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ANATNAQ KENNEL
om. Marika Simelius, Salo
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
KAS 2 KP
Nrot: 1815, 1819, 1820, 1823. Exc. group out of three different combinations, showing good size, correct head
p??ace, clean neck and shoulder, nice temper.
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
KAS 1 KP ROP-KAS BIS3-KAS
Nrot: 1049, 1050, 1051, 1055. Very nice, high quality, exc. sizes & proportions, a bit different heads, but good size &
expression, exc. angulations, all move well, high quality coats.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
KAS 2 KP
Nrot: 5, 7, 13, 23. Really impressive group of curlies, very even, all males, all very strong and well built, an honour to
breeder.
6.9.2009 VANTAA KR, Anca Giura, Romania
KAS 1 KP ROP-KAS
Nrot: 2320, 2321, 2324, 2325. Very homogen and beautiful group, all of them are very good representatives of the
breed, all dogs are excellent.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
KAS 2 KP
Nrot: 506, 511, 505, 519. Uppfödargrupp av två olika kombinationer, trevliga helheter, bra huvud, goda pälsar och
gott rörelsescehema, en uppfödare som kan vara stolt av en bra kvalitet av sina uppfödning.

C.I.B FI & LT & EE MVA LTV-06

n ANATNAQ ALICIANNA
FIN36392/04B s. 28.6.2004 i. Heathermead Huxley e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo om. Merja
Takala, Hauho
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
VAL ERI-3
Proper breed type, 4 years old liver, showing in good condition, good size, proper shoulders, exc. ribcage, good
proportion in body, correct hind quarters, slightly narrow behind, nice temper, could have a little more reach and
drive.
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä VVAL ERI-1 PN3
Exc. type & balance, deep body, very nice head, typical expression, a bit short neck, set well, a bit narrow in legs
when standing, high quality hair, needs more temperament & muscles in the ring.
4.7.2009 TUUSULA KR, John Thirlwell, Iso-Britannia
VAL ERI-1 PN2
Good type, feminin head, pleasing neck and shoulder, would prefer a little more bone and width in front, deep
balanced body, adequate angulation, good coat, moved ok.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
KÄY EH-2
Lovely bitch standing, feminine head, could do a bit more strenght in muzzle, lovely body, good hindquarters, enough
bone, tailset a bit low, could have moved a bit more strenght behind, in lovely coat.
8.8.2009 TURKU KR, Cristian Vantu, Romania
VAL ERI-1 PN1 ROP
Very nice shape with good balance & type, good angulations and lines, should have a better croup, good coat, good
type of movement.

FI & NO MVA JV-05

n ANATNAQ ANASTASIA
FIN36391/04A s. 28.6.2004 i. Heathermead Huxley e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo om. Seija
Norrgård, Rauma
24.5.2009 RAUMA KR, Harri Lehkonen
KÄY ERI-1 PN1 VSP SERT FI MVA

5

Keskikokoinen jäntevä narttu, feminiininen pää, riittävästi kulmautuneet raajat, oikeat mittasuhteet, kaunis ylälinja,
oikeanlaatuinen turkki, esiintyy ryhdikkäästi ja hyvällä askeleella.
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
POISSA

JV-05

u ANATNAQ ATHOS
FIN36387/04D s. 28.6.2004 i. Heathermead Huxley e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo om. Irene
Volanen, Lahti
19.9.2009 ORIMATTILA, Sami Heikkilä ja Jorma Lankinen
LUONNETESTI 93p
1.Toimintakyky: Pieni -1 (-15p). 2.Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (+1p). 3.Puolustushalu:
Haluton -1 (-1p). 4.Taisteluhalu: Pieni -1 (-10p). 5.Hermorakenne: Hieman rauhaton +1(+35p). 6.Temperamentti:
Kohtuullisen vilkas +2 (+30p). 7.Kovuus: Hieman pehmeä +1(+8p). 8.Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen,
luoksepäästävä, avoin +3 (+45p). Laukauspelottomuus: Laukausvarma+++.

C.I.B FI & EE MVA SE(N) MVA BALTJV-06 BALTV-06 EUJV-06 JMV-06 PL&PZJV-06 JV-06 V-06
SEV-07 EE-08 PMV-09

u ANATNAQ BENWICK
FIN37050/05A s. 12.6.2005 i. Shuvick Coriolanus e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo om. Satu
Mäntyniemi ja Aapo Kosonen, Perniö
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
VAL ERI-1 PU1 ROP
Normaalit kivekset. Excellent breed type, 3½ years old, showing good condition, correct head peace, scissor bite,
proper shoulders, correct proposion in body, typical feet, correct neck and shoulder, slightly narow behind, correct
mover, could have a bit more reach and drive.
25.4.2009 LAHTI KV, Arja Koskelo
VAL ERI-3 PU3
Normaalit kivekset. Erinom. Tyyppi, kainiin mallinen pää ja hyvät koivet, toivoisin tummemmat silmät, erinom. kaula
ja ylälinja, hyvä rungon leveys ja syvyys, tasapainoset kulmaukset, turkki ei aivan parhaimmillaan, liikkuu hyvin,
näyttävä kokonaisuus.
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
VAL ERI-1 PU1 ROP
Normaalit kivekset. Large, strong, a bit heavy, exc. type & balance, nice head, good proportions & expression, very
alert & good drive in movement.
15.6.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
VAL ERI-1 PU1 ROP
Normaalit kivekset. Lovely dog from any angle, well shaped head, lovely neck, in to well back shoulders, good body,
nice hindquarters, lovely bone, moves really well when he settles, in beautiful coat and condition.
6.9.2009 VANTAA KR, Anca Giura, Romania
VAL ERI-1 PU1 ROP
Really beautiful representative of the breed with charasteristic head, very expressive intelligent eyes, very good ears
position, very powerful but elegant neck, correct body, powerful bones, really good quality of coat.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
VAL ERI-2 PU4
Snyggt championhane av bästa kvalitet trevlig huvud och uttrtyck, lång hals, välvinklad front, god överlinje, bra
bakdel, goda rörelse, prima päls.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif Herman Wilberg, Norja
VAL ERI-2 PU2
Excellent type, size and proportions, very nice head & expression, lovely neck and topline, balanced angulation,
slightly steep croup, good body, exc. bone, feet and coat, moves freely.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
VAL ERI-1 PU1 ROP PMV-09

6

Eriom. tyyppiä oleva uros, jolla upeat ääriviivat, kaunis pää, erinom. Ylälinja, vahva runko, erinom. kulmaukset,
vahva raajaluusto, liikkuu vetävällä askeleella, tyylikäs uros, esitetään erinomaisesti.

n ANATNAQ BEVERLEY
FIN37053/05B s. 12.6.2005 i. Shuvick Coriolanus e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo om. Marika
Simelius, Salo
4.7.2009 TUUSULA KR, John Thirlwell, Iso-Britannia
POIS
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
AVO ERI-2
4 years old, exc. type of breed, sweet head, long neck, very good angulation, body with nice lines, moves well, not in
her best coat.

EE & LV & LT & BALT & BY JMVA EEJV-08 EEV-08

n ANATNAQ CATRINE DE CEYA
FIN39216/07B s. 11.6.2007 i. Uved's Zibibbo e. Anatnaq Beverley kasv. Marika Simelius, Salo om. Marika Simelius,
Salo & Seija Vahtera, Kiikala
4.4.2009 HAUSJÄRVI ryhmä, Saija Juutilainen
NUO EH-1
Koko: 66 cm. 1v 9 kk. Kookas oikea ryht. Hyväluustoinen nuori narttu, kaunis linj. pää, hyvä ilme ja korvat, vahva
kaula, etuosa saisi olla parem. kulm. aina lavoista ranteisiin, vahv. käpälät, hyvä rintakehä, hyvin kannettu häntä,
liikkuu hyvällä askelpit., edestä löys., takaa aht. Ylälinja voisi olla jäntevämpi, hieno luonne erinom. vahva karvap.
11.-13.4.2009 LAPPEENRANTA KV, Agnes Ganami, Israel
NUO ERI-1 PN2 VASERT VARACA
A rather big bitch, a little long in body, good type, good headlines, good angulations, needs stronger back, well set
tail, good forechest, good curly coat, shows good movement.
15.6.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
24.6.2009 lonkkanivellausunto B/B
6.9.2009 VANTAA KR, Anca Giura, Romania
AVO ERI-1 VSP SERT
Beautiful elegant female, dog is very attractive, very athletic at the same time, well defined head, with all the
proportions mentioned in the standard, very elegant neck, the body has good topline but the back is not very strong
yet, the angle of croup is typical, strong bones, good angulations, good position of the tail, very good coat quality and
colour.
26.-27.9.2009 ECKERÖ KV, Norman Deschuymere, Belgia
AVO ERI-1 PN2 VARACA
Scissorbite, fem. head, g. scull, g. stop & strong muzzle, dark eyes & g. earset, g. neck, maybe bit strong in back, g.
chest and forechest, needs bit more ang. In forechest, good in rear, v.g. bones, by movemen. a little narrow in rear,
little bit low tail.
29.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 3. Lähtee
mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta. 1c. KONTAKTI Käsittely: 3. Hyväksyy käsittelyn. 2a. LEIKKI 1
Leikkihalu: 3. Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä tai
etuhampailla. 2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu: 3. Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/
Korjailee otetta. 3a. TAKAA-AJO 1: 1. Ei aloita. 3a. TAKAA-AJO 2: 1. Ei aloita. 3b. TARTTUMINEN 1: 1. Ei
kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 3b. TARTTUMINEN 2: 1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 4.
AKTIVITEETTITASO: 3. Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja. 5a. ETÄLEIKKI
Kiinnostus: 3. Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja. 5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 1. Ei osoita
uhkauseleitä. 5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus: 3. Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo. 5d. ETÄLEIKKI
Leikkihalu:2. Ei leiki - osoittaa kiinnostusta. 5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö: 1. Ei osoita kiinnostusta. 6a. YLLÄTYS
Pelko: 4. Pakenee enintään 5 metriä. 6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 6c. YLLÄTYS
Uteliaisuus: 1. Menee haalarin luo kun se on laskettu maahan / Ei mene ajoissa. 6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko: 4.
Niiaus tai nopuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla 6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus: 2.
Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä
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pois katsettaan 7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus: 2. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja
houkuttelee koiraa. 7c. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko: 3. Pieni niiaus tai nopudenvaihtelu kerran, pienenee
toisen ohituskerran jälkeen. 7d. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus: 2. Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta
yhdellä ohituskerralla. 8a. AAVEET Puolustus/aggressio: 2. Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä. 8b. AAVEET
Tarkkaavaisuus: 5. Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan. 8c. AAVEET Pelko: 1. On ohjaajan edessä tai
sivulla. 8d. AAVEET Uteliaisuus:2. Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa. 8e.
AAVEET Kontaktinotto aaveeseen:4. Ottaa itse kontaktia avustajaan. 9a. LEIKKI 2 Leikkihalu: 3. Leikkii aktiivisuus lisääntyy/vähenee. 9b. LEIKKI 2 Tarttuminen: 2. Ei tartu, nuuskii esinettä. 10. AMPUMINEN: 4.
Keskeyttää leikin/ passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms. kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen.

EE & LV & LT & BALT JMVA

u ANATNAQ CLIFFORD
FIN39215/07D s. 11.6.2007 i. Uved's Zibibbo e. Anatnaq Beverley kasv. Marika Simelius, Salo om. Merja Takala,
Hauho
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
NUO ERI-4
Normaalit kivekset. Very masculine, 20 month old, showing good condition, very mature, scissor bite, wellset ears,
exc. ribcage, good bone, nice temper. typical topline, slightly narrow behind, well presented.
24.1.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
9.2.2009 lonkkanivellausunto C/D
1.8.2009 YLÖJÄRVI, Risto Aaltonen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallinen. Hyv. 2. Uimahalu:hyvä . Hyv. 3. Hakuinto: hyvä. Hyv. 4. Noutohalu:
hyvä. Hyv. 5. Nouto-ote: syvä, pehmeä. Hyv. 6. Palauttaminen: palauttaa hyvällä vauhdilla, mutta tänään ei suostu
palauttamaan kania, vaan piilottaa sen. Hyl. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus &
aloitekyky: hyvä. Hyv. 9. Yhteistyö: ohjataan hyvässä yhteistyössä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: voimakastahtoinen
koira, jolla hyvä itseluottamus, mutta tänään piilottaa kanin jäljelle. Hyl.
26.-27.9.2009 ECKERÖ KV, Norman Deschuymere, Belgia
AVO ERI-1 PU2 VASERT VARACA
Scissor bite, big male, nice head, v.g. skull, good stop & muzzle, dark eyes and very good neck, a little bit falling
croup, g. chest, g. angul. and exc. bones, v.g. coat, by movement little narrow in rear, good tail.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
AVO ERI-2
2 år gammal fin hane, som ännu behöver tid för att utvecklas, stor, god hals, front och ben, stark rygg, kunde ha bättre
kors, starkt bakdel, rör sig ok, bra päls.
29.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 3. Lähtee
mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta. 1c. KONTAKTI Käsittely: 4. Hyväksyy ja ottaa kontaktia. 2a. LEIKKI 1
Leikkihalu: 4. Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä
tai etuhampailla. 2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu: 4. Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes TO irrottaa.
3a. TAKAA-AJO 1: 3. Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista. 3a. TAKAA-AJO
2: 3. Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista. 3b. TARTTUMINEN 1: 3. Tarttuu
saaliiseen epäröiden tai viiveellä. 3b. TARTTUMINEN 2: 5. Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3
sekuntia. 4. AKTIVITEETTITASO: 2. Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata 5a. ETÄLEIKKI
Kiinnostus: 3. Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja. 5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 1. Ei osoita
uhkauseleitä. 5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus: 5. Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua. 5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu
5. Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota. 5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö: 2. Kiinnostuu, mutta keskeyttää. 6a. YLLÄTYS Pelko:
1. Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti 6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 6c. YLLÄTYS
Uteliaisuus: 4. Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin. 6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko: 2. Pieni
niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla. 6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus: 3. Pysähtyy,
haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 1. Ei pysähdy tai pysähtyy
nopeasti. 7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus: 5. Menee räminälaitteen luo ilman apua. 7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan. 8a. AAVEET Puolustus/aggressio: 1. Ei
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osoita uhkaueleitä. 8b. AAVEET Tarkkaavaisuus: 5. Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan. 8c. AAVEET
Pelko: 1. On ohjaajan edessä tai sivulla. 8d. AAVEET Uteliaisuus: 4. Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt
puoleenväliin. 8e. AAVEET Kontaktinotto aaveeseen: 4. Ottaa itse kontaktia avustajaan. 9a. LEIKKI 2 Leikkihalu: 4.
Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen. 9b. LEIKKI 2 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä tai
etuhampailla. 10. AMPUMINEN: 1. Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön.

TK1

u ANATNAQ CROYDON
FIN39214/07A s. 11.6.2007 i. Uved's Zibibbo e. Anatnaq Beverley kasv. Marika Simelius, Salo om. Kati Rantanen,
Turku
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
NUO ERI-3
Normaalit kivekset. Excellent breed type, 18 months old, showing good condition, good proposion in body, needs
some ring training, well set ears, good bone, elegant mover, needs to be a little bit secure.
24.1.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
9.2.2009 lonkkanivellausunto A/A
25.4.2009 LIETO, Harri Laisi
TOKO ALO-1, 176,5p
1. Luoksepäästävyys/10p., 2. Paikalla makaaminen/30p., 3. Seuraaminen kytkettynä/18p., 4. Seuraaminen
taluttimetta/30p., 5. Maahanmeno seuraaminen yhtydessä/17p., 6. Luoksetulo/22,5p., 7. Seisominen seuraamisen
yhteydessä/20p., 8. Estehyppy/20p., 9. Kokonaisvaikutus/9p.
3.5.2009, LÄNSI-TURUNMAA, Ilkka Sten
TOKO ALO-1, 187p TK1 KP
1./10p., 2./30p., 3./17p., 4./34p., 5./20p., 6./30p., 7./16p., 8./20p., 9./10p.
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
NUO EH-4
Normaalit kivekset. Large, stong bone, exc. format, good size, typic. head, good expression & stop, good strong
topline, deep a bit narrow chest, good angulations, front legs turned out, a bit weak pasterns, movement will be better
with more balance, exc. coat.
7.7.2009 LOVIISA, Markku Santamäki
TOKO AVO-3, 104p, 12.
1. Paikalla makaaminen/30p., 2. Seuraaminen taluttimetta/10p., 3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/18p., 4.
Luoksetulo/0p., 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/14p., 6. Noutaminen/10p., 7. Kauko-ohjaus/0p., 8.
Estehyppy/16p., 9. Kokonaisvaikutus/6p.
24.7.2009 VIRRAT, Salme Mujunen
TOKO AVO-3, 103p, 3.
1./30p., 2./0p., 3./16p., 4./0p., 5./10p., 6./16p., 7./24p., 8./0p., 9./7p.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
AVO EH-4
Normaalit kivekset. Nicely shaped dog, lovely head from the side, good neck and shoulders, good body, lovely
hindquarters and bone, would like him to give more on the move, looks like he has been cold and got the watertail, in
lovely coat.
8.8.2009 TURKU KR, Cristian Vantu, Romania
AVO ERI-1 PU1 VSP SERT
Quite homogenius male, strong enough, good shape, good lines and angulations, good coat, moves well.
13.9.2009 TURKU, Ilkka Sten
TOKO AVO-3, 118p
1./30p., 2./0p., 3./10p., 4./15p., 5./16p., 6./16p., 7./24p., 8./0p., 9./7p.
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
AVO H
Normaalit kivekset. Hyväntyyppinen uros, hieman voimakas kallo-osa, hyvä kaula, hyvät rungon mittasuhteet, lyhyt
jyrkkä lantio, hyvin kulmaut. takaa, hyvä karva, saisi liikkua edestä & takaa paremmin, miell. luonne.
29.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
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1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 3. Lähtee
mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta. 1c. KONTAKTI Käsittely: 3. Hyväksyy käsittelyn. 2a. LEIKKI 1
Leikkihalu: 4. Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä
tai etuhampailla. 2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu: 4. Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes TO irrottaa.
3a. TAKAA-AJO 1: 1. Ei aloita. 3a. TAKAA-AJO 2: 1. Ei aloita. 3b. TARTTUMINEN 1: 1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei
juokse perään. 3b. TARTTUMINEN 2: 1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 4. AKTIVITEETTITASO: 2.
Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata 5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus: 3. Kiinnostunut avustajasta,
seuraa ilman taukoja. 5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus: 3.
Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo. 5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu 3. Leikkii - voi tarttua varovasti, mutta ei
vedä. 5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö: 5. Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään. 6a. YLLÄTYS Pelko: 3.
Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista. 6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 6c.
YLLÄTYS Uteliaisuus: 5. Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua. 6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei
minkäänlaista liikkumisnopuden vaihtelua tai väistämistä. 6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus: 3. Pysähtyy,
haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 2. Kyykistyy ja pysähtyy.
7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus: 5. Menee räminälaitteen luo ilman apua. 7c. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä
pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 7d. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä
kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan. 8a. AAVEET Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita
uhkaueleitä. 8b. AAVEET Tarkkaavaisuus: 4. Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja. 8c. AAVEET Pelko: 1. On ohjaajan
edessä tai sivulla. 8d. AAVEET Uteliaisuus: 4. Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin. 8e.
AAVEET Kontaktinotto aaveeseen: 4. Ottaa itse kontaktia avustajaan. 9a. LEIKKI 2 Leikkihalu: 4. Leikkii - aloittaa
nopeasti ja on aktiivinen. 9b. LEIKKI 2 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla. 10.
AMPUMINEN: 3. Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen.

