistamiskyky: Havaitsee molemmat heitot ja noutaa ne suoraviivaisesti. 4. Riistan/dummyn 

käsittely: Spontaanit ylösotot, rikkoo haun yhteydessä riistan. 6. Muut ominaisuudet: Rauhallinen odottaessa. 

7. Yleisvaikutelma: Koira, joka tekee mukavasti ohjattavuuden ja markkeerauksen, valitettavasti haun 

yhteydessä rikkoo riistan ja koe keskeytetään. Tuomari keskeytti kokeen. 

5.8.2007 ROVANIEMI, Pentti Åman 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Koira tekee itsenäistä kohtuullisen tehokasta hakua kattaen alueen hyvin. 

4. Riistan/dummyn käsittely: Spontaanit ylösotot, jättää lokin noudon kesken. 6. Muut ominaisuudet: 

Rauhallinen ammuttaessa. 7. Yleisvaikutelma: Koe alkaa hakutyöllä, jota koira suorittaa mukavasti tässä 

yhteydessä koira jättää lokkien noutoja kesken ja tämä aiheuttaa kokeen keskeyttämisen. Tuomari keskeytti 

kokeen. 

8.-9.9.2007 OULU ymp. Harri Sivén 

NOME ALO-1 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Liikkuu alueella melko hyvällä vauhdilla, löytää riistoja melko tasaiseen 

tahtiin, parantaen hakua loppua kohden. 2. Ohjattavuus: Uusintalähetyksellä saadaan etenemään hyvin 

riistalle. 3. Paikallistamiskyky: Noutaa riistat, työt voisivat olla hieman suoraviivaisemmat. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: Hyvät varmat luovutukset. 5. Jäljestämiskyky: Jäljestää kanin nopeasti.  6. Muut 

ominaisuudet: Pysyy paikallaan hyvin laukauksissa. 7. Yleisvaikutelma: Tasaisen varmasti kokeen tehtävistä 

suoriutunut koira. 

21.-23.9.2007 TORNIO, Vesa Hietikko 

NOME ALO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Itsenäisesti hakualueella työskennellyt koira, löytää kolme riistaa. 2. 

Ohjattavuus: Koira saadaan riistalle, joskin hieman kaarevalla reitillä. 3. Paikallistamiskyky: Näkee heiton, 

jota ei muista kunnolla, riista saadaan ylös toisella lähetyksellä. 4. Riistan/dummyn käsittely: Hyvät otteet, 

kauniit luovutukset. 6. Muut ominaisuudet: Rauhallinen laukauksen aikana, pysyy hyvin paikoillaan. 7. 

Yleisvaikutelma: Työskentelyhaluinen koira, jolla pieniä puutteita ohjaus/paikallistamistehtävässä, lisäksi 

riistan löytyminen hakualueelta olisi voinut olla tehokkaampaa, nämä yhdessä vaikuttavat koiran 

palkintosijaan laskevasti. 

13.10.2007 TORNIO, Marja-Leena Hituri 

TOKO ALO-1 168 p. 4/10 

Suoritus: 1./10 p. 2./30 p.  3./16 p.  4./32 p. 5./20 p. 6./30 p. 7./0 p. 8./20 p. 9/10 p. 

18.11.2007 KEMPELE, Allan Aula 

TOKO ALO-1 173p. TK1 8/24 Suoritus: 1./10 p. 2./30 p. 3./20 p. 4./36 p. 5./20 p. 6./27 p. 7./0 p. 8./20 p. 

9./10 p. 

 

n CIMRAMIN DECORA 

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

14.1.2007 ILOMANTSI ryhmä, Raija Tammelin 

JUN EH-1 

Feminiininen, hyvät mittasuhteet omaava, lähes 10 kk narttu. Ikäisekseen hyvin kehittynyt pää, joskin tässä 

vaiheessa hieman kevyt ja kapea alaleuka. hyvin kehittynyt ylä- ja alalinja. Oikeat ääriviivat. Sopiva rungon 

tilavuus. Hyvä luusto ja takakulmaukset, niukat edessä, liikkuu hyvällä askelpituudella, kinnerahdas takaa. 

Etuliikkeiden tulee jäntevöityä iän myötä. Oikein hyvä karva ja luonne. 

25.2.2007 TUUSNIEMI ryhmä, Paavo Mattila 

JUN EH-1 

Kaunislinjainen nuori narttu. Hyvä pää ja kaula. Eritt. hyvä runko. Kulmaukset voisi olla hiem. enemmän. 

Karva ei ole parhaimmillaan tänään. Liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne. 

13.4.2004 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia 

20.4.2007 kyynärnivellausunto 0/0 

20.4.2007 lonkkanivellausunto A/A 

17.5.2007 SUONENJOKI ryhmä, Saija Juutilainen 

JUN EH-1 

14 kk, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan hyvä juniorinarttu, joka on tasapainoisesti kehittynyt, 

kaunispiirteinen ja -ilmeinen pää, hyvä purenta, voisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa, 

hyvät vahvat käpälät, pystyt ranteet, ikäisekseen erinomainen rintakehä, eturinta saa vielä kehittyä, kaunis 
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ruskea väritys, selällä karvapeite kihartuu hyvin, mutta kyljissä vielä laineikkuutta ja kaulalla hieman ohutta, 

erinomainen luonne, liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta sivuaskeleessa voisi olla enemmän ulottuvuutta. 

10.6.2007 JÄMSÄNKOSKI KR, Kirsi Nieminen 

JUN EH-3 

Erittäin hyväntyyppinen, tasapainoinen juniori, oikeat pään linjat, alaleuka voisi olla hieman voimakkaampi 

ja kulmahampaiden asento parempi, hyvä kaula, hieman etuasentoiset lavat ja suora olkavarsi, hyvä runko, 

sopiva raajaluusto, hyvät takakulmaukset, karvapeite ei parhaassa näyt.kunnossa, liikkuu lyhyellä askeleella, 

mutta yhdensuuntaisesti, hyvä luonne, esiintyy ja esitetään hyvin. 

30.6.-1.7.2007 LOVIISA ymp. Ari Huttunen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Ystävällinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: Menee veteen ja ui mielellään. Hyv. 

3. Hakuinto: Melko järjestelmällistä hakua. Hyv. 4. Noutohalu: Noutaa lokit, vähän mietittyään noutaa myös 

varikset oma-aloitteisesti. Hyv. 5. Nouto-ote: Pehmeät otteet. Hyv. 6. Palauttaminen: Tuo ohjaajansa 

läheisyyteen vaikka voisi palauttaa lähemmäksikin. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Rauhallinen. Hyv. 8. 

Itseluottamus ja aloitekyky: Jäljestää itsenäisesti kanille. Hyv. 9. Yhteistyö: Yhteistyössä. Hyv. 10. 

Yleisvaikutelma: Rauhallisen tuntuinen nuori narttu, joka pienistä vaikeuksista huolimatta selviää kokeen 

tehtävistä ja osoittaa riittäviä taipumuksia. Hyv. Taipumuskoe hyväksytty. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

JUN EH 

14 months, good sized elegant bitch, very feminine head. good colour for a liver, nice ears, would like a 

stronger topline, could have some more ang. in front and in rear, good ribs and body, could have more 

forechest, bone can be a bit stronger, coat showing bold patches in the throat and another patches on the side, 

today very good. 

11.8.2007 JOENSUU KR, Hans Lehtinen 

JUN EH-1 

Tällä hetkellä hyvin kevyt, ääriviivoiltaan oikea, kaunis pään profiili, tyylikäs kaula, erittäin hyvä runko ja 

hyvä malli, hyvät kiharat, kaulassa ja lavoissa saisi olla paremmat, täytyy vielä kehittyä. 

12.8.2007 JOENSUU KV, Soile Bister 

JUN ERI-1 PN1 VSP SERT (RoyalCanin-ROP-JUN) 

Erinomaisen tyyppinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt, feminiininen narttu, jolla kaunis ylälinja, varsin hyvä 

pää, hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, erinomainen karva, hyvä häntä, liikkuu sivulta hyvin, takaa 

hieman ahtaasti. 

 

u CIMRAMIN DEMONI 

FIN20273/06C s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

5.5.2007 HONKAJOKI ryhmä, Harry Tast 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Hyvin kehittynyt, vankkarunkoinen ja voimakas rakenteinen juniori, hyvä mallinen maskuliininen pää, hyvä 

raajarakenne, oik. karvanlaatu, liikkeessä vielä pentumainen mutta näyttää jo hetkittäin tasapainoista elastista 

ravia. 

6.7.2007 lonkkanivellausunto C/C 

 

u CIMRAMIN DESIBELI 

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

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

POIS 

 

u CIMRAMIN DIESEL 

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

11.2.2007 LAHTI ryhmä, Frank Kane, Iso-Britannia 

JUN ERI-1 

9 months, liver very good coat for his age. Good shape with good balance. He needs to be come more firm in 

move. His tailcarried should be settled. 

3.3.2007 VALKEALA ryhmä, Raija Tammelin 

JUN ERI-1 PU2 SERT 
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Maskul. tyylikäs ja raamikas. Oikein hyvä pää, lempeä ilme, kaunis silmien väri, oikein hyvät ylä- ja 

alalinjat. Oikein sopiva rungon tilavuus, sopiva luusto ja hyvät kulmaukset. Hyvä karva. Oikein hyvät 

sivuliikkeet, kapea takaa ja höpsöttelee liikkuessaan. Hyvä karva. Hauska luonne. 

8.-9.4.2007 LAPPEENRANTA KR, Lena Danker, Ruotsi 

JUN EH-1 

13 mån juniorhane av bra storlek, men ger ännu ngt. spänsligt  ?. Maskulint huvud av ? linjer. Bra bett. Snygg 

toplinje. Normalt vinklad. Ännu mycket fattigt förbröst. Bröstkorgen får ännu djupna, så armbågen sluter 

batter. Rör sig ännu ngt. obalanserat, men med bra steglängd. + pälskvalitet. Trevligt temperament. Behöver 

ännu tid att komma ut sin gänglighet. 

28.-29.4.2007 LAHTI KV, Göran Bodegård, Ruotsi 

JUN ERI-1 PU1 SERT VSP 

Maskulin med vackert huvud, mkt bra proportioner bra storlek bra benstomme bra framt, ännu outvecklad i 

bakstället, rör sig bra för åldern. Ngt. brant ? bra päls. 

6.5.2007 ELIMÄKI ryhmä, Soile Bister 

JUN EH-1 

Erinomaisen tyyppinen, ikäisekseen hyvärunkoinen maskuliininen uros, jolla kaunis pää, voisi olla ed. 

paremmin kulmautunut ja takaosa saa vielä vahvistua, erinom. karva, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta 

takaosan työntövoima puuttuu vielä, erinom. luonne. 

16.-17.6.2007 KOTKA KV, Maudie Burke, Irlanti 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Very good head, pigment and eye, good earset, nice reach of neck, good topline, correct tailset, good bone 

and feet, chest is well developed and ribs are well sprung, good bend of stifle, needs to tighten up in the 

movement, nicely presented. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

JUN ERI-2 

16 months, well up to size, very masculine in head, a bit broad in skull, good eyes and ears, very good 

straight topline, tailset could be better, good shoulder and upper arm, enough forechest, very nice rib and 

strong loin, could have slightly more angulations behind and better second tigh, good bone, lovely coat in 

good colour, movement is still a bit loose, tail could be straighter. 

18.8.2007 KOUVOLA KR, Paula Rekiranta 

JUN EH-1 

Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea nuori uros, erittäin hyvä pään malli ja ilme, hyvät karvat, 

vahva kaula, syvä rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä luusto ja käpälät, kiharat voisivat olla hieman 

tiiviimmät, hyvät liikkeet, liikkeessä vielä kovin pehmeä selkä löysyyttä etuliikkeissä. 

19.8.2007 HEINOLA KR, Paula Rekiranta 

POIS 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

NUO H 

Hyvin kookas, liian raskas, hieman epäjalo pää, korkea otsa & leveä kallo, hyvä rungon syvyys, pehmeä 

ylälinja, saisi seistä tukevammin takaa, erittäin hyvät kiharat & karvanlaatu, saisi olla kauttaaltaan jalompi ja 

tiiviimpi. 

27.-28.10.2007 LAHTI KV, Cristian Stefanescu, Romania 

NUO ERI-1 PU2 SERT CACIB 

Full of substance, typical expression, good profiles of the head, strong neck, long enough, deep in chest, 

forequarters normal in stands, normal topline, correct underline, hocksangulation little bit too straight, quality 

coat, good colour. 

11.11.2007 VALKEALA ryhmä, Johan J. Juslin 

NUO ERI-1 PU1 ROP SERT 

Erittäin kaunislinjainen uros, kaunismuotoinen pää, kaunislinjainen kuono-osa. Lihaksikas kaula, 

oikeanmuotoinen rintakehä, hyvä rintalasta, vahva takaosa, hyvä raajaluusto, erinomainen karvapeite, 

miellyttävä kokonaisuus. 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

NUO T 

Kookas uros, jolla on liian raskas pää, erittäin hyvä luone, hyvä purenta, eturinnan tulisi olla selvempi ja sen 

ongelma on heikko takaosa, hyvä kaula, vahvaluustoinen, kauniin värinen, liikkeet erityisesti takaa 
voimattomat. 
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n CIMRAMIN DIKKUMELLI 

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

18.2.2007 JÄMIJÄRVI ryhmä, Ritva Raita 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Hyvärakenteinen narttu, joka liikkuu hyvin. 11 kk. Hyvä pään profiili mutta saisi olla kuono-osaltaan 

täyteläisempi. Erinom. turkki. hyvä luusto, hyvin kulm. Liikkuu kaikin puolin hyvin. 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

JUN ERI-1 

Mkt  lovande. Utm. storlek. Välformad huvud. Bra uttryck. Utm. hals o. halsansättning. Bra rygglinje. 

Välutvecklad kropp. Prima vinklar. Rör sig bra fram ifrån och från sidan. Ngt. trångt bak. Utm. päls. 

27.5.2007 YLÖJÄRVI, Jouni Vimpeli 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Käyttäytyy hyvin. Hyv. 2. Uimahalu: Menee rauhallisesti veteen. Ui hyvin ja 

tuo lokit ohjaajalle. Hyv. 3. Hakuinto: Aloittaa hieman vaisusti mutta koira parantaa työskentelyä haun 

edetessä ja suorittaa tehtävän hyväksytysti. Hyv. 4. Noutohalu: Alun haparoinnin jälkeen ottaa riistat oma-

aloitteisesti. Hyv. 5. Nouto-ote: Hyvät otteet riistoista. Hyv. 6. Palauttaminen: Melko suoraviivaiset 

palauttamiset ohjaajalle. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus ja aloitekyky: 

Osoittaa hyvää itseluottamusta ja joka paranee kokeen edetessä. Hyv. 9. Yhteistyö: Hyvä. Hyv. 10. 

Yleisvaikutelma: Alun haparoinnin jälkeen koira osoittaa hyviä taipumuksia parantaen suorituksiaan kokeen 

edetessä. Hyv. 

10.6.2007 JÄMSÄNKOSKI KR, Kirsi Nieminen 

JUN EH-1 

Erittäin hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea narttu, kaunis pää, erinom. kaula, syvä rintakehä, eturinta 

voisi olla selvempi, ikäisekseen hyvä runko, hieman luisu lantio, hyvä raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset, 

hyvä karvapeite, liikkuu hyvällä askelpituudella, esiintyy ja esitetään hyvin. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

JUN EH 

Very tall bitch who I'd like to be more feminine all over, good head shape but could be better filled under the 

eyes, good neck, but topline dibbing behind the withers and roaches over the loin, good angulations in front, 

could be better in rear, moves close behind and still a bit loose, very good coat, bones matching her size, 

tailset is a bit low, because of her size very good. 

18.8.2007 PAROLA, Harri Sivén 

NOME ALO-3 

1. Haku: Liikkuu melko tehokkaasti alueella löytäen riistoja hyvin. 2. Ohjattavuus: Koira etenee riistalle, 

voisi kuitenkin edetä hieman suoraviivaisemmin. 3. Paikallistamiskyky: Näkee ensimmäisen heiton, ei 

kuitenkaan paikallista pudotusta riittävän hyvin saadakseen sen talteen. Toisen markkeerauksesta noutaa 

vasta uusintalähetyksellä ja ohjaajan tuella. 4. Riistan käsittely: Hyvät otteet ja palautukset. 6. Muut 

ominaisuudet: Voisi omata hieman enemmän itsevarmuutta liikkuessaan maastossa. 7. Yleisvaikutelma:  

Hyvää hakua tänään tekevä koira, joka epäonnistuu tänään markkeeraustehtävissä ja koiralla tulisi olla 

enemmän itsevarmuutta maastossa liikkumiseen ja tehtävien suorittamiseen. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

NUO EH-1 

Kookas narttu, kaunis päätyyppi, hyvä kaula, erittäin hyvä rungon malli & syvyys, pitäisi seistä tukevammin 

takaa, ahtaat liikkeet, hyvät kutrit, takaosan liikkeet häiritsevät. 

 

n CIMRAMIN DILEMMA 

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

6.-7.1.2007 KAJAANI KV, Tarja Hovila 

JUN EH-1 

Eritt. hyväntyyppinen feminiininen juniorinarttu, jolla oikeat mittasuhteet. Feminiininen hyvänmallinen pää. 

Viehättävä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen hyvinkehittynyt runko. Riitt. luusto. Hieman lyhyt, pysty 

olkavarsi, Hyvin kulm. takaosa. Hieman lyhyt, jyrkkä lantio. Melko hyvä turkki. Liikkuu hyvällä askeleella. 

Miellyttävä luonne. 

17.2.2007 TORNIO ryhmä, Tiina Illukka 

JUN ERI-1 PN4 



33 

 

Eritt. kauniit linjat. Kaunis pää. Pitkä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva 

luuston vahvuus. Hyvä alalinja. Raaja-asennot saisivat olla suoremmat ja käpälät tiiviimmät. Ahtaat 

takaliikkeet. Liikkeessä vielä nuoren koiran löysyyttä. Pitkä vetävä askel. Erinom. karva. 

12.-13.5.2007 OULU KR, Marianne Holm-Hansen 

POIS 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

JUN EH 

Lovely bitch in standing, beautiful type, would prefer a bit less heavy eyebrows, nice neck leading into good 

topline, a little low tailset, balanced angulation, just enough ribs for her age, lovely coat with good colour, 

moves ok from front but unfortunately the hind movement is very weak today, hope this will improve in time 

when she gets more muscles. 

11.8.2007 ROVANIEMI ryhmä, Arja Koskelo 

JUN H 

Erittäin hyvän tyyppinen, kaunispäinen femin. narttu, jolla hyvä kaula, rungon syvyys ja leveys, toivoisin 

kiinteämmät tassut, hyvät kulmaukset, hyvä karva, liikkuu epävakaasti edestä ja hyvin voimattomasti takaa, 

jyrkkä lantio, miellyttävä luonne. 

6.-7.10.2007 OULU KV, Kirsi Nieminen 

NUO EH-1 

Erittäin hyvätyyppinen & mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla kauniit ääriviivat seistessä, kaunis pää, erinom. 

ylälinja, hyvä eturinta, täyteläinen runko, erinomaiset kulmaukset, hieman litteät käpälät, hyvä karvapeite, 

liikkuu erinomaisella askelpituudella mutta turhan ahtaasti takaa, miellyttävä luonne, esitetään erinomaisesti. 

 

n CIMRAMIN DOBLERONE 

FIN20281/06C K0 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

23.-24.6.2007 ROVANIEMI KV, Harri Lehkonen 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Keskikokoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu, hyvän muotoinen pää, eritt. hyvin kulmautuneet raajat, 

kaunis ylälinja, oikeanlaatuinen turkki, esiintyy rauhallisesti, liikkuu edestä hyvin, takaa tehottomasti. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

POISSA 

6.8.2007 kyynärnivellausunto 0/0 

6.8.2007 lonkkanivellausunto C/B 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

NUO EH-1 

Voimakasluustoinen narttu, jolla hyvä luonne, pään profiili saisi olla parempi, hyvä purenta ja kaula, hieman 

luisu lantio, takaosa saisi olla vahvempi, hyvä eturinta ja rinnansyvyys, hyvä karvanlaatu ja väri, saisi liikkua 

paremmin takaa. 

 

u CIMRAMIN DUUDSONI 

FIN20275/06B s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu 

6.-7.1.2007 KAJAANI KV, Tarja Hovila 

JUN H 

Hyväntyyppinen, turhan neliömäisen vaikutelman antava hyvinkehittynyt junioriuros. Maskuliininen pää, 

joka voisi olla hieman pidempi ja jalompi. Riittävä kaula. Etuasentoiset lavat ja lyhyt, pysty olkavarsi. Hyvä 

eturinta ja rungon syvyys. Hyvä luusto ja takakulmaukset. Liikkeet saisivat olla vapaammat. Turhan pehmeä 

turkki ja kiharat saisivat olla paremmat. Miellyttävä luonne. Esitetään hyvin. 

28.9.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA-, tai RD-muutoksia 

2.11.2007 lonkkanivellausunto B/A 

 

u CIMRAMIN DUUNARI 

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

6.-7.1.2007 KAJAANI KV, Tarja Hovila 

JUN EH-2 

Hyvinkehittynyt, eritt. hyväntyyppinen maskuliininen junioriuros, jolla oikeanmallinen pää ja hyvä ilme. 

Hyvä kaula ja ylälinja. Eritt. hyvinkehittynyt runko. Turhan lyhyt, pysty olkavarsi. Hyvin kulm. takaosa. 

Hyvä luusto. Hieman pehmeän laatuinen turkki. Liikkeissä vielä nuoren koiran löysyyttä. Miellyttävä luonne. 

3.2.2007 RAAHE ryhmä, Paavo Mattila 
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JUN EH-1 

Lupaava nuori uros. hyvän mallinen pää. Kaunis kaula. Hyvä runko. Erinomainen ylälinja. Sopivat 

kulmaukset. Liikkuu hyvin. Karva ei vielä valmiin oloinen. Miellyttävä käytös. 

14.-15.4.2007 VAASA KV, Gerard Hickey, Irlanti 

JUN EH-1 

Excell. head. Nice eye. Good chest. Corr. coat. This seems to be a wellmade dog but the movement today is 

very unsatisfactory. Perhaps better on another day. 