u ANATNAQ DOES EVERYTHING
FIN11212/08A s. 2.12.2007 i. Kelsmere Kopyright e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo om. Maija
& Juha Päivärinta, Riihimäki
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
JUN ERI-1
Normaalit kivekset. Excellent breed type, 12 months old brown, showing good condition, proper bite, masculine head,
well set ears, ribcage well built for his age, proper coat texture, slightly narrow behind, needs to carry stronger topline,
slightly round croup, nice temper, nicely presented
24.1.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
9.2.2009 lonkkanivellausunto A/A
4.4.2009 HAUSJÄRVI ryhmä, Saija Juutilainen
JUN EH-1
Normaalit kivekset. 16 kk, hyvin laadukas oikearyhtinen, hyvä luust. juniori, jolla kaunisilm. pitkä pää, hyvät korvat
ja purenta, kaunis kaula, hieman jyrkkä lantio, kauniit tiiv. käpälät, hyvin kihartuva karvap. hyvin kannettu häntä,
liikkeet saavat ja taka-askel lisää voimaa, erinom. luonne.
13.4.2009 RUOVESI ryhmä, Kirsi Nieminen
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Eritt. hyväntyyppinen, mittasuht. oikea uros, erinom. pää + hyvä ilme, hyvä kaula, syvä rintakehä
+ erinom. runko, vahva raajaluusto, hieman lyhyt + jyrkkä lantio, hyvät takakulm. hieman kapea reisi, saisi liikkua
pidemmällä askeleella, hyvä karvapeite, esiintyy erinomaisesti.
23.5.2009 HELSINKI KV Aptus, Claudio de Giuliani, Italia
NUO EH-1
Normaalit kivekset. Right size and type, right head proport. well dark eyes, well set ears, well carried body, should
have more straight top line, too incline croup, tail set too low, chest strong enough, litte close rear movement, enough
forechest, enough parall. in??ut view.
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
NUO ERI-2 PU3 VASERT
Exc. type, but a bit heavy, strong bone, good muscles, exc. format & form of chest and deep large head with exc.
expression, corr. stop, exc. neck & proportions, strong back, a little narrow upper leg, exc. movement, needs more
temperament in the movement, excellent coat.
4.7.2009 TUUSULA KR, John Thirlwell, Iso-Britannia
NUO ERI-1 PU4 VASERT
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Normaalit kivekset. Pleasing type, good head, would prefer better dentistion, good bone, compact well made body,
would like better hindquarters, shown in exc. coat, moved ok.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
NUO EH
Normaalit kivekset. Upstanding dog, nicely shaped head wich should not come heavier, lovely neck and shoulder,
good body for his age, falling a bir over his croup when moving, nice hindquarters, enough bone, moves well from the
side, close from behind, in lovely coat.
1.8.2009 YLÖJÄRVI, Risto Aaltonen
NOU-1
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallinen. Hyv. 2. Uimahalu:ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: rauhallisella vauhdilla
työskentelevä koira. Hyv. 4. Noutohalu: oma-aloitteisesti riistojen talteenotot. Hyv. 5. Nouto-ote: syvä, pehmeä. Hyv.
6. Palauttaminen: palauttaa rauhallisella vauhdilla. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen. Hyv. 8. Itseluottamus
& aloitekyky: hyvä. Hyv. 9. Yhteistyö: koiraa ohjataan hyvässä yhteistyössä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma:
voimakastahtoinen nuori koira, joka suorittaa kaikki tehtävät mallikkaasti. Hyv.
23.8.2009 HEINOLA, Marjo Jaakkola
NUO ERI-1 PU3 VASERT
Erinom. tyyppi, vahva, selvästi urosmainen pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto, hyvä runko,
aavistuksen luisu lantio, riittävät kulmaukset, liikkuu ok, hieman ahtaasti takaa, hyvä luonne, hieman niukka purenta.
30.8.2009 TERVAKOSKI KV, Jukka Kuusisto
NUO ERI-1 PU2 SERT VARACA
Erinomainen tyyppiä edustava, hyväluustoinen nuori uros, hyvä pää, hyvä ylälinja, sopivasti runkoa, hyvin
kulmautuneet takaraajat, liikkuu erinomaisesti.
6.9.2009 VANTAA KR, Anca Giura, Romania
NUO ERI-2 PU4
Very well developed young male with nice typical head, beautiful profile, very sculpted nose part, the bite is partially
level, good colour, expressive eyes, very powerful, compact strong body with good under- and topline, very strong
bones, very nice compact paws, the quality is very good.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
NUO ERI-1
22 mån utmärkt typ och helhet, vackert huvud och utryckt. lång hals, välvinklad front, bra ben och tassar, stark rygg,
ngt avfallande kors, kunde ha starkare bakdel, rör sig bra, god päls.
29.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 3. Lähtee
mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta. 1c. KONTAKTI Käsittely: 3. Hyväksyy käsittelyn. 2a. LEIKKI 1
Leikkihalu: 5. Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 4. Tarttuu heti
koko suulla. 2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu: 3. Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan /
Korjailee otetta. 3a. TAKAA-AJO 1: 1. Ei aloita. 3a. TAKAA-AJO 2: 3. Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä
vauhtia, seuraa koko matkan saalista. 3b. TARTTUMINEN 1: 1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 3b.
TARTTUMINEN 2: 4. Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa. 4. AKTIVITEETTITASO: 3. Tarkkailevainen ja
enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja. 5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus: 3. Kiinnostunut avustajasta, seuraa
ilman taukoja. 5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus: 5. Saapuu
avustajan luo suoraan ilman apua. 5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu: 5. Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota. 5e. ETÄLEIKKI
Yhteistyö: 4. Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta. 6a. YLLÄTYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä
pois katsettaan haalarista 6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 6c. YLLÄTYS Uteliaisuus: 5.
Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua. 6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden
vaihtelua tai väistämistä. 6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus: 2. Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä
ohituskerralla. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan. 7b. ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus: 5. Menee räminälaitteen luo ilman apua. 7c. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista
liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 7d. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus: 2. Pysähtyy, haistelee
tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla. 8a. AAVEET Puolustus/aggressio: 3. Osoittaa useita uhkauseleitä. 8b.
AAVEET Tarkkaavaisuus: 3. Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista. 8c.
AAVEET Pelko: 2. On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa 8d. AAVEET Uteliaisuus: 3.
Menee katsomaan, kun ohjaaja on seisoo avustajan vieressä. 8e. AAVEET Kontaktinotto aaveeseen: 4. Ottaa itse
kontaktia avustajaan. 9a. LEIKKI 2 Leikkihalu: 5. Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen. 9b.
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LEIKKI 2 Tarttuminen: 4. Tarttuu heti koko suulla. 10. AMPUMINEN: 1. Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen
jälkeen täysin välinpitämätön.

u ANATNAQ DRAGGING CANOE
FIN11209/08A s. 2.12.2007 i. Kelsmere Kopyright e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo om. Jenni
Martemo, Kaarina
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
JUN EH-3
Normaalit kivekset. Allready welldeveloped 12 months old, still very baby like looking, needs some ring training, but
elegant type, pretty head, slightly straight in shoulders, ribcage ok for his age, slightly narrow behind, nice temper.,
slightly open feet, needs time to grow his maturity.
24.1.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
9.2.2009 lonkkanivellausunto A/A
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
NUO H
Normaalit kivekset. Lovely shaped dog, which unfortunately refuses to be handled, lovely head, nice neck and
shoulders, bit straight in upperarm, good body for his age, good hindquarters, enough bone, moves well from the side
but roughing his back a little and could animation in move, in good coat, needs ring practise.
29.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus KESKEYTETTY
Ohjaaja keskeytti. Keskeytyksen syy/muuta huomioitavaa: ei palaudu osiosta 8. 1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4.
Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 3. Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta.
2a. LEIKKI 1 Leikkihalu: 2. Ei leiki - osoittaa kiinnostusta. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 1. Ei tartu esineeseen. 2c.
LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu:1. Ei tartu esineeseen. 3a. TAKAA-AJO 1: 1. Ei aloita. 3a. TAKAA-AJO 2: 1. Ei
aloita. 3b. TARTTUMINEN 1: 1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 3b. TARTTUMINEN 2: 1. Ei kiinnostu
saaliista/ Ei juokse perään. 4. AKTIVITEETTITASO: 2.Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata. 5a.
ETÄLEIKKI Kiinnostus: 3. Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja. 5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 1. Ei
osoita uhkauseleitä. 5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus: 1. Ei saavu avustajan luo. 5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu:1. Ei osoita
kiinnostusta. 5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö: 1. Ei osoita kiinnostusta. 6a. YLLÄTYS Pelko: 5. Pakenee enemmän kuin 5
metriä. 6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 6c. YLLÄTYS Uteliaisuus: 1. Menee haalarin
luo kun se on laskettu maahan / Ei mene ajoissa. 6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko: 4. Niiaus tai nopeuden vaihtelu
samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla. 6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus: 2. Pysähtyy, haistelee tai
katselee haalaria yhdellä ohituskerralla. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 5. Pakenee enemmän kuin 5 metriä. 7b.
ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus: 1. Ei mene katsomaan ajoissa. 7c. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei
minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 7d. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus: 2.
Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla. 8a. AAVEET Puolustus/aggressio: 2. Osoittaa
yksittäisiä uhkauseleitä. 8b. AAVEET Tarkkaavaisuus: 5. Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan. 8c.
AAVEET Pelko: 5. Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta / Pakenee. 8d. AAVEET Uteliaisuus:
1. Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei mene ajoissa. 8e. AAVEET Kontaktinotto
aaveeseen: 1. Torjuu kontaktia/ Ei mene ajoissa.

u ANATNAQ DULL KNIFE
FIN11208/08A s. 2.12.2007 i. Kelsmere Kopyright e. Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo om. Satu
Mäntyniemi & Aapo Kosonen, Perniö
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
JUN EH-4
Normaalit kivekset. Proper 13 months old, still very babylike looking, masculine head, typical coat texture, proper eye
colour and form, well set ears, strong bone, ribcage ok for his age, slightly rounding croup, needs time to have his
maturity.
24.1.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
9.2.2009 lonkkanivellausunto A/A
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
NUO ERI-1 PU2 SERT

12

Normaalit kivekset. Very nice dog, very typical but a bit heavy, not enough muscles in the legs, very nice head, good
size, exc. head with good pigmentation, too little eyes, corr. ears, a bit short neck, exc. topline & angulations, front
needs to be more parallel, hocks ?oins needs to be stronger, very elastic movement, good colour & coat quality.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
NUO ERI
Normaalit kivekset. Powerfull dog, masculine head, good eye, lovely neck and shoulders, great body for his age, nice
hindquarters, very well boned, lovely feet, tailset a little low, moves well, in nice crisp curl.
6.9.2009 VANTAA KR, Anca Giura, Romania
NUO ERI-1 PU2 SERT
Typical head, due from the profile and the top of head, intelligent dark eyes, good position of ears, very nice
angulation between neck and the back, the body is short and compact, with very short loin, correct angulation, good
coat, all this built on very strong legs, with good angulations.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
NUO ERI-2
21 mån gammal utmärkt typ och helhet, trevligt huvud, god hals, front och ben, kroppsnyggiga linjer, stark rygg,
kunde ha bättre kors, välvinklad bak, rör sig väl, bra päls.

n ANATNAQ ECSTASEA
FI14049/09B, s. 25.11.2008, i. Tuwaripi Belzebub, e. Caballus Qantana Mera, kasv. Marika Simelius, Salo om.
Marika Simelius, Salo
4.7.2009 TUUSULA KR, John Thirlwell, Iso-Britannia
POIS
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
PEN (7-9kk) 1
Nicely shaped bitch, feminine head, nice eye, lovely neck and shoulder, good body, nice hindquarters, enough bone,
moves well from the side, very close from behind, needs much more confidence to be handled to the advantage.
8.8.2009 TURKU KR, Cristian Vantu, Romania
PEN 1 KP ROP-PEN
Good type, good proportions for her age, loins are not yet very strong and straight, good angulations, good type of
movement, good coat, very promising.
18.12.2009 lonkkanivellausunto B/B

ARISTOCURL'S
C.I.B FI & SE MVA

n ARISTOCURL'S FOXY LADY
S62273/05 s. 18.9.2005 i. Toakaha Wairua Pakari Nui e. Aristocurl's Akka Pinn Pinn kasv. Titti Ericsson, Ruotsi
26.-27.9.2009 ECKERÖ KV, Norman Deschuymere, Belgia
VAL ERI-1 PN1 ROP CACIB
Exc. type, nice fem. head, v.g. skull, good stop & strong muzzle, g. eyes & v.g. earset, g. neck, strong back, v.g. chest
& forechest, g. angul. medium bones, exc. coat, by movement narrow in rear, little loose in elbows.

n ARISTOCURL'S GINZA
s. 6.8.2007 FIN25639/08B i. Ringlet's Vindkast e. Aristocurl's Cherry Pie kasv. Titti Ericsson, Ruotsi om. Anne
Paavola, Leppävirta
21.1.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
2.2.2009 lonkkanivellausunto A/B
2.2.2009 kyynärnivellausunto 0/0
16.5.2009 SIILINJÄRVI, Pauliina Ahola
NOWT ALO-0, 29p
31.5.2009 HATTULA, Harri Sivén
NOME ALO-2
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Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku:vauhdikkaasti töitä tekevä koira, joka liikkuu hyvin laajalti alueella, koiran tulisi
saada paremmin riistoja ylös maastosta . 2. Ohjattavuus: koira saadaan lähtemään haluttuun suuntaan
uusintalähetyksellä. 3. Paikallistamiskyky: noutaa molemmat ykkösmarkkeeraukset itsenäisesti. 4. Riistan/dummyn
käsittely: vauhdikkaat palautukset, hyvät luovutukset, hieman pinnalliset otteet riistoista, voisi olla varmenpi riistojen
ylösotoissa. 7. Yleisvaikutelma: vauhdikkaasti töitä tekevä koira, jonka tulisi saada/ottaa riistoja paremmin ylös
hakualueelta, suoriutuu muutoin kokeen tehtävistä hyvin.
1.6.2009 PIEKSÄMÄKI, Markku Bräyschy
NOME ALO-2
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: erinomainen, tehokas hakutyöskentelijä. 2. Ohjattavuus: selvittää tehtävän toisella
lähetyksellä, joskin tehtävän suorittaminen muodostuu raskaaksi. 3. Paikallistamiskyky: voisi olla suoraviivaisempi
kaikissa suorituksissaan. 4. Riistan/dummyn käsittely: hyvä kokonaisuus. 6. Muut ominaisuudet: rauhattomuutta
laukauksissa. 7. Yleisvaikutelma: tehokkaasti työskentelevä koira, jolla tänään vähäisiä puutteita ohjattavuudessa ja
paikallistamiskyvyssä, mikä heikentää hieman kokonaisuutta.
7.6.2009 HIRVENSALMI, Timo Väisänen
NOME ALO-2
13.-14.6.2009 LIPERI Roukalahti, Markku Bräyschy
NOME ALO-2
1. Haku: erinomaisen tehokas hakutyö. 2. Ohjattavuus: selvittää tehtävän. 3. Paikallistamiskyky: : selvittää tehtävän.
4. Riistan/dummyn käsittely: voisi luovuttaa osan riistoista täsmällisemmin. 5. Jäljestämiskyky: ei selvitä tehtävää. 7.
Yleisvaikutelma: erinomaisen vaivattomasti kokeen eri osiot suorittanut koira, jolla vähäinen puute riistan käsittelyssä
luovutusten yhteydessä, mikä ei kuitenkaan heikennä suoritusten kokonaiskuvaa, mutta jälkitehtävä jää suorittamatta.
4.-5.7.2009 LEPPÄVIRTA, Pentti Åman
NOME ALOKoe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tuo hausta yhden riistan. 3. Paikallistamiskyky: havaitsee molemmat, tuo yhden. 4.
Riistan/dummyn käsittely: spontaanit ylösotot, voisi luovuttaa tarkemmin. 7. Yleisvaikutelma: kokeen alussa olevan
markkeeraustehtävän yhteydessä ohjaaja keskeyttää kokeen kun koira keskittyy epäolennaisiin.
9.8.2009 SUONENJOKI ryhmä, Martin Johansson, Ruotsi
KÄY EH-1
Välskuret huvud, bra könsprägel, bra skuldra, lite rak överarm, lite flatt i bröstkorgen, bra bakställ, rör sig balancerad,
men lite underställd och kort bak, lite knappt vinklad bak, skulle önska mera fasta locker, temperament u.a.
13.9.2009 VALKEAKOSKI Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME ALO-1, ALO-mestari, Farin malja
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: kattaa aluetta hyvin, hyvä into ja sopiva vauhti, hakee 6/6. 2. Ohjattavuus: helposti
ohjattavissa, selvittää tehtävän ohjattuna. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hakee viimeksi heitetyn, muistikuva
myös ensimmäisestä, jonka noutaa maan kautta. 4. Riistan/dummyn käsittely: moitteetonta. 5. Jäljestämiskyky:
selvittää jäljen. 7. Yleisvaikutelma: tasapainoinen, melko tehokas koira, ohjataan hillitysti, selvittää kokeen tehtävät.

BERRYHOLME
n BERRYHOLME FIREBUSH
RKF2007653 s. 13.8.2006 i. Berryholme Glydesdale e. Berryholme Shooting Star kasv. Olwen Ormerod, IsoBritannia
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif Herman Wilberg, Norja
AVO H
Good size, good proportions, rather flat ribbed, fine bone for size, very nice head, good neck and top line, balanced
angulation, very dry and crisp coat, moves well sideways but narrow coming and going, could have a bolder
appearance.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
AVO EH-2
Erin.om. tyyppiä oleva narttu, jolla hyvä pää ja miellyttävä ilme, hieman pystyt lavat, erinom. syvä rintakehä, hyvät
takakulmaukset, sopiva raajaluusto, liikkuu pitkällä askeleella, karvapeite ei ole tänään näyttelykunnossa, esitetään
erittäin hyvin.
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CABALLUS KENNEL
om. Tiina Illukka, Piikkiö
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
EI ESITETTY
27.-28.6.2009 HÄMEENLINNA, Markku Santamäki
EI ESITETTY
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
KAS 1 KP ROP-KAS
Nrot: 1, 25, 45, 46. Super group of very typic curlies, easy to see who are males and who are females, very even, very
sound on the move, follow the same line, very honour to breeder.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
KAS 1 KP ROP-KAS BIS1-KAS
Nrot: 502, 509, 515, 522. Uppfödargrupp av fyra olika kombinationer. Den bästa uppfödargrupp av curly jag har
nånsin sett! Allaskatt av samma form, trivlig helhet, en uppfödare av världklass!
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
KAS 1 KP ROP-KAS
Nrot: 3987, 3993, 3988, 3990. Kaunis tasapainoinen ryhmä, hyvin rakentuneita koiria, hyvän malliset päät, kauniit
ilmeet, eritt. hyvät karvapeitteet, hyvät liikkeet, eritt. miellytt. luonteet, parhaat onnittelut kasvattajalle.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif Herman Wilberg, Norja
EI ESITETTY
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
POIS

JMV-08

u CABALLUS ABORIGINAL
FIN32188/07 s. 5.5.2007 i. Heathermead Huxley e. Caballus Windstopper kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om. Ritva
Ylitalo, Raahe
10.-11.1.2009 KAJAANI, Paula Heikkinen-Lehkonen
NUO EH-1
Normaalit kivekset. Iso hieman pitkärunkoinen nuori uros, joka saa vielä kiinteytyä kauttaaltaan, voimakas uroksen
pää, joka saisi olla hieman pidempi, tummat silmät, pitkä kaula, hyvä lapakulmaus ja eturinta, hyvä rintakehän
syvyys, mutta runko vielä hieman kapea, pitkä lanneosa, hyvät takakulm. mutta takaosa kaipaa lisää lihaksia, hyvä
karva.
31.1.2009 RAAHE ryhmä, Saija Juutilainen
NUO EH-2
Normaalit kivekset. 20 kk voimakasrunkoinen, hyväluustoinen, kauniin ryhdikäs nuori mies, joka saa kauttaaltaan
tiivistyä ja jäntevöityä, urosmainen pitkä pää, silmäluomet ja huulet saisivat olla tiiviimmät, hyvä purenta ja korvat,
eturintaa saa tulla lisää, toivoisin paremmat etukulmaukset, hyvät takana, vahvat käpälät, hyvä karvanlaatu &
kihartuvuus, liikkeet saavat tiivistyä erityisesti edestä, hyvä sivuaskel, mukava luonne.
3.5.2009 OULAINEN ryhmä, Kirsi Nieminen
AVO ERI-1 PU1 VSP SERT
Normaalit kivekset. Erinom. tyyppiä oleva linjakas uros, maskul. vahva pää, erinom. ylälinja, syvä rintakehä, erinom.
runko, vahva raajaluusto, tasap. kulmautunut, hyvä karvapeite, yhdensuunt. liike, hyvä askelpit., esitet. hyvin.
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
AVO EH-1
Normaalit kivekset. Good type, a little long body, substance will be better, exc. head, good expression, good volyme,
deep chest, exc. angulations, movement will be better, without temperament, short steps, has not a good hair today.
18.7.2009 OULU KV, Anca Giura, Romania
AVO ERI-1 PU1 VSP CACIB
Typical appearance, head very well sculptured, no teeth problems, very good colour of the eyes, elegant neck,
compact body with good topline & underline correct, deep chest, all on strong legs with good angulations.
19.7.2009 OULU KV, Manuel Loureiro Borges, Portugali
AVO ERI-1 PU2 VARACA
Nice head & expression, good pigmentation, good neck & top line, maximum size, good front, exc. bone, exc. coat,
good angulations, nice mover.
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26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
AVO H
Normaalit kivekset. Lovely shaped dog, beautiful head, good eye, lovely neck and shoulders, deep body, could have
some more spring of ribs, lovely hindquarters, good bone, could have given a bit more on the move and he is rather
proud of his tail, not in full coat today.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif Herman Wilberg, Norja
AVO EH-2
Very nice type, good size, rather long, good head, rather deep set eyes, very straight front and pasterns, little flat feet,
good body, sufficient hind angulation, not in best coat, should move with more enthusiasm.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
AVO ERI-3
Erinom.tyyppiä oleva uros, kuono-osa voisi olla hieman pidempi ja ilme parempi, hyvä kaula, suorat olkavarret, syvä
rintakehä, pitkä lanne, hyvät takakulmaukset, erinom. raajaluusto, liikkuu hyvin, hyvä karvapeite, käyttäytyy hyvin.

u CABALLUS ASTRAKHAN
FIN32191/07A s. 5.5.2007 i. Heathermead Huxley e. Caballus Windstopper kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om. Juha ja
Emmi Merta, Vantaa
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
NUO ERI-1 PU2 SERT CACIB
Normaalit kivekset. Pretty picture, 19 months old, showing good condition, exc. breed type, exc. ears, proper rib cage
with proposion in body, exc. coat texture, typical feet, stylish mover, well presented.
24.1.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
9.2.2009 lonkkanivellausunto A/A
14.-15.3.2009 TAMPERE KV, Ann Ingram, Irlanti
NUO ERI-1 PU1 ROP SERT CACIB
Normaalit kivekset. Masculine dog of excellent type, well balanced head with lovely expression, good reach of neck,
good body & topline, well angulated hindquarters, toes in in front movement, covers the ground and keeps his outline,
correct coat.
11.-13.4.2009 LAPPEENRANTA KV, Agnes Ganami, Israel
NUO ERI-1 PU2 SERT VARACA
Normaalit kivekset. A good quality dog on uppersize standard, exc. in head and body anatomy, good angulation and
tailset, exc. curly coat all over body, shows strong movement.
10.5.2009 VEHMAA, Markku Bräyschy
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: tasapainoinen. Hyv. 2. Uimahalu: riittävä. Hyv. 4. Noutohalu: täysin olematon
noutohalu. Hyl. 9. Yhteistyö: riittävä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: koe keskeytetään koiran puutteellisen noutohalun
vuoksi. Hyl.
23.5.2009 HELSINKI KV Aptus, Claudio de Giuliani, Italia
NUO EH-1
Normaalit kivekset. Right size and type, right head proport, well dark eyes, well set ears, little long in body, enough
shoulder angulat. should be more stronger top line, ring carriage tab?, good chest, pastern too straight in side view,
little close rear movement, right coat and colour.
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
NUO EH-2
Normaalit kivekset. Exc. type & format, a bit narrow, has not a good substance today, exc. head, topline, good
proportions, a bit soft pasterns, paralell front , free elbows in movement, good hair.
13. - 14.6.2009 KOTKA KV, Anthony Kelly, Irlanti
AVO ERI-1 PU2 VASERT VARACA
Normaalit kivekset. Head & foreface: very good. Forelegs: good & straight. Shoulderplacement very good, topline
level, good body, hindangulation very good, movements ok, I'd like more drive, temperament very good.
4.7.2009 TUUSULA KR, John Thirlwell, Iso-Britannia
AVO ERI-1 PU3
Good type, masculine head, a little upright in shoulder, good legs and feet, deep well ribbed body, would prefer better
hindangulation, exc. crisp coat, moved ok.
12.7.2009 KARJAA KR, Paula Rekiranta
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AVO ERI-1 PU1 ROP SERT
Erittäin hyväntyyppinen vankka uros, erittäin hyvä pään malli, oikea ilme, vahva kaula, hieman suora olkavarsi,
erinomainen rintakehä, vahva takaosa, erinomainen tiivis kihara karvapeite, rodunomaiset liikkeet.
19.7.2009 ANTSKOG, Joni Höijer
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: miellyttävä. Hyv. 2. Uimahalu: koira menee rannalta heitetylle lokille useampaan
kertaan, mutta jättää palauttamatta. Hyl. 10. Yleisvaikutelma: koira kieltäytyy palauttamasta rannalta heitettyä lokkia
useasta yrityksestä huolimatta ja tuomari keskeyttää kokeen. Hyl.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
AVO EH-1
Normaalit kivekset. Nicely shaped dog, lovely head and eye, good neck and shoulders, could have bit more volume in
body in this class, sufficient bone, would have stronger tigh, moves ok, in lovely coat.
16.8.2009 IKAALINEN ryhmä, Leila Kärkäs
AVO ERI-1 PU1 ROP
Linjakas, hyvät mittasuhteet omaava uros, hyvä pään pituus & vahvuus, hieman poskia, hyvä kaula, ylälinja & lantion
asento, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hieman jäykkä ranne, erinom. takaosa, hyvä rintakehä, hyvä tehokas
sivuliike, edessä hieman löysyyttä, hyvä kihara karva, miellyttävä luonne.
30.8.2009 TERVAKOSKI KV, Jukka Kuusisto
AVO ERI-1 PU1 ROP CACIB
Hyvät mittasuhteet omaava, rauhallisesti käyttäytyvä, hyvä pää, selässä pehmeyttä, sopivasti runkoa, oikea-asentoiset
takaraajat, liikkuu hyvin.
8.9.2009 VESILAHTI ryhmä, Raija Tammelin
AVO ERI-1 PU1 ROP
Maskuliininen, oikeat mittasuhteet, oikein hyvälinjainen pää ja hyvä ilme, kauniit ylä- ja alalinjat, sopiva rungon
tilavuus, hyvä luusto ja kulmaukset, liikkuu pitkällä askeleella, hieman kinnerahdas takaa, erinomainen karva.
6.9.2009 VANTAA KR, Anca Giura, Romania
AVO ERI-1
Well developed male with typical head, looking like the standard, just a little bit feminine, the body is correct too, the
bones could be more strong, tha pasterns are a bit too straight, good coat quality.
12.9.2009 PORVOO KR, Knut-Sigurd Wilberg, Norja
AVO ERI-1 PU2
Dog of excellent type, good head, lovely outline, moves quite well.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
AVO ERI-1 PU3
2 år av utmärkt typ och helhet, trevligt huvud och utryckt, god hals och front och ben tillräcklig vinklad, god
överlinje, god bakdel, rör sig bra, god päls, välvisad.
28.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 3. Lähtee
mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta. 1c. KONTAKTI Käsittely: 3. Hyväksyy käsittelyn. 2a. LEIKKI 1
Leikkihalu: 2. Ei leiki - osoittaa kiinnostusta. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 2. Ei tartu, nuuskii esinettä. 2c. LEIKKI 1
Puruote ja taisteluhalu: 2. Tarttuu viivellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan. 3a. TAKAA-AJO 1: 1. Ei aloita. 3a.
TAKAA-AJO 2: 3. Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista. 3b. TARTTUMINEN
1: 1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 3b. TARTTUMINEN 2: 3. Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä. 4.
AKTIVITEETTITASO: 3. Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja. 5a. ETÄLEIKKI
Kiinnostus: 2. Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja. 5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 5c.
ETÄLEIKKI Uteliaisuus: 1. Ei saavu avustajan luo. 5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu:1. Ei osoita kiinnostusta. 5e.
ETÄLEIKKI Yhteistyö: 1. Ei osoita kiinnostusta. 6a. YLLÄTYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan
haalarista. 6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio: 2. Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä. 6c. YLLÄTYS Uteliaisuus: 4.
Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin. 6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko: 2. Pieni niiaus tai
liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla. 6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus: 2. Pysähtyy, haistelee tai
katselee haalaria yhdellä ohituskerralla. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan. 7b.
ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus: 4. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin. 7c.
ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 7d.
ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan. 8a. AAVEET
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Puolustus/aggressio: 2. Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä. 8b. AAVEET Tarkkaavaisuus: 5. Tarkkailee molempia
aaveita koko osion ajan. 8c. AAVEET Pelko: 2. On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa.
8d. AAVEET Uteliaisuus: 3. Menee katsomaan, kun ohjaaja on seisoo avustajan vieressä. 8e. AAVEET Kontaktinotto
aaveeseen: 4. Ottaa itse kontaktia avustajaan. 9a. LEIKKI 2 Leikkihalu: 2. Ei leiki - osoittaa kiinnostusta. 9b. LEIKKI
2 Tarttuminen: 1. Ei tartu esineeseen. 10. AMPUMINEN: 2. Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen
jälkeen välinpitämätön.
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
AVO ERI-2 PU4
Normaalit kivekset. Hyvin rakentunut uros, hyvänmallinen pää, voisi olla aavistuksen pidempi, hieman voimakas
otsapenger, hyvä kaula, sopusuht. runko, hyvä takaosa, hyvä ylälinja & karvapeite, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös,
voisi olla hieman kookkaampi.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif Herman Wilberg, Norja
AVO EH-1
Very nice type, good size and proportions, very nice head and expression, good neck, should have better top line and
longer croup, sufficient angulation, should move with more enthusiasm.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
AVO ERI-2
Erinom. tyyppiä oleva uros, voimakas maskuliininen pää, kaunis ylälinja, olkavarret voisivat olla viistommat, erinom.
runko. Hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta edessä löysyyttä, hyvä karvapeite, esitetään
hyvin.