6.5.2007 OULAINEN ryhmä, Elena Ruskovaara 

JUN EH-1 

Oikea tyyppi, selvä sukup.leima, tarpeeksi vahva luusto, ei tänään parhaassa karvassa, kuono-osa saa vielä 

täyttyä, erinom. kallo, oikea ilme, toivoisin astetta voim. kulm. sekä eteen että taakse sekä selvemmän 

eturinnan, alalinja voisi olla suorempi, voisi kantaa itsensä paremmin liik., löysyyttä etuliikk. tarpeeksi 

ulottuva sivuliike. 

12.-13.5.2007 OULU KR, Marianne Holm-Hansen 

JUN ERI-1 PU2 SERT 

13 months, exc. size & outline, exc. head & expression, lovely neck & front, rib, bone & feet, correct 

quarters, slightly lowest tail and he is not in proper coat condition, correct movement, a very balanced 

outline. Do something about his coat! 

6.-7.10.2007 OULU KV, Kirsi Nieminen 

NUO ERI-1 PU3 VASERT VARACA 

Erinomaista tyyppiä oleva junioriuros, jolla oikeat rungon mittasuhteet, hieman taakse laskeva kallo-osa, 

hyvät pään piirteet + runko, erinom. ylälinja, syvä rintakehä, erinom. kulmaukset, vahva raajaluusto, kauniit 

joustavat liikkeet, esitetään erinomaisesti. 

17.-18.11.2007 JYVÄSKYLÄ KV, Eeva Rautala 

NUO EH-1 

Hyväntyypp. uros, joka vielä kesken kehityksen, hyvä pään muoto, alaleuka voisi olla hieman vahvempi, 

kaunis tumma silmien väri ruskealla koiralla, hieman voimak. kulmakaaret, hyvät korvat, hyvä kaula, runko 

on lyhyt ja sen tulee vielä kehittyä, hieman jyrkkä lantio, hyvä luuston vahvuus, riitt. kulm. hieman korkea 

kinner, karva ei parh. kunnossa, liikkeet vielä kovin löysät, luonne ok. 

 

CURLICUE'S  

 

u CURLICUE'S ALL TIME COMET 

FIN39874/05B s. 8.7.2005 i. Caballus Valentino e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, Lapua 

15.2.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA-, tai RD-muutoksia 

2.3.2007 lonkkanivellausunto B/B 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

NUO EH-2 

Utm. storlek. Mask.välformad huvud. Bra uttryck. Utm. hals o. kropp. Ngt. fallande kors. Välkroppad med 

fin bröstkorg. Utm. vinklar fram. Kunde ha batter bak. Bra benstomme. Rör sig bra fram ngt. trångt bak. 

Kunde ha längre steg. Bra päls. 

 

u CURLICUE'S ALMOST IN FIRE 

FIN39875/05 s. 8.7.2005 i. Caballus Valentino e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, Lapua 

12.8.2007 RIIHIMÄKI ryhmä, Saija Juutilainen 

AVO ERI-1 PU2 SERT 

2 v. hyvärunkoinen ja luustoinen, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan erinomainen nuori uros, jolla 

oikeailmeinen ja -piirteinen pää, vahva purenta, hieman kookkaat korvat, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta 

riittävä, olkavarret voisivat olla viistommat samoin ranteet, hyvä vahva takaosa, hännän kanto liikkeessä ok, 

liikkuu riittävän yhdensuuntaisesti, mutta liikkeessä voisi olla enemmän ulottuvuutta, erinom. karvapeite, 

erinom. luonne. 

16.9.2007 HYVINKÄÄ ryhmä, Kirsi Nieminen 
AVO ERI-1 PU1 ROP SERT 
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Erinomaista tyyppiä oleva reippaasti esiintyvä uros, oikealinjainen maskuliininen pää, hyvä kaula, hieman 

etuasentoiset lavat, hyvä eturinta ja suorahkot olkavarret, erinom. runko, hyvät takakulmaukset, vahva luusto, 

yhdensuuntaiset liikkeet, askel voisi olla hieman pidempi ja joustavampi, hyvä karva, esitetään hyvin. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

AVO EH-2 

Hyvärunkoinen, voimakas uros, pää saisi olla jalompi, hyvä kaula & ylälinja, hyvä rinnan syvyys, saisi seistä 

tukevammin takaa, tekee hieman matalan vaikutelman, hieman tikittävä liike & matala hännän kiinnitys. 

 

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 

20.1.2007 ALAVUS ryhmä, Markku Santamäki 

NUO ERI-1 PN1 ROP SERT 

Rungon mittasuht. & linjoiltaan erit. hyvä. Hyvä pää, näyttävä kaula, ikäisekseen hyvä runko. Lyhyt hyvä 

lanneosa, vahva luusto ja hyvät raajojen kulmaukset. Hyvä turkki, liikkuu kauniisti, käyttäytyy luottavaisesti. 

15.2.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA-, tai RD-muutoksia 

15.2.2007 silmätarkastuslausunto J114 S Cilia aberranta sairas 

2.3.2007 lonkkanivellausunto B/C 

1.4.2007 ALAJÄRVI ryhmä, Raija Tammelin 

NUO ERI-1 PN1 ROP SERT 

Hyvät mittasuhteet, feminiininen. Oikein hyvä pää & ilme. Hyvät ylä- ja ala-linjat. Tilava rintakehä. Hyvä 

eturinta. Sopiva luusto. Riittävät kulmaukset. Erinom. karva. Hyvät sivuliikkeet. Kinnerahdas takaa, missä 

myös hieman ulkokierteiset käpälät. Etukäpälät hieman sisäkierteiset. Miellyttävä luonne. 

14.-15.4.2007 VAASA KV, Gerard Hickey, Irlanti 

NUO ERI-1 PN2 SERT CACIB 

Nice femin. type with excel. coat. Good reach of neck. Good deep chest. Nice hind angulation. Front 

movement could be better. 

27.5.2007 YLÖJÄRVI, Jouni Vimpeli 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Käyttäytyy hyvin. Hyv. 2. Uimahalu: Menee rauhallisesti veteen. Tuo lokit 

ohjaajalle. Hyv. 3. Hakuinto: Tekee hakualueella tasaisen varmaa työtä hyvällä innolla. Hyv. 4. Noutohalu: 

Ottaa riistat oma-aloitteisesti. Hyv. 5. Nouto-ote: Hyvät otteet riistoista. Hyv. 6. Palauttaminen: Hyvät 

palautukset ohjaajalle käteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus ja 

aloitekyky: Hyvä koko kokeen ajan. Hyv. 9. Yhteistyö: Melko hyvää koko kokeen ajan. Hyv. 10. 

Yleisvaikutelma: Tasaisen varmasti työskennellyt koira joka selvittää hyväksytysti päivän tehtävät. Omaa 

hyvät taipumukset. Hyv. 

3.6.2007 TUURI ryhmä, Marjo Jaakkola 

NUO ERI-1 PN2 VASERT 

Feminiininen, hyvä pää ja ilme, korvat saisivat olla pään myötäisemmät, hyvä kaula ja ylälinja, hyvin 

kehittynyt eturinta, sopiva luusto, hyvä rungon syvyys, hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu hyvällä askeleella 

mutta hieman kinnerahtaasti takaa. 

14.-15.7.2007 KOKKOLA KV, Bertil Lundgren, Ruotsi 

KÄY ERI-1 PN2 SERT VARACA FIN MVA 

Kraftfull tik med fem. huvud, bra hals, utmärkt vinklar, välkroppad, fin rygglinje, bra lårbredd, rör sig med 

bra steg, bra benstomme o. bra päls. 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

POIS 

 

n CURLICUE'S BEWITCHING GIRL 

FIN48434/05D s. 22.9.2005 i. Curlicue's Sherlock Holms e. Curlicue's Upbeat Point kasv. Asta Turja, Lapua 

27.7.2007 lonkkanivellausunto D/D 

 

n CURLICUE'S BOOGIEMAN 

FIN48433/05 s. 22.9.2005 i. Curlicue's Sherlock Holms e. Curlicue's Upbeat Point kasv. Asta Turja, Lapua 
6.-7.1.2007 KAJAANI KV, Tarja Hovila 

JUN ERI-1 PU3 SERT 
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Eritt. hyväntyyppinen, tyylikäs junioriuros, jolla oikeat mittasuhteet. Kaunislinjainen pää, jossa oikea pituus 

ja vahvuus. Pään ylälinjat voisivat olla paremmat. Kaunis kaula. Hieman lyhyt, pysty olkavarsi. 

Oikeanmallinen, hyvin kehittynyt runko. Sopiva luuston vahvuus. Melko hyvä turkki. Liikkuu vakaalla, 

vetävällä askeleella. Esitetään kauniisti. Miellyttävä luonne. 

6.5.2007 OULAINEN ryhmä, Elena Ruskovaara 

JUN EH-1 

Kookas uros, joka voisi rungoltaan ja luustoltaan olla järeämpi, tyypil. ilme, kuono-osa saa vielä täyttyä, toiv. 

voimakk. kulm. eteen ja taakse ja tilavamman rintakehän, löysyyttä etuliikkeissä, eritt. hyvät ulottuvat 

sivuliikkeet, karva voisi olla tiiviimmin kiharoilla, miellyttävä käytös. 

8.-9.6.2007 OULU ymp. Kotajärvi, Tapio Sihvonen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu myönteisesti ja ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2. 

Uimahalu: Erinomainen uimahalu. Hyv. 3. Hakuinto: Hakee hyvällä nopealla vauhdilla koko ajan. Hyv. 4. 

Noutohalu: Nopeat, oma-aloitteiset talteenotot. Hyv. 5. Nouto-ote: Osalla palautuksista hieman pallottelee, ei 

riko lintuja. Hyv. 6. Palauttaminen: Vauhdikkaasti suoraan ohjaajalle. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: 

Tarkkaavainen, rauhallinen. Hyv. 8. Itseluottamus ja aloitekyky: Erinomainen itseluottamus. Hyv. 9. 

Yhteistyö: Toimii hyvässä yhteistyössä ohj. kanssa. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Erinomaista intoa ja vauhtia 

koko kokeen esittänyt uros, joka omaa hyviä taipumuksia ja selviytyy tehtävistä helposti. Hyv. Taipumuskoe 

hyväksytty. 

 

n CURLICUE'S CALENDAR GIRL 

FIN48047/06 s. 9.9.2006 i. Softmaple Cimramin Jorneyman e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, 

Lapua 

19.-20.5.2007 HELSINKI KV APTUS, Eeva Rautala 

PEN 2 KP 

Hyväntyyppinen nuori narttu, jolla hyvä pää, hieman voimakas otsa, hyvä runko ja luusto, hyvät takakulmat, 

karvan kiharan täytyy vielä tiivistyä. liikkuu normaalisti mutta kaipaa harjoitusta, luonne ok. 

1.-2.9.2007 VANTAA KR, Nicola Imbibo, Italia 

JUN EH-1 

Typical, good expression, good neck, long body, not correct angulation, good colour, sufficient coat, good 

movement. 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

JUN H 

Vielä hyvin pentumaisesti käyttäytyvä juniorinarttu, sopivan kokoinen, narttumainen, hyvä pää, karvapeite ei 

parhaassa kunnossa, hyvä purenta, tummat silmät, melko korkea otsapenger, hyvä hännänkiinnitys ja väri, 

pentumaiset liikkeet, hyvä luonne. 

 

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 

14.-15.4.2007 VAASA KV, Gerard Hickey, Irlanti 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Good strong dog. Goog bone % muscle. Hope he learns to reach out from front. Nice outline. Exc. shoulder. 

Good topline. Nice coat. 

3.6.2007 TUURI ryhmä, Marjo Jaakkola 

PEN 1 KP VSP-PEN 

Erinom. tyyppi, hyvin kehittynyt urospentu, miell. pää, hyvä ilme, vahva luusto, tasap. kulmautunut, hyvä 

rungon syvyys, liikkuu hyvällä askeleella, miell. luonne. 

 

n CURLICUE'S CHOCOLATE DREAM 

FIN48045/06 s. 9.9.2006 i. Softmaple Cimramin Jorneyman e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, 

Lapua 

19.-20.5.2007 HELSINKI KV APTUS, Eeva Rautala 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Erittäin hyväntyyppinen narttupentu, kaunismuotoinen pää, hyvä kaula ja runko, sopiva luuston vahvuus, 

hyvin kulmautunut takaa, erinom. karva, kaipaa vielä kehäharjoittelua. 

30.6.2006 TUUSULA KR, Rajko Rotner, Slovenia 



37 

 

JUN ERI-1 PN2 VASERT 

Well developed, compact body, quality coat, nice strong head, good angulations and movement. 

28.-29.7.2006 VANTAA KR, Soile Bister 

JUN EH-1 

Erittäin hyväntyyppinen, hyväluustoinen femin. narttu, toivoisin paremman pään profiilin ja hiem. paremman 

ilmeen, erittäin hyvä runko, takaosa saa vielä vahvistua, erinom. karva, hyvä luonne, lupaavat liikkeet. 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

JUN H 

Hyvin pentumainen käytökseltään, narttumainen, sopusuhtainen, pää voisi olla hieman pidempi ja takaosa 

vahvempi, hyvä ylälinja ja karvapeite, kaunis väri, kaipaa kehätottumusta, epävarmat liikkeet. 

 

n CURLICUE'S CLEVER GIRL 

FIN48048/06 s. 9.9.2006 i. Softmaple Cimramin Jorneyman e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, 

Lapua 

12.8.2007 JOENSUU KV, Soile Bister 

JUN EH-2 

Eritt. hyvän tyyppinen, ikäis. hyv. keh. n., jolle toivoisin tyylikk. ylälinjan, vahva pää, toivoisin viistommat 

lavat, saisi seistä tukevammin raajoillaan, erinom. karva, vielä melko löysät etuliikkeet, hyvä luonne, olisi 

paremmin edukseen paremmin esiintyessään. 

19.8.2007 PUNKAHARJU ryhmä, Esko Nummijärvi 

JUN ERI-1 PN1 ROP SERT 

Koko: 61 cm. Erinom. tyyppi, hyvä ryhti ja koko, kaunis pää, hyvä ylälinja ja raajat, hyvä kihara, pitäisi 

liikkua paremmalla askeleella. 

 

n CURLICUE'S CYRIANA 

FIN48046/06B s. 9.9.2006 i. Softmaple Cimramin Jorneyman e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, 

Lapua 

26.5.2007 II ryhmä, Raija Tammelin 

PEN KP ROP-PEN 

Feminiininen 7 kk, hyvät mittasuhteet, oikein hyvä pää, hieman syvällä sijaitsevat silmät, kauniit ylä- ja 

alalinjat, hyvä rungon tilavuus, hyvä luusto, voimakkaat kulmaukset edessä ja takana, liikkuu pitkällä 

sivuaskeleella, hyvät etu- ja taka-askeleet, erinomainen karva, vauhdikas luonne. 

8.-9.6.2007 OULU ymp. Kotajärvi, Tapio Sihvonen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: 

Menee kovalla yrityksellä uimaan ensimmäiselle lokille, ei suostu lähtemään veneistä heitetylle lokille. Hyl.  

5. Nouto-ote: Pinnallinen lokista. Hyv.  7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: 

Tänään koiran uimahaluttomuus aiheuttaa kokeen keskeytyksen heti alkuun. Tuomari keskeyttää. 

Taipumuskoe hylätty. 

10.6.2007 JÄMSÄNKOSKI KR, Kirsi Nieminen 

JUN EH-2 

Erittäin hyvän tyyppinen, hieman pitkärunkoinen narttu, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinom. eturinta ja 

hyvä runko, hieman pitkä lanne, hyvä raajaluusto ja kulmaukset, liikkuu hyvin, selässä pehmeyttä, hyvä 

karva, esiintyy hyvin. 

21.-23.9.2007 TORNIO, Ari-Pekka Fontell 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Sosiaalinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: Menee epäröiden veteen. Hyv. 3. 

Hakuinto: Koira omaa hyvän hakuinnon. Hyv. 4. Noutohalu: Ottaa riistat empimättä. Hyv. 5. Nouto-ote: 

Hieman pinnallinen lokeista, varikset ok. Hyv. 6. Palauttaminen: Ohjaajalle. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: 

Tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus ja aloitekyky: Hyvä, selvittää jäljen. Hyv. 9. Yhteistyö: Hyvä yhteistyö. 

Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Erittäin mukavasti työskentelevä koira, jota ohjataan ammattimaisin ottein. 

28.9.2007 silmätarkastuslausunto J151 T Ei perinnöll. harmaakaihia 

28.9.2007 silmätarkastuslausunto J171 T PRA, perifeerinen oireeton 

28.9.2007 silmätarkastuslausunto J173 T RD multifokaali 

5.10.2007 lonkkanivellausunto B/A 
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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 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO EH 

7 years, biggish bitch, very feminine head, would prefer more strength in muzzle, topline can be stronger, 

would prefer better angulation in front, a bit too much angulation in the rear, very deep chest, she could do 

with a bit less weight for a better overall balance, she could do a bit lighter eye, would prefer stronger hind 

action. 

 

FIN MVA  

n CURLICUE'S REAL DREAM 

FIN32382/00C s. 3.7.2000 i. Curlicue's Gigolo e. Curlicue's Our Dreams kasv. Asta Turja, Lapua 

19.8.2007 PAROLA Kiharamestaruus, Harri Sivén 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Liikkuu alueella rauhallisella tyylillä löytäen alkuunsa riistoja melko 

hyvin, into alueelle kuitenkin hiipuu liiallisesti. 2. Ohjattavuus: Saadaan etenemään riistalle melko 

suoraviivaisesti. 3. Paikallistamiskyky: Näkee heiton, hakee linnun vasta uusintalähetyksen turvin. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: Pudottelee osan palautuksista, jättää yhden noudon kesken ja koe keskeytyy. 6. 

Muut ominaisuudet: Voisi olla hieman paremmin ohjaajansa hallinnassa. 7. Yleisvaikutelma: Rauhallisella 

tyylillä työskentelevä koira, jolla tänään puutteita sen verran noutohalussa ja riistan käsittelyssä, että koe 

keskeytyy. Kokeen keskeytti tuomari. 

 

n CURLICUE'S SAILORS SEACRET 

FIN24510/01A s. 22.4.2001 i. Heathermead Huxley e. Curlicue's Mastermark kasv. Asta Turja, Lapua 

5.5.2007 HONKAJOKI ryhmä, Harry Tast 

AVO EH-1 

Vankkarunkoinen kevytluustoinen narttu, hyvä pään muoto ja ilme, tasapainoisesti kulm. vasemman 

takaraajan liikkeessä epäsäännöllisyyttä, turkki ei parhaassa kunnossa. 

6.5.2007 SOMERO ryhmä, Kirsi Nieminen 

AVO H 

Eritt. hyväntyyppinen narttu, joka esitetään tänään hieman tukevassa kunnossa ja karvattomana, kuono-osa 

saisi olla täyteläisempi, hyvä kaulan pituus, suorat olkavarret, vahva runko, kapea reisi, riittävän voimakas 

raajaluusto, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, esitetään hyvin. 

 

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 

6.5.2007 SOMERO ryhmä, Kirsi Nieminen 

AVO EH-1 

Eritt. hyväntyyppinen uros, jolla hyvä pää, hyvä kaulan pituus, hyvä eturinta, suorat olkavarret, syvä 

rintakehä, hieman pitkä lanne, korkealle kiinnittynyt häntä, hyvät takakulmaukset, hyvä leveä reisi, hyvä 

karvanlaatu, liikkuu hieman leveästi edestä, askel voisi olla pidempi, esitetään hyvin. 

9.6.2007 KANGASNIEMI KR, Lisette Delwaux-Crauwels, Belgia 

AVO ERI-1 PU1 ROP SERT 

Blown, typical beautiful head, good teeth, good shoulders & backhand, exc. coat, moves well. 

30.6.2006 TUUSULA KR, Rajko Rotner, Slovenia 

AVO ERI 

Myöhästyi, siksi vain laatuarvostelu! Strong compact dog, ecx. bone, body, angulation and movement. 

30.6.-1.7.2007 LOVIISA ymp. Ari Huttunen 

NOU-1 FIN MVA 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Ystävällinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: Menee oma-aloitteisesti veteen ja ui 

mielellään. Hyv. 3.Hakuinto: Hyvää hakua. Hyv. 4. Noutohalu: Spontaanit ylösotot. Hyv. 5. Nouto-ote: 

Pehmeät otteet lokeilla, vähän tiukka ote variksella, mutta ei riko. Hyv. 6. Palauttaminen: Melko nopeat 

palautukset. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus ja 
aloitekyky: Selvittää jäljen itsenäisesti. Hyv. 9. Yhteistyö: Ajoittain hyvässä yhteistyössä. Hyv. 10. 
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Yleisvaikutelma: Mukavan tuntuinen uros, joka helpohkosti selviää tehtävistä ja osoittaa hyviä taipumuksia. 

Hyv. Taipumuskoe hyväksytty. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

KÄY ERI-2 

4 years, nice type of dog, not a big one but balanced nicely, he's got a beautiful wedge shaped head, very 

good bite, eye and ear, topline can be a bit stronger, would like slightly more angulation in front giving him a 

longer neck, good forechest and ribs, very nice hindangulations and low hock, could have stronger feet, 

beautiful coat, moves a little close behind with proud tail. 

12.8.2007 RIIHIMÄKI ryhmä, Saija Juutilainen 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

4 v, mittasuhteiltaan ja sukupuolileimaltaan miellyttävä uros, jolla sopusuhtainen raajaluusto, 

kaunispiirteinen ja -ilmeinen pää, joka tarpeeksi urosmainen, hyvä purenta, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä 

rintakehä, vahva takaosa joka hyvin kehittynyt, olkavarret voisivat olla viistommat, hyvät vahvat käpälät, 

hyvä karvanlaatu ja väri, liikkuu hyvällä askelpituudella ja riittävällä voimalla, edestä hieman leveästi, 

miellyttävä luonne, kauniisti esitetty. 

19.8.2007 PAROLA Kiharamestaruus, Harri Sivén 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Liikkuu alueella itsenäisesti löytäen riistoja melko mukavaan tahtiin. 

2.Ohjattavuus: Etenee osoitettuun suuntaan ja riista saadaan talteen. 3. Paikallistamiskyky: Voisi edetä 

ensimmäiselle heitolle suoraviivaisemmin. 4. Riistan/dummyn käsittely: Melko vahvat otteet riistoista, 

murskaa hakualueelta löytämänsä variksen. 6. Muut ominaisuudet: Menee hieman varoen veteen. 7. 