u CABALLUS BLACK PANTHER
FIN59165/07A s. 10.11.2007 i. Caballus Zimzalabim e. Caballus Victoria kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
1.6.2009 lonkkanivellausunto D/A
1.6.2009 kyynärnivellausunto 0/0

u CABALLUS BLACK TRACKER
FIN59166/07 s. 10.11.2007 i. Caballus Zimzalabim e. Caballus Victoria kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om. Mariika
Lehto, Tuusula
29.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 3. Lähtee
mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta. 1c. KONTAKTI Käsittely: 3. Hyväksyy käsittelyn. 2a. LEIKKI 1
Leikkihalu: 4. Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä
tai etuhampailla. 2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu: 2. Tarttuu viivellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan. 3a.
TAKAA-AJO 1: 4. Aloittaa kovalla vauhdilla pämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille. 3a. TAKAA-AJO 2: 4. Aloittaa
kovalla vauhdilla pämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille. 3b. TARTTUMINEN 1: 4. Tarttuu heti saaliiseen, mutta
irrottaa. 3b. TARTTUMINEN 2: 5. Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sekuntia. 4.
AKTIVITEETTITASO: 2. Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata. 5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus: 3.
Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja 5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä 5c.
ETÄLEIKKI Uteliaisuus: 5. Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua. 5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu: 2. Ei leiki osoittaa kiinnostusta. 5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö: 3. On kiinnostunut leikkivästä avustajasta. 6a. YLLÄTYS Pelko: 3.
Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista. 6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio: 2. Osoittaa yksittäisiä
uhkauseleitä. 6c. YLLÄTYS Uteliaisuus: 4. Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin. 6d. YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä
kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta haalariin. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan.
7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus: 5. Menee räminälaitteen luo ilman apua. 7c. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä
pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 7d. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä
kiinnostus: 2. Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla. 8a. AAVEET Puolustus/aggressio: 1. Ei
osoita uhkauseleitä. 8b. AAVEET Tarkkaavaisuus: 5. Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan. 8c. AAVEET
Pelko: 1. On ohjaajan edessä tai sivulla. 8d. AAVEET Uteliaisuus: 3. Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan
vieressä. 8e. AAVEET Kontaktinotto aaveeseen: 4. Ottaa itse kontaktia avustajaan. 9a. LEIKKI 2 Leikkihalu: 5.
Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen. 9b. LEIKKI 2 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä
tai etuhampailla. 10. AMPUMINEN: 3. Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms. mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen.
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FI MVA JV-08

n CABALLUS BLACK VELVET
FIN59170/07 s. 10.11.2007 i. Caballus Zimzalabim e. Caballus Victoria kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om. Eeva
Nurmio, Piikkiö
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
JUN ERI-1 PN1 VSP SERT
Very feminine, 19 months old black, pretty picture standing, beautiful head, eyes correct form and colour, needs to
have more substance but ok her age, slightly narrow behind, moves ok, but could be a little more power.
28.1.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
11.2.2009 lonkkanivellausunto A/A
25.4.2009 LAHTI KV, Arja Koskelo
JUN ERI-1 PN2 SERT
17 kk, erinom. tyyppi, peinehkö narttu, jolla hyvin miellyttävä pää, erinom. mittasuhteet, sopusuhtainen luusto,
takakulmaukset saisivat olla voimakkaammat, hyvä karva, erinom. ylälinja, hyvin miellyttävä ja tasapainoinen
kokonaisuus, kauniit liikkeet.
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
NUO EH-2
Very good type & format, doesn't have good substance today, needs muscles in her legs, exc. head, expresion, high
quality hair, movement with good balance but without drive, has not good contact with the handler, character &
temperament needs to be better.
26.7.2009 Salo, Marko Aaltonen
MEJÄ AVO-0, 0p
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
KÄY ERI-1 PN1 VSP SERT
22 mån gammal tik, utmärkt typ och helhet, vackert huvud och utryckt, lång hals, välvinklad front, god överlinje,
stark bakdel, rör sig med bra steg, i full päls.
5.10.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
KÄY ERI-1 PN2 SERT FI MVA CACIB
Seistessä kauniit linjai omaava narttu, hyvän mallinen pää, kaunis ilme & kaula, sopusuht. runko, selkälinja saisi olla
liikkeessä parempi, seisoessa hyvä, hyvät raajat, eritt. hyvä karva, hyvät sivuliikkeet, miellytt. käytös, korkeahko
häntä.
28.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 1. Ei lähde
vieraan ihmisen mukaan / Ei kokeilla. 2. Lähtee mukaan haluttomasti. 3. Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut
TO:sta. 1c. KONTAKTI Käsittely: 3. Hyväksyy käsittelyn. 2a. LEIKKI 1 Leikkihalu: 3. Leikkii - aktiivisuus
lisääntyy/vähenee. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla. 2c. LEIKKI 1 Puruote
ja taisteluhalu:4. Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes TO irrottaa. 3a. TAKAA-AJO 1: 1. Ei aloita. 3a.
TAKAA-AJO 2: 1. Ei aloita. 3b. TARTTUMINEN 1: 1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 3b.
TARTTUMINEN 2: 1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 4. AKTIVITEETTITASO: 2. Tarkkailevainen,
rauhallinen, voi istua, seistä tai maata. 5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus: 3. Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja.
5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus: 3. Saapuu piilossa olevan
puhuvan avustajan luo. 5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu: 2. Ei leiki - osoittaa kiinnostusta. 5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö: 3.
On kiinnostunut leikkivästä avustajasta. 6a. YLLÄTYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista. 6b.
YLLÄTYS Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 6c. YLLÄTYS Uteliaisuus: 4. Menee haalarin luo, kun
ohjaaja on edennyt puoliväliin. 6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua
tai väistämistä. 6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus: 2. Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä
ohituskerralla 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan. 7b. ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus: 2. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. 7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan. 8a. AAVEET Puolustus/aggressio: 1. Ei
osoita uhkaueleitä. 8b. AAVEET Tarkkaavaisuus: 2. Katselee aaveita silloin tällöin. 8c. AAVEET Pelko: 1. On
ohjaajan edessä tai sivulla. 8d. AAVEET Uteliaisuus: 4. Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin. 8e.
AAVEET Kontaktinotto aaveeseen: 4. Ottaa itse kontaktia avustajaan. 9a. LEIKKI 2 Leikkihalu: 2. Ei leiki - osoittaa
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kiinnostusta. 9b. LEIKKI 2 Tarttuminen: 1. Ei tartu esineeseen. 10. AMPUMINEN: 2. Häiritsevyys lisääntyy
leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön.

n CABALLUS CORMORANT
FFIN53434/08A s. 22.8.2008 i. Blazeaway Bowser e. Racycurls Fram Til Caballus kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om.
Tiina Illukka, Piikkiö
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
JUN ERI-1 PU2 SERT
Normaalit kivekset. Beautifully shaped dog, out of the top drawer(?), well shaped head, lovely eye and expression,
lovely neck and shoulders, grant body, good topline, strong hindquarters, lovely bone and feet, moves with a long
strike, in lovely coat.
1.8.2009 YLÖJÄRVI, Risto Aaltonen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallinen. Hyv. 2. Uimahalu: ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: rauhallisella vauhdilla
työskentelevä koira. Hyv. 4. Noutohalu: oma-aloitteiset riistan talteenotot. Hyv. 5. Nouto-ote: syvä pehmeä. Hyv. 6.
Palauttaminen: palauttaa rauhallisella vauhdilla, ei palauta kania kuin jonkin matkaa. Hyl. 7. Reagointi laukaukseen:
rauhallinen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: hyvä itseluottamus, aloitekyky ei tänään riittänyt jäljen
suorittamiseen. Hyl. 9. Yhteistyö: ohjataan hyvässä yhteistyössä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: nuori koira, joka selvittää
sekä vesityön että haun, mutta tänään ei suostu palauttamaan kania vaan jättää palautuksen kesken. Hyl.
16.8.2009 VEHMAA, Ossi Kähärä
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: käyttäytyy siististi ihmisiä ja muita koiria kohtaan. Hyv. 2. Uimahalu: empii hieman
uimaan menoa. Hyv. 3. Hakuinto: lähtee innokkaasti alueelle. Hyv. 4. Noutohalu: noutaa lokit rantaveteen, ei onnistu
variksilla. Hyl. 5. Nouto-ote: pinnalliset lokeista, leikkii varisten kanssa. Hyl. 6. Palauttaminen: lokit rantaveteen,
vaikeuksia varisten palautuksissa. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: kiihtyy hieman. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10.
Yleisvaikutelma: pirteä koira, hyvin ohjaajan hallinnassa, ongelmia liikaa varisten kanssa. Hyl.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja JUN ERI-1 PU1 ROP SERT ROP-JUN
13 mån hane av utmärkt typ och helhet, trevligt huvud och utryckt, stark hals, välvinklad fram oc bak, breda lår. god
överlinje, rör sig med bra steg, prima päls, välvisad.
5.10.2009 silmätarkastuslausunto ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
11.9.2009 lonkkanivellausunto A/A

C.I.B FI & LT MVA LTW-02 MV-03

u CABALLUS NAPOLEON
FIN16446/00A s. 11.2.2000 i. Daelyb Dixon at Jancliff e. Caballus Out For a Blaze kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om.
Lea Laitinen, Seinäjoki
20.3.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.

C.I.B FI & NO & SE & POHJ MVA PMV-02-05 V-03-04-05 SEV-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 om. Sari
Lehtonen-Lammi, Tampere
7.6.2009 HIRVENSALMI, Ari-Pekka Fontell
NOME VOI-0
20.10.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif Herman Wilberg, Norja
VET ERI-1 PU4 VSP-VET
Excellent type, very well balanced, exc. condition for his age, very nice head, exc. neck and top line, good angulation
and body, exc. coat for his age, smooth moving but power has been lost when ageing.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
VET ERI-1 PU2 ROP-VET
Erinom. tyyppiä oleva lähes 10-vuotias uros, upeakuntoinen veteraani, kaunis pää, erinom. ylälinja, täyteläinen runko,
hyvä raajaluusto, liikkuu ikäisekseen erinomaisesti, esitetään erinomaisesti.
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C.I.B FI & NO & PL & POHJ MVA SE(N) MVA JMV-02 JWA-02 PMV-02-05 PMNV-02 V-03 SV-04
MV-06 PL&PZV-06

n CABALLUS QANTANA MERA
FIN25563/01A s. 7.4.2001 i. Blazeaway Bowser e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om. Marika
Simelius, Salo
25.4.2009 LAHTI KV, Arja Koskelo
VET ERI-1 PN1 VSP ROP-VET
Ihastuttava 8v. veteraani, miellyttävä pää, feminiininen kokonaisuus, terve rakenne ja erinom. karva, liikkuu hyvin.
24.5.2009 RAUMA KR, Harri Lehkonen
VET ERI-1 PN2 ROP-VET
Hieman pönäkässä kunnossa esitettävä, ikäisekseen kuitenkin hyvässä kunnossa oleva veteraani, oikeat mittasuhteet
päässä ja rungossa, hieman epätasainen purenta, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, kaunis ylälinja ja turkki, terveet
liikkeet, runko voisi olla hieman tiiviimmässä kunnossa.
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
VET ERI-1 PN1 VSP ROP-VET BIS4-VET
Very nice female, wonderful type, exc. balance & proportions, strong body, exc. expression, wonderful temperament,
very friendly, shows & moves well.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
VET ERI-1 PN2 ROP-VET BIS1-VET
Lovely bitch from any angle, beautiful head and eye, lovely neck and shoulders, grand body, good topline, lovely
hindquarters, well off bone, moves really well, in lovely coat and condition.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
VET ERI-1 PN2 ROP-VET BIS2-VET
8,5 år gammal veteran of excellent breed type, lovely head and expression, long neck, well angulated, strong topline,
good backline, moves like a youngster, good coat.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
JAL 1 KP ROP-JAL BIS3-JAL
Nrot: 506, 511, 505, 519. En tik som visar att hon kan ge kvalitet för sina barn, fina huvud, goda kroppar, bra pälsar.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
VET ERI-2
Erinom.tyyppiä oleva 8-vuotias veteraani, jolla kauniit ääriviivat, hyvä pää, erinom. ylälinja, hieman suorat olkavarret,
erinom. runko, lihaksikkaat leveät reidet, liikkuu hyvin, erinom. karva, esitetään hyvin.

TVA C.I.B FI & SE MVA V-02

n CABALLUS QUANDO
FIN25564/01B s. 7.4.2001 i. Blazeaway Bowser e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om. Erja Kuusela,
Tuusula
25.1.2009 HELSINKI, Harri Laisi
TOKO ERIVOI-, 177p, 14/14
1. Istuminen ryhmässä 2 min./27p., 2. Paikalla makaaminen ryhmässä 4 min. häirittynä/0p., 3. Vapaana
seuraaminen/25,5p., 4. Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä/30p., 5. Luoksetulo,
seisominen ja maahanmeno/0p., 6. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/0p., 7. Ohjattu
noutaminen/28,5p., 8. Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten/0p., 9. Tunnistusnouto/30p., 10. Kaukoohjaus/36p.
14.2.2009 LIETO, Ossi Harjula
TOKO ERIVOI1./24p., 2./0p., ohjaaja keskeytti.
7.3.2009 TURKU, Ilkka Sten
TOKO ERIVOI-2, 238p
1./0p., 2./0p., 3.25,5p., 4./27p., 5./32p., 6./36p., 7./28,5p., 8./30p., 9./27p., 10./32p.
22.3.2009 HELSINKI, Harri Laisi
TOKO ERIVOI-1, 267,5p, TK4, TVA
1. Istuminen ryhmässä 2 min./30p., 2. Paikalla makaaminen ryhmässä 4 min. häirittynä/0p., 3. Vapaana
seuraaminen/27p., 4. Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä/21p., 5. Luoksetulo, seisominen
ja maahanmeno36/p., 6. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/40p., 7. Ohjattu
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noutaminen/27p., 8. Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten/24p., 9. Tunnistusnouto/28,5p., 10. Kaukoohjaus/34p.

C.I.B FI & NO & POHJ MVA SE(N) MVA V-04-06 MV -08

n CABALLUS QUE SERA
FIN25565/01A s. 7.4.2001 i. Blazeaway Bowser e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om. Päivi ErkkoKoskinen & N. N., Kempele
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
VET ERI-2
Beautiful bitch, lovely head and eye, beautiful neck and shoulders, great body, good hindquarters, good bone, I wish
she could show bit more enthusiasism when moving, beautiful coat.
1.8.2009 KIIMINKI ryhmä, Tuula Pratt
VET ERI-1 PN1 ROP ROP-VET
Oikein kaunis veteraani, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, tiivis selkälinja, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvät
tassut, erinomainen, täyteläinen runko, liikkuu hyvällä askelpituudella, voisi olla aavistuksen tiiviimpi edestä,
erinomainen tiivis turkki.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
VET ERI-1 PN2 ROP-VET
Tik av utm typ, 8-årig dam i utm kond. bra huvud o uttryck, bra hals o. front, bra ben o. tassar, utm. kropp, bra
bakbensvinklar, rör sig m. bra steg fr. sidan, något brett o. osamlat fram, pälsstruktur finns, önskas mer bestämda
lockar.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif Herman Wilberg, Norja
VET ERI-1 PN2 ROP-VET
Excellent type, size and proportions, very nice head and expression, exc neck and top line, balanced angulation, good
body, very sound mover, exc. coat.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
VET ERI-1 PN3 VSP-VET
8 ja ½ -vuotias upea veteraani, jolla kaunis pää ja ihastuttava ilme, upea ylälinja, erinom. eturinta ja runko, vahva
raajaluusto, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin, esitetään erinomaisesti.

C.I.B FI MVA SE MVA(N) V-07 MV-08

u CABALLUS ROAD RUNNER
FIN27005/02B s. 29.4.2002 i. Heathermead Huxley e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om. Ari Kataja &
Tiina Valonen, Askainen
25.4.2009 LAHTI KV, Arja Koskelo
VAL ERI-2 PU2
Normaalit kivekset. Erinom. tyyppi, miellyttävä pää, tilava ja runko ja erinom. mittasuhteet, hyvä karva, liikkuu
hyvin, miellyttävä luonne.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
VAL ERI-2 PU3
Normaalit kivekset. Lovely made dog, gives a beautiful outline, well shaped head, lovely neck, well layback
shoulders, great body, nice hindquarters, good bone, moves well, in lovely coat.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
VAL ERI-2 PU3
Erinom.tyyppiä oleva lähes veteraani-ikäinen uros, oikeat pään linjat, hyvä kaulanpituus, erinom. eturinta ja runko,
vahva raajaluusto, erinom. takaosa, erinom. karva, koira esitetään hyvässä näyttelykunnossa, liikkuu hyvin.

n CABALLUS ROMANCE
FIN27011/02A s. 29.4.2002 i. Heathermead Huxley e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
25.4.2009 HÄMEENLINNA, Anne Viitanen
AGI, II- Hyl
25.4.2009 HÄMEENLINNA, Anne Viitanen
AGI, II- Hyl
23.5.2009 JANAKKALA, Sari Mikkilä
AGI, II- Hyl
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23.5.2009 JANAKKALA, Marjo Heino
AGI, II E 5,00p
15.8.2009 JANAKKALA, Johanna Wüthrich
AGI, II- Hyl
15.8.2009 JANAKKALA, Johanna Wüthrich
AGI, II- Hyl
15.8.2009 JANAKKALA, Johanna Wüthrich
AGI, II- Hyl

FI MVA TK1

u CABALLUS UKKO NOAH
FIN37283/03A s. 3.6.2003 i. Sentryedge Greylag e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om. Sari LehtonenLammi, Tampere
13.4.2009 RUOVESI ryhmä, Kirsi Nieminen
POISSA
29.4.2009 HAUSJÄRVI, Hannele Pörsti
TOKO ALO-0, 0p
6.5.2009 RIIHIMÄKI, Hannele Pörsti
TOKO ALO-2, 157p
1. Luoksepäästävyys/10p., 2. Paikalla makaaminen/30p., 3. Seuraaminen kytkettynä/16p., 4. Seuraaminen
taluttimetta/28p., 5. Maahanmeno seuraaminen yhtydessä/14p., 6. Luoksetulo/24p., 7. Seisominen seuraamisen
yhteydessä/14p., 8. Estehyppy/14p., 9. Kokonaisvaikutus/7p.
10.5.2009 KOURA, Kristina Erkkilä
MEJÄ AVO-1
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 6p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 11p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) 9p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 8p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 3p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 4p. Pisteet yhteensä: 41.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Rauhallinen lähtö. Reipasta vauhtia sekä ilma- että maavainua käyttäen
etenevä koira. 1. osuudella ajautuu tuulen alle jäljen sivuun, mutta jatkaa jäljelle kehoitettaessa. 1. makauksen
merkkaa hyvin ja kulma ulkokautta silmukalla. 2:lla osuudella hirven hajut kiinnostaa, mutta jatkaa taas kehotuksesta.
2. kulman sisäpuolella on linnun siipi, jonka käy tutkimassa ja ajautuu näin 3:lle osuudelle. Ottaa kaadon vastatuulesta
jo osuuden alkupuolelta alkaen. Löytää kaadon, jonka ottaa suuhun. Parivaljakko, joka tarvii yhteisharjoitusta, niin
huipputuloksia syntyy.
16.5.2009 PIRKKALA, Marja Ala-Nikkola
TOKO ALO-1, 176 p, sij. 3. saa siirtyä AVO
1./10p., 2./30p., 3.16/p., 4./28p., 5.14/p., 6./30p., 7./18p., 8./20p., 9./10p.
17.5.2009 SASTAMALA Maso, Hannu Suonto
MEJÄ VOIKoesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 0p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 0p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) 0p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 0p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 0p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 0p. Pisteet yhteensä: 0.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Määrätietoinen lähtö. Hienoa jäljestystä lähelle ensimmäistä kulmaa.
Määrätietoinen poistuminen ensin vasemmalle, palten takaisin, mutta jälki ylitettiin siihen reagoimatta. Koska kulma
oli lähellä, jatkettiin, mutta toisen osuuden alku ylitettiin edelleenkään reagoimatta ja n. 30m päästä koira palautettiin
jäljelle. Homma ei enää kiinnostanut jak un koira n 100m päässä taas eksyi jäljeltä, ohjaaja keskeytti kokeen. Koirasta
tulee hyvä jäljestäjä, mutta harjoitusta tarvitaan vielä.
20.5.2009 PADASJOKI, Marita Packalén
TOKO ALO-1, 181p, TK1 KP
1./10p., 2.30/p., 3./16p., 4./36p., 5./16p., 6./30p., 7./18p., 8./16p., 9./9p.
28.6.2009 EVIJÄRVI, Pentti Åman
NOME VOI-0
Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: koira ei ole ohjattavissa. 7. Yleisvaikutelma: koe alkaa ohjauksella, jonka
yhteydessä koira karkaa ohjaajansa käsistä ja koe keskeytetään. Tuomari keskeytti kokeen.
19.7.2009 KIHNIÖ, Kari Kielo
MEJÄ VOI-0
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Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 0p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 0p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) 0p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 0p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 0p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 0p. Pisteet yhteensä: 0.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Rauhallinen lähtö, jonka jälkeen ilmavainuista ja sopivavauhtista
työskentelyä. Heti lähtöviivoituksen jälkeen tarkistuslenkkejä jäljen molemmin puolin, sitten hetki melko tarkasti
kunne lähtee pikku hiljaa ajautumaan jäljen sivuun. Etenee jäljen suuntaisesti mutta sivussa hyvän matkaa, mutta
ajautuu lopulta niin kauas jäljestä ilman aikomustakaan palata, että osoitetaan jälki uudelleen. Jäljestää taas hetken,
kunnes poistuu määrätietoisesti jäljen vasemmalle puolelle ja palautetaan. Nyt päästään jälkitarkasti ja sopivalla
vauhdilla ensimmäiselle kulmalle (katkokulma), jossa harhautuu väärälle puolelle jälkeä eikä enää löydä takaisin ja
koe keskeytetään. Koiralla ei tänään ollut juurikaan halua jälkityöskentelyyn, paikoitellen näkyi, että kykyä kyllä olisi
silloin kun halua löytyy.
26.7.2009 KAUHAVA, Erkki Rantamäki
MEJÄ VOI-0
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 0p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 0p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) 0p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 0p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 0p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 0p. Pisteet yhteensä: 0.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Rölli ohjataan makaukselle, josta alkaa täysin ilmavainuinen jäljestys.
Kaikilla osuukislla Rölli tekee laajoja tarkistuksia jäljen molemmin puolin. Ensimmäisen osuuden lopussa oli
kulmakatkos, josta Rölli ei palannut omatoimisesti jäljelle, tuomitaan hukka. Kolmannen osuuden kulmalla Rölli
mene yli vesiojan ja alkaa syödä heinää eikä jatka jäljestystä, tulee toinen hukka. Kolmas hukka tulee heti neljännen
osuuden alussa, jolloin koe keskeytetään.
2.8.2009 SASTAMALA, Hannu Palonen
MEJÄ VOI-0
8.-9.8.2009 SASTAMALA, Risto Heikkonen
NOME VOI-0
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: aloittaa haun hyvin, koira väsähtää loppua kohti ja jättää noutamatta löytämänsä
riistat. 2. Ohjattavuus: ei ota ohajusta. 3. Paikallistamiskyky: suorittaa tehtävän, joskin karkaa ennen ohjaajan käskyä.
4. Riistan/dummyn käsittely: hyvä riistan käsittely. 7. Yleisvaikutelma: hieman rauhaton koira, joka väsähtää haun
lopussa.
22.8.2009 JÄMSÄMKOSKI, Harri Siven
NOME VOI-0
12.9.2009 VALKEAKOSKI Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME VOI-2, Kiharamestaruuden paras ohjaaja
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: kattaa aluetta melko hyvin. 2. Ohjattavuus: selvittää tehtävän ohjattuna, mutta
raskaasti. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hyvä muistikuva, selvittää tehtävän itsenäisesti. 4. Riistan/dummyn
käsittely:riistan käsittely moitteetonta . 6. Muut ominaisuudet: ei häiriinny toisesta koirasta. 7. Yleisvaikutelma:
riistaintoinen, melko itsenäinen koira selvittää kokeen, ohjattavuus vaikuttaa palkintosijaan.
19.-20.9.2009 VESILAHTI, Vesa Hietikko
NOME VOI-3
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: rauhallisella tyylillä hakua tekevä koira. 2. Ohjattavuus: ei ole kummassakaan
tehtävässä ohjattavissa. 3. Paikallistamiskyky: näkee pudotukset ensimmäisestä, hyvä suoraviivainen nouto, toisesta ei
ihan tarkkaa muistikuvaa, löytää kuitenkin linnun itsenäisesti. 4. Riistan/dummyn käsittely: hyvä. 6. Muut
ominaisuudet: rauhallinen laukauksessa. 7. Yleisvaikutelma: rauhallisella tyylillä työtä tekevä koira, joka suoriutuu
haku- sekä paikallistamistehtävästä hyväksytyllä tavalla, molempien ohjaustehtävien epäonnistuminen laskee
palkintosijaa.
3.-4.10.2009 POMARKKU Riuttansalmi, Markku Bräyschy
NOME VOI-0
Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus:ei ole ohjattavissa . 3. Paikallistamiskyky: näkee pudotukset, mutta karkaa
hallinnasta tehtävässä ja tuo hakualueelta riistan. 4. Riistan/dummyn käsittely: hyvää. 7. Yleisvaikutelma: koiran
koesuoritus keskeytetään koiran karattua paikallistamistehtävässä hakualueelle. Kokeen keskeytti tuomari.
10.10.2009 MJÖSUND, Jyry Tuominen
NOME VOI-3
1. Haku: tehtävän alussa koira on haluton irtautumaan alueelle, lopulta kuitenkin lähtee ja löytää lokin ja on jälleen
hiukan haluton jatkaman työtä, mutta lähtee jälleen etsimään, löytää 2/3. 2. Ohjattavuus: koira saadaan ohjattua
riistalle. 3. Paikallistamiskyky: koira ei keskity tehtävään ja noutaa vain toisen linnun. 4. Reagointi laukaukseen:
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rauhallinen, pysyy paikallaan. 7. Yleisvaikutelma: hyvin rauhallisella tyylillä työskentelevä koira, joka on hyvin
ohjattavissa, epäonnistuminen paikallistamistehtävässä ja haluttomuus haussa pudottavat palkintosijaa.
18.10.2009 HAUHO, Pekka Uusimäki
NOWT VOI-0
25.10.2009 PORI Noormarkku, Hannele Pörsti
TOKO AVO-3, 104p
30.10.2009 MÄNTTÄ, Mauri Pehkonen
TOKO AVO, 95p
1. Paikalla makaaminen/24p., 2. Seuraaminen taluttimetta/18p., 3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/0p., 4.
Luoksetulo/24p., 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/10p., 6. Noutaminen/12p., 7. Kauko-ohjaus/0p., 8.
Estehyppy/0p., 9. Kokonaisvaikutus/7p.
22.11.2009 PORI Noormarkku, Ilkka Sten
TOKO AVO-3, 130p
6.12.2009 TAMPERE ryhmä, Raija Tammelin
VAL EH-1
Maskuliininen, lähes neliömäinen, hyvä pään kiila, ei paras etupurenta, hyvä kaula, jäntevä selkä, hieman alas
kiinnittynyt häntä, sopiva rintakehä ja luusto, niukat etukulmaukset, hyvät takana, saisi liikkua pidemmällä askeleella
varsinkin takaa ja jäntevämmin edestä, hyvä karva, ryhdikäs olemus.

FI MVA

u CABALLUS VAGABOND
FIN27280/04A s. 23.3.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. Caballus Quando kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om. Erja
Kuusela, Tuusula
25.1.2009 HELSINKI, Harri Laisi
TOKO AVO-1, 176p, 4/14
1. Paikalla makaaminen/30p., 2. Seuraaminen taluttimetta/17p., 3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/20p., 4.
Luoksetulo/18p., 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/19p., 6. Noutaminen/19p., 7. Kauko-ohjaus/24p., 8.
Estehyppy/20p., 9. Kokonaisvaikutus/9p.
7.3.2009 TURKU, Ilkka Sten
TOKO VOI-0, 159p
1. Paikalla makaaminen/36p., 2. Seuraaminen taluttimetta/32p., 3. Istuminen seuraamisen yhteydessä/27p., 4.
Luoksetulo/24p., 5. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/32p., 6. Noutaminen esteen yli
hypäten/0p., 7. Metalliesineen noutaminen/0p., 8. Tunnistusnouto/0p., 9. Kauko-ohjaus/0p. 10. Kokonaisvaikutus/8p.
22.3.2009 HELSINKI, Hannele Pörsti
TOKO VOI-3, 202p
1. Paikalla makaaminen/40p., 2. Seuraaminen taluttimetta/34p., 3. Istuminen seuraamisen yhteydessä/24p., 4.
Luoksetulo/20p., 5. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/24p., 6. Noutaminen esteen yli
hypäten/0p., 7. Metalliesineen noutaminen/20p., 8. Tunnistusnouto/0p., 9. Kauko-ohjaus/32p. 10.
Kokonaisvaikutus/8p.
19.4.2009 SIPOO, Ritva Raita
KÄY ERI-1 PU1 SERT ROP RYP-4
Normaalit kivekset. Erinomaista tyyppiä oleva 5v uros, erinomainen ilme ja pää, hyvä ylälinja, normaalit kulmaukset
ja liikkuu hyvin, erinomainen turkki, esitetään erinomaisessa kunnossa.
25.4.2009 LIETO, Tuija Sere
TOKO VOI-3, 198,5
1./38p., 2./30p., 3./25,5p., 4./32p., 5./0p., 6./0p., 7./18p., 8./20p., 9./20p., 10./7p.
4.7.2009 TUUSULA KR, John Thirlwell, Iso-Britannia
KÄY ERI-1
Pleasing type, nice head, ok neck and shoulder deep well ribbed body, would just prefer a little more length for
balance, moved ok, coat could be tighter.
6.9.2009 VANTAA KR, Anca Giura, Romania
KÄY ERI-1 PU3 VASERT
Very elegant representative of the breed, elegant in appearance and in movement, well proportioned, full of substance,
compact body, typical paws, very good angulation.
12.9.2009 PORVOO KR, Knut-Sigurd Wilberg, Norja
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POIS
20.9.2009 HYVINKÄÄ ryhmä, Elena Ruskovaara
KÄY ERI-1 PU1 ROP SERT FI MVA
Tyypiltään erinomainen, sopivaluustoinen uros, jolla hyvin kaunis miellyttävä pää, lempeä ilme, tarpeeksi kaulaa,
tilava runko, sopivat takakulamukset, hyvä leveys edessä mutta olkavarsi voisi olla viistompikin, hyvä häntä, tasainen,
kihara karvapeite, etuaskel on hieman huolimaton, terve taka-askel ja sopiva askellus, miellyttävä tasapainoinen
kokonaisuus.

FI MVA SEV-05-06 TK1

n CABALLUS WATERPROOF
FIN21069/05B s. 25.2.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Quando kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om. Kati Heiskanen,
Nurmijärvi
18.4.2009 HELSINKI, Riitta Räsänen
TOKO AVO-3, 117p
1. Paikalla makaaminen/27p., 2. Seuraaminen taluttimetta/16p., 3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/17p., 4.
Luoksetulo/15p., 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/18p., 6. Noutaminen/16p., 7. Kauko-ohjaus/0p., 8.
Estehyppy/0p., 9. Kokonaisvaikutus/8p.
19.4.2009 VANTAA Petikko, Reima Ronkainen
NOWT AVO-0
31.5.2009 HATTULA, Harri Sivén
NOME ALO-0
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: aloittaa haun melko hyvin, mutta ottaa alueelta fasaanin, jonka jättää maastoon
eikä suostu sitä sieltä tuomaan. 2. Ohjattavuus: etenee osoitettuun suuntaan. 3. Paikallistamiskyky: noutaa molemmat
markkeeraukset suoraviivaisesti. 4. Riistan/dummyn käsittely: muutoin hyvää, mutta jättää löytämänsä fasaanin
maastoon. 7. Yleisvaikutelma: hyvin markkeerauksilla ja linjalähetystehtävällä kokeen aloittanut koira, joka kuitenkin
piilottaa fasaanin maastoon ja koe keskeytyy. Tuomari keskeytti kokeen.
13.9.2009 VALKEAKOSKI Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME ALO-1, Kiharamestaruuden paras ALO-ohjaaja
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: kattaa aluetta hyvin, hyvä into ja vauhti, hakee 5/6. 2. Ohjattavuus: selvittää
tehtävän ohjattuna. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hyvä muistikuva heitoista, selvittää tehtävän itsenäisesti. 4.
Riistan/dummyn käsittely: haluaa omistaa riistoja, pyrkii luovutusvaiheessa niiden perään, melko tuhdit otteet, ei riko.
5. Jäljestämiskyky: nopea jäljestys ja kanin nouto. 7. Yleisvaikutelma: sopivasti itsenäinen koira, hyvin ohjaajan
hallinnassa, selvittää kokeen tehtävät hyvällä teholla
11.10.2009 KEMIÖ Mjösund, Antti Nurmi
NOME AVO-0
2. Ohjattavuus: ei ole riittävästi ohjattaviassa. 3. Paikallistamiskyky: hakee vain ensin heitetyn, mutta unohtaa toisen.
4. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen ja pysyy paikallaan. 5. Riistan käsittely: hyvä nouto-ote, muta voisi luovuttaa
paremmin. 6. Vesityöskentely: riittävä vesityöskentelyhalu. 7. Yleisvaikutelma: rauhallisesti käyttäytynyt koira, joka
tänään epäonnistuu markkeeraus- ja ohjaustehtävissä. Kokeen keskeytti tuomari.
18.10.2009 HAUHO, Pekka Uusimäki
NOWT AVO-3, 50p
20.10.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.