Yleisvaikutelma: Melko mukavasti koetta muutoin eteenpäin vienyt koira jonka koe kuitenkin keskeytyy 

tänään riistan murskaamiseen hakualueelta. Kokeen keskeytti tuomari. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

KÄY EH-1 

Hyvin raskas kokonaisuus, kaunis pää, tyylikäs profiili, hyvät raajat & käpälät, kaunis kaula, hyvin raskas 

runko, erittäin hyvä takaosa, hyvät kutrit, tekee hieman matalan vaikutelman. 

 

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 

21.4.2007 HELSINKI, Ossi Harjula 

TOKO ALO-3 110,5 p. 

1. Luoksepäästävyys/10 p. 2. Paikalla makaaminen/24 p. 3. Seuraaminen kytkettynä/16 p. 4. Seuraaminen 

taluttimetta/28 p. 5. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/0 p. 6. Luoksetulo/25,5 p. 7. Seisominen 

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

19.-20.5.2007 HELSINKI KV APTUS, Eeva Rautala 

AVO ERI-1 PU2 CACIB 

Erittäin hyväntyyppinen ja kokoinen uros, hyvä pää, hieman kevyt alaleuka, erinom. kaula ja ylälinja, hyvä 

rungon syvyys ja tilavuus, sopusuhtainen luusto, hieman pysty olkavarsi, hyvät takakulmaukset, hyvä 

karvanlaatu, hieman ahdas takaa, muuten liikkuu erittäin hyvin, hyvä esiintyminen, kaunis hännän asento. 

30.6.2007 TUUSULA KR, Rajko Rotner, Slovenia 

AVO ERI-1 PU1 ROP 

Good type, good temperament, nice strong head, quality coat, good topline, well angulated, good mover, well 

presented. 

 

n CURLICUE'S ULTRA BRA 

FIN41872/03A s. 5.8.2003 i. Uved's Harrow Delight Pear e. Quick All Day kasv. Asta Turja, Lapua 

12.8.2007 RIIHIMÄKI ryhmä, Saija Juutilainen 

AVO ERI-1 PN1 VSP SERT 

4 v, hyvärunkoinen narttu, jolla riittävä raajaluusto ja oikeat mittasuhteet, tyylikäs pää, silmät mustalla 

voisivat olla tummemmat, hyvä purenta, kuono saisi olla vahvempi, erityisesti alaleuka, kaunis kaula ja 

ylälinja, hyvät kulmaukset ja käpälät, hyvä eturinta, voisi olla kokonaisuutena kovemmassa kunnossa, 

riittävästi kihartuva karvapeite, joka erinomaisen tiivis, hyvä väri, erinomainen luonne, liikkuu erittäin 

hyvällä askelpituudella ja voimalla, edestä hieman leveästi. 
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FIN MVA BH  

n CURLICUE'S UPBEAT POINT 

FIN41873/03B s. 5.8.2003 i. Uved's Harrow Delight Pear e. Quick All Day kasv. Asta Turja, Lapua 

5.5.2007 VANTAA, Miso Sipola 

NOWT ALO-0, 47 p. 

2.6.2007 MOUHIJÄRVI ryhmä, Jukka Kuusisto 

KÄY ERI-1 PN1 ROP SERT FIN MVA 

Hyväluustoinen, sopivan kokoinen ruskea narttu, hyvä pää ja kaula, tilava rintakehä, hyväasentoiset 

takaraajat, liikkuu hyvin, hyvälaatuinen turkki. 

3.6.2007 HÄMEENLINNA, Miso Sipola 

NOWT ALO-1, 79 p. sij. 1. 

2.9.2007 PIEKSÄMÄKI, Harri Sivén 

NOWT AVO-0, 0 p. 

6.10.2007 PADASJOKI, Pauliina Ahola 

NOWT AVO-0, 44 p. 

 

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 

27.-28.1.2007 TURKU KV, Lydia Erhart, Alankomaat 

POIS 

29.4.2007 KALANTI, Taina Ketola 

MEJÄ AVO-1 47 p. 

Koira lähtee rauhallisesti ja maavainuisesti jäljestämään. Ensimmäinesen osuuden loppupuolella koira 

tarkistaa riistapolun laajoin lenkein jäljen kummaltakin puolelta. Toisen ja kolmannen osuuden loppupuolella 

pieni tarkastuslenkki,muuten jälkitarkasti. Kulmat hyvin,makaukset koira merkkasi pysähtyen ja nuuhkien. 

Suoraan kaadolle, jota jäi nuuhkimaan. Reipasvauhtinen, jälkitarkka ja rauhallinen jäljestyspari. 

3.6.2007 VEHMAA, Ossi Kähärä 

NOME ALO-0 

1. Haku: Kattaa aluetta tasaisella vauhdilla. Löytää 2 lokkia, tuomari keskeyttää kokeen siinä vaiheessa. 2. 

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän omatoimisesti. 3. Paikallistamiskyky: Näkee heitot, selvittää tehtävän 

oikeaoppisesti. 4. Riistan käsittely: Jättää noutoja kesken, vaihtaa variksen lokkiin ja hakee riista suussa. 7. 

Yleisvaikutelma: Melko itsenäinen, kova, hyvä riistainto. Tuomari keskeyttää kokeen 

riistankäsittelyongelmiin. 

1.7.2007 KARJAA KV, Hans v.d. Berg, Alankomaat 

VAL ERI-1 PU1 ROP CACIB 

Very nice, exc. in size, bone and s, good length of leg, very nice in body length, nice head with a small ear, 

very nice eye, very nice length in muzzle, good front and rear, good croup, very nice coat, exc. temperament, 

movement is not his strongest point. 

29.7.2007 MUURLA, Rauno Koskinen 

MEJÄ VOI-0 

Koira ohjatusti jäljelle. Jäljestys on hiukan aaltoilevaa jälkiuran molemmin puolin, näiden aaltoilujen takia 2 

ensimmäistä makausta ohitetaan. Kulma jolla katko, ensin yli ja sitten pyöritään pienellä alueella, sitten 

laajennetaan rinkiä ja lopulta riista vie voiton, 1. hukka. Toinen kulma oikaistaan muutamalla metrillä. 100 

metriä kulman jälkeen kaksi määrätietoista poistumista riistan jäljille ja näistä hukat. Koe keskeytetään. 

Harjoitellen kaadolle, joka kiinosti. Hyvän jälkityöhön pystyvä koirakko jolle tänään riistanhajut olivat 

kiinostavampia. 

19.8.2007 PAROLA Kiharamestaruus, Harri Sivén 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Koiran into työskennellä alueella tulisi olla huomattavasti suurempi ja 

asenne riistalle pyrkivämpi. 2. Ohjattavuus: Koira etenee osoitettuun suuntaan. 3. Paikallistamiskyky: Etenee 

itsenäisesti riistalle. 4. Riistan/dummyn käsittely: Tiputtelee osan riistoista ja haluaisi jättää yhden noudon 

jopa kesken. 6. Muut ominaisuudet: Koiran hallinta tulisi olla huomattavasti helpompaa. 7. Yleisvaikutelma: 

Tekee tänään tehtävinä markkeeraus- ja linjallelähetystehtävän hyvin, mutta koiran työmotivaatiota häiritsee 
noutohalun puute riistoilla ja koe keskeytyy. Kokeen keskeytti tuomari. 

26.8.2007 VIRTTAA, Katri Mäkitalo 
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MEJÄ VOI-1 48 p. 

Kapo tutkii sille osoitetun lähtömakauksen ja se ohjataan jäljele. Se jäljestää maavainuisesti ja etenee 

ihanteelista tasaista kävelyvauhtia, jonka tahti muttuu vain sen merkatesa makauksen tai tehdessä muutamia 

pieniä tarkastuspistoja jäljen sivuun. Kolmelle makaukselle pysähtyy, viimeisen nuuhkii yli kävellessään. 

Katkokulma rengastaen ja jäljen tekijöiden jälkiin tukeutuen verityksen lopusta uuden alkuun. Molemmat 

muut kulmat tarkasti. Kaadolle suoraan ja jää nuuskimaan sorkkaa. Jälkitarkka ja rauhallinen, erinomaisessa 

yhteistyössä tehty jäljestys. 

23.9.2007 PERNIÖ, Antti Nurmi 

NOME ALO-0 

1. Haku: Etenee aluksi alueella ja löytää 2 riistaa, haluttomuus lisääntyy haun edetessä. 2. Ohjattavuus: 

Lähtee osoitettuun suuntaan ja etenee riistalle, veteen meno tuottaa vaikeuksia. 3. Paikallistamiskyky: 

Havaitsee heitot mutta vesialueen lokki jää noutamatta. 4. Reagointi laukaukseen: Rauhallinen ammuttaessa. 

5. Riistan käsittely: Hyvät nouto-otteet mutta jättää noutoja kesken ja sitä joudutaan kehottamaan kaikilla 

riistoilla! 6. Vesityöskentely: Menee veteen vain kehotuksesta. 7. Yleisvaikutelma: Hieman vaisusti 

työskennellyt koira, jonka suurimpana vaikeutena ovat vesityön haluttomuus ja riistojen palauttaminen. Koe 

keskeytetään haun aikana. Kokeen keskeytti tuomari. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

VAL ERI-3 

Hyvin kookas, ääriviivoiltaan kaunis uros, pitkä pää, hyvä kaula, sopiva luusto, takaosa saisi olla 

voimakkaampi, saisi seistä tukevammin, hyvä karvanlaatu. 

 

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 

5.5.2007 HONKAJOKI ryhmä, Harry Tast 

KÄY ERI-1 PU2 VASERT 

Tiivis tilava runko, voimakas urosmainen pää, arvokas ilme, tyylikäs kaula, hyvä raajarakenne, oik. 

karvanlaatu, käpälät saisi olla tiiviimmät, hyvä askelpituus. 

6.5.2007 SOMERO ryhmä, Kirsi Nieminen 

KÄY EH-1 

Eritt. hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea uros, hyvä pää, etuasentoiset lavat, suorat olkavarret, liikkuu 

yhdensuuntaisesti, mutta askel tulisi olla pidempi, esitetään hyvin. 

1.7.2007 ÄHTÄRI Torakka, Markku Bräyschy 

NOME AVO-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Erinomainen hakutyöskentely. 2. Ohjattavuus: Varmasti ohjattava. 3. 

Paikallistamiskyky: Näkee pudotukset, saa talteen vain toisen. 4. Riistan/dummyn käsittely: Hyvä. 6. Muut 

ominaisuudet: Tehokas vainun käyttö. 7. Yleisvaikutelma: Korkealla tehokkuudella kokeessa työskennellyt 

koira, joka valitettavasti epäonnistuu paikallistamistehtävässä, mikä heikentää hieman erinomaisen 

suorituksen kokonaisuutta. 

7.-8.7.2007 LEPPÄVIRTA, Vesa Hietikko 

NOME AVO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Koiran haku saisi olla selvästi määrätietoisempaa ja tehokkaampaa, että 

tehtävä voisi onnistua. 2. Ohjattavuus: Koira saadaan ohjattua riistoille pienien alun vaikeuksien jälkeen. 3. 

Paikallistamiskyky: Näkee heitot, lähtee luvatta heti toisen heiton jälkeen, koira saadaan kuitenkin 

pysähtymään, noutaa ensimmäisen haparoiden, toisen suoraviivaisesti. 4. Riistan/dummyn käsittely: Hyvät 

otteet riistoista. 6. Muut ominaisuudet: Levoton laukauksien aikana, karkaa paikallistamistehtävän 

yhteydessä, saadaan kuitenkin pysähtymään. 7. Yleisvaikutelma: Hieman haluttomasti tänään kokeessa 

työskennellyt koira, puutteita paikallistamistehtävässä, lisäksi hakutehtävän tehottomuus pudottavat koiran 

pois palkinnoilta. 

4.8.2007 VALKEAKOSKI, Ossi Kähärä 

NOME AVO-1 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Kattaa hyvin kummatkin alueet, hyvä into ja sopiva vauhti. 2. 

Ohjattavuus: Helposti ohjattavissa. 3. Paikallistamiskyky: Näkee heitot, noutaa viimeksi heitetyn 

suoraviivaisesti, muistikuva myös ensimmäisestä, tarvitsee toisen lähetyksen, sen noutaa. 4. Riistan/dummyn 

käsittely: Hyvät palautukset ja luovutukset. 6. Muut ominaisuudet: Rauhallinen passissa, ei häiriinny toisesta 

koirasta. 7. Yleisvaikutelma: Työhaluinen, sopivavauhtinen koira, jolla hyvä riistainto, selvittää kokeen 

tehtävät. 

19.8.2007 PAROLA Kiharamestaruus, Harri Sivén 
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NOME AVO- 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: Koira ei ole tänään ohjattavissa ja ohjaaja keskeyttää. 6. Muut 

ominaisuudet: Työskentelee mielellään vedessä. 7. Yleisvaikutelma: Innokkaan oloinen koira, jonka kokeen 

ohjaaja keskeyttää kun koira ei suostu ottamaan ohjausta ohjaustehtävän yhteydessä. 

2.9.2007 VAMMALA, Veli-Erkki Haataja 

NOME VOI-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 7. Yleisvaikutelma: ohjaustehtävässä koira karkasi ohjausriistalle ja tuomari 

keskeytti kokeen. 

9.9.2007 NÄRPIÖ, Markku Bräyschy 

NOME VOI-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tekee hyvän hakusuorituksen, joskin voisi olla hieman tarkempi 

keskialueella. 2. Ohjattavuus: ei selvitä ohjaustehtävää. 3. Paikallistamiskyky: selvittää tehtävän hyvin. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: hyvä. 7. Yleisvaikutelma: hyvätehoisen hakutyön sekä hyvän 

paikallistamistehtävän kokeessa tehnyt koira, jolla tänään puutteellinen ohjattavuus, tämä heikentää 

kokonaisuutta. 

 

FIN MVA  

u CURLICUE'S YUPPIE HUNTER 

FIN45018/04D s. 2.9.2004 i. Vilsan's Nordanvind e. Curlicue's Top Dancer kasv. Asta Turja, Lapua 

9.6.2007 HYRYNSALMI ryhmä, Jens Martin Hansen, Tanska 

KÄY ERI-1 PU1 ROP SERT 

Well balanced male of good size and quality, masculine head, typical expression, correct bite, well angulated 

all over, well bodied, moves very well, nice coat. 

10.6.2007 NURMES ryhmä, Lilian Hanniste, Viro 

KÄY ERI-1 PU1 ROP SERT FIN MVA 

Erittäin hyvä tyyppi & koko, kaunis pää, oikea purenta, vähän vaaleat silmät, hyvä selkälinja & häntä, vahva 

eturinta & rintakehä, hyvät raajat, oikea turkki, vapaa liikunta. 

16.-17.6.2007 LIPERI, Vesa Hietikko 

NOME ALO-0 

1. Haku: Aloittaa hakutehtävän rauhallisella tyylillä löytäen lähimmät riistat. Koira havaitaan lokin kanssa 

poistumassa alueelta, jonka jälkeen lokki häviää. 3. Paikallistamiskyky: Havaitsee heitot, pientä empimistä 

veteenmenossa. Noutaa kumminkin molemmat riistat. 4. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Pysyy hyvin 

paikallaan. 5. Riistan käsittely: Koira omii riistoja ja piilottaa hakualueelta löytämänsä lokin. 6. 

Vesityöskentely: Saisi mennä mielukkaammin veteen. 8. Yleisvaikutelma: Rauhallisen oloinen koira, joka 

suorittaa hyväksytysti paikallistamistehtävän. Hakutehtävän yhteydessä lokin piilottaminen keskeyttää 

kokeen. 

7.9.2007 JOENSUU ymp. Pentti Åman 

NOME ALO-0 

1. Haku: Tasaisella vauhdilla alueella työskentelevä uros, joka löytää riistaa tasaisesti. 2. Ohjattavuus: 

Selvittää tehtävän. 3. Paikallistamiskyky: Havaitsee heiton ja noutaa sen. 4. Riistan/dummyn käsittely: 

Spontaanit ylösotot, valitettavasti haun yhteydessä rikkoo riistan. 6. Muut ominaisuudet: Rauhallinen 

ammuttaessa, voisi olla hieman tehokkaampi vedessä. 7. Yleisvaikutelma: Tasaisella tempolla työskentelevä 

koira, jonka koe valitettavasti joudutaan keskeyttämään riistankäsittelyvaikeuksien vuoksi. Kokeen keskeytti 

tuomari. 

14.10.2007 JOENSUU, Lea Kilpeläinen ja Jorma Kerkkä 

LUONNETESTI 157 p. 

1. Toimintakyky: Kohtuullinen +1 (15 p.) 2. Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (1 p.) 3. 

Puolustushalu: Kohtuullinen hillitty +3 (3 p.) 4. Taisteluhalu: Kohtuullinen +2 (+20 p.) 5. Hermorakenne: 

Hieman rauhaton +1 (+35 p.) 6. Temperamentti: Kohtuullisen vilkas +2 (30 p.) 7. Kovuus: Hieman pehmeä 

+1 (8 p.) 8. Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45 p.) Laukauspelottomuus: 

Laukausvarma+++ 
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DUCK'S HUNTER 

 

u DUCK'S HUNTER KARHU 

RKF1492001 s. 14.10.2003 i. Caballus Kingfisher e. Kulteen Hokitika kasv. Yuri Stepchenkov, Venäjä 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

VAL EH 

A big dog with fitting head, quite upright in front angulation gives him a short neck, good topline, tailset is 

low and could have better angulations, rather open in coat, moves easy but a bit irregular in back, his size and 

his coat makes him less functional on the field. 

 

u DUCK'S HUNTER LODBJORN 

RKF1772248 s. 22.6.2006 i. Caballus Ursus e. Kulteen Hokitika kasv. Yuri Stepchenkov, Venäjä 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO ERI-4 

2 years good sized dog, good head, good eye, bite and ear, but prefer a bit less skull, would prefer a bit longer 

neck, very good topline but tailset is a bit low, angulations could be better, very nice ribs, nice bone, moves a 

little close behind and a bit loose in front, very nice coat in good condition. 

 

ENGADIN STAR'S 

 

n ENGADIN STAR'S DIVA 

FIN29612/07 s. 6.10.2006 i. Yangopark High Flyer e. Hillary Curl Von Britho kasv. Elke Bönicke Knobel, 

Sveitsi 

14.-15.7.2007 ORIVESI KR, Majvor Näsman, Ruotsi 

JUN EH-2 

Trevlig junior, feminint huvud, bra bett, bra hals och rygg, skjuter upp länden något, tillräcklig kropp, ngt rak 

skuldra, bra bak, ännu ngt instabila frambensrörelser, bra päls, välvisad. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

JUN ERI-3 

9 months very nice bitch, up to size but still feminine enough, lovely head, eye and ear, good bite, good 

straight topline and tailset, would like some more angulation in front, rear is ok, nice deep chest and ribs, 

very nice coat, moves very easily with lovely tail carriage. 

8.9.2007 TAMPERE ryhmä, Kresten Scheel, Tanska 

POIS 

16.9.2007 HYVINKÄÄ ryhmä, Tina Sulce, Latvia 

POIS 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

JUN H 

Hyväluonteinen, kaunispäinen narttu, jolla voisi olla aavistuksen lyhyempi lanneosa, hyvä purenta, kauniit 

silmät, heittelee etujalkojaan liikkuessaan, hyvä häntä, hyvä karvapeite ja väri. 

 

GYPSY'S SOUL 

 

u GYPSY'S SOUL HERO JUNIOR 

EST02711/05 s. 28.7.2005 i. Curlicue's Sherlock Holms e. Vimpulan Uskalias Ulrika kasv. Kalvo Kriisk, 

Viro 

6.-7.1.2007 KAJAANI KV, Tarja Hovila 

NUO H 

Hyväntyyppinen, raskasrakenteinen maskuliininen uros. Lyhytrunkoinen. Voimakasrakenteinen pää, jossa 

turhan voimakkaat poskiluut ja otsapenger. Riittävä kaula. Eritt. hyvä runko ja luusto. Eritt. hyvät tassut. 
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Turhan niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Melko hyvälaatuinen turkki. Saisi liikkua vapaammalla 

askeleella. Hieman arasteleva luonne. 

 

u GYPSY'S SOUL HUNTER 

EST02714/05 s. 28.7.2005 i. Curlicue's Sherlock Holms e. Vimpulan Uskalias Ulrika kasv. Kalvo Kriisk, 

Viro 

6.-7.1.2007 KAJAANI KV, Tarja Hovila 

POIS 

14.4.2007 OULU, Anders Virtanen 

AGI I 17,39 8. 

20.5.2007 LIEKSA, Minna Väyrynen 

AGI I 35,13 

20.5.2007 LIEKSA, Minna Väyrynen 

AGI I 40,16 

7.6.2007 KAJAANI, Tuomo Pajari 

AGI I 5,00 4. 

2.8.2007 KAJAANI, Tuomo Pajari 

AGI I hyl. 

13.10.2007 KAJAANI, Tuomo Pajari 

AGI I 11,56 10. 

13.10.2007 KAJAANI, Tuomo Pajari 

AGI I 15,00 8. 

24.11.2007 KAJAANI, Leena Rantamäki-Lahtinen 

AGI I 13,35 8. 

24.11.2007 KAJAANI, Markku Vuorinen 

AGIH I hyl. 

 

n GYPSY'S SOUL LINDSAY 

EST01084/07 s. 10.3.2007 i. Yangopark Hi Flyer e. Gypsy's Soul Estella kasv. Kalvo Kriisk, Viro 

17.-18.11.2007 JYVÄSKYLÄ KV, Eeva Rautala 

POIS 

 

HÄXGRYTANS  

 

n HÄXGRYTANS CAMOMILLE 

FIN33619/99C s. 7.8.1999 i. Curlicue's Mastermagic e. Absolutis Örri Mörri kasv. Barbro Antti, Loviisa 

30.6.2007 TUUSULA KR, Rajko Rotner, Slovenia 

AVO ERI-1 PN1 VSP SERT 

In exc. condition for the age, nice head, good topline, deep chest, correct topline, good mover. 

 

HÄÄMÖRIN  

 

u HÄÄMÖRIN RAUTAHAULI 

FIN19963/03C s. 16.3.2003 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & Pirkko 

Visasalo, Mynämäki 

18.2.2007 JÄMIJÄRVI ryhmä, Ritva Raita 

AVO EH-1 

Sopusuhtainen, vankka uros. Hyvä pää, ilme, korvat ja purenta. Hyvä etuosa. Takakulm. saisivat olla 

voimakkaammat. Hyvä runko ja turkki. Tahtoo liikkua takaraajat allaan. 
19.-20.5.2007 RAUMA KR, Melvin Beech, Kanada 

AVO ERI-1 PU1 ROP SERT 
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Nice curly coat type, good coat on the dog, pretty head, good topline, moves very well other than a little close 

in rear. 

26.-27.5.2007 PARAINEN KR, Hans Lehtinen 

AVO ERI-1 PU1 ROP SERT 

Hyvin kookas, malliltaan ok, erinom. runko, hyvät raajat, takaosan pitäisi olla paremmin kulmautunut, 

liikkuu hieman ahtaasti takaa ja leveästi edestä, voimakas päätyyppi, erinom. karvanlaatu ja hyvät kiharat. 

10.6.2007 VEHMAA ryhmä, Leila Kärkäs 

AVO ERI-1 PU1 ROP 

Erinom. tasapainoinen kokonaisuus, kaunis ilm. hyvä pää, erinom. ylälinja ja runko, hieman luisu lantio, 

hyvä sivuliike, edessä löysyyttä kyynärpäissä, tasap. kulmaukset, hyvä luusto, erinom. karva ja miellyttävä 

luonne. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO ERI 

4 years dog who kept his elegance, nice head with very nicely naughty expression, he doesn't stand right, 

could have bit longer neck and better angulation in front and rear, tailset is a little low, very nice ribs, strong 

loin, good bone, a bit out of elbows in movement but drive is ok, very nice coat. 

 

n HÄÄMÖRIN REKYYLI 

FIN19964/03A s. 16.3.2003 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & Pirkko 

Visasalo, Mynämäki 

21.7.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO ERI 

4 years good looking male, good head, eye and ear, topline could be stronger, could have better front 

angulation, good in back, could have a bit better spins of ribs, nice bone and feet, moves a bit loose in 

elbows, beautiful coat in great condition. 

 

BH TK1 TK2  

n HÄÄMÖRIN ROSARY 

FIN19967/03 s. 16.3.2003 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & Pirkko 

Visasalo, Mynämäki 

6.-7.1.2007 KAJAANI KV, Tarja Hovila 

KÄY EH-2 

Eritt. hyväntyyppinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Feminiininen hyvänmallinen pää. Hyvä kaula ja 

ylälinja. Lyhyt, pysty olkavarsi. Rintakehä voisi olla hieman tilavampi ja luusto järeämpi. Hyvät 

takakulmaukset. Melko hyvälaatuinen turkki. Ahtautta takaliikkeissä. Sivusta liikkuu hyvin. Miellyttävä 

luonne. Esitetään hyvin. 

15.-17.6.2007 ROVANIEMI, Jouni Vimpeli 

NOME ALO-2 

1. Haku: Tekee erittäin hyvää hakutyötä hyvällä vauhdilla. 2. Ohjattavuus: Ei ole tänään riittävästi 

ohjattavissa. 3. Paikallistamiskyky: Havaitsee molemmat pudotukset ja noutaa riistat melko itsenäisesti. 4. 

Riistan käsittely: Hyvää koko kokeen ajan. 6. Muut ominaisuudet: Laukausten aikana tarkkaavainen koira, 

joka toimii hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa. 7. Yleisvaikutelma: Koira tekee erittäin hyvän hakutyön. 

Palkintosijaa laskee epäonnistunut ohjaustehtävä. 

23.-24.6.2007 ROVANIEMI KV, Harri Lehkonen 

KÄY EH-1 

Hieman kevytrakenteinen narttu, feminiininen pää, hieman etuasentoiset eturaajat, runko voisi olla hieman 

vahvempi, seistessä hieman takakorkea, takaosa voisi olla hieman kulmautuneempi, oikea kihara turkki, 

esiintyy iloisesti, hieman ahtaat takaliikkeet. 

7.7.2007 PIIKKIÖ joukkue-SM, Ilkka Sten, Juha Kurtti ja Marja Ala-Nikkola 

TOKO VOI-0 164,67 p. 

1. Paikalla makaaminen/40 p. 2. Seuraaminen taluttimetta/24 p. 3. Istuminen seuraamisen yhteydessä/27 p. 4. 

Luoksetulo/0 p. 5 .Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/36 p. 6. Noutaminen esteen 

yli hypäten/12 p. 7. Metalliesineen noutaminen/16 p. 8. Tunnistusnouto/0 p. 9. Kauko-ohjaus/0 p. 10. 

Kokonaisvaikutus/9,67 p. 

7.-8.7.2007 JUVA KV, Harry Tast 

KÄY EH-1 
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Kevytrakenteinen 4 v. narttu, hyvä pään muoto, kaunis kaula, oikeanmuotoinen pitkä rintakehä, raajoissa 

avoimet kulmaukset, kevyt luusto, erinom. karvapeite, kevyet säännölliset liikkeet. 

14.-15.7.2007 TORNIO Viitajärvi, Ari-Pekka Fontell (tuomari nro 842408) 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Koiran haku ei tänään käynnisty. 3. Paikallistamiskyky: Selvittää 

markkeeraustehtävän. 4. Riistan/dummyn käsittely: Hyvä. 6. Muut ominaisuudet: Rauhallinen, VT: hyvä. 7. 

Yleisvaikutelma: Koira selvittää markkeeraustehtävän, puutteet hakutehtävässä keskeyttävät kokeen. 

Tuomari keskeytti kokeen. 

5.8.2007 KIIMINKI ryhmä, Paavo Mattila 

KÄY EH-1 

Sopusuhtainen narttu, kaunis pää, hyvä kaula, sopusuhtainen runko, hieman pitkä selkä sekä seistessä että 

liikkeessä, liikkeessä hieman takakorkea, miellyttävä käytös. 

11.8.2007 ROVANIEMI ryhmä, Arja Koskelo 

KÄY ERI-1 PN1 ROP SERT 

Erinom. tyyppi, ihastuttava pää, hyvä luusto ja tasapainoiset kulmaukset, hyvä eturinta ja eritt. hyvän 

mallinen runko, hyvä karva ja väri, liikkuu kauniilla, sujuvalla askeleella, miellyttävä, tasapainoinen luonne, 

aavistuksen pyöristynyt lanneosa liikkeessä. 

 

n HÄÄMÖRIN ROSINANTE 

FIN19968/03B K0 s. 16.3.2003 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & 

Pirkko Visasalo, Mynämäki 

21.7.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA-, tai RD-muutoksia 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO ERI 

4 years, well to size but still feminine, good neck and topline, good tailset, bit straight in upper arm and could 

do with some more hindangulation, good coat texture, nice deep chest and spring of ribs, strong loin, moves 

ok with good tailcarriage, nicely presented. 

22.-23.9.2007 ECKERÖ Åland, Yochai Barak, Israel 

AVO ERI-1 PN1 ROP SERT CACIB 

Correct type, feminine lovely head, nice expression, could have a stronger topline, good chest, exc. coat, very 

good character, needs more power on the move & more angulations. 

 

JUHELLUS KENNEL 

om. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

KAS-1 KP ROP-KAS 

2 kombiantioner. Topp kvalité. Vackra huvud. Utm. rörelser. Gratulerar en duktig uppfödare. 

14.-15.4.2007 VAASA KV, Gerard Hickey, Irlanti 

KAS-1 KP ROP-KAS 

Very similar group, all wellmade & moving strongly. All in excel. coat & nice outlines. Such a nice team. 

12.-13.5.2007 OULU KR, Marianne Holm-Hansen 

KAS 1 KP ROP-KAS 

Let It Be, La Cumparsita, Lacy Flame, Kind Of Flame. A breeding class showing that the breeder knows 

what she is doing and has produced great quality and soundness. Well done! 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

POIS 

17.-18.11.2007 JYVÄSKYLÄ KV, Eeva Rautala 

POIS 

 

n JUHELLUS JAHALOM JAFE 

FIN17879/00C s. 21.2.2000 i. Novacroft Viceroy of Glengilde e. Oak's Xanthippe kasv. Päivi Erkko-

Koskinen, Kempele 
6.11.2006 silmätarkastuslausunto J150 Muut mukiömuutokset ei perinnöll. 

6.11.2006 silmätarkastuslausunto J151 Ei perinnöll. harmaakaihia oireeton 

6.11.2006 silmätarkastuslausunto J171 PRA, perifeerinen tulkinnanvar. 
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6.11.2006 silmätarkastuslausunto J173 RD terve 

 

n JUHELLUS KEY TO CABALLUS 

FIN32703/04B s. 21.4.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, 

Kempele 

27.-28.1.2007 TURKU KV, Lydia Erhart, Alankomaat 

AVO ERI-1 PN1 VSP SERT CACIB 

Almost 3 years old. Excellent type. Lovely head and expression. Excellent forechest. Well angulated. 

Excellent body. Excellent coat & tail. Moved rather close behind. 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

AVO EH-4 

Välformad huvud ngt. tunn underkäke. Bra hals och rygglinje. Utm. kropp. Prima vinklar. Bra benstomme. 

Rör sig ngt. trångt fram, kunde ha mer kraft i bakstegen. Utm. päls. 

3.6.2007 VEHMAA, Merja Heikkilä 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Ystävällinen, sosiaalinen. Hyv. 2. Uimahalu: Rauhallinen veteenmeno, ui 

mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: Risteilee melko verkkaista vauhtia lähialueella, ei tee varsinaista hakua. Hyl. 4. 

Noutohalu: Tarvitsi kehoituksia molemmilla lokeilla, variksia ei huolinut kuin tuomarin avustuksella yhden. 

Hyl. 5. Nouto-ote: Lokeista varovainen ja pinnallinen. Varis melko hyvin. Hyv. 6. Palauttaminen: Melko 

hyvä. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Vedessä hyvä, maalla hieman kiihtynyt. Hyv. 9. Yhteistyö: Varsin 

yhteistyöhaluinen ja hyvässä kontaktissa ohjaajan kanssa. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Ystävällinen 

ihanailmeinen ja ajoittain vauhdikaskin narttu, joka saisi olla riistasta kiinnostunut. Hyl. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO ERI 

3 years old, very nicely constructed bitch, good size and substance, nice head but could be a bit more filled 

under the eyes, could use her ears better, lovely balanced angulation front and rear, good topline and tailset, 

lovely deep chest and spring of ribs, should not carry much more weight, very nice coat apart from the thin 

patches, moves a bit close behind, good from the side. 

4.-5.8.2007 TURKU KR, Eeva Rautala 

AVO ERI-1 PN1 VSP SERT 

Hyväntyyppinen narttu, jolla hyvänmuotoinen fem. pää, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi silmien 

alta, hyvä kaula ja selkälinja, erinom. rungon tilavuus, hyvä luusto, riittävät kulmaukset, karva ok, liikkuu 

melko ahtaasti takaa ja taka-askel saisi olla tehokkaampi, hyvä luonne, hiem. jyrkkä lantio. 

6.10.2007 MJÖSUND, Risto Aaltonen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen koira. Hyv. 2. Uimahalu: Koira ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: 

Rauhallisella vauhdilla työskentelevä koira. Hyv. 4. Noutohalu: Vedestä ok, maalla kieltäytyy variksista. Hyl. 

5. Nouto-ote: Pinnallinen. Hyv. 6. Palauttaminen: Palauttaa vedestä rantaviivaan. Hyv. 7. Reagointi 

laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus ja aloitekyky: Koiralla hyvä itseluottamus, aloitekyvyssä 

voisi olla parantamista. Hyl. 9. Yhteistyö: Koiraa ohjataan rauhallisella tavalla. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: 

Miellyttävä koira, joka ui mielellään, mutta tänään koira ei suostu noutamaan hakualueen variksia, jolloin 

tuomari keskeyttää kokeen. 

 

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 

14.-15.4.2007 VAASA KV, Gerard Hickey, Irlanti 

VAL ERI-1 PN1 VSP 

Strong wellmade bitch. Moving with good style. Nice head. Good chest. Could be stronger at the ? & stifle. 

Nice feet. 

28.-29.4.2007 LAHTI KV, Göran Bodegård, Ruotsi 

VAL ERI-1 PN2 

Feminin mycket vackert huvud. Bra hals. Bra kroppslängd. Ngt. rak överarm. Goda vinklar bak. Bra päls på 

kroppen, lite öppen på fronten, lite kal på baklåren. Mkt  vackra linjer I rörelser. 

12.-13.5.2007 OULU KR, Marianne Holm-Hansen 

VAL ERI-1 PN2 
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Exc. type, lovely head, suberb neck & front, correct rib, bone & feet, standing for square but I'd prefer a 

stronger more correct croup with a better tailset, moves well & freely, not in her best coat today, but still 

acceptable & correct. 

23.-24.6.2007 ROVANIEMI KV, Harri Lehkonen 

POIS 

21.7.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA-, tai RD-muutoksia 

20.-21.10.2007 SEINÄJOKI KV, Fredrik Norgren, Ruotsi 

VAL ERI-1 PN1 VSP 

Lagom stor utmärkt typ, harmoniskkt uppbyggd uttrycks fullt fem. huvud ngt tom underkäke, bra ögon och 

över- och underlinje, balancerade vinklar lätta ganska effektiva steg, god fasthet, bra temperament, väl visad. 

17.-18.11.2007 JYVÄSKYLÄ KV, Eeva Rautala 

VAL ERI-1 PN2 

Eritt. hyväntyypp. ja kok. narttu, elegantti pää, alaleuka voisi olla hieman voimak. hyvä kaula ja runko, hyvä 

luusto ja kulm. erinom. karva, hyvät takaliikkeet, hieman jäykät edestä, hyvä luonne, tyylikäs kokonaisuus. 

 

n JUHELLUS KINDRED SPIRIT 

FIN32706/04A s. 21.4.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, 

Kempele 

16.2.2007 lonkkanivellausunto A/A 

6.-7.10.2007 LAUKAA, Vesa Hietikko 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Käyttäytyy hyvin sekä muita ihmisiä että koiria kohtaan. Hyv. 2. Uimahalu: 

Maalta heitetylle riistalle koiralla on suuria vaikeuksia lähteä uimaan, heitetään myös maalle mitä koira ei 

suostu noutamaan. Hyl. 4. Noutohalu: Koiran noutohalu lokista ei ollut riittävä. Hyl.  9. Yhteistyö: Hyvä 

yhteistyö. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Tasapainoisen oloinen koira, jolla vesityön yhteydessä ei ole riittävää 

noutohalua lokista. 

 

n JUHELLUS LA CUMPARSITA 

FIN24063/05A s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 

3.2.2007 RAAHE ryhmä, Paavo Mattila 

NUO ERI-1 PN1 VSP SERT 

Kaunis narttu, mutta esiintyy liian varovaisesti. Hyvä pää ja kaula. Sopusuhtainen runko. Kulmauksia voisi 

olla hieman enemmän. Hyvä karva ja sivuliikkeet. Lievää ahtautta takaliikkeissä. Voisi esiintyä hieman 

iloisemmin. 

14.-15.4.2007 VAASA KV, Gerard Hickey, Irlanti 

AVO EH-2 

Nice head. Good topline. Generally wellmade but seemed a bit reluctant today. Hind action is very close. 

12.-13.5.2007 OULU KR, Marianne Holm-Hansen 

AVO ERI-1 PN3 SERT 

Exc. type with very good head, lovely neck & front, very balanced front & back, I'd prefer a straighter croup, 

good coat, correct movement, would prefer a little more self-confidence. 

14.-15.7.2007 KOKKOLA KV, Bertil Lundgren, Ruotsi 

AVO ERI-1 PN1 ROP CACIB 

Utmärkt typ, bra storlek o. proportioner, kraftfullt tikhuvud, bra hals, välvinklad, utmärkt bröstkorg, bra rygg, 

rör sig bra från sidan, trång bak, bra benstomme o. päls. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO ERI-3 

2 years, very nice type of bitch, very good head, the skull should not be heavier, eye colour could be slightly 

darker, nice strong muzzle, balaced angulations, very good forechest, long neck going into strong topline, 

good tailset, lovely coat all over, good bone matching her size, moves a little close behind and a bit out of 

elbows, side is nice. 

 

n JUHELLUS LACY FLAME 

FIN24064/05A s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 
27.-28.1.2007 TURKU, Lydia Erhart, Alankomaat 

NUO ERI-2 PN3 
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22 months old. Nice type, a good head. Sufficient front angulation. Excellent body. Good rear angulation. 

Excellent coat, good tail. Topline needs to tighten when moving. 

12.-13.5.2007 OULU KR, Marianne Holm-Hansen 

AVO EH-2 

Quite attractive bitch, feminine head but a little fine in muzzle, good neck & shoulder, correct chest & rib, 

well angulated hindquarters but I'd prefer a less rounded croup and slightly shorter loin, moves soundly, 

needs to go home and find her coat and a little more self-confidence. 

2.6.2007 MOUHIJÄRVI ryhmä, Jukka Kuusisto 

AVO ERI-1 PN2 VASERT 

Mittasuhteiltaan sopiva, rauhallisesti esiintyvä narttu, oikeanmuotoinen pää, alaleuassa toinen kulmahammas 

väärässä asennossa tapaturman vuoksi (ell. todistus), hieman pehmeä selkä, riittävästi rintakehää, oikea-

asentoiset takaraajat, riittävän pitkä askel. 

3.6.2007 TUURI ryhmä, Marjo Jaakkola 

AVO ERI-1 PN1 VSP SERT 

Erinom. tyyppi, linjakas selvästi feminiininen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, eturinta voisi olla 

selvempi, sopiva luusto, tasap. kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO ERI 

2 years, nice feminine bitch up to size, a nice head but eye colour could be slightly darker, topline could be 

stronger, balanced angulations, good spring of ribs but could do with some more forechest, very fine in curl 

but some thin patches on her throat and backhand, moves a little close behind but ok side. 

18.8.2007 OULU ymp. Kotalampi, Pentti Åman 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Normaali. Hyv. 2. Uimahalu: Ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: Koiralla ei 

tänään hakuinto ole toivotulla tasolla. Hyl. 4. Noutohalu: Vedessä ok, maalla kieltäytyy noudoista. Hyl.  5. 

Nouto-ote: Pinnallinen. Hyv.  6. Palauttaminen: Rantaveteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Kiinnostunut. 

Hyv. 9. Yhteistyö: Riittävä. hyv.10. Yleisvaikutelma: Koira, joka selvittää vesiosan mukavasti, haun 

yhteydessä hakuinto sekä noutointo ei ole tänään toivotulla tasolla. Hyl. Taipumuskoe hylätty. 

 

u JUHELLUS LET IT BE 

FIN24060/05A s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

NUO ERI-1 PU3 SERT 

Tilltalande hane. Mask. Huvud. Skallen får inte bli grövre. Flott hals o. rygglinje. Utm. kropp. Prima vinklar. 

Bra benstomme o. tassar. Utm. rörelser. Utm. päls o. färg. 

14.-15.4.2007 VAASA KV, Gerard Hickey, Irlanti 

AVO ERI-1 PU1 ROP SERT CACIB 

Nice eye. Good head. Excell. Neck & shoulder. Nice angulation. Good coat. A good dog, but must learn to 

show himself better. 

28.-29.4.2007 LAHTI KV, Göran Bodegård, Ruotsi 

AVO EH-1 

Maskulin ganska bra huvud, ngt. mkt halskinn. Något lång i kroppen, lite låg på benen. Lite för mycket 

passgång. Utm. Päls. Ngt. under ? bak. 

12.-13.5.2007 OULU KR, Marianne Holm-Hansen 

AVO ERI-1 PU1 ROP 

Attractive dog with lovely expression, beautiful neck, front, rib & chest, good bone & feet, correct substance 

& lovely coat, moves soundly, slightly low-set tail. 

26.-27.5.2007 PARAINEN KR, Hans Lehtinen 

AVO EH-2 

Hieman pitkärunkoinen, hyvä rinnansyvyys, sopiva luusto, pitkä pää, hieman korkea otsa, hyvä kuonon 

profiili, hyvä kaula, ylälinja saisi olla tasaisempi, erittäin hyvä karva ja hyvät kiharat, pituus ja ylälinja 

häiritsee yleisvaikutelmaa. 

2.6.2007 MOUHIJÄRVI ryhmä, Jukka Kuusisto 

AVO ERI-1 PU1 VSP 

Rauhallisesti esiintyvä, luustoltaan sopiva uros, hyvä pää ja kaula, selässä hieman pehmeyttä, hyvä rintakehä, 

hyvät raajat ja liikkeet, hyvä karvoitus. 

15.-16.9.2007 ALAVUS, Ossi Kähärä 
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NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Siististi muita ihmisiä ja koiria kohtaan. Hyv. 2. Uimahalu: Voisi mennä 

innokkaammin veteen. Hyv. 3. Hakuinto: Melko innoton tänään. Hyl. 4. Noutohalu: Noutaa lokit rantaveteen, 

ei suostu itsenäiseen varisten noutoon. Hyl.  5. Nouto-ote: Pinnallinen lokeista, rikkoo variksen. Hyl.  6. 

Palauttaminen: Lokit rantaveteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyv. 9. Yhteistyö: Hyvä. 

Hyv.10. Yleisvaikutelma: Melko innoton koira, kohtelee varista huonosti, tuomari keskeyttää. Hyl. 

Taipumuskoe hylätty. 

 

FIN MVA  

n JUHELLUS LIKE A MELODY 

FIN24065705B s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 

11.2.2007 LAHTI ryhmä, Frank Kane, Iso-Britannia 

NUO EH-1 

A good size & type, but needs more confidence. Good head & eyes. Good depth of body. Front movement is 

slack and she looses her topline, mostly because she is not very confident. Could be a nice bitch in time. 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

NUO ERI-2 

Vacker huvud o. uttryck. Utm. hals och rygglinje. Välkroppad och välvinklad. Bra benstomme. Rör sig utm. 

bakifrån o. fram sidan. Ngt. trångt fram. 

9.4.2007 RUOVESI ryhmä, Marjo Jaakkola 

AVO ERI-2 PN2 VASERT 

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

runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Riittävä luusto. Liikkuu hyvällä askeleella. Hyvä turkki, miellyttävä 

luonne. 

5.5.2007 VEHMAA, Tobina Nyman 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyvä. Hyv. 2. Uimahalu: Määrätietoiset veteenmenot, ui hyvin. Hyv. 3. 