C.I.E NO MVA SE(N) MVA

u CABALLUS XEON
FIN24703/05B s. 23.3.2005 i. Caballus Pinocchio e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om. Heli Raunio,
Virolahti
24.1.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
11.-13.4.2009 LAPPEENRANTA KV, Agnes Ganami Kertes, Israel
VAL ERI-1 PU1 CACIB ROP RYP-4
Normaalit kivekset. Champion quality dog, well balanced head and body, good angulations, well set tail, excellent
curly coat, show movement in side but a little close behind.
18.4.2009 HIRVENSALMI ryhmä, Hannele Jokisilta
VAL ERI-1 PU1 ROP
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Normaalit kivekset. Erinomainen voimakas urosmainen kokonaisuus, hyvä maskuliininen pää, kaunis kaula, hyvä
selkälinja, riittävät etukulmaukset, hyvät takana, sopiva luusto, erinomainen voimakas runko, hyvä kihara karva,
tyypillinen luonne, liikkuu hieman leveästi edestä, muuten hyvin.
25.4.2009 LAHTI KV, Arja Koskelo
VAL ERI-1 PU1 CACIB ROP RYP-4
Normaalit kivekset. Erinom. tyyppi, kaunis pää, upea ylälinja, hyvät kulmaukset, hieno karva, purenta ei aivan
täydellinen saksi, astuu hieman sisään edestä, erinom. sivu- ja takaliikkeet, hyvin näyttävä kokonaisuus.
16.5.2009 KUUSANKOSKI, Joni Höijer
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallinen. Hyv. 2. Uimahalu: menee veteen, suorittaa tehtävän. Hyv. 3. Hakuinto:
koiraa ei saada tänään aloittamaan hakutyötä, jonka vuoksi tuomari keskeyttää kokeen. Hyl. 4. Noutohalu: lokeilla
riittävä. Hyl. 5. Nouto-ote: lokeilla pinnallinen. Hyl. 6. Palauttaminen: palauttaa lokit rantaveteen. Hyl. 7. Reagointi
laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 9. Yhteistyö: voisi olla tehokkaampaa. Hyl. 10. Yleisvaikutelma: koira suorittaa
vesityön, mutta ei ole riittävän motivoitunut aloittamaan hakutyötä, jonka vuoksi tuomari keskeyttää kokeen. Hyl.
17.5.2009 HAMINA KR, Roberto Schill, Romania
POISSA
13.6.2009 KOTKA KV, Anthony Kelly, Irlanti
VAL ERI-1 PU1 ROP CACIB
Normaalit kivekset. Head & foreface: very good. Good depth of chest. F??ll?: very good. Excellent shoulder
placement. Topline very good. Good depth of body, hindleg very good. overall confirmation very good. Movement
sound. I'd like more drive. Temperament very good.
4.7.2009 TUUSULA KR, John Thirlwell, Iso-Britannia
VAL ERI-1 PU1 ROP
Normaalit kivekset. Excellent type, good head, pleasing neck and shoulder, deep balanced body with good angulation,
lovely bone, excellent coat, moved ok. Just lacked drive.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
VAL ERI-3
Normaalit kivekset. Beautiful dog, lovely head and eye, beautiful neck and shoulders, nice body and topline, good
hindquarters, could give a little more on the move, beautiful coat.
23.8.2009 HEINOLA KR, Marjo Jaakkola
VAL ERI-1 PU1 ROP
Kauttaaltaan tasapainoinen, vahva, selvästi urosmainen pää, vahva kaula, hyvä ylälinja, hyvät mittasuhteet,
tasapainoisesti kulm. hyvä luusto, erinom. runko, liikkuu hyvällä askeleella, erinom. luonne, hyvä turkki.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
VAL ERI-1 PU2
4 år gammal, som har tendens till sin titel, god hals och ben, stark rygg, kroppssnyggiga linjer, prima päls, rör sig bra,
välvinklad.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
VAL ERI-1 PU2
Mask. hane av utm. typ, bra aristokratisk utstrålning, bra uttr. ösnkar en tanke ädlare skalle, bra hals o. front, utm.
kropp o. benstomme, bra vinklar bak, ngt brant i sitt kors, rör sig bra fr. sidan, inåttåad fram, bra päls som kunde ha
ngt högre finish.
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
VAL ERI-1 PU1 ROP RYP-4
Normaalit kivekset. Hyvin kaunis uros, hyvän mallinen pää, kaunis ilme, hyvä kaula, joka voisi olla aavist. kuivempi,
eritt. hyvä runko ja luusto, riittävät kulmaukset, erinom. karva, liikkuu sivusta hyvin, aavist. ahtaasti takaa, miellytt.
käytös.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif Herman Wilberg, Norja
VAL EH-3
Good size, of the heavy side, good head and expression, good neck, a little steep croup, good angulations, good bone
and feet, moves wide in front and narrow behind, should have more powerfull movement sideways.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
VAL ERI-3
Erinom. tyyppiä oleva uros, jolla hyvä voimakas pää, heiman pystyt lavat, erinom. eturinta ja runko, riittävät
takakulmaukset, erinom. raajaluusto, erinom. karva, tasapainoiset liikkeet, esitetään hyvin.
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u CABALLUS YAHOO
FIN41921/06B s. 22.7.2006 i. Caballus Fair Dinkum e. Juhellus Key To Caballus kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om.
Nina Talola, Tampere
27.-28.6.2009 HÄMEENLINNA KR, Markku Santamäki
AVO H
Normaalit kivekset. Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvin rakentunut, vahva urosmainen pää, purennan tulisi olla
parempi, vahva luusto ja runko, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, hyvät sivuliikkeet mutta liikkuu ahtaasti takaa,
käyttäytyy luottavaisesti.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
AVO EH-3
Normaalit kivekset. Nicely shaped dog, well made head, a little more lenght in muzzle, enough neck, good shoulders,
a bit straight in upperarm, good body but a little weak in his back, enough angulations in hindquarters, very good
bone, tight feet, would like more drive and animation when he moves, in lovely coat.
6.12.2009 TAMPERE ryhmä, Raija Tammelin
POIS

n CABALLUS YO-YO AT EMRIS
FIN41927/06A s. 22.7.2006 i. Caballus Fair Dinkum e. Juhellus Key To Caballus kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
3.3.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
AVO H
Hyvän tyyppinen narttu, jolla saisi olla riittävämpi pää, voimakas otsapenger, hyvä kaulan pituus, sopusuht. runko,
hieman luisu lantio, hyvin kulmautunut takaa, hyvä karva, saisi liikkua vieläkin tarmokkaammin, hieman ahtaat
takaliikkeet, kokoa saisi olla enemmän, miell. käytös.

u CABALLUS YUCCA
FIN41923/06A s. 22.7.2006 i. Caballus Fair Dinkum e. Juhellus Key To Caballus kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
24.5.2009 RAUMA KR, Harri Lehkonen
AVO ERI-1 PU2 VASERT
Normaalit kivekset. Kookas, erittäin vahvarunkoinen uros, vahva pää, hyvät kulmaukset raajoissa, runko voisi olla
tiiviimmässä kunnossa, hyvälaatuinen turkki, terveet liikkeet.
27.-28.6.2009 HÄMEENLINNA KR, Markku Santamäki
AVO EH-1
Kookas, oikeat rungon mittasuhteet, kohtalaisen hyvä pää, kallon ylälinja voisi olla tasaisempi ja litteämpi, alaleuka
kaksi etuhammasta lievästi pois purennasta, pitkä kaula, hyvä luusto, tasapainoisesti ja kohtalaisen hyvin
kulmautuneet raajat, turkki ei nyt paras mahdollinen, käyttäytyy ryhdikkäästi ja luottavaisesti.
8.8.2009 TURKU KR, Cristian Vantu, Romania
AVO ERI-2 PU2 VASERT
Quite strong male, good type, strong bones, good topline, medium angulations, should have stronger front feets,
moves well needs more ring training good coat.
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
AVO ERI-1 PU3 VASERT
Normaalit kivekset. Kaunis uros, hyvä pää, erinom. kaula. sopusuht. runko, selkä voisi olla jäntevämpi, hyvät raajat,
hieman voimakas otsa, hyvä karva, hyvät liikkeet, voisi esiintyä vieläkin reippaammin, miellyttävä luonne.

n CABALLUS YUHELLUS
FIN41928/06C s. 22.7.2006 i. Caballus Fair Dinkum e. Juhellus Key To Caballus kasv. Tiina Illukka, Piikkiö om.
Päivi Erkko-Koskinen, Kempele & Marianne Ahonen, Tampere
15.3.2009 TAMPERE KV, Ann Ingram, Irlanti
AVO ERI-1 PN3 CACIB
Female bitch of excellent type, well balanced head with dark eyes, ears are little heavy, good neck & shoulder, good
body & topline, good hindquarters, could go more drive on the move, good coat.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
AVO EH-1
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Lovely bitch, strongly build, well shaped head, nice eye, lovely neck and shoulders, good depth in body, lovely
hindquarters, very nice bone, loosing a topline a bit when moving, lovely coat.

JV-07

u CABALLUS ZIMZALABIM
FIN41928/06B s. 22.7.2006 i. Summerwind's Charles Dickens e. Racycurls Fram Til Caballus kasv. Tiina Illukka,
Piikkiö om. Tiina Illukka, Piikkiö
27.1.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
6.6.2009 YLÄNE, Särkijärvi, Jyry Tuominen
NOME ALO-0
1. Haku: koira saisi olla kiinnostuneempi työstään. 2. Ohjattavuus: koira etenee ohjattuun suuntaan, mutta ei löydä
riistaa, yrityksistä huolimatta riistaa ei saada talteen, koira saisi totella ohjaajaansa paremmin. 3. Paikallistamiskyky:
maalla koira keskittyy tehtävään hyvin ja noutaa linnun, vesimarkkeerauksessa koira muistaa molemmat heitot ja
selvittää tehtävän riittävän itsenäisesti. 4. Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja kiinnostunut. 5. Riistan käsittely:
koiralla on levoton suu ja sen koe keskeytyy riistan käsittelyvirheeseen. 6. Vesityöskentely: työskentelee mielellään
vedessä. 8. Yleisvaikutelma: hyvän markkeeraustyön tehnyt koira, joka saisi kuunnella ohjaajaansa paremmin ja voisi
olla itsenäisessä työssä itsenäisempi, puutteellinen riistan käsittely pudottaa palkinnoilta. Kokeen keskeytti tuomari.
27.-28.6.2009 HÄMEENLINNA KR, Markku Santamäki
POISSA
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
KÄY ERI-2
Normaalit kivekset. Lovely shaped dog, nice head and eye, lovely neck and shoulders, nice body and topline, lovely
hindquarters, nice bone and feet, happy mover/ bit close behind, shown in beautiful coat.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
KÄY ERI-1 VASERT
2 år gammal, utmärkt typ och helhet, trevligt huvud och utryckt, lång hals, välvinklad, god benstomme, stark
överlinje, rör sig väl, prima päls, välvisad.

CIMRAMIN KENNEL
om. Paula Sarkkinen, Oulu
11.1.2009 KAJAANI KV, Paula Heikkinen-Lehkonen
EI ESITETTY
25.4.2009 TERVOLA, Tiina Illukka
KAS26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
KAS-4
Nrot: 17, 26, 38, 39. Nice group of curlies, showing the typical breed characteristics, easy to see who are males and
who are females, one thing breeder should look out for is close moves, otherwise a very nice group.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
KAS-2 KP
Nrot: 5962, 5970, 5978, 5979. Ryhmä koostuu 2:sta eri yhdistelmästä, ryhmästä esitettävillä koirilla on oikea
vahvuusaste ja oikeat mittasuhteet, rodunomaiset päät, hyvät karvat, jatkossa tulee kiinnittää huomiota oikeaasentoisiin lapoihin, hyvä ryhmä. Onnittelut.

C.I.E

u CIMRAMIN CAPRICIOUS
FIN24138/04A s. 6.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula Sarkkinen, Oulu om. Paula
Sarkkinen, Oulu
11.1.2009 KAJAANI KV, Paula Heikkinen-Lehkonen
POIS
25.4.2009 TERVOLA, Tiina Illukka
AVO ERI-1 PU2 VASERT
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Normaalit kivekset. Kauniit linjat, toivoisin kokoon nähden voimakkaamman luuston, kaunis pää, joskin hieman
heikko alaleuka, hyvä kaula ja ylälinja, tasapainoiset kulmaukset, hyvä rinnansyvyys, saisi liikkua voimakkaammalla
taka-askeleella, karva ei parhaimmillaan.
2.5.2009 KALAJOKI ryhmä, Markku Santamäki
AVO ERI-1 PU2 SERT
Normaalit kivekset. Rungon mittasuhteiltaan oikein rakentunut, kookas hyvä pää, erinom. ylälinja, pitkä kaula, riittävä
rinnansyvyys, hyvä luusto, riitävästi kulmautunneet raajat, turkki ei nyt parhaassa kunnossaan, käyttäytyy ja liikkuu
hyvin.
9.5.2009 LAPUA ryhmä, Leila Kärkäs
POISSA
7.5.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
16.5.2009 KEMIJÄRVI, Jorma Kerkkä ja Jari Keinänen
LUONNETESTI 181p.
1. Toimintakyky: Hyvä (+30p). 2. Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (+1p). 3. Puolustushalu:
Pieni +1 (1p). 4. Taisteluhalu: Riirrämätön -2 (-20p). 5. Hermorakenne: Tasapainoinen +2 (+70p). 6. Temperamentti:
Kohtuullisen vilkas +2 (+30p). 7. Kovuus: Kohtuullisen kova +3(+24p). 8. Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen,
luoksepäästävä, avoin +3 (45p). Laukauspelottomuus: Laukausvarma+++.
31.5.2009 YLIKIIMINKI, Vesa Turunen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu hyvin vieraisiin koiriin ja ihmisiin. Hyv. 2. Uimahalu: tarvitsee muutamia
kehotuksia mennäkseen uimaan, suorittaa tehtävät. Hyv. 3. Hakuinto: aloittaa haun hyvin ja löytää hyvin riistoja. Hyv.
4. Noutohalu: ottaa riistat oma-aloitteisesti, mutta rikkoo kolmannen variksen ja koe keskeytetään. Hyl. 5. Nouto-ote:
lokeilla hyvä, variksilla pallottelee ja rikkoo variksen. Hyl. 6. Palauttaminen: palauttaa suoraan ohjaajalle. Hyv. 7.
Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvässä yhteistyössä ohjaajan kanssa. Hyv.
10. Yleisvaikutelma: hyvin kokeen aloittanut koira, joka kuitenkin rikkoo haussa kolmannen variksen ja koe
keskeytetään. Hyl.
5.6.2009 ROVANIEMI, Markku Bräyschy
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: normaali. Hyv. 2. Uimahalu: vaatii kehotuksia veteenmenossa, tehtävä saadaan
suoritettua. Hyv. 4. Noutohalu: epäröi talteenotossa. Hyv. 5. Nouto-ote: murskaa hakualueelta löytämänsä riistan. Hyl.
6. Palauttaminen: ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 9. Yhteistyö: riittävä.
Hyv. 10. Yleisvaikutelma: koiran suoritus hylätään riistan murskaamisen vuoksi. Hyl.
27.6.2009 PALTAMO, Vesa Turunen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myönteisesti vieraisiin koiriin ja ihmisiin. Hyv. 2. Uimahalu: suorittaa
tehtävän. Hyv. 3. Hakuinto: aloittaa haun hyvällä innolla ja löytää hyvin riistaa. Hyv. 4. Noutohalu: ottaa omaaloitteisesti linnut, mutta rikkoo kolmannen variksen. Hyl. 5. Nouto-ote: hyvät pehmeät otteet kunnes rikkoo variksen.
Hyl. 6. Palauttaminen: ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 9. Yhteistyö:
riittävässä yhteistyössä ohjaajan kanssa. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: hyvin kokeen aloittanut koira, joka kuitenkin
rikkoo hakualueen kolmannen riistan ja tuomari keskeyttää kokeen. Hyl.
7.7.2009 lonkkanivellausunto B/B
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
AVO EH-2
Normaalit kivekset. Nicely shaped dog, lovely head, good neck and shoulder, would like more layback upperarm,
good body and topline, enough angulations in hindquarters, good bone, would like more drive and enthusiasms when
he moves, good coat but not in full today.

C.I.B FI & NO & POHJ MVA SE(N) MVA TK1

u CIMRAMIN CHOKO
FIN24141/04A s. 6.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula Sarkkinen, Oulu om. Anu
Ollila & N.N., Oulunsalo
11.1.2009 KAJAANI KV, Paula Heikkinen-Lehkonen
POIS
2.5.2009 KALAJOKI ryhmä, Markku Santamäki
VAL ERI-1 PU1 ROP

30

Normaalit kivekset. Erinom. mittasuhtet ja linjat, hyvä pää, vahva luusto ja hyvin kulmautuneet raajat, hyvä runko,
reippaat liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti ja jopa aavistuksen mielistelevästi.
21.5.2009 ROVANIEMI, Hannele Jokisilta
VAL ERI-1 PU1 ROP
Erinom. hyvänkokoinen uros, hyvä pää, kaula ja selkälinja, sopusuht. kulm. edestä ja takaa, hyvä luusto, voimakas
runko, hyvä karva, erinom. luonne, liikkuu eritt. hyvin.
31.5.2009 YLIKIIMINKI, Vesa Hietikko
NOME ALO-3
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: hyvää tehokasta hakutyötä tehnyt koira. 2. Ohjattavuus: koira ei ole ohjattavissa ja
riista jää löytymättä. 3. Paikallistamiskyky: näkee molemmat heitot hyvin, empii veteenmenoa ensimmäisen noudon
yhteydessä, toisen noudossa myös pientä haparointia. 4. Riistan käsittely: hyvät otteet, palauttaa mielellään ohjaajalle.
6. Muut ominaisuudet: hyvässä yhteistyössä ohjaajan kanssa. 7. Yleisvaikutelma: hyvää hakutyötä tehnyt
työskentelynhaluinen koira, jonka palkintosijaan vaikuttavat epäonnistunut ohjaustehtävä sekä puutteet
paikallistamistehtävässä.
5.7.5009 TORNIO, Erkko Salo
NOME ALO-3
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: laajaa työskentelyä tekevä koira, noutaa verrattain nopeasti kolme lintua, sitten
laajentaa vielä hakua ja tuo vielä variksen. 2. Ohjattavuus: maaohjaus: noutaa kanina uudelleen lähetettäessä,
vesiohjaus: lähetetään uudelleen, noutaa suurpiirteisesti linnun. 3. Paikallistamiskyky: havaitsee molemmat
pudotukset, noutaa ensimmäisen ja toisen uudelleen lähetettäessä. 4. Riistan käsittely: on varmaa ja ongelmatonta. 5.
Jäljestämiskyky: ei pääse jäljelle. 6. Muut ominaisuudet: rauhallinen ammuttaessa. 7. Yleisvaikutelma: hyvän kuvan
itsestään jättänyt koira, vaatii tehtäviinsä uudelleen lähetyksiä, myös haku hiipuu loppua kohden.
24.7.2009 VIRRAT, Salme Mujunen
TOKO AVO-0, 77p
1. Paikalla makaaminen/22½p., 2. Seuraaminen taluttimetta/0p., 3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/0p., 4.
Luoksetulo/15p., 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/13p., 6. Noutaminen/19p., 7. Kauko-ohjaus/0p., 8.
Estehyppy/0p., 9. Kokonaisvaikutus/7½p.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
VAL ERI-4
Normaalit kivekset. Powerful dog, well made, gives a lovely picture standing, masculine head, good neck and
shoulders, well developed forechest, nice body, a bit soft in topline, lovely hindquarters, well let down hocks, good
mover, in lovely coat.
13.9.2009 VALKEAKOSKI Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME AL0-0
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: noutaa hausta yhden variksen, toista osuutta ei kokeilla. 2. Ohjattavuus: lähetetään
kolmesti, aina koira karkaa kaislikkoon, tuomari keskeyttää. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hakee viimeksi
heitetyn, unohtaa ensimmäisen, jonka noutoon tarvitsee hakua. 4. Riistan käsittely: ei ongelmia, tuomiltaan riistoilla.
6. Muut ominaisuudet: melko tottelematon tässä kokeessa. 7. Yleisvaikutelma: riistaintoinen, erittäin itsenäinen koira,
joka haluaa päättää miten tehtäviä tehdään, ei palkita tänään. Kokeen keskeytti tuomari.
15.8.2009 ROVANIEMI ryhmä, Markku Santamäki
VAL ERI-1 PU1 ROP
Normaalit kivekset. Kookas vahvarakenteinen, erinomainen niskalinja, hyvä luusto, voimakkaasti kulm. takaraajat,
hyvät olkavarret, käyttäytyy ja liikkuu hyvin, hyvä turkki.
16.8.2009 JOENSUU KV, Elena Ruskovaara
VAL ERI1 PU1 ROP
Tyylikäs, linjakas, hyvin maskuliininen, komea uros, jolla tarpeeksi kiinteä ylälinja, jolla erinom. uroksen pää,
kauniisti kaartuva kaula, joskin lapa saisi olla viistompi, hyvä eturinta ja lapa, oikea tapa liikkua, hyvin miellyttävä
kauttaaltaan, erinom. esiintyminen.