Hakuinto: Lähtee innokkaasti ja hakee muutaman linnun itsenäisesti, sen jälkeen lähtee aina vääriin suuntiin 

ja hausta ei oikein tule sitä mitä toivotaan. Hyl. 4. Noutohalu: ottaa oma-aloitteisesti talteen riistat kun 

osittain törmää niihin. Hyv. 5. Nouto-ote: Hyvät otteet. Hyv. 6. Palauttaminen: Useammat noudot jää turhan 

pitkälle ohjaajasta. Hyl. 7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus ja aloitekyky: 

Toivoisin hieman suurempaa aloitekykyä. Hyv. 9. Yhteistyö: On melko hyvässä yhteistyössä ohjaajansa 

kanssa. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Riistasta kiinnostunut ja ohjaajansa hallinnassa oleva koira, jolla tänään 

kuitenkin sen verran puutteita hakuinnossa ja palutuksissa että koe keskeytyy. Hyl. 

19.-20.5.2007 RAUMA KR, Melvin Beech, Kanada 

AVO ERI-1 PN1 VSP SERT 

Nice type, a good coat and pretty head, she is just not quite sure of herself. 

2.6.2007 VEHMAA, Merja Heikkilä 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Ystävällinen ja mutkaton. Hyv. 2. Uimahalu: Valikoiva veteenmeno, ei 

kuitenkaan tarvinnut kehotuksia, pudotti rantaan. Hyv. 3. Hakuinto: Hakee tasaisen verkkaisella vauhdilla 

käyttäen tehokkaasti vainuaan ja löytää 4 varista piankin. Hyv. 4. Noutohalu: Tarttuu oma-aloitteisesti 

lintuihin. Hyv. 5. Nouto-ote: Pehmeä ja välillä pinnallinen. Hyv. 6. Palauttaminen: Palauttaa samantien mutta 

pudottelee. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Valpas ja tyyni. Hyv. 8. Itseluottamus ja aloitekyky: Rivakka 

itsenäinen jäljestys kanille jonka oma-aloitteisesti palauttaa mutta pudottaa muutaman m. ohjaajasta. Hyv. 9. 

Yhteistyö: Palautuksissa vielä hiomista, muuten hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Asiallinen ja miellyttävä, ei 

hosu mutta ei vitkastelekaan. Mukava koira! 

30.6.2006 TUUSULA KR, Rajko Rotner, Slovenia 

AVO EH-2 

Good type, good pigment, strong head, leggy, needs more angulations and topline should be stronger, tailset 

could be better. 

14.-15.7.2007 ORIVESI KR, Majvor Näsman, Ruotsi 

KÄY EH-1 

Mycket god typ, feminint huvud, kunde ha ngt. kraftigare underkäke, bra hals och rygg, men skjuter upp 

länden både när hon går o. står, fast krupp, tillräcklig benstomme, är i rörelse mkt  trång bak, bra päls, 

välvisad. 

21.7.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HD-, PRA- tai RD-muutoksia 
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22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

KÄY ERI-2 

2 years old, elegant bitch, would prefer more angulation in front, nice head, eye could be slightly darker, 

good topline, tailset is a little low, could do with more bend of stifle, lovely coat, moves a little close behind. 

28.-29.7.2007 PORI KV, Carlos Fernandez Renau, Espanja 

KÄY ERI-1 PN1 ROP SERT CACIB FIN MVA 

Nice, typical bitch, she's nice for proportions, on the move she's sound but can have a better topline. 

4.-5.8.2007 TURKU KR, Eeva Rautala 

VAL ERI-1 PN2 

Hyväntyyppinen ja -kokoinen narttu, fem. pää, johon toivoisin hieman täyteläisemmän kuono-osan, hyvä 

kaula, erinom. rintakehä, hiem. jyrkkä lantio ja korkea kinner, luusto voisi olla aavistuksen vankempi ja 

etukulm. paremmat, hyvä karvanlaatu, liikkuu normaalisti, luonne ok. 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

POIS 

 

n JUHELLUS LILI MARLENE 

FIN24066/05A s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 

17.-18.11.2007 JYVÄSKYLÄ KV, Eeva Rautala 

AVO H 

Melko hyvä tyyppi, mutta toivoisin hiem. kookkaammaksi, fem. pää, hieman suippo kuono ja alaleuka saisi 

olla voimakkaampi, kallo-osa hieman pyöreä samoin silmät, riitt. kaula, hyvä rinnansyvyys, mutta vatsaviiva 

nouse liian jyrkästi, hieman luisu lantio, luusto saisi olla voimakkaampi, samoin kulmaukset edessä ja takana, 

hieman kapeat takaliikk. ja jäykät etuliikkeet, hyvä karvan peruslaatu mutta ei parh. nlykunnossa. Luonne ok. 

 

n JUHELLUS LITTLE MERMAID 

FIN24067/05A s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 

27.-28.1.2007 TURKU KV, Lydia Erhart, Alankomaat 

NUO ERI-1 PN2 VASERT VACA 

22 months old. Excellent type. Nice profile of head. Would prefer a slightly stronger foreface. Sufficient front 

angulation. Excellent ribcage. Good rear angulation. Excellent coat, good tail. Moving rather close behind. 

17.2.2007 TORNIO ryhmä, Tiina Illukka 

NUO ERI-1 PN1 ROP SERT 

Todella korkealuokkainen laatunarttu. Eritt. kaunis pää. Upea kaula ja ylälinja. Erinom. rintakehä ja rungon 

vahvuus. Leveä lanne. Tasapainoset kulmaukset. Kaunissa karvassa. Liikkuu tyylikäästi. Erinomainen 

kokonaisuus. Erittäin hyvässä lihaskunnossa. 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Chritin Johansson, Ruotsi 

AVO ERI-1 PN1 VSP SERT CACIB 

Tilltalande tik. Med bra huvud o. front uttryck. Snygg hals o. rygglinje. Utm. kropp. Utm. vinklar. Korta 

hasor. Bra benstomme o. tassar. Utm. rörelser. Härlig päls. 

9.4.2007 RUOVESI ryhmä, Marjo Jaakkola 

AVO ERI-1 PN1 ROP SERT 

Erinomainen kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen runko. Hyvä eturinta. Hyvin kulmautunut. 

Kauniit rungon ääriviivat. Hieno karva. Liikkuu hyvällä askeleella. Kaunis narttu. 

14.-15.4.2007 VAASA KV, Gerard Hickey, Irlanti 

AVO ERI-1 

Typ. head outline. Nice eye. Good chest. Good strong hocks. She needs more roadwalk to give her a stronger 

ride. 

2.6.2007 VEHMAA, Merja Heikkilä 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Ystävällinen, levollinen. Hyv. 2. Uimahalu: Valikoiva veteenmeno, reipas ja 

halukas uimaan, hylkäsi lokit rantaviivaan. Hyv. 3. Hakuinto: Ei tänään syty hakutyöhön. Hyl. 4. Noutohalu: 

Ottaa lokit ja varikset oma-aloitteisesti mutta pudottelee ja hylkää. Hyv. 5. Nouto-ote: Lokeista hyvä, 

variksilla vähän leikittelee. Hyv. 6. Palauttaminen: Ei tuo ohjaajalle asti. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: 

Hätkähti ja ehkä hieman hämmentyi. Hyv. 8. Itseluottamus ja aloitekyky: Esiintyy levollisen oloisesti mutta 

vaikuttaa melko herkältä Hyv. 9. Yhteistyö: On hallinnassa, mutta on tänään jotenkin omissa maailmoissaan. 

Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Miellyttävä ja kehityskelpoinen narttu, jolla on suloinen ilme! Hyl. 

1.7.2007 KARJAA KV, Hans v.d. Berg, Alankomaat 
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AVO EH-1 

Very good in type, I would like to see more bone and substance, good head shape and earset, needs darker 

eye and a bit more forechest, good length in body, good hindquarters and I like the coat texture a lot, very 

good mover. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO ERI-2 

2 years, bitch of nice type, size and substance, very nice head, good eyes, ears and mouth, very good neck 

and topline and tailset, a little straight in upper arm, enough angulation in back, very nice coat, very nice 

mover but a little wide in front. 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

POIS 

6.10.2007 MJÖSUND, Risto Aaltonen 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen. Hyv. 2. Uimahalu: Vesityö hyvä. Hyv. 3. Hakuinto: Hyvä. Hyv. 

4. Noutohalu: Hyvä. Hyv. 5. Nouto-ote: Syvä, koira syö jäljellä kanilta pään. Hyl. 6. Palauttaminen: Kiertelee 

hieman palautuksissa. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Hieman pelokas. Hyv. 8. Itseluottamus ja aloitekyky: 

Koiralla hyvä itseluottamus. Hyv. 9. Yhteistyö: Koiraa ohjataan hyvässä yhteistyössä. Hyv. 10. 

Yleisvaikutelma: Voimakkaasti työskentelevä koira, joka tekee hyvää työtä kaikilla osa-alueilla, varsinkin 

hakutyö on hyvää, mutta tänään vahingoittaa kania. 

 

n JUHELLUS LITTLE SISTER 

FIN24068/05 s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 

27.5.2007 SULKAVA ryhmä, Paula Rekiranta 

AVO ERI-1 PN1 ROP SERT 

Eritt. hyväntyyppinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet, hieman kapea kallo, vankka kaula, hieman pystyt 

lavat, hyvä rintakehä, riitt. luusto, erinom. käpälät, erinom. tiiviisti kihartuva karva, hyvät vaivattomat 

liikkeet. 

17.-18.11.2007 JYVÄSKYLÄ KV, Eeva Rautala 

AVO ERI-1 PN3 

Hyvän kok. ja eritt. hyväntyypp. narttu, hyvän muotoinen pitkä pää, erinom. pitkä kaula, selkälinja saisi olla 

suorempi, runko vaikuttaa kovin kehittymättömältä tämän ikäiselle, vatsaviiva kuroutuu liikaa, luusto voisi 

olla hieman voim. hyvin kulm. Erinom, karva, liikkuu norm. Hyvä luonne, hieman luisu lantio. 

 

u JUHELLUS LUCKY LIPS 

FIN24062/05A s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele 

9.2.2007 lonkkanivellausunto A/A 

26.5.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA-, tai RD-muutoksia 

17.-18.11.2007 JYVÄSKYLÄ KV, Eeva Rautala 

AVO H 

Eritt. hyväntyyp. ja kok. uros, jolla hyvän muot. maskul. pää, avopurenta, kaula hyvä, erinom. rintakehä, 

hieman luisu lantio, vankka luusto, melko hyvät kulm. mutta kinner saisi olla matalampi, karva saisi olla 

voim. kihartunutta, hyvät käpälät, melko hyvät liikkeet, hyvä luonne, purennan vuoksi H. 

 

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 

3.2.2007 RAAHE, Paavo Mattila 

AVO EH-1 

Hyvä uros, jolla kaunisilmeinen pää. Aavistuksen voimakas otsa. Hyvä kaula ja runko. Luusto voisi olla 

aavistuksen vankempaa ja kulmaukset paremmat. hyvä karva. Voisi liikkua tehokkaammin. Miellyttävä 

luonne. 

17.2.2007 TORNIO ryhmä, Tiina Illukka 
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AVO EH-1 

Kookas, miellyttävä uros. Pitkä kaunis uroksenpää, hyvä ilme. Hyvä kaula, köyristää hieman selkää. Vahva 

luusto. Takaosa saisi olla voimakkaampi. Hieman jäykkä lantio. Liikkuu hyvin. Hyvä karvapeite, tumma 

tasainen väri. Rodulle tyypillinen luonne. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO EH 

3,5 years elegant dog, well up to size, could do a bit better angulation and lay back of shoulder which could 

improve with lenght of neck, topline has reach over the loin, pelvis is sloping giving him low tailset, good 

head, eye and ear, good bite, very nice coat and colour, moves according his construction, would like more 

muscles in his behind, sweet temperament. 

6.-7.10.2007 OULU KV, Kirsi Nieminen 

AVO H 

Hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan oikea uros, hieman taakse laskeva kallo-osa, hyvä pään pituus, avarat 

silmäluomet häiritsevät ilmettä, hieman etuasentoiset lavat, syvä rintakehä, eturinta saisi olla selvempi, hyvä 

runko, hyvät takakulmaukset, liikkuu takaa lyhyellä askeleella, hyvä karvapeite, esitetään hyvin. 

 

KULTEEN KENNEL 

om. Petri & Anne Paavola, Rantsila 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

POIS 

 

n KULTEEN ANDROMEDA 

FIN11101/06 s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila 

6.-7.1.2007 KAJAANI KV, Tarja Hovila 

POIS 

3.2.2007 RAAHE ryhmä, Paavo Mattila 

JUN EH-1 

Kaunislinjainen nuori narttu, joka voisi olla kauttaaltaan hieman vankempi. Kaunisilmeinen pää, jossa 

kallolinja hieman liian taakselaskeva. Hyvä kaula ja runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä karva rungossa, 

hieman puutteellista reisissä. Hyvät liikkeet. Miellyttävä käytös. 

6.5.2007 OULAINEN ryhmä, Elena Ruskovaara 

NUO EH-1 

Eritt. narttumainen, vielä turhan kevyen vaikutelman antava nuori, pää voisi olla hieman pidempi, mutta on 

oik. mallinen, tarp. voimakk. takakulm. hiukan niukemmat etululmaukset, raajaluusto ja eturinta saisi olla 

voimakkaampi, etuliike saa tiivistyä, liikkuu erinom. sivuaskel, hyvä jousto, lupaava karvapeite. 

9.6.2007 HYRYNSALMI ryhmä, Jens Martin Hansen, Tanska 

JUN EH-1 

A bitch who still needs to develope, fem. head with slightly decreasing skull, good bite, would like a little 

longer nose, good neck, still not quite straight in topline, sufficient rear angulation but still need to fill out, 

movement is ok but could be more powerful, nice coat and temperament. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

NUO EH-1 

20 months, elegant bitch, very feminine head, well shaped, good eye, bite and ear, good neck, a bit upright in 

shoulder and upper arm, topline can be stronger, she has a very low tailset due to sloping pelvis, could have 

better angulations behind, would like to see stronger bone, she moves ok, due to the backhand she sets very 

good. 

18.8.2007 OULU ymp. Kotalampi, Pentti Åman 

NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Normaali. Hyv. 2. Uimahalu: Ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: Olisi voinut 

olla hieman innokkaampi ja johdonmukaisempi. Hyv. 4. Noutohalu: Vedessä ok ja maalla tarvitsee tukea, 

rikkoo toisen löytämänsä riistan. Hyl.  5. Nouto-ote: Rikkoo haun yhteydessä linnun. Hyl.  6. Palauttaminen: 

Rantaveteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyv. 9. Yhteistyö: Kuuntelee ohjaajaa. hyv.10. 

Yleisvaikutelma: Koira, joka suorittaa vesiosion mukavasti, maalla vaikeuksia noutohalun kanssa ja 
valitettavasti rikkoo haussa riistan. Hyl. Taipumuskoe hylätty. 

21.-23.9.2007 TORNIO, Ari-Pekka Fontell 
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NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Sosiaalinen mukava noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: Menee ripeästi veteen ja ui 

hyvin. Hyv. 3. Hakuinto: Liikkuu alueella nopealla vauhdilla, kattaen hyvin alueen. Hyv. 4. Noutohalu: Ottaa 

riistat nopeasti. Hyv. 5. Nouto-ote: Hieman pinnallinen lokeista, rikkoo variksen. Hyl. 6. Palauttaminen: 

Ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyv. 8.Itseluottamus ja aloitekyky:  

Hyvä. Hyv. 9. Yhteistyö: Hyvä yhteistyö. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Erittäin nopea koira, joka selvittää 

mainiosti vesityön, valitettavasti hakutyöskentelyssä koira rikkoo variksen. Hyl. Taipumuskoe hylätty. 

 

u KULTEEN ASTEROIDI 

FIN11106/06A s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila 

8.6.2007 kyynärnivellausunto 0/0 

8.6.2007 lonkkanivellausunto A/A 

 

u KULTEEN HOKITIKA 

FIN28091/01 s. 15.5.2001 i. Caballus Grand Slam e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola & Reija 

Mustonen, Tyrnävä 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

POIS 

 

n KULTEEN KAMOMILLA 

FIN33066/04A K0 s. 19.5.2004 i. FVilsan's Nordanvind  e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola, 

Tyrnävä 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

KÄY H 

Hyvin raskasrunkoinen, pää pieni & suippo, kokoon nähden toivoisin enemmän luustoa, hieman pehmeä 

karva, melko suora takaosa. Liikkeet saisivat olla tehokkaammat. 

 

u KULTEEN KIRVELI 

FIN33072/04 s. 19.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind  e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola, Tyrnävä 

25.2.2007 TUUSNIEMI ryhmä, Paavo Mattila 

AVO EH-1 

Hyvinrakent. kaunis uros, jolla hyvänmallinen kaunisilmeinen pää. Hyvä kaula. Eritt. hyvä runko. Luusto 

voisi olla vankempaa ja kulmaukset selvemmät. Hyvä karva. Voimattomat liikkeet alentaa kokonaiskuvaa. 

Miellyttävä luonne. 

6.5.2007 LEPPÄVIRTA ryhmä, Ewa Nielsen, Ruotsi 

AVO ERI-1 PU1 ROP SERT 

Maskulint huvud, bra bett, ngt ljusa ögon, utmärkt hals och överlinje, normalt vinklad fram, ngt. knapp bak, 

bra kropp, päls o. benstomme, rör sig med bra steg. 

17.5.2007 SUONENJOKI ryhmä, Saija Juutilainen 

AVO EH-1 

Vajaa 3 v. tasapainoisesti kehittynyt nuori uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet, mutta kokoon nähden 

toivoisin hieman vahvempaa raajaluustoa, oikeapiirteinen uroksen pää, hyvä purenta ja ilme mutta turhan 

vaaleat silmät häiritsevät, kaunis kaula, turhan laskeva lantio, ikäisekseen hyvä runko, toivoisin paremmat 

kulmaukset sekä eteen että taakse, hyvät vahvat käpälät, liikkuu takaa kovin kapeasti ja edestä löysästi, 

sivuliikkeissä taka-askel jää liikaa rungon alle ja liikkeestä puuttuu ulottuvuus ja voima, erinomaisen 

kihartuva ja kaartuva karvapeite, erinomainen luonne. 

10.6.2007 NURMES ryhmä, Lilian Hanniste, Viro 

POIS 

 

u KULTEEN KOMEETTA 

FIN11103/06 s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

NUO ERI-1 

20 months, nice type of dog, very nice head, good eye and ear, good neck and topline, good tailset, good 

angulations in front and good forechest, a bit too much angulated in rear, very nice coat quality but curl could 

be better, moves with a lot of drive and ease, very nice young dog. 
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n KULTEEN LAVENTELI 

FIN33067/04D s. 19.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind  e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola, Tyrnävä 

11.2.2007 LAHTI ryhmä, Frank Kane, Iso-Britannia 

KÄY ERI-2 PN2 VASERT 

Excellent breed type for size & balance & ribs & outline. Feminine in the head. Needs more width in second 

tigh and she tends to turn her hocks in which gives poor rear movement but has a lot of quality. 

3.3.2007 VALKEALA ryhmä, Raija Tammelin 

KÄY H 

Femin. narttu joka olisi edukseen hoikemmassa kunnossa. Hyvä pää ja ylälinja, mutta kuono-osa ja alaleuka 

saisivat olla voimakkaammat. Hyvä kaula, pehmeä selkä, luisu lantio. Tilava runko, hyvä luusto, saisi liikkua 

tehokkaammin sivusta. Kovin kapeat ja pihtikintereiset löysät takaliikkeet. Hieman sisäkierteiset etukäpälät. 

Hyvä karva ja luonne. 

4.5.2007 lonkkanivellausunto D/B 

6.5.2007 HAMINA, Heikki Vesikko 

MEJÄ AVO-2 37p. 

Lähtee varovaisesti, etenee pääasiassa maavainulla, jäljen päällä tehden ajottaisia tarkistuksia, jonka 

seurauksena ottaa 3. osuuden puolivälissä vainun hirvenmakuista, pysähtyy, siinä saa käskyn ja aloittaa 

makuiden lisäseurannan laajalla kaarroksella, eikä palaa jäljelle, saa hukan. Kulmissa pysähtyy ja nuuhkii. 

Vainuaa ennen kaatoa oikealta sivulta jotain, tekee tarkistuksen ja kääntyy sieltä jäljelle jota etenee 10 m 

kaadolle, pysähtyy sille, nuuhkii ja näykkii. 

20.5.2007 PYHTÄÄ, Jouko Hukkinen 

MEJÄ AVO-2 33p. 

Rauhallinen tarkka aloitus. Sopivasti etenevää hyvää jäljestystä yhtä poikkeamaa lukuunottamatta. 

Ensimmäisen kulman tuntumassa määrätietoinen poistuminen hirven jäljelle. Palautettiin makaukselle, josta 

jäljestys jatkui. Toisen kulman selvitys oikaisten ja makuu jäi näin osoittamatta. Kaadon löysi ja oli siitä 

kiinnostunut. Hyvä äänetön suoritus. 

3.6.2007 VEHMAA, Ossi Kähärä 

NOME ALO-3 

1. Haku: Kattaa aluetta hyvin, alussa ajoittain tietyn tyyppisiä pelkotiloja. Löytää kaikki riistat. 2. 

Ohjattavuus: Ei ohjaudu vedessä, tehtävä jää suorittamatta. 3. Paikallistamiskyky: Näkee heitot, hakee 

viimeksi heitetyn suoraviivaisesti, tarvitsee toiseen hakuun ohjausta, suorittaa tehtävän. 4. Riistan käsittely: 

Muutama huolimaton luovutus, palauttaa erittäin vauhdikkaasti. 6. Muut ominaisuudet: Näkee mörköjä 

metsässä, mutta pääsee siitä yli. Käyttää hyvin nenäänsä. 7. Yleisvaikutelma: Vauhdikas, ajoittain hyvää 

hakua tekevä koira. Liian heikko ohjattavuus vaikuttaa palkintosijaan. 

17.6.2007 HEINOLA, Ilkka Niemi 

MEJÄ AVO-2 30p. 

30.6.2007 LOVIISA, Ari-Pekka Fontell 

NOME ALO-1 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Koira voisi olla hieman keskittyneempi tehtäväänsä, mutta selvittää 

kuitenkin tehtävän. 2. Ohjattavuus: Ottaa hyvin suuntaa vedessä. 3. Paikallistamiskyky: Selvittää molemmat 

tehtävät. 4. Riistan/dummyn käsittely: Pudottelee pari, muuten ok. 5. Jäljestämiskyky: Selvittää jäljen. 6. 

Muut ominaisuudet: RL ok, vesityö ok. 7. Yleisvaikutelma: Hyvin kokeen selvittänyt narttu, jota ohjataan 

määrätietoisesti. 

7.-8.7.2007 LEPPÄVIRTA, Ari-Pekka Fontell 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: Ei suorita tehtävää. 3. Paikallistamiskyky: Selvittää ensimmäisen, 

näkee toisen hyvin, mutta ei nouda lintua ilman kehotuksia. 4. Riistan/dummyn käsittely: Pudottaa riistat. 6. 

Muut ominaisuudet: RL tarkkaavainen, VT hyvä. 7. Yleisvaikutelma: Koiran suoritus tänään kompastelee 

niin paljon, että tuomari keskeyttää kokeen. 

19.8.2007 PAROLA Kiharamestaruus, Harri Sivén 

NOME ALO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Hyvin alueella liikkuva koira, joka löytää riistaa tasaiseen tahtiin, koira 

voisi kuitenkin laajentaa työtään helpommin vesi/kosteikkoalueelle. 2. Ohjattavuus: Etenee riistalle ohjaajan 

merkkien mukaan, mutta saisi edetä suoraviivaisemmin linjaa. 3. Paikallistamiskyky: Noutaa ensimmäisen 

uusintalähetyksellä, palaa ensimmäisestä lähetyksestä itsenäisesti takaisin, toisen markkeerauksensa noutaa 

suoraviivaisesti. 4. Riistan/dummyn käsittely: Hyvät otteet riistoista, pudottelee kuitenkin osan luovutuksista. 
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6. Muut ominaisuudet: Melko hyvin ohjaajansa hallinnassa oleva koira. 7. Yleisvaikutelma: Koira, joka 

työskentelee melko mukavasti eri osa-alueilla, tänään kuitenkin lievä epäonnistuminen 

markkeeraustehtävässä yhdessä haun lopun tehottomuuden kanssa pudottaa koiran parhailta palkinnoilta. 

15.9.2007 HAMINA, Raija Viidanoja 

NOME ALO-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Maahaku; kattaa metsikköalueen hyvin, tuo kaikki riistat. Vesihaku; 

työskentelee hiukan katkonaisesti kaislikkoalueella, tuo kuitenkin kaikki linnut.  2. Ohjattavuus: Koira etenee 

osan matkaa, mutta se ei ole riittävästi ohjattavissa tänään. 3. Paikallistamiskyky: Havaitsee molemmat, jotka 

noutaa. 4. Riistan/dummyn käsittely: Ottaa oma-aloitteisesti mutta empii ylösotossa, huolimattomuutta myös 

luovutuksessa. 6. Muut ominaisuudet: Käyttää hyvin vainuaan ja laukauksissa tarkkaavainen. 7. 

Yleisvaikutelma: Rauhallisella, tehokkaalla tavalla työskentelevä nuori koira, joka tänään ei ole riittävästi 

ohjattavissa sekä riistan kanssa pientä hämminkiä mitkä vaikuttavat palkintosijaan. 

16.9.2007 HAMINA, Markku Bräyschy 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: Ei selvitä tehtävää. 3. Paikallistamiskyky: Ei selvitä tehtävää.  6. 

Muut ominaisuudet: Koira ei halua työskennellä, koska vierastaa venettä. 7. Yleisvaikutelma: Koe 

keskeytetään koiran kieltäydyttyä työskentelemästä. Kokeen keskeytti tuomari. 

 

u KULTEEN METEORIITTI 

FIN11102/06 s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila 

9.6.2007 KANGASNIEMI KR, Lisette Delwaux-Crauwels, Belgia 

AVO ERI-2 PU2 VASERT 

1,5 years, beautiful dog with typical head, good teeth, neck & shoulders, short back, very good coat and feet, 

good mover. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

AVO EVA 

20 months, very heavy type dog, heavy head, could have tighter lips, good neck and topline with low tailset, 

balanced in angulations, could do a bit more length of legs, beautiful curled coat, pity the amount of coat 

takes away his elegance, moves close behind, unfortunately he didn't let look his bite. 

 

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.-7.1.2007 KAJAANI KV, Tarja Hovila 

KÄY EH-3 

Eritt. Hyväntyyppinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Päähän toivoisin enemmän jaloutta. Hieman pyöreät 

silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula. Hieman lyhyt, pysty olkavarsi. Oikeanmallinen runko. Keskivahva 

luusto. Litteät käpälät. Riittävät takakulmaukset. Eritt. hyvälaatuinen turkki ja hyvät kiharat. Ahtautta 

takaliikkeissä. Sivusta liikkuu riittävällä askelpituudella. Rauhallinen luonne. 

9.6.2007 HYRYNSALMI ryhmä, Jens Martin Hansen, Tanska 

KÄY EH-1 

Under medium sized bitch, feminine head with good proportions, correct bite, good neck, shoulder should be 

laid more back, a little weak in her back, slightly falling croup, good bend of stifle, good body, moves very 

short in front and not quite stabilized behind, nice coat and topline. 

23.-24.6.2007 ROVANIEMI KV, Harri Lehkonen 

KÄY H 

Raskasrunkoinen narttu, melko hyvä pää, raajat voisivat olla hieman paremmin kulmautuneet, hyvälaatuinen 

turkki, esiintyy rauhallisesti, saisi liikkua ryhdikkäämmin ja tehokkaammin ja yhdensuuntaisin askelin edestä 

ja takaa. 

21.-22.7.2007 PELLO KR, Moa Persson, Ruotsi 

KÄY T 

Godtagbar, i alldeles för dålig konditon, välformad huvud, ok vinklar fram, tillräcklig benstomme, ganska bra 

bröstkorg, tiken verkar inte frisk, motvillig i rörelse. 
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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 

21.4.2007 INGÅ, Marita Packalén 

TOKO EVL-2 250,5 p. 

1. Istuminen ryhmässä 2 min./30p. 2. Paikalla makaaminen ryhmässä 4 min. häirittynä/20p. 3. Vapaana 

seuraaminen/28,5p. 4. Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä/24p. 5. Luoksetulo, 

seisominen ja maahanmeno/40p. 6. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/0p. 7. 

Ohjattu noutaminen/24p. 8. Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten/30p. 9. Tunnistusnouto/30p. 10. 

Kauko-ohjaus/24p. 

17.5.2007 NUMMELA, Sirpa Pellikka 

PAHA VOI-2 HK3, 256 p. 

16.6.2007 RENKO, Reija Puolakka 

PAEK AVO-1 EK2, 283p. 

17.7.2007 SALO, Harri Laisi 

TOKO EVL- 

1./30 p. 2./18 p. 3./24 p. 4./21 p. 5./26 p. 6./0 p. ohjaaja keskeytti 

1.9.2007 SIUNTIO, Hannele Pörsti 

TOKO EVL-2 233 p. 

1./30 p. 2./20 p. 3./24 p. 4./18 p. 5./28 p. 6./32 p. 7./27 p. 8./30 p. 9./0 p. 10./24 p. 

8.9.2007 SOMERO, Päivi Nietosvaara 

PAHA VOI-0, 138 p. 

30.9.2007 LOHJA, Hannele Pörsti 

PAHA VOI-0 

3.11.2007 VIHTI, Marja Hurme 

PAJÄ ALO-0, 227 p. 

 

u KULTEEN PICCOLO 

FIN31555/07 s. 24.4.2007 i. Yangopark Hi Flyer e. Kulteen Kamomilla kasv. Petri & Anne Paavola, Tyrnävä 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

BABY-2 KP 

12 weeks old very lively baby. Good shaped head. Nice dark eyes & good ears. Topline a bit roach at the 

moment. Good angulation in front & rear. Would prefer better spring of ribs and a bit broadness all over. He's 

very elegant. He could do a bit more body weight. Lovely coat. Nice playful temperament. 

 

n KULTEEN RAKUUNA 

FIN33071/04C K0 s. 19.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind  e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola, 

Tyrnävä 

2.6.2007 OIJÄRVI, Mikael Rönnbäck 

NOME AVO- 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Ett sök som för dagen saknar en hel av motivation för att utföra ett 

konstkuktiv arbete varav föraren avbryter provet efter apporterings problem. 2. Ohjattavuus: Går för dagen ej 

att övertyga löser ej. 3. Paikallistamiskyky: Ej prövat. 4. Riistan/dummyn käsittely: Ej befäst i spontaniteten 

lämnar vilt på väg in. 6. Muut ominaisuudet: Starkt i vatten. 7. Yleisvaikutelma: Stark vattenhund i dagen i 

apporteringslusten samt sökarbetet var vid föraren avbryter. Kokeen keskeytti ohjaaja. 

3.6.2007 OIJÄRVI, Veli-Erkki Haataja 

NOME AVO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Rauhallisella omalla tyylillään hakualueella työskentelevä koira. 2. 

Ohjattavuus: Vesiohjaus epäonnistuu. 3. Paikallistamiskyky: Löytää vain toisen. 4. Riistan/dummyn 

käsittely: Hyvä. 7. Yleisvaikutelma: Koira, joka pyrkii kulkemaan omia polkujaan, hallitsee perusasiat. 

17.6.2007 LIPERI, Ari-Pekka Fontell 

NOME AVO-3 

1. Haku: Koira tekee sitkeästi töitä, mutta voisi olla hieman tehokkaampaa.  2. Ohjattavuus: Koira kuuntelee 
hyvin ohjaajaansa. 3. Paikallistamiskyky: Selvittää tehtävän helposti. 4. Reagointi laukaukseen: Ok. 5. 
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Riistan käsittely: Hyvä. 6. Vesityöskentely: Hyvä. 8. Yleisvaikutelma: Sitkeä työskentelijä, joka tänään 

selvittää kokeen eri osa-alueet. 

7.-8.7.2007 LEPPÄVIRTA, Vesa Hietikko 

NOME AVO- 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: Maalla suoraviivaisesti riistan luokse. 3. Paikallistamiskyky: Näkee 

heitot, ensimmäistä noutaessaan säikähtää toimitsijaa ja koira lopettaa työskentelyn.  7. Yleisvaikutelma: 

Koira säikähtää markkeerausheittäjää ja koira lopettaa työskentelyn ja ohjaaja lopettaa kokeen. Kokeen 

keskeytti ohjaaja. 

19.8.2007 PAROLA Kiharamestaruus, Harri Sivén 

NOME AVO- 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: Koira ei ole tänään ohjattavissa ja riista jää noutamatta. 3. 

Paikallistamiskyky: Näkee molemmat heitot, etenee osan matkaa ensimmäiselle heitolle mutta palaa takaisin 

vieroksuen alueella olevaa kiveä ja ohjaaja keskeyttää kokeen. 6. Muut ominaisuudet: Työskentelee vedessä, 

koiralla voisi olla parempi itseluottamus, jolla tehtävä saataisiin suoritettua. 7. Yleisvaikutelma: Innokkaan 

oloinen koira, joka epäonnistuu tänään ohjaustehtävässä, tämä yhdessä markkeeraustehtävän yhteydessä 

ilmenneen itseluottamuksen puutteen kanssa saa ohjaajan keskeyttämään kokeen. Kokeen keskeytti ohjaaja. 

29.-30.9.2007 POMARKKU, Ossi Kähärä 

NOME AVO-1 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: kattaa alueet hyvin sekä maa-alueen että kaislikon, löytää 6/7. 2. 

Ohjattavuus: selvittää tehtävän ohjattuna. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hyvä muistikuva kummastakin, 

selvittää tehtävän muistinsa avulla. 4. Riistan/dummyn käsittely: moitteetonta. 7. Yleisvaikutelma: 

tasapainoinen, helposti hallittava kuuliainen koira, hyvä riistainto ja kylmänkestävyys, selvittää kokeen 

tehtävät hyvällä teholla. 

 

u KULTEEN TRUMPETTI 

FIN31557/07 s. 24.2.2007 i. Yangopark Hi Flyer  e. Kulteen Kamomilla kasv. Petri & Anne Paavola, 

Rantsila 

21.10.2007 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Hans Lehtinen 

BABY-1 

Hyvärunkoinen & -kokoinen, pitäisi olla kauttaaltaan voimakkaampi, hieman ohut luusto, pää kapea & 

hieman pieni, karvanlaatu ok, ahtaat liikkeet. 

 

LASELAND  

 

n LASELAND BETTY BARCLAY 

s. 25.2.2007 i. Beselfolk Vicont O'Brian e. Duck's Hunter Koira kasv. Natalia Patkina, Venäjä 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

BABY-1 KP VSP-PEN 

Nearly 5 months feminine bitch. Lovely head. Good eye, ear and bite. Topline not straight at the moment. 

Could have better angulation in front and slightly more rear. Very good ribs and bone. Coat is about to 

change, texture is ok. Movement a little close behind but nice from the side, good stride. 

 

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.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

AVO ERI-2 VASERT 

Mask. huvud ngt. bred skalle. Utm. hals och rygglinje. Välplacerade skuldror. Utm. kropp. Tillräcklig vinklar 

fram kunde ha batter bak. Bra benstomme. Rör sig bra fram kunde ha lite mer kraft I sina bakbensrörelser. 

Ngt. öpen I pälsen. 

8.9.2007 TAMPERE ryhmä, Kresten Scheel, Tanska 
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AVO EH-1 

2½ y, well proportioned male, correctly shaped head, well set ears, neck could be slightly longer, quite nice 

front assembly but slightly falling in croup, tailset could be a little longer, well angulated hindquarter, would 

like his curls slightly smaller and tighter, he becomes slightly roached over the back when moves, he has a 

nice movement with good length of step. 

 

n LILHOLM'S BIZ BOSPORUS 

FIN39907/04B s. 10.3.2004 i. Caballus Fair Dinkum e. Moselund's Anglia kasv. Kirsten Lilholm, Tanska 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

AVO ERI-3 

Utm. storlek. Välformad huvud. Kunde ha lite mer allert uttryck. Bra hals o. rygglinje. Välkroppad. Kunde ha 

bättre frambens vinklar. Bra bak. Raka mellanhänder. Bra benstomme och tassar. Utm. rörelser. 

22.7.2007 HYVINKÄÄ KR, Leila Kärkäs 

AVO ERI-1 PN1 SERT 

Erinomainen kokonaisuus ja mittasuhteet, ihastuttava pää ja ilme, kauniit tummat silmät, erinomainen etuosa, 

hieman luisu lantio ja takaliike voisi olla voimakkaampi, erinomainen karva, miellyttävä rauhallinen luonne. 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

AVO EH-2 

Tyypillinen, hyvän kokoinen, hyväilmeinen pää, hyvä kaula ja selkälinja, hyvä runko, karvapeite ei parhaassa 

kunnossa, saisi liikkua leveämmin takaa ja etuliikkeet hieman monimutkaiset, miellyttävä luonne. 

 

OAK'S  

 

n OAK'S WILD JOY 

SF23858/94A s. 26.3.1994 i. Cornish Marksman e. Oak's Oak's Rhapsody kasv. Leeni Norrvik, Turku 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

VET ERI-2 

13 years, good age for a curly to be in the ring still full detention, very nice feminine head, very well shaped, 

beautiful eyes and neat small ears, still very nice construction, in lovely coat for her age, still enjoys her 

going around, still trying to bite her leach. Lovely to see her today in the ring! 

 

PARADIGMA  

 

n PARADIGMA AVESTA 

RKF2027787 s. 16.2.2007 i. Duck's Hunter Lodbjorn e. Curlicue's Sailors Dream kasv. A. Andreeva & L. 

Avakyan, Venäjä 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely 

PEN 1 

5 months, very elegant puppy. Head should be more wedge shaped and stop is a bit too pronounced which 

spoils the expression. Topline is ok, shoulder and upperarm are a bit too straight. Could be better angulated in 

rear. Lacking forechest, would like much stronger bone. Coat need to change, nice colour. Very nice 

temperament. Moved according to her construction. 

 

RACYCURLS  

 

n RACYCURLS COZMO 

FIN26223/01B s. 26.3.2001 i. Racycurls I Feel Fine e. Ringlets Unabated Blizzard kasv. Helena Forsberg & 

Heidi Birkelund, Ruotsi 

6.5.2007 OULAINEN ryhmä, Elena Ruskovaara 
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AVO ERI-1 PU1 VSP SERT 

Erinom. tyyppi, sopiva vahvuus, erinom. olemus, oik. ilm. hyvänmall. pää, eturinta saisi olla selvempi, 

sopivasti runkoa, etuosa voisi olla voimakk. kulm. hyvä takaosa, voisi liikkua pirteämmin, mutta askel hyvä. 

26.5.2007 II ryhmä, Raija Tammelin 

AVO EH-2 

Maskuliininen, pienehkö uros, hyvät mittasuhteet, hyvä ilme, kuono saisi olla täyteläisempi ja alaleuka 

voimakkaampi, oikea hyvä ylälinja, tilava runko, riittävä luusto ja kulmaukset, saisi liikkua paremm. 

takapotkulla, kinnerahdas takaa, hyvä karva ja luonne. 

6.-7.10.2007 OULU KV, Kirsi Nieminen 

AVO EH-2 

Erittäin hyväntyyppinen hieman matalaraajainen uros, turhan voimakas otsapenger, muuten hyvä pää, hyvä 

ylälinja, hyvä kaula, syvä rintakehä, täyteläinen runko, tasapainoisesti kulmautunut, hyvä karvapeite, hyvä 

vahva raajaluusto, liikkuu lyhyellä askeleella, esitetään erinomaisesti. 

 

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 

26.-27.5.2007 IISALMI KR, Markku Santamäki 

VAL ERI-1 PN1 VSP 

Mitt.suht. linjoiltaan hyvin rak. hyvä miel. ilmeinen pää, näyttävä kaula, olkavarret voisivat olla viis. täyt. 

runko, hyvät takaraajojen kulm. selkä hiem. pehmeä, vahva turkki, liikkuu ja käyt. hyvin. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

VAL ERI-4 

4 years, top sized bitch, good head fits her size, would prefer darker eye, very good neck, topline is a bit soft 

behind withers, balanced angulations, good forechest & tailset, bone fitting her size, very nice coat all over, 

moves ok, would like her to be just a bit more feminine. 

8.-9.9.2007 OULU ymp. Harri Sivén 

NOME ALO-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Rauhallisella tyylillä työskentelevä koira, joka on kuitenkin työssään 

melko tehokas. 2. Ohjattavuus: Saadaan lähtemään uusintalähetyksellä haluttuun suuntaan. 3. 

Paikallistamiskyky: Noutaa ensimmäisen hyvin, toisesta ei selkeää muistikuvaa ja löytää riistan pitkällisen 

haun päätteeksi. 4. Riistan/dummyn käsittely: Pääosin hyvät otteet riistoista, varmat luovutukset, voisi 

palauttaa suoraviivaisemmin. 6. Muut ominausuudet: Työskentelee mielellään erityyppisissä maastoissa. 7. 

Yleisvaikutelma: Tasaisella ja rauhallisella tyylillä töitä tekevä koira, joka suoriutuu muutoin kokeen 

tehtävistä hyvin mutta epäonnistuu tänään toisessa ykkösmarkkeerauksessa. 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

VAL ERI-1 PN1 ROP CACIB V-07 

Kaunis narttu, hieno pään profiili, hyvä purenta ja ilme, hyvä kaula ja selkälinja, erittäin hyvä etuosa, vahva, 

hyvä luusto, hyvä karvapeite, oikea väri, liikkuu hyvin. 

 

SOFTMAPLE 

 

u SOFTMAPLE CIMRAMIN JORNEYMAN 

FIN27280/04B s. 9.5.2005 i. Dese's Black As Coal e. Softmaple Pheasant Dream kasv. Cathy Lewandowski, 

USA 

3.2.2007 RAAHE ryhmä, Paavo Mattila 

KÄY H 

Hyvä uros, joka voisi olla kauttaaltaan vieläkin linjakkaampi. Pää saisi olla hieman pidempi. Hyvä kaula ja 

runko. Hyväasentoiset raajat. Hyvä karvapeite. Antaa itsestään hieman matalan vaikutelman. Liikkuu hyvin. 

Miellyttävä luonne. 

25.3.2007 HAUKIPUDAS, Kari Jalonen 

AGIH I 35,00 

1.4.2007 OULU, Allan Aula 
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TOKO ALO-1 193 p. 5. 

1. Luoksepäästävyys/10 p. 2. Paikalla makaaminen/30 p. 3. Seuraaminen kytkettynä/17 p. 4. Seuraaminen 

taluttimetta/36 p. 5. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/20 p. 6. Luoksetulo/30 p. 7. Seisominen 

seuraamisen yhteydessä/20 p. 8. Estehyppy/20p. 9. Kokonaisvaikutus/10p. 

14.4.2007 OULU, Anders Virtanen 

AGIH I 32,7 

28.4.2007 OULU, Minna Räsänen 

AGIH I 15,00 6. 

17.5.2007 KEMI, Allan Aula 

TOKO AVO-2 148 p. 7. 

1. Paikalla makaaminen/27 p. 2. Seuraaminen taluttimetta/18 p. 3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/20 

p. 4. Luoksetulo/21 p. 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/12 p. 6. Noutaminen/20 p. 7. Kauko-ohjaus/0 p. 

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

26.5.2007 II ryhmä, Raija Tammelin 

AVO EH-1 

Pienehkö, hyvät mittasuhteet, oikein hyvä pää ja ilme, hyvät ylä- ja alalinjat, sopiva rungon tilavuus, hyvä 

luusto ja kulmaukset, tehokkaat vetävät sivuliikkeet, kinnerahdas takaa, oikein hyvä karva, miellyttävä 

luonne. 

10.6.2007 JÄMSÄNKOSKI KR, Kirsi Nieminen 

AVO EH-1 

Erittäin hyvän tyyppinen, mittasuhteiltaan oikea uros, kaunis pää ja viehättävä ilme, hyvä kaula, rinnan 

syvyys sekä runko, hyvä raajaluusto, hieman kapea reisi ja hieman luisu lantio, hyvä karvapeite, 

yhdensuuntaiset liikkeet, mutta askel saisi olla pidempi ja tehokkaampi, esiintyy ja esitetään erinomaisesti. 