BH

u CIMRAMIN CITRON
FIN24139/04C K0 s. 6.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula Sarkkinen, Oulu
2.5.2009 KALAJOKI ryhmä, Markku Santamäki
AVO EH-3
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Normaalit kivekset. Mittasuhteiltaan oikea, hyvä ylälinja, tummat silmät, riittävä luusto ja runko, polvikulmaus saisi
olla voimakkaampi, voisi olla liikkeessä ryhdikkäämpi, käyttäytyy luottavaisesti.

C.I.B FI & NO & POHJ MVA SE(N) MVA TK2

n CIMRAMIN CRANBERRY
FIN24146/04B s. 6.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula Sarkkinen, Oulu om. Paula
Sarkkinen, Oulu
11.1.2009 KAJAANI KV, Paula Heikkinen-Lehkonen
POIS
11.7.2009 RANTSILA, Roger Westerman
NOWT AVO-0
12.7.2009 RANTSILA, Roger Westerman
NOWT AVO-0
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
VAL ERI-1
Beautiful bitch, feminine head, lovely eye, beautiful nack and shoulders, nice body, nice hindquarters, good bone,
moves very well, in lovely, wet coat.

n CIMRAMIN DECORA
FIN20277/06A K0 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu
6.1.2009 ILOMANTSI ryhmä, Hannele Jokisilta
KÄY EH-1
Hyvänkokoinen, hyvä pää, hyvä kaula, riittävät etukulmaukset, eturinta saisi olla selvempi, keskivahva luusto, hyvä
runko, sopivat takakulmaukset, reidet voisivat olla voimakkaammat, tänään esiintyy puolittain nakuna, josta johtuen
myös karvan kiharuus osittain puuttuu kokonaan, hyvä luonne, liikkuu hyvin.
2.5.2009 TOHMAJÄRVI ryhmä, Soile Bister
KÄY T
Hyvärunkoinen, hyväluustoinen feminiinen narttu, jolla aivan liian harva karva, kaunis pää, niukat kulmaukset edessä
& takana, selässä pehmeyttä, voisi liikkua takaraajoiltaan tehokkaammin, hyvä luusto, karva määrää palkinnon.
13.6.2009 LIPERI Roukalahti, Markku Bräyschy
NOME ALO-0
4. Riistan käsittely: hakutyön yhteydessä koira kieltäytyy riistasta. 7. Yleisvaikutelma: koe keskeytetään koiran
kieltäydyttyä hakualueen riistasta.
29.8.2009 NILSIÄ, Reima Ronkainen
NOWT ALO-0, 34p
30.8.2009 NILSIÄ, Reima Ronkainen
NOWT ALO-0, 25p
5.9.2009 LIPERI Kaatamo, Ari-Pekka Fontell
NOME ALO-0
Koe suoritettiin riistoilla. 3. Paikallistamiskyky: 1.markkeeraus: näkee heiton ja noutaa nopeasti, 2.markkeeraus:
näkee molemmat heitot, mutta ei suostu noutamaan. 4. Riistan käsittely: hyvä riistankäsittely. 6. Muut ominaisuudet:
RL: tarkkaavainen. 7. Yleisvaikutelma: markkeeraustehtävässä koira ei suostu hakemaan lokkia vedestä. Kokeen
keskeytti tuomari.
6.9.2009 LIPERI Kaatamo, Jyry Tuominen
NOME ALO-0
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: työskentely tehokas, sitten koiran teho alkaa laskea, löytää 4/5 riistaa. 3.
Paikallistamiskyky: koira näkee hyvin molemmat riistat, mutta koe keskeytyy riistan käsittelyvirheeseen. 4.
Riistankäsittely: markkeeraustehtävässä koira rikkoo lokin. 7. Yleisvaikutelma: hiukan ailahtavalla tavalla
työskentelevä koira, jonka koe keskeytyy riitan käsittelyvirheeseen.
13.9.2009 VALKEAKOSKI Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME ALOKoe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: hakee hausta yhden variksen, toista osuutta ei kokeilla. 2. Ohjattavuus: ei kokeilla.
3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, ei suostu noutamaan, ohjaaja keskeyttää. 4. Riistan/dummyn käsittely: ei
ongelmia tuomallaan variksella. 7. Yleisvaikutelma: innokkaan tuntuinen koira, ei suostu tänään vesityöhön.
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RU MVA

u CIMRAMIN DESIBELI
FIN20278/06 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu
11.-13.4.2009 LAPPEENRANTA KV, Agnes Ganami, Israel
VAL ERI-1 PN1 VSP SERT CACIB
Good type, excellent head, well proportion body, good forechest, slightly cowhocked, exc. liver color coat, good
movement but close behind and front.

u CIMRAMIN DIESEL
FIN20274/06C K0 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu
7.3.2009 VALKEALA, Leila Kärkäs
AVO ERI-1 PU1 VSP
Normaalit kivekset. 3-vuotias, jolla hyvä vahva pää, miellyttävä ilme, hieman kevyt alaleuka, hyvä kaula ja ylälinja,
hieman luisu lantio, hyvä rakenne ja luusto, hyvä rintakehä, liikkuu hyvin, hyvä karvanlaatu ja miellyttävä rauhallinen
käytös.
25.4.2009 LAHTI KV, Arja Koskelo
POIS
16.5.2009 KEMIJÄRVI, Jorma Kerkkä ja Jari Keinänen
LUONNETESTI 223p.
1. Toimintakyky: Hyvä (+30p). 2. Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (+1p). 3. Puolustushalu:
Kohtuullinen, hillitty +3 (3p). 4. Taisteluhalu: Kohtuullinen +2 (+20p). 5. Hermorakenne: Tasapainoinen +2 (+70p).
6. Temperamentti: Kohtuullisen vilkas +2 (+30p). 7. Kovuus: Kohtuullisen kova +3(+24p). 8. Luoksepäästävyys:
Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45p). Laukauspelottomuus: Laukausvarma+++.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
AVO ERI-1
Erinom. tyyppiä oleva uros, jolla kauniit ääriviivat, erinom. ylälinja, syvä rintakehä, erinom. runko, vahva raajaluusto,
liikkuu erinom. askelpituudella, esitetään erinomaisesti.

C.I.B FI & NO & POHJ MVA SE(N) MVA

n CIMRAMIN DILEMMA
FIN20280/06D s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu
11.1.2009 KAJAANI KV, Paula Heikkinen-Lehkonen
KÄY H
Kevyt kokonaisuus, hyvät mittasuhteet mutta saisi kauttaaltaan olla voimakkaampi, pää saisi olla pitempi ja
voimakkaampi, varssinkin alaleuka, pitkä kaula, hyvä lapakulmaus, tarpeeksi syvä rintakehä, selkä saisi olla
kiinteämpi ja jäntevämpi, laskeva lantio, takaosan tulisi olla voimakkaampi, karva on kyllä tiheää ja peittävää mutta
pehmeää, esiintyy kovin vaisusti.
16.5.2009 KEMIJÄRVI, Jorma Kerkkä ja Jari Keinänen
LUONNETESTI 125p
1. Toimintakyky: Kohtuullinen +1 (15p). 2. Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (+1p). 3.
Puolustushalu: Pieni +1 (+1p). 4. Taisteluhalu: Pieni -1 (-10p). 5. Hermorakenne: Hieman rauhaton +1 (+35p). 6.
Temperamentti: Kohtuullisen vilkas +2 (30p). 7. Kovuus: Hieman pehmeä +1 (+8p). 8. Luoksepäästävyys:
Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45p). Laukauspelottomuus: Laukauskokematon++.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
VAL ERI-4
Lovely shape, could have been in harder condition, beautiful head and eye, lovely neck and shoulders, shows a nice
forechest, a bit weak in back, lovely hindquarters, moves really well from the side, very close behind, in beautiful
coat.
3.-4.10.2009 HAILUOTO, Tobina Nyman
NOME ALO-0
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: haku ei tänään käynnisty. 2. Ohjattavuus: ei selvitä ohjaustehtävää. 3.
Paikallistamiskyky: ei selvitä ensimmäistä markkeerausta. 4. Riistan käsittely: noutaa yhden riistan hyvin. 6. Muut
ominaisuudet: tänään puuttuu vesi-innokkuus ja työmotivaatio. 7. Yleisvaikutelma:tänään koira ei valitettavasti osoita
noutajalle tyypillisiä taipumuksia.
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u CIMRAMIN DOBLERONE
FIN20281/06C K0 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu
5.7.2009 ROVANIEMI, Marika Ahola
MEJÄ AVO-1, 43p
15.8.2009 ROVANIEMI ryhmä, Markku Santamäki
AVO ERI-1 PN2 VASERT
Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan oikein rakentunut, hyvä pää, erinom. niskalinja ja kaula, hyvä rintakehän muoto,
sopusuhtainen luusto, saisi liikkua takaa voimakkaammalla askeleella ja avoimemmin, käyttäytyy hyvin, turkki ei nyt
paras mahdollinen.
6.9.2009 ROVANIEMI, Jouni Simonen
MEJÄ AVO-0
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 0p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 0p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) 0p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 0p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 0p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 0p. Pisteet yhteensä: 0.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: ohjattu lähtö. Bea lähtee jäljestämään ilmavainulla reilusti sivuun ja
jonkun matkaa jäljestettyään palaa jäljelle, mutta suunta on väärä, josta tuomitaan hukka. Uuden alun jälkeen vauhti
jatkuu nopeana ja kulmasta välittämättä Bea etenee kauas aina hukkaan asti. Puhtaalta jäljeltä jäljestys jatkuu edellisen
kaltaisena laajoja lenkkejä tehden. 3. osuuden puolesta välistä aivan jäljen tuntumasta lähtee jänis, jota Bea ei huomaa,
mutta ne hajut osoittavat jäniksen olemassaolon. Ohjaajan kiellettyä Bea kuitenkin palaa jäljestämään. Bean
jäljestystarkkuus on kuitenkin tänään niin suurpiirteistä, että se tuo pian 3. hukan ja koe keskeytetään. Tänään nopea
jäljestys, josta puuttui tarkkuus.

u CIMRAMIN DUUNARI
FIN20276/06C K1 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. Springcurl Agneta kasv. Paula Sarkkinen, Oulu
31.1.2009 RAAHE ryhmä, Saija Juutilainen
AVO EH-3
Normaalit kivekset. 2,5 v. hyvärunkoinen ja -luustoinen oikealinjainen uros, jolla pitkä urosmainen pää, varsin
voimakas otsapenger, hyvä purenta, vahva kaula, ylälinja ja käpälät, kulmauksia saisi olla enemmän erityisesti takana,
hyvä karvanlaatu, kiharat saisi olla tiiviimmät, liikkuu sivusta hyvällä askelpituudella, kovin löysästi ja leikkisästi
edestakaisin.
2.5.2009 KALAJOKI ryhmä, Markku Santamäki
AVO EH-2
Normaalit kivekset. Vahvarakenteinen sukup. leimaltaan selvä, vahva urosmainen pää, oikeanmuotoinen kallo-osa,
vahva kaula, hyvä ylälinja, vahva luusto, oikea rintakehän muoto, hyvät raajojen kulmaukset, turkki ei nyt
näyttelykunnossa, reippaat liikkeet, käyttäytyy hyvin.

u CIMRAMIN ENRIQUE
FIN43989/07C s. 14.7.2007 i. Lenellie Black Kontender At Kelsmere e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu om. Kirsi Lauri, Ii
11.1.2009 KAJAANI KV, Paula Heikkinen-Lehkonen
NUO H
Normaalit kivekset. Vielä kevyt nuori uros, pää saisi olla pidempi ja maskuliinisempi, tummat silmät, pitkä kaula,
hyvä selkälinja, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä leveä takaosa, karva ei tällä hetkellä tarpeeksi kiharaista vaan myös
lyhyttä ja paikoitellen pehmeää.
28.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 3. Lähtee
mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta. 1c. KONTAKTI Käsittely: 3. Hyväksyy käsittelyn. 2a. LEIKKI 1
Leikkihalu: 3. Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä tai
etuhampailla. 2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu: 2. Tarttuu viivellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan. 3a. TAKAAAJO 1: 1. Ei aloita. 3a. TAKAA-AJO 2: 1. Ei aloita. 3b. TARTTUMINEN 1: 1. Ei kiinnostu saaliista / Ei juokse
perään. 3b. TARTTUMINEN 2: 1. Ei kiinnostu saaliista / Ei juokse perään. 4. AKTIVITEETTITASO3.
Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja. 5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus: 2. Tarkkailee
avustajaa, välillä taukoja. 5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus: 1.
Ei saavu avustajan luo. 5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu:1. Ei osoita kiinnostusta. 5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö: 1. Ei osoita
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kiinnostusta. 6a. YLLÄTYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista. 6b. YLLÄTYS
Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 6c. YLLÄTYS Uteliaisuus: 5. Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua.
6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 6e. YLLÄTYS
Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta haalariin. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois
katsettaan. 7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus: 4. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin. 7c.
ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 7d.
ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan 8a. AAVEET
Puolustus/aggressio: 2. Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä. 8b. AAVEET Tarkkaavaisuus: 5. Tarkkailee molempia
aaveita koko osion ajan. 8c. AAVEET Pelko: 1. On ohjaajan edessä tai sivulla 8d. AAVEET Uteliaisuus: 5. Menee
katsomaan ilman apua. 8e. AAVEET Kontaktinotto aaveeseen 4. Ottaa itse kontaktia avustajaan. 9a. LEIKKI 2
Leikkihalu: 3. Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee. 9b. LEIKKI 2 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä tai
etuhampailla. 10. AMPUMINEN: 1. Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön.

n CIMRAMIN ERNESTINA
FIN43993/07C K0 s. 14.7.2007 i. Lenellie Black Kontender At Kelsmere e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu om. Paula Sarkkinen, Oulu ja Kirsi Lauri, Ii
25.4.2009 TERVOLA ryhmä, Tiina Illukka
NUO ERI-1 PN1 ROP SERT
Tasapainoinen kokonaisuus, kaunis pää, hyvä kaula ja ylälinja, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä eturinta,
riitt. kulmautunut takaa, hyvä alalinja, ahtaat takaliikkeet, liikkuu hyvin sivulta ja kantaa häntäänsä hyvin.
21.5.2009 ROVANIEMI, Hannele Jokisilta
NUO ERI2 PN3 VASERT
Eritt. narttumainen hyvänkokoinen kokonaisuus, päässä oikeat linjat, hieman lyhyt kaula, riit. kulm. edestä, sopivasti
takaa, keskivahva luusto, oikeanmallinen runko, jonka kehitys vielä kesken, erinom. kihara karva, reipas luonne,
liikkuu hyvin, mutta kokonaisuus vielä löysä liikkeissä.
5.6.2009 ROVANIEMI, Markku Bräyschy
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: normaali. Hyv. 2. Uimahalu: varovainen veteenmeno, ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto:
tasaisella innolla, laajasti työskentelevä koira. Hyv. 4. Noutohalu: hyvät talteenotot, ei etene jälkeä tarkistusriistalle.
Hyl. 5. Nouto-ote: hyvät otteet. Hyv. 6. Palauttaminen: ohjaajalle käteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen:
tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: itseluottamus ei riitä tehtävän selvittämiseksi. Hyl. 9. Yhteistyö:
hyvä . Hyv. 10. Yleisvaikutelma: tasaisella innokkuudella työskentelevä koira, joka selvittää kokeen eri osat helposti,
mutta itseluottamus ei riitä jälkitehtävässä etenemään riistalle saakka. Hyl.
27.6.2009 PALTAMO, Vesa Turunen
NOU-1
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myönteisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: suorittaa
tehtävän helposti. Hyv. 3. Hakuinto: tekee eleettömän näköistä mutta tehokasta hakua. Hyv. 4. Noutohalu: ottaa linnut
oma-aloitteisesti sekä kanin. Hyv. 5. Nouto-ote: hyvät otteet linnuista ja kanista. Hyv. 6. Palauttaminen: palauttaa
ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: suorittaa
tehtävän helposti. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: suorittaa
päivän tehtävät rauhallisesti jättäen itsestään miellyttävän kuvan. Hyv.
15.8.2009 ROVANIEMI ryhmä, Markku Santamäki
AVO EH-2
Sopivankokoinen, mittasuhteiltaan oikea, hyvä ilmeikäs pää, joka voisi olla vankempi, hyvä kaula, riittävä luusto,
tasapainoisesti ja kohtalaisen hyvin kulmautuneet raajat, käyttäytyy hyvin, voisi jättää itsestään vahvemman ja
jäntevämmän vaikutelman.
13.9.2009 ROVANIEMI, Riitta Lehmuspelto ja Maarit Salla
LUONNETESTI 238p.
1. Toimintakyky: Hyvä +2(+30p). 2. Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (+1p). 3. Puolustushalu:
Pieni +3 (3p). 4. Taisteluhalu: Kohtuullinen +2 (+20p). 5. Hermorakenne: Tasapainoinen +2 (+70p). 6.
Temperamentti: Vilkas +3 (+45p). 7. Kovuus: Kohtuullisen kova +3(+24p). 8. Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen,
luoksepäästävä, avoin +3 (45p). Laukauspelottomuus: Laukausvarma+++.