7.7.2007 PIIKKIÖ joukkue-SM, Salme Mujunen, Ralf Björklund, Jari Salokanto, Riitta Räsänen 

TOKO AVO-3 129 p. 

1./30 p. 2./14 p. 3./0 p. 4./18 p. 5./0 p. 6./15 p. 7./30 p. 8./14 p. 9./8 p. 

28.-29.7.2007 RANTSILA, Raija Viidanoja 

NOME ALO- 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: Koira etenee osoitettuun suuntaan ja on hallittavisa, riista löytyy. 3. 

Paikallistamiskyky: Havaitsee pudotukset, pelästyy jotain, riista jää noutamatta. 6. Muut ominaisuudet: 

Laukauksessa tarkkaavainen. 7. Yleisvaikutelma: Kokeen mukavasti aloittanut koira säikähtää 

paikantamistehtävässä jotakin, jolloin ohjaaja keskeyttää. 

11.8.2007 ROVANIEMI ryhmä, Arja Koskelo 

KÄY EH-1 

Eritt. hyväntyyppinen, kaunispäinen, maskul. uros, jolle toivoisin päänmyötäisemmät korvat, hieman 

etuasentoiset lavat, kaunis leveä reisi ja tasapainoiset kulmaukset, hyvä ylälinja ja terveet liikkeet, turkki ei 

ole riittävän tiivis ja kihara, miellyttävä luonne. 

29.9.2007 RAAHE, Allan Aula 

TOKO AVO-1 200 p. KP 1/6 

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

17.11.2007 OULU, Minna Jokisaari 

AGIH I 5,00 sij. 3. 

2.12.2007 HAUKIPUDAS, Eija Berglund 

AGIH I 10,00 sij. 8. 

 

SPRINGCURL  

 

IRL & N MVA CELTICV-07  

n SPRINGCURL KEEPTHEFAITH 

FIN-25572/01B s. 16.1.2001 i. Darelyn Double Dutch e. Gladrags Keepmeinmind kasv. Lyn ja Ian Hunter, 

UK 

20.6.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HD-, PRA- tai RD-muutoksia 
21.-23.9.2007 TORNIO, Ari-Pekka Fontell 

NOU-0 
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1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen sosiaalinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: Menee epäröiden veteen 

mutta suorittaa tehtävän. Hyv. 3. Hakuinto: Liikkuu alueella hyvällä vauhdilla. Hyv. 4. Noutohalu: Ottaa 

riistat. Hyv. 5. Nouto-ote: Lokeista ok, rikkoo variksen. Hyl. 6. Palauttaminen: Ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 

7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus ja aloitekyky:  Voisi olla parempi 

uimahalussa. Hyv. 9. Yhteistyö: Hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Vanha rouva tänään selvittää vesityön 

mutta yllättää ohjaajansa lounastamalla variksen. Hyl. Taipumuskoe hylätty. 

 

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 

6.-7.1.2007 KAJAANI KV, Tarja Hovila 

POIS 

17.2.2007 TORNIO ryhmä, Tiina Illukka 

NUO ERI-2 PN3 VASERT 

Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Kaunis pää. Tummat silmät. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Vahva 

luusto. Lyhyt runko. Jyrkkä lantio. Riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin. Hyvä karva. 

26.5.2007 II ryhmä, Raija Tammelin 

NUO ERI-1 PN1 ROP SERT RYP-4 

Feminiinen tyypikäs, muuten oikein hyvä pää mutta hieman syvällä sijaisevat silmät, hyvät ylä- ja alalinjat, 

sopiva luusto, kulmauksia voisi olla hieman enemmän polvissa ja kintereissä, oikein hyvä karva, tehokkaat 

vaivattomat sivuliikkeet, kinnerahdas takaa, miellyttävä luonne. 

8.-9.6.2007 OULU ymp. Kotajärvi, Tapio Sihvonen 

NOU-1 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: 

Vaatii aika paljon ohjaajan tukea uimiseen. Hyv. 3. Hakuinto: Riittävä hakuinto. Hyv. 4. Noutohalu: Nopeat, 

oma-aloitteiset talteenotot. Hyv. 5. Nouto-ote: Hyvät pehmeät otteet. Hyv. 6. Palauttaminen: Suoraan 

ohjaajalle. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen, rauhallinen. Hyv. 8. Itseluottamus ja aloitekyky: 

Hyvä itseluottamus. Hyv. 9. Yhteistyö: Hyvä yhteistyö. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Tänään riittäviä 

taipumuksia esittänyt narttu, jolle toivoisin parempaa uimahalua, suoriutuu kuitenkin tehtävistä suht helposti. 

Hyv. Taipumuskoe hyväksytty. 

6.-7.10.2007 OULU KV, Kirsi Nieminen 

KÄY ERI-1 PN1 VSP SERT CACIB FIN MVA 

Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla hyvä pää & erinomainen ylälinja, syvä rintakehä, erinom. eturinta & 

runko, vahva raajaluusto, erinom. takakulmaukset, hyvä karvapeite, liikkuu pitkällä joustavalla askeleella, 

esiintyy iloisesti. 

 

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 

6.-7.1.2007 KAJAANI KV, Tarja Hovila 

VAL ERI-2 PU2 VACA 

Erinom. tyyppi ja mittasuhteet. Hyvin rakentunut, maskuliininen uros, jolla oikeanmallinen pää. Turhan 

vaaleat silmät. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä runko ja eturinta. Sopiva luusto. Riitt. kulmautunut. 

Oikeanlainen turkki, mutta lähtövaiheessa liikkuu hieman ahtaasti takaa, muuten hyvin. Miellyttävä luonne. 

Esiintyy hyvin. 

3.2.2007 RAAHE ryhmä, Paavo Mattila 

KÄY ERI-1 PU1 ROP 

Hyvin kaunis, näyttävä uros. Hyvänmallinen pää. Kaunis kaula. Erinomainen runko ja raajat. Tyylikäs 

ylälinja. Hyvä karva. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös. 

25.2.2007 TUUSNIEMI ryhmä, Paavo Mattila 

VAL ERI-1 PU1 ROP 
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Kaunis, sopusuhtainen uros. Hyvänmallinen pää. Silmät voisivat olla hiem. tummemmat. Kaunis kaula. 

Erinom. runko. Hyvä ylälinja. Eritt. hyvät raajat. Hyvä karva. Liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne. Saisi 

esiintyä hiem. reippaammin. Seistessä kauniit ääriviivat. 

22.4.2007 RISTIINA, John Birkett 

NOWT VOI-0, 13p. 

2.6.2007 OIJÄRVI, Veli-Erkki Haataja 

NOME VOI-0 

7. Yleisvaikutelma: Ohjaustehtävässä koira karkasi hakualueelle. Tuomari keskeytti. 

3.6.2007 OIJÄRVI, Mikael Rönnbäck 

NOME VOI-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Ett väl upplagt täcken marken i djup bredd och visar bra effektivitet. 2. 

Ohjattavuus: Ej tillräckligt för dagen. 3. Paikallistamiskyky: Registrerar båda och löser båda bra. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: Bra. 6. Muut ominaisuudet: Stark vattenhund. 7. Yleisvaikutelma: En hund vars 

största förtjänster ligger i självständiga arbetet, gör ett utmärkt sök, bra markeringsjobb, är dock för dagen ej 

tillräckligt dirigerbar för högre pris. 

14.-15.7.2007 KEMI Särkijärvi, Veli-Erkki Haataja 

NOME VOI-1 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Hieno vauhdikas haku. 2. Ohjattavuus: Erinomainen. 3. 

Paikallistamiskyky: Selvittää tehtävän hienosti. 4. Riistan/dummyn käsittely: Hieno. 6. Muut ominaisuudet: 

Hyvä passikoira. 7. Yleisvaikutelma: Erinomainen suoritus, olisin toivonut vielä parempaa vainun käyttöä. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

VAL ERI-2 

Very nice type, nice head, could have a bit darker eye, good neck and topline, good tailset, balanced 

angulations in front and rear, nice ribs and body, very good bone matching in his correct size, moves a little 

bit wide in elbows but easy, tight coat with good quality. 

19.8.2007 PAROLA Kiharamestaruus, Harri Sivén 

NOME VOI-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Tekee erinomaisen laajaa ja itsenäistä hakua tehokkaalla tavalla. 2. 

Ohjattavuus: Lähtee etenemään melko mukavasti alun takeltelun jälkeen, kuuntelee ohjaajan merkkejä ja 

signaaleja suht hyvin, ohjaus voisi olla kuitenkin hieman suoraviivaisempi. 3. Paikallistamiskyky: Noutaa 

helposti 1. markkeerauksen, näkee molemmat heitot, noutaa ensimmäisen hyvin, toisen löytää haun avulla, ei 

selvää muistikuvaa toisen putoamispaikasta. 6. Muut ominaisuudet: Rauhallinen passipaikalla, työskentelee 

erittäin mielellään kosteikossa ja kaislikossa. 7. Yleisvaikutelma: Hyvällä vauhdilla ja työinnolla töitä tekevä 

koira, joka suoriutuu tänään muutoin kokeen tehtävistä hyvin, koiran palkintosijaa laskee kuitenkin 

epäonnistuminen markkeeraustehtävässä. 

9.9.2007 OULU ymp. Antti Nurmi 

NOME VOI-1 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Hakee sitkeästi ja suurimman osan aikaa myös melko tehokkaasti koko 

alueelta. 2. Ohjattavuus: Pysyy hallinnassa koko ajan ja saadaan lopulta riistalle. 3. Paikallistamiskyky: 

Muistaa mol. riistojen putoamispaikat ja noutaa ne itsenäisesti. 4. Riistan/dummyn käsittely: Hyvät nouto-

otteet ja suoraviivaiset palautukset, voisi kuitenkin luovuttaa hieman nätimmin. 6. Muut ominaisuudet: On 

hiljaa passipaikalla. 7. Yleisvaikutelma: Hyvä työkoira, joka selvityy kaikista kokeen tehtävistä hyvin. 

21.-23.9.2007 TORNIO, Vesa Hietikko 

NOME VOI-0 

4. Riistan/dummyn käsittely: Koira rikkoo ensimmäisen noutamansa linnun. 7. Yleisvaikutelma: 

Työskentelyhaluinen koira, joka valitettavasti rikkoo ensimmäisen löytämänsä linnun. Kokeen keskeytti 

tuomari. 

 

u VILSAN'S UNIK 

FIN14463/07B s. 14.4.2006 i. Toakaha Wairua Pakari Nui e. Ringlet's Conquering Gale kasv. Karin Sköld, 

Ruotsi 

3.2.2007 RAAHE ryhmä, Paavo Mattila 

JUN HYL 

Hyvän tyyppinen nuori uros. Aivan liian kevyt alaleuka ja voimakas yläpurenta. Hyvä kaula. Ikään nähden 

riittävä runko. Hyvin kulmautunut takaa. Karva ei vielä parhaimmillaan. Hyvät sivuliikkeet. Vilkas luonne. 

Purenta ja alaleuka aiheuttaa palkinnon. 

8.-9.6.2007 OULU ymp. Kotajärvi, Tapio Sihvonen 
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NOU-0 

1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu ystävällisesti ja myöteisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2. 

Uimahalu: Hyvä uimahalu. Hyv. 3. Hakuinto: Liikkuu hyvällä vauhdilla koko ajan. Hyv. 4. Noutohalu: Ottaa 

riistat empimättä. Hyv. 5. Nouto-ote: Pallottelee kaikilla variksilla, rikkoo lopuksi yhden. Hyl. 6. 

Palauttaminen: Palauttaa ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen, rauhallinen. 

Hyv.  9. Yhteistyö: Hyvä yhteistyö. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: Tänään hieman kuumana käyvä vauhdikas 

uros, joka hakutehtävässä rikkoo variksen ja tuomari keskeyttää. 

6.7.2007 lonkkanivellausunto B/B 

21.12.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA-, tai RD-muutoksia 

 

VIMPULAN  

 

n VIMPULAN AAMU AURINKO 

FIN49002/06 s. 14.9.2006 i. Caballus Oscar e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras, 

Laihia 

22.4.2007 TEUVA ryhmä, Leila Kärkäs 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Ihastuttava nuori neiti, jolla erittäin kauniit linjat ja hyvä rakenne. Hyvä pää ja miellyttävä ilme. Hyvä 

eturinta. Tasapainoiset vetävät liikkeet. Hyvä karva ja miellyttävä luonne. 

5.5.2007 VÄHÄKYRÖ ryhmä, Markku Santamäki 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Mittasuht. ja linjoiltaan erittäin hyvä, hyvät pään linjat, erinom. ylälinja ja hyvät raajojen kulmaukset, hyvä 

turkki, lupaava nuori narttu, joka liikkuu ja käyttäytyy hyvin. 

3.6.2007 TUURI ryhmä, Marjo Jaakkola 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Erinom. tyyppi, feminiininen kaunis pää ja ilme, hyvin kehittynyt runko, sopiva luusto, tasap. kulmautunut, 

hyvät rungon mittasuht. hyvä turkki, liikkuu hyvällä askeleella, vielä aavistuksen löysästi edestä, miell. 

luonne. 

14.-15.7.2007 KOKKOLA KV, Bertil Lundgren, Ruotsi 

JUN ERI-1 PN4 VASERT 

Bra storlek o. proportioner, välskuret feminint huvud, bra uttryck, bra hals o. skuldra, tillräck. vinklar, 

välkroppad, fin rygg, rör sig med bra steg, bra benstomme, päls med välslutna curls. 

14.-15.7.2007 ORIVESI KR, Majvor Näsman, Ruotsi 

JUN EH-1 

Tilltalande junior med vackert huvud, bra överlinje, bröstpartiet tillräcklig djup men behöver breddas, ngt rak 

skuldra, bra bak, ännu ngt instabil fram, bra päls, välvisad. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

JUN ERI-2 VASERT 

10 months, nice feminine bitch with enough substance, very good head with eye just a bit round and could be 

a bit darker, good neck and topline, nice tailset, balanced in angulations, nice deep chest and ribs, good bone, 

very nice coat, happy mover. 

4.8.2007 JURVA ryhmä, Esko Nummijärvi 

JUN ERI-1 PN2 SERT 

Rotutyyppi erinom. mittasuht. oikea, jolla kaunis pää, hyvä ylälinja, hyvä rintakehä, hyvät raajat, takaraajat 

vähän liik. siksakkaa, kulm. saisi olla suuremmat, raajaluusto vankempaa, liikkuu hyvin, esitetään hyvin. 

28.9.2007 kyynärnivellausunto S204 0/0 

28.9.2007 lonkkanivellausunto S207 A/A 

20.-21.10.2007 SEINÄJOKI KV, Fredrik Norgren, Ruotsi 

JUN H 

Under medelstorlek, kropp medelkraftig uttrycks fullt fem. huvud, P3 saknas VÖ och HÖ, bra hals, ngt vek 

rygg, tillräcklig benstomme, ganska bra skuldra, måttliga vinklar bak, ganska jämna vägvinnande steg, bra 

päls o. temperament. 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 
JUN H 
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Hyvän kokoinen, narttumainen, hieman voimakas otsapenger, hyvä purenta, hyvät korvat ja kaula, takaosan 

tulisi olla voimakkaampi, karvapeite ei aivan parhaassa kunnossa, hieman ujo, liikkuu hyvin, hyvä 

 

u VIMPULAN AHKERA AARRE 

FIN49006/06 s. 14.9.2006 i. Caballus Oscar e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras, 

Laihia 

26.-27.5.2007 PARAINEN KR, Hans Lehtinen 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Ääriviivoiltaan hyvä pentu, ilme saisi olla parempi, suuret silmät, kaunis kaula, sopiva luusto, erittäin hyvin 

kehittynyt runko, hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys, hyvä karvanlaatu, kiharoita saisi olla runsaammin 

rungossa. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

JUN ERI-3 

10 months, good size for his age, nice type, good head, nice eye, should learn to use his ears better, good 

topline, good angulations in front and rear, good depth of body, can have some more spring of ribs, a little 

long in loin, nice tailset, moves ok for his age, lovely coat and texture, very nice temperament. 

6.12.2007 TAMPERE ryhmä, Paula Rekiranta 

JUN EH-1 

14kk erittäin hyväntyyppinen, mutta vielä pentumainen nuori uros, hyvä pään malli, melko voimakas 

otsapenger, hyvä ilme, vahva kaula, ikäisekseen erinomainen rintakehä, hieman pitkä lanneosa ja vielä 

pentupehmeyttä selässä, erittäin hyvä tiivis kihara karva, joustava liikunta, iloinen, avoin luonne. 

 

u VIMPULAN ARMOTON AADOLF 

FIN49004/06A K0 P0 s. 14.9.2006 i. Caballus Oscar e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-

Koivuporras, Laihia 

19.-20.5.2007 HELSINKI KV APTUS, Eeva Rautala 

POIS 

17.9.2007 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia 

17.9.2007 polvitarkastuslausunto S208 0/0 

26.9.2007 kyynärnivellausunto S204 0/0 

26.9.2007 lonkkanivellausunto S207 A/A 

 

u VIMPULAN ARVOKAS ALBERT 

FIN49003/06 s. 14.9.2006 i. Caballus Oscar e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras, 

Laihia 

6.5.2007 OULAINEN ryhmä, Elena Ruskovaara 

PEN 1 KP ROP-PEN 

Erinom. tyyppi ja sukup.leima, oikea vankka olemus, oikea ilm. hyvä uroksen pää, sopiva luusto, erinom. 

runko, eturinta saa vielä täyttyä, kulm. voisivat olla astetta voimakk. edessä ja takana, hyvät pennun liikkeet, 

lupaava karvapeite, tyypill. käytös. 

26.5.2007 II ryhmä, Raija Tammelin 

PEN 1 KP VSP-PEN 

Maskuliininen, hyvät mittasuhteet, hyvänmuotoinen pää, aavistuksen syvällä sijaitsevat silmät, hyvä kaula ja 

ylälinja, sopiva rungon tilavuus, sopusuht. luusto, riittävät kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, kovin 

ahtaasti takaa missä myös ulospäin kääntyneet käpälät, oikein hyvä karva, luonne ok, laihdutuskuuri olisi 

koiralle eduksi. 

6.-7.10.2007 OULU KV, Kirsi Nieminen 

JUN H 

Hyväntyyppinen, voimakas juniori uros, joka tarvitsee lisää itseluottamusta, voimakas urosm. pää, joka voisi 

olla hieman pidempi, suorahkot olkavarret, hyvä karva, syvä rintakehä & voimakas runko, vahva raajlusto, 

hieman niukat takakulmaukset, hyvä karvapeite, liikkuu yhdensuutaisesti, mutta turhan lyhyellä askeleella, 

esitetään hyvin. 

 

u VIMPULAN ATLEETTI ARTTU 

FIN49005/06 s. 14.9.2006 i. Caballus Oscar e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras, 

Laihia 
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30.6.2007 SAARIJÄRVI ryhmä, Markku Santamäki 

JUN H 

Sukupuolileimaltaan selvä, kuitenkin vielä kehitysvaiheessa, oikealinj. pää, ei aivan täydell. purenta, pari 

etuhammasta pois leikkaavasta purennasta, vahva kaula ja hyvä ylälinja, hyvät raajojen kulm. tällä hetkellä 

rungossa avoimet kiharat, voisi käyttäytyä luottavaisemmin, tasapain. liikkeet. 

7.-8.7.2007 JUVA KV, Harry Tast 

JUN EH-1 

Vieläkin pentumainen, eikä liikkeissä tasapaino löydy, kevyt pää, purenta tässä vaiheessa hieman vino, hyvin 

kehittynyt tiivis runko, kevyt raajaluusto, erinom. karvanlaatu, tarvitsee lisää kokemusta esiintymisessä. 

28.7.2007 PUUMALA ryhmä, Elena Ruskovaara 

JUN EH-1 

Vielä erittäin pentumainen, riittävän maskuliininen uros, miellyttävä käytös, hyvän mallinen pää, kauniit 

simät, kauniisti kaartuva kaula, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut ja polvikulma selvempi, vielä tyhjä 

edestä, oikeat ylä- ja alalinja, saisi seisoa vakaammin takaraajoillaan, vielä pentumaisen löysät liikkeet, 

karvapeite saa mennä tiiviimmin kukkuroille, erinomainen käytös, tarvitsee aikaa. 

25.8.2007 MIKKELI ryhmä, Kirsi Nieminen 

JUN ERI-1 PU1 ROP SERT 

Erinom. tyyppiä oleva tasapainoinen juniori, hieman taakse laskeva kallo-osa, muuten hyvä pää, hyvä kaula- 

ja selkälinja, olkavarret voisivat olla viistommat, hyvä raajaluusto, hyvät takakulmaukset, hyvä karvapeite, 

liikkuu edestä hieman löysästi, muuten hyvin, esiintyy hyvin. 

 

u VIMPULAN AVULIAS ARMAS 

FIN49007/06B s. 14.9.2006 i. Caballus Oscar e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras, 

Laihia 

5.5.2007 VÄHÄKYRÖ ryhmä, Markku Santamäki 

PEN 1 KP VSP-PEN 

Vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, vahva pää, joka luonnollisesti vielä kehitysv. näyttävä ylälinja, 

erinom. pitkä kaula, riittävän syvä rintakehä jo nyt mutta luonn. vaatii kehittymistä, vahva luusto ja hyvin 

kulm. raajat, hyvä turkki ja liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti. 

4.8.2007 JURVA ryhmä, Esko Nummijärvi 

JUN EH-1 

Rotutyyppi erit. hyvä, hieman lyhytrunkoinen, korkeajalkainen uros, vähän hieman jyrkkäotsainen, lev. 

kalloinen pää, hyvä kaula, hyvä selkä, pysty lantio, hyvä häntä, eturinta saisi olla vähän suurempi, alarinta 

hyvä, kulmaukset voisi olla vähän suuremmat, kihara pitäisi olla vähän pienempää ja tiukempaa, saisi liikkua 

paremmin, esit. hyvin. 

12.10.2007 lonkkanivellausunto S207 B/B 

 

FIN & EST MVA  

u VIMPULAN LUPAAVA LUDVIG 

FIN32569/04A K0 P0, 13.6.2004 i. Racycurls Cozmo e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-

Koivuporras, Laihia 

27.-28.1.2007 TURKU KV, Lydia Erhart, Alankomaat 

VAL ERI-2 PU3 

Almost 3 years old. Excellent type. Long slightly narrow head. Well angulated. Excellent body. Excellent 

coat. Good tail. Moved rather close behind. 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

VAL ERI-3 

Välformad huvud. Fint uttryck. Lång med ngt tunn hals. Bra rygglinje. Tillr. kropp men ngt. kort bröstkorg. 

Välvinklad. Bra benstomme. Fina tassar. Utm. rörelser. Utm. päls. 

14.-15.4.2007 VAASA KV, Gerard Hickey, Irlanti 

POIS 

14.7.2007 VEHMAA, Jyry Tuominen 

NOME ALO-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Koira työskentelee sitkeästi, mutta sen työ on hieman päämäärätöntä, 

löytää 4/5. 2. Ohjattavuus: Koira saadan helposti ja nopeasti riistalle. 3. Paikallistamiskyky: Koira havaitsee 

hyvin molemmat pudotukset ja paikallistaa ne tarkasti. 4. Riistan/dummyn käsittely: Hyvät otteet, palauttaa 
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suoraan ohjaajalleen. 7. Yleisvaikutelma: hyvin hallinnassa oleva koira, jonka itsenäisessä työssä ei ollut 

aivan sitä tehoa kuin tarvitaan. 

29.7.2007 RUOKOLAHTI, Harri Sivén 

NOME ALO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: Koira ohjautuu totellen ohjaajan merkkejä ja käskyjä riistalle 

erittäin hyvin. 4. Riistan/dummyn käsittely: Kieltäytyy toistuvasti riistan noudosta ohjaustehtävän 

yhteydessä. 6. Muut ominaisuudet: Hyvin ohjaajan hallinnassa oleva koira, pysyy hyvin paikallaan 

ammuttaessa. 7. Yleisvaikutelma: Muutoin hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa oleva koira, joka on 

helposti hallittavissa, tänään kuitenkin koira kieltäytyy toistuvasti riistan noudosta. Kokeen keskeytti tuomari. 

15.9.2007 HAMINA, Raija Viidanoja 

NOME ALO-3 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Työskentelee maahaussa verkkaisen rauhallisesti, kaislikkoalueella 

työskentelee tehokkaasti ja tuo kaikki riistat.  2. Ohjattavuus: Etenee hyvin riistalle, jonka paikallistaa. 3. 

Paikallistamiskyky: Paikallistaa hyvin, noutaa nopeasti maalla, kaislikossa etsii helppoja kulkureittejä, noutaa 

lokin. 4. Riistan/dummyn käsittely: Epäröi joidenkin riistojen ylösottoja, varsinkin ohjausriistan, hyvät otteet 

ja luovutukset. 6. Muut ominaisuudet: Käyttää vainuaan ja ammuttaessa on rauhallinen ja tarkkaavainen. 7. 

Yleisvaikutelma: Koira, joka suorittaa kokeen osa-alueet läpi ilman isompaa kiirettä, jolloin tehokkuus kärsii, 

riistan ylösotoissa empiminen ja yleinen tehottomuus vaikuttaa palkintosijaan. 

 

n VIMPULAN LYSTIKÄS LYYLI 

FIN32564/04, 13.6.2004 i. Racycurls Cozmo e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras, 

Laihia 

14.-15.4.2007 VAASA KV, Gerard Hickey, Irlanti 

KÄY ERI-2 

Wellshaped head, using her ears well. Nice flat shoulder. Good topline. Movement ok. Allover she´s 

immature for her age. 

26.5.2007 LAIHIA, Miso Sipola 

NOWT ALO-2, 50 p. 

8.-9.9.2008 KASKINEN, Timo Väisänen 

NOME ALO-2 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: osa 1: tutkii vaihtelevalla innolla ja suurelta osin alueen kuivia alueita, 

löytää 2/3, osa 2: työskentelee hieman päämäärättömästi, löytää kanin 1/2. 2. Ohjattavuus: alkuvaikeuksien 

jälkeen uudella lähetyksellä alkaa ottamaan ohjausta ja selvittää tehtävän. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot 

ja noutaa molemmat riistat itsenäisesti, mutta olisi voinut olla suoraviivaisemmin toiseksi heitetyn. 4. 

Riistan/dummyn käsittely: hyvät otteet, voisi palauttaa ripeämmin 6. Muut ominaisuudet: hakuinto vaihtelee. 

7. Yleisvaikutelma: muut kokeen osasuoritukset hyvin selvittänyt koira, jonka hakutyö on sen verran 

puutteellinen, että se vaikuttaa palkintosijaan. 

15.-16.9.2007 ALAVUS, Ossi Kähärä 

NOME ALO-1 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Kattaa aluetta hyvin, hyvä into, sopiva vauhti, löytää 5/6. 2. Ohjattavuus: 

Täyttää luokan vaatimukset. 3. Paikallistamiskyky: Näkee heitot, hyvä muistikuva, selvittää tehtävän 

rodunomaisesti. 4. Riistan/dummyn käsittely: Siistiä. 5. Jäljestämiskyky: Selvittää jäljen. 7. Yleisvaikutelma: 

Tasapainoinen koira, joka on haussa parhaimmillaan, hyvä riistan käsittelijä, selvittää kokeen tehtävät hyvin. 

23.9.2007 PERNIÖ, Antti Nurmi 

NOME ALO- 

2. Ohjattavuus: Saadaan melko nopeasti riistalle, kun se on ensin saatu veteen. 3. Paikallistamiskyky: Näkee 

molemmat heitot mutta ei lähde vesialueelle. 4. Reagointi laukaukseen: Pysyy varmasti paikoillaan. 5. Riistan 

käsittely: Hyvät nouto-otteet ja luovutukset. 6. Vesityöskentely: Ei mene itsenäisesti veteen. 8. 

Yleisvaikutelma: Ohjaaja keskeyttää koiran kieltäydyttyä markkeeraustehtävässä veteenmenosta. 

30.9.2007 POMARKKU, Raija Viidanoja 

NOME ALO-1 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: hakutyö ei meinaa käynnistyä, työn edistyessä tehokkuus paranee, kattaa 

aluetta mukavasti, tuo 5/6. 2. Ohjattavuus: etenee nopeasti riistalle. 3. Paikallistamiskyky: näkee pudotuksen, 

lähtee hiukan epäröiden, selvittää tehtävän, toisen selvittää määrätietoisesti ja nopeasti. 4. Riistan/dummyn 

käsittely: hyvät otteet ja palautukset. 5. Jäljestämiskyky: selvittää jäljen. 6. Muut ominaisuudet: rauhallinen, 

tarkkaavainen ammuttaessa. 7. Yleisvaikutelma: tasaisen rauhallisella työskentelytyylillä kokeen läpi 

suorittanut koira, joka on yhteistyössä ohjaajansa kanssa. 
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n KANS & FIN & EST MVA JV-02 VIMPULAN UNELMA ULPU 

FIN36828/01A K0 s. 9.9.2001 i. Caballus L'Bimbo e. Vimpulan Vilma Villikko kasv. Paula Käsnänen-

Koivuporras, Laihia 

20.1.2007 ALAVUS ryhmä, Markku Santamäki 

VAL H 

Kookas, oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä pää & kaula. Jonkun verran taka-asentoiset korvat, hyvä rinnan 

syvyys. Raajojen luuston tulisi olla voimakkaampi ja käpälät korkeammat. Takaraajojen tulisi olla voim. 

kulmautuneet. Voisi esiintyä iloisemmin ja vapautuneemmin. Ei nyt parhaassa nlykunnossa turkkinsa 

puolesta. 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson 

VAL ERI-1 PN2 VACACIB 

Mkt vacker tik med härlig huvud o. uttryck. Snygg hals. Korrekt rygglinje. Utm. kropp. Mkt  lång o. fin 

bröstkorg. Välvinklad. Utm. rörelser. Härlig päls. 

9.4.2007 RUOVESI ryhmä, Marjo Jaakkola 

VAL ERI-1 PN3 

Erinomainen tyyppi. Vahva mutta narttumainen kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Hyvin kehittynyt eturinta. 

Sopiva luusto. Hyvä runko. Kinnerkulma voisi olla selvemmin kulmautunut. Hyvä karva, miellyttävä luonne. 

14.-15.4.2007 VAASA KV, Gerard Hickey, Irlanti 

VAL ERI-2 PN4 

Nice head, I would like a softer eye. Good strong neck. Good strong body. Stands a bit straight at the stifle. 

Good frontmovement. 

22.4.2007 TEUVA ryhmä, Leila Kärkäs 

VAL ERI-1 PN1 ROP 

Kaunispäinen narttu, miellyttävä ilme. Jännittää seistessä takaosaansa. Niukasti kulmautunut takaosa sekä 

luisu lantio korostuu. Liikkeessä kuitenkin erittäin hyvä taka-askel. Hyvä etuosa ja eturinta. Hyvä karva, 

miellyttävä luonne. 

5.5.2007 VÄHÄKYRÖ ryhmä, Markku Santamäki 

VAL ERI-1 PN1 ROP 

Mittasuht. ja linjoiltaan hyvin rakentunut, pitkä hyvä kaula, syvä rintakehä ja tasapainoisesti kulmautuneet 

raajat, riittävä luusto, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, eritt. hyvä turkki. 

14.-15.7.2007 KOKKOLA KV, Bertil Lundgren, Ruotsi 

VAL ERI-1 PN3 

Fin champion tik, feminint huvud, ngt. tunn i nosen, bra hals, lite rak fram, välkroppad, bra rygg, välvinklad 

bak, rör sig med tillräck. steg, bra benstomme o. päls. 

14.-15.7.2007 ORIVESI KR, Majvor Näsman, Ruotsi 

VAL ERI-1 PN1 VSP 

Utmärkt typ, feminint huvud med värdigt uttryck, bra överlinje, välkroppad, tillräckliga vinklar, rör sig ledigt 

men ngt. trångt bak, bra päls, välvisad. 

22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

VAL ERI 

6 years, bitch of good size and proportions, nice feminine head, would prefer darker eye colour, balanced in 

angulations but could be a little bit deeper, topline could be a little stronger, good coat all over, happy mover. 

4.8.2007 JURVA ryhmä, Esko Nummijärvi 

VAL ERI-1 PN1 SERT 

Rotutyyppi erinomainen, hyvin kaunis pää, hyvä pitkä kaula, hyvä selkä, hyvä lantio, vähän pysty häntä, 

suoraa liik. raajat, kulmaukset saisivat olla suuremmat, hyvä tiivis kihara, liikkuu erittäin hyvin, esitetään 

hyvin. 

6.-7.10.2007 OULU KV, Kirsi Nieminen 

VAL ERI-2 PN3 

Erinomaista tyyppiä oleva tasapainoinen narttu, oikeat pään linjat, hyvä kaula, hieman etuasEntoiset lavat & 

suorahkot olkavarret, syvä rintakehä, raajaluusto saisi olla voimakkaampi, liikkuu hyvällä askelpituudella, 

mutta edessä löysyyttä, esitetään hyvin. 

20.-21.10.2007 SEINÄJOKI KV, Fredrik Norgren, Ruotsi 

VAL ERI-2 PN2 CACIB 
Lagom stor kraftig utmärkt typ, välskuret fem. huvud, bra ögon tillräcklig marke, ryggen kunde vara fastarem 

bra skulder läge, tillräckliga vinklar bak, jämna effektiva steg, bra päls o. temperament, välvisad. 



69 

 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti 

VAL EH-2 

Hyvin narttumainen, sievä pää, hyvä ilme, hyvä purenta, hyvä kaula ja selkälinja, hyvin suorat 

takakulmaukset, hyvä etuosa ja rinnansyvyys, hyvä karvapeite, hyvä luonne, liikkuu hyvin. 

 

KANS & FIN & N MVA PMV-03  

u VIMPULAN USKALIAS UOLEVI 

FIN36825/01B K0 s. 9.9.2001 i. Caballus L'Bimbo e. Vimpulan Vilma Villikko kasv. Paula Käsnänen-

Koivuporras, Laihia 

14.1.2007 ILOMANTSI ryhmä, Raija Tammelin 

KÄY EH-1 

Maskuliininen, sopivat rungon mittasuhteet. Oikein hyvälinjainen pää. Silmät voisivat olla hieman 

tummemmat ja huulet & kaulan alus hieman kuivemmat. Oikein hyvä ylälinja. Sopiva rungon tilavuus. 

Hieman lyhyt ja luisu lantio. Liikkeessä aavistuksen korkea häntä. Liikkuu sivusta hyvin, leveät etuliikkeet. 

Hieman sisäänkääntyvät käpälät. Kapeat takaliikkeet. Reipas, vauhdikas luonne. Oikein hyvä karva. 

14.3.2007 silmätarkastuslausunto J151 0 Ei perinnöll. harmaakaihia tulkinnanvar. 

14.3.2007 silmätarkastuslausunto J162 T R PHTVL/PHPV terve 

14.3.2007 silmätarkastuslausunto J171 T PRA, perifeerinen oireeton 

14.3.2007 silmätarkastuslausunto J173 T RD terve 

5.5.2007 TOHMAJÄRVI ryhmä, Saija Juutilainen 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

5 v, mittasuhteiltaan ja sp-leimaltaan erinomainen, hyväluustoinen ja -runkoinen uros, oikealinjainen 

maskuliininen pää, hyvä purenta, hieman löysää kaulanahkaa, kauniit korvat ja hyvä ilme, hyvä kaula ja 

ylälinja, erinomainen vahva takaosa, olkavarret voisivat olla viistommat, mutta hyvät kulmaukset, hieman 

pystyt ranteet, vahvat hyvät käpälät, hyvä karvanlaatu, hyvin kihartuva turkki, liikkuu edestä leveästi ja takaa 

kapeasti mutta liikkuu erinomaisella askelpituudella, miell. luonne. 

2.6.2007 OIJÄRVI, Mikael Rönnbäck 

NOME AVO-0 

Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: Går ut i lågt tempo, saknar glöd och inspiration för att konstruktivt sök 

genom marken vilket sänker effektiviteten. 2. Ohjattavuus: Går i dag inte att styra ut i vatten. 3. 

Paikallistamiskyky: Registerar och löser båsa. 4. Riistan/dummyn käsittely: Vårdslös med markerings 

kråkorna på övriga apporteringar lite frågande upptag långsamma inleveringar. 6. Muut ominaisuudet: Vid 

fotgående följsam. 7. Yleisvaikutelma: En hund som simmar bra, brister för dagen i samnarbetsvilja och 

motivation allt för mycket för att kunnas tilldela pris, är dessutom ovarsam med sista markerings kråkorna. 

3.6.2007 OIJÄRVI, Veli-Erkki Haataja 

NOME AVO- 

Koe suoritettiin riistoilla. 7. Yleisvaikutelma: Koiraa ei saada vesiohjaukseen ja ohjaaja keskeytää. 

9.6.2007 MAANINKA, Lea Kilpeläinen 

LUONNETESTI 206 pistettä 

1. Toimintakyky: Kohtuullinen +1 (15 p.) 2. Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1(1 p.) 3. 

Puolustushalu: Pieni +1 (1 p.) 4. Taisteluhalu: Kohtuullinen +2 (20 p.) 5. Hermorakenne: Tasapainoinen +2 

(70 p.) 6. Temperamentti: Kohtuullisen vilkas +2 (30 p.) 7. Kovuus: Kohtuullisen kova +3 (24 p.) 8. 

Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45 p.) 9. Laukauspelottomuus: 

Laukaisuvarma +++ 

17.6.2007 LIPERI, Ari-Pekka Fontell 

NOME AVO-0 

2. Ohjattavuus: Koira ei tänään ohjaudu. 3. Paikallistamiskyky: Muistaa ykkösen ja noutaa sen, kakkonen jää 

noutamatta. 4. Reagointi laukaukseen: Ok. 5. Riistan käsittely: Hyvä. 6. Vesityöskentely: Ok. 8. 

Yleisvaikutelma: Rauhallinen Väinö, jonka mielenrauhaa ei järkytä mikään. Epäonnistuneen markkeeraus- ja 

ohjaustehtävän jälkeen tuomari keskeyttää kokeen. 

 

n VIMPULAN USKOMATON URDA 

FIN36831/01A K0 s. 9.9.2001 i. Caballus L'Bimbo e. Vimpulan Vilma Villikko kasv. Paula Käsnänen-

Koivuporras, Laihia 

14.10.2007 IISALMI, Jorma Kerkkä ja Reijo Hynynen 

LUONNETESTI 206 p. 
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1. Toimintakyky: Kohtuullinen +1 (15 p.) 2. Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (1 p.) 3. 

Puolustushalu: Pieni +1 (1 p.) 4. Taisteluhalu: Kohtuullinen +2 (+20 p.) 5 .Hermorakenne: Tasapainoinen +2 

(+70 p.) 6. Temperamentti: Kohtuullisen vilkas +2 (30 p.) 7. Kovuus: Kohtuullisen kova +3 (45 p.) 8. 

Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45 p.) Laukauspelottomuus: 

Laukausvarma+++ 

 

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 

14.1.2007 LAHTI, Reija Puolakka 

TOKO VOI-3, 218,5 p. 

1. Paikalla makaaminen/40 p. 2. Seuraaminen taluttimetta/24 p. 3. Istuminen seuraamisen yhteydessä/25,5 p. 

4. Luoksetulo/28 p. 5. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/40 p. 6. Noutaminen 

esteen yli hypäten/12 p. 7. Metalliesineen noutaminen/15 p. 8.Tunnistusnouto/26 p. 9.Kauko-ohjaus/0 p. 

Kokonaisvaikutus/8 p.. 

28.1.2007 MÄNTSÄLÄ, Harri Laisi 

TOKO VOI-2, 225 p. 3. 

1./40 p. 2./21 p. 3./27 p., 4./20 p. 5./40 p. 6./13 p. 7./0 p. 8./20 p. 9./35 p. 10./ 9 p. 

25.2.2007 TAMMELA, Ralf Björklund 

TOKO VOI-0 148 p. 

1./28 p. 2./19,5 p. 3./25,5 p. 4./20 p. 5./0 p. 6./ 0 p. 7./17 p. 8./32 p. 9./0 p. 10./6 p. 

24.-25.3.2007 TAMPERE KV, Ann-Christin Johansson, Ruotsi 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Utm. storlek. Vackert huvud o. uttryck. Flott hals o. rygglinje. Välkroppad med utm. vinklar. Bra 

benstomme. Fina tassar. Utm. rörelser. Absolut superkvalitet heltigenom. 

15.4.2007 TAMMELA, Reija Puolakka 

TOKO VOI-0 172 p. 

1./0 p. 2./24 p. 3./30 p. 4./0 p. 5./40 p. 6./0 p. 7./10 p. 8./26 p. 9./35 p. 10./7 p. 

28.-29.4.2007 LAHTI KV, Göran Bodegård, Ruotsi 

KÄY ERI-1 PU2 

Maskulin bra kraft och styrkan, lite mkt  stop bra hals. Utm. Front en aning lång i länden. Bra vinklar bak, 

trevliga rörelser från sidan. För hög svansbäring. 

6.5.2007 TAMPERE, Ossi Harjula 

TOKO VOI-3 214,5 p. 

1./40 p. 2./24 p. 3./25,5 p. 4./32 p. 5./22 p. 6./0 p. 7./18 p. 8./0 p. 9./45 p. 10./8 p. 

13.5.2007 TAMPERE, Jari Salokanto 

TOKO VOI-0 169 p. 

1./30 p. 2./15 p. 3./24 p. 4./20 p. 5./0 p. 6./17 p. 7./16 p. 8./0 p. 9./40 p. 10./7 p. 

10.6.2007 KANGASALA, Aino Juhantalo-Kakkola 

TOKO VOI-0 

1./40 p. 2./16,5 p. 3./24 p. 4./20 p. 5./32 p. 6./0 p. 7./0 p. 8./20 p. Ohjaaja keskeytti. 

12.6.2007 SALO, Hannele Pörsti 

TOKO VOI-1 256 p. 2. 

1./36 p. 2./27 p. 3./27 p. 4./28 p. 5./28 p. 6./20 p. 7./20 p. 8./32 p. 9./30 p. 10./8 p. 

7.7.2007 PIIKKIÖ joukkue-SM, Ilkka Sten, Juha Kurtti ja Marja Ala-Nikkola 

TOKO VOI-2 246,67 p. 

1./ 40 p. 2./21 p. 3./27 p. 4./26 p. 5./34 p. 6./0 p. 7./18 p. 8./32 p. 9./40 p. 10./8,67 p. 

14.-15.7.2007 ORIVESI KR, Majvor Näsman, Ruotsi 

VAL ERI-1 PU1 ROP 

Utmärkt typ, vackert huvud, bra överlinje, välkroppad, rör sig med bra steglängd, välvisad. 
22.7.2007 PIIKKIÖ erikoisnäyttely, Hannie Warendorf, Alankomaat 

VAL ERI-3 
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Nearly 4 years, elegant dog in good size, a little narrow in head and a little too much stop, naughty 

expression, good neck which leads to a good topline, good tailset, good angulation in front and rear, nice ribs 

and body, would prefer a straighter tail, now a bit proud of it, lovely coat and exc. presentation. 

8.9.2007 TAMPERE ryhmä, Kresten Scheel, Tanska 

VAL ERI-1 PU1 ROP RYP-2 

Exc. outline, but do not wish him to get bigger than this, correct wedge shaped head with correct parallel 

lanes between foreface and skull, good neck going smoothly to the level topline, well constructed front and 

the same can be said about the hindquarter, very well angulated, exc. coat quality, small and tight curls, very 

sound easy step, plenty of drive behind. 

23.9.2007 RIIHIMÄKI, Harri Laisi 

TOKO EVL-3 199 p. 

1. Istuminen ryhmässä 2 min./30 p. 2. Paikalla makaaminen ryhmässä 4 min. häirittynä/18 p. 3. Vapaana 

seuraaminen/24 p. 4. Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä/21 p. 5. Luoksetulo, 

seisominen ja maahanmeno/24 p. 6. Lähetäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/0 p. 7. 

Ohjattu noutaminen/0 p. 8. Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten/27 p. 9. Tunnistusnouto/27 p. 10. 

Kauko-ohjaus/28 p. 

24.11.2007 VIRRAT, Salme Mujunen 

TOKO EVL-0 166 p. 

1./30 p. 2./16 p. 3./19,5 p. 4./28,5 p. 5./36 p. 6./0 p. 7./0 p. 8./0 p. 9./0 p. 10./36 p. 

8.-9.12.2007 HELSINKI KV Voittaja-07, Elina Tan-Hietalahti. POIS 