n CIMRAMIN ESTEFANIA
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FIN43996/07A K0 s. 14.7.2007 i. Lenellie Black Kontender At Kelsmere e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
6.1.2009 ILOMANTSI ryhmä, Hannele Jokisilta
JUN EH-1
Erittäin narttumainen kokonaisuus, oikeanlinjainen, vielä hieman kevyt pää, hyvä kaula, riittävästi kulmutunut edestä,
eturinta saa täyttyä iän myötä, hyvä vahva luusto, hyvä rungon syvyys, mutta vielä hieman litteä, hyvät
takakulmaukset, karvapeite ei tänään kunnossa, rintakehän alaosassa suoraa karvaa, hyvä luonne, etuliikkeiden tulee
tiivistyä iän myötä, muuten liikkuu hyvin.
2.5.2009 TOHMAJÄRVI ryhmä, Soile Bister
NUO EH-1
Hyvärunkoinen, hyväluustoinen, feminiininen narttu, hyvä pää & ilme & purenta. erinom. etuosa, takaosa saisi olla
vahvempi & paremmin kulmautunut, erinom. karva, kaipaa lisää voimaa takaliikkeisiinsä, hyvä rauhallinen luonne.
16.-17.5.2009 LIPERI Kaatamo, Markku Bräyschy
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallinen, tasapainoinen. Hyv. 2. Uimahalu: vaatii hieman kehotuksia
ensimmäisessä vesinoudossa. Hyv. 3. Hakuinto: rauahllisella tyylillä hakeva koira, joka kattaa alueen hyvin. Hyv. 4.
Noutohalu: epäröi talteenotoissa. Hyv. 5. Nouto-ote: rikkoo hakualueelta löytämänsä riistan. Hyl. 6. Palauttaminen:
jättää hakualueella noudon kesken. Hyl. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky:
- . 9. Yhteistyö: riittävä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: kokeessa koira epäröi veteenmenossa, työskentelee maalla
rauhallisella tyylillä, tänään koiran suoritus hylätään riistan käsittelyongelmien takia. Hyl.
27.6.2009 PALTAMO, Vesa Turunen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myönteisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: suorittaa
tehtävän. Hyv. 3. Hakuinto: haku alkaa hyvin, mutta pian into hiipuu siinä määrin, että tuomari keskeyttää kokeen.
Hyl. 4. Noutohalu: ottaa oma-aloitteisesti linnut. Hyv. 5. Nouto-ote: hyvät otteet linnuista. Hyv. 6. Palauttaminen:
ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: -. 9.
Yhteistyö: hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: hyvin kokeen aloittanut koira, jonka
hakuinnon hiipuminen johtaa kokeen keskeyttämiseen. Hyl.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
AVO EH-2
Nicely build bitch, lovely head and eye, would like more body on her, nice hindquarters, sufficient bone, good mover,
not in a best coat today, but good quality.
1.8.2009 PUNKAHARJU ryhmä, Raija Tammelin
AVO EH-1
Feminiininen, hyvät mittasuhteet, hyvät pään mittasuhteet, miellyttävä ilme, kuono saisi olla täyteläisempi, hyvä
ylälinja, rintakehä voisi olla kaarevampi, riittävä luusto, hyvät takakulmaukset, liikkuu pitkällä tehokkaalla askeleella,
kapeat taka- etuliikkeet, tänään ei parhaassa karvassa, hyvä luonne.
15.8.2009 JOENSUU KV, Paula Heikkinen-Lehkonen
AVO H
Hieman kevyt kokonaisuus, vaikutelma korostuu, koska karva on vaihtumassa ja siksi lyhyttä ja ohutta, hyvä pään
muoto, mutta pää voisi olla isompi, pitkä kaula, hyvä lapakulmaus, hyvä rintakehän syvyys, suora selkä, riittävät
takakulmaukset, karvapeite on tällä hetkellä epätasainen, harva, kirjava, mikä häiritsee yleisvaikutelmaa, koira saisi
kokonaisuutena olla astetta voimakkaampi.
16.8.2009 JOENSUU KV, Elena Ruskovaara
AVO H
Hiukan vaisusti käyttäytyvä femin. keskivahva, joka nyt ei ollenkaan näyttelykarvassa, hiukan vaatimaton pää, kuono
saisi olla täyteläisempi, sopiva rungon malli, liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, vähän huolimattomasti edestä, askel
riittävän pitkä, rakenteeltaan perusterve koira, esitetään kauniisti.
19.-20.9.2009 KEMI - TORNIO, Vesa Turunen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myönteisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: menee veteen
hieman empien, mutta suorittaa tehtävän hyvin. Hyv. 3. Hakuinto: koira tekee hyvää, hieman pistomaista mutta
kattavaa hakua. Hyv. 4. Noutohalu: ottaa lokit oma-aloitteisesti, löytää kaikki varikset ja ottaa muutamia mietittyään
kauan aikaa. Hyv. 5. Nouto-ote: erittäin pinnalliset otteet linnuista. Hyv. 6. Palauttaminen: jättää suurimman osan
palautuksista kesken. Hyl. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: -. 9.
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Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: hyvän vesityön suorittanut koira, jonka palauttamisongelmat
hakutehtävässä johtaa kokeen keskeyttämiseen. Hyl.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
AVO EH-3
Tik av mycket god typ, trevligt huvud, bra hals, kunde ha bättre vinklar fram och bak, stark rygg, kunde önska bättre
räsning, behöver mer triv i steget, inte bästa päls.
21.11.2009 JYVÄSKYLÄ KV, Cristian Vantu, Romania
AVO ERI-1 PN3 VARACA
Guite nice shape & balance, should have bit stronger muzzle, very good rib & topline, medium angulation, moves
well, good coat.

u CIMRAMIN ESTEVEZ
FIN43992/07B s. 14.7.2007 i. Lenellie Black Kontender At Kelsmere e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
3.9.2009 IITTALA, Risto Heikkonen
NOU-1
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti toisiin ihmisiin ja toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: menee
mielellään veteen. Hyv. 3. Hakuinto: kattaa hyvin koko alueen. Hyv. 4. Noutohalu: käy ensin löytämässä hakualueen
varikset, jonka jälkeen tarttuu oma-aloitteisesti variksiin. Hyv. 5. Nouto-ote: hyvät otteet riistoista. Hyv. 6.
Palauttaminen: palauttaa ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: kiihottunut. Hyv. 8. Itseluottamus &
aloitekyky: hyvä. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvä . Hyv. 10. Yleisvaikutelma: .hyvää itsenäistä hakutyötä tekevä koira, jonka
toivoisi olevan tehokkaampi ja tarttuvan riistoihin ensimmäisellä kerralla, suorittaa kuitenkin kaikki päivän tehtävät
hyväksytysti. Hyv.
6.12.2009 TAMPERE ryhmä, Raija Tammelin
KÄY EH-2
Maskuliininen, hyvät mittasuhteet, riittävä koko, hyvä pään kiila, alaleuka voisi olla hieman voimakkaampi ja
huulipussi kuivempi, hyvä ylälinja, liikkeessä hieman korkea häntä, riittävä rungon tilavuus, riittävä luusto ja hyvät
kulmaukset, osaa liikkua hyvin mutta riemuitsee ja sotkee liikeratojansa, saa jäntevöityä edestä, karva ok.

n CIMRAMIN FARAMALLA
FIN19570/09 s. 3.2.2009 i. Miamba Barega e. Springcurl Persuasion kasv. Paula Sarkkinen, Oulu om. Paula
Sarkkinen, Oulu
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
PEN (5-7 kk) 3 KP
Lovely bitch puppy, well shaped head, nice eye, lovely neck, nice shoulders, slightly straight in upper arm, good body
for her age, still a little lose and tipping(?) a bit topline, nice hindquarters, good bone and feet, very good coat for her
age, moves well from side, little tight in behind, nice temperament.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
PEN-1 KP ROP-PEN
Fem. tilltalande tik under utv., bra huvud o. uttr., bra hals o. front, prop. kropp, ngt brant i sitt kors, bra pälsstruktur m.
hårda lockar, bra steg fr. sidan, bra temperament.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
JUN EH-1
Exc. type of bitch with a lot of potential, today rather puppish especially in movement, very nice head, good front,
well developed body, topline should be firmer, little narrow and steep croup, sufficient hind angulation, should have
stronger hindquarters.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
JUN EH-3
Erit. hyväntyyppinen, oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu, hyvä pää, hyvä kaula, syvä rintakehä, erinom. runko,
niukat takakulmaukset, koira antaa tällähetkellä takakorkean vaikutelman, erinom. karva, liikkuu lyhyellä askeleella,
esitetään hyvin.

u CIMRAMIN FAUSTOSO
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FIN19566/09 s. 3.2.2009 i. Miamba Barega e. Springcurl Persuasion kasv. Paula Sarkkinen, Oulu om. Anu Ollila,
Oulunsalo
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
PEN (5-7kk) 1 KP VSP-PEN
Normaalit kivekset. Lovely balanced puppy, beautiful shape. lovely head and eye, good neck and shoulders, great
body for age, good topline, nice quarters, moves very well from the side, little close from behind and still little lose in
elbows, lovely coat and condition.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
PEN-1 KP VSP-PEN
Maskulin hane av bra storlek, bra yttre linje. fin längd i huvudet, bra nosparti, ljusa ögon, bra hals o. front, kölformad
bröstkorg, bra ben o. tassar, brant i sitt kors, bra knä- och hasvinkel, ännu ej i rätt päls, bra temp., rör sig m. trevligt
steg fr. sidan.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
JUN EH-2
Very nice type, good size, already quite heavy, should have more refinement, excellent proportions, nice head and
expression, good neck and front, steep and narrow croup, moves close behind, good bone, exc. feet and coat, good
front reach, should have better hind reach.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
JUN EH-2
Erittäin hyväntyyppinen, tasapainoinen juniori, hyvä maskuliininen pää, hyvä kaula, erinom. eturinta, vankka runko,
erinom. raajaluusto, hieman pysty lantio, etuliikkeissä löysyyttä, hyvä karvapeite, esiintyy reippaasti.

n CIMRAMIN FERINA
FIN19571/09 s. 3.2.2009 i. Miamba Barega e. Springcurl Persuasion kasv. Paula Sarkkinen, Oulu om. Sanna Rantala,
Vantaa
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
JUN H
Rather lightly built, good type, feminine head, good expression, sufficient front angulation, steep croup, pear shaped
body, prefer stronger bone, straight pasterns and flat feet, exc. coat, moves quite well.

n CIMRAMIN FRAGARIA
FIN19572/09 s. 3.2.2009 i. Miamba Barega e. Springcurl Persuasion kasv. Paula Sarkkinen, Oulu
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
PEN (5-7kk)
Nice bitch, still quite a raw, lovely head, nice shoulders, bit straight in upper arm, tipping a little in a back, sufficient
bone for her size, coat still bit open, nice movement.

n CIMRAMIN FRANCONIA
FIN19573/09 s. 3.2.2009 i. Miamba Barega e. Springcurl Persuasion kasv. Paula Sarkkinen, Oulu om. Paula
Sarkkinen, Oulu
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
PEN (5-7kk)
Lovely bitch puppy, beautiful head, good eyes, nice neck and shoulders, good body for her age, enough bend of stifle,
good bone, lovely feet, good coat for her age, moves well when she settles, a bit lose in topline, lovely temperament.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
JUN EH-2
Erit. hyväntyyppinen, jolla on hyvä pää ja ilme, olkavarret saisivat olla viistommat, syvä rintakehä, erinom. runko,
hieman lyhyt lantio ja niukat polvikulmat, liikkuu edestä leveästi, hyvä karvapeite, esitetään hyvin.

n CIMRAMIN FRESITA
FIN19574/09 s. 3.2.2009 i. Miamba Barega e. Springcurl Persuasion kasv. Paula Sarkkinen, Oulu
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
PEN (5-7kk)
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Strong bitch, lovely shape of head, that should not became more heavier, good neck and shoulders, well developed
body for her age, bit loose in topline, good hindquarters, good bone, good coat for her age, mowes well from the side,
close from behind, lovely temperament.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
PEN 2
Fem., kraftfull o. rejäl tik som ej behöver bli högre, bra huvud o. uttr., bra hals o. front, kölformad bröstk., brant i
korset, ännu ej i rätt päls, mer rak än locking men under utv., bra temp.

u CIMRAMIN FROLICIOUS
FIN19568/09 s. 3.2.2009 i. Miamba Barega e. Springcurl Persuasion kasv. Paula Sarkkinen, Oulu
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
PEN (5-7kk) 2
Normaalit kivekset. Nice shaped puppy, beautiful head, nice dark eyes, good neck and shoulders, a bit straight in
upper arm, good body for his age, nicely balanced hindquarters, good feet, moves well when he decides to behave,
coat still a bit open, lovely temperament.

CURLICUE'S
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 om. Asta Turja,
Lapua
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
VAL ERI-3
Lovely bitch, good head, ears a flying a bit, lovely neck and shoulders, would like a better layback of upperarm, nice
body and topline, good hindquarters, nice bone, moves really well from the side, close from behind, nice coat.

u CURLICUE'S BOOGIEMAN
FFIN48437/05C K0 s. 22.9.2005 i. Curlicue's Sherlock Holms e. Curlicue's Upbeat Point kasv. Asta Turja, Lapua
18.4.2009 HAAPAVESI ryhmä, Tiina Illukka
KÄY EH-1
Normaalit kivekset. Kookas, vankkarakenteinen, pää saisi olla kiilamaisempi, kulmakaaret selvemmät, etuosa saisi
olla paremmin kulm., mutta hyvä rinnan syvyys ja eturinta, karvan tulisi kihartua paremmin, mukava luonne, hyvät
etuliikkeet.
19.4.2009 PYHÄJÄRVI ryhmä, Markku Santamäki
KÄY EH-1
Normaalit kivekset. Vahvarakenteinen sukupuolileimaltaan selvä, kallon ylälinja saisi olla suorempi sivusta katsoen,
vahva kaula, oikea niskalinja, hyvä rinnan syvyys, turkki ei nyt parhaassa kunnossaan, saisi olla tiukempi kihara
kauttaaltaan, käyttäytyy ja esitetään hyvin.
21.9.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.

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 om.
Katja Hannula, Kemijärvi
15.8.2009 ROVANIEMI ryhmä, Markku Santamäki
AVO EH-1
Normaalit kivekset. Sopivan kokoinen, vahvarenteinen, sukupuolileimaltaan selvä, vahva kallo, hyvä luusto ja runko,
tasapainoisesti kulmautuneet raajat, reippaat liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti, karva ei nyt paras mahdollinen,
avoimet kiharat.

n CURLICUE'S CHOCOLATE DREAM
FIN48045/06 s. 9.9.2006 i. Softmaple Cimramin Jorneyman e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, Lapua
25.-26.07 HELSINKI Eukanuba KR, Eeva Rautala
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AVO EH-1
Hyväntyyppinen, riittävän korkea narttu, feminiininen siro pää, jossa oikea ilme, hyvä kaula, voimakas rintakehä ja
tänään turhan tuhdissa kunnossa, riittävä luusto, hyvät takakulmat ja kintereen korkeus, melko hyvät liikkeet, karvan
tulisi olla paremmin kihartunut tänään, erinomainen luonne.

n CURLICUE'S CLEVER GIRL
FIN48048/06C s. 9.9.2006 i. Softmaple Cimramin Jorneyman e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, Lapua
6.1.2009 ILOMANTSI ryhmä, Hannele Jokisilta
AVO EH-1
Erinom tyyppi, hyvä voimakkuus, päässä hyvät linjat, mutta turhan pyöreät silmät häiritsevät, riittävä kaula, sopivat
etukulmaukset, hyvä luusto, hyvä rintakehän syvyys, mutta turhan nouseva vatsalinja tämän ikäiselle koiralle, sopivat
takakulmaukset, selkälinjan täytyisi olla tiivimpi, hyvä kiharan laatu, kaulassa pieni karvaton kohta, reipas luonne,
liikkuu leveästi edestä, takaa hieman löysästi.
21.3.2009 IMATRA ryhmä, Elena Ruskovaara
POIS
18.4.2009 SIMPELE, Raija Tammelin
AVO EH-1
Mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla oikea pään ylälinja, pää voisi olla hieman pidempi, lempeä ilme, kaunis
ylälinja, tilava runko, hieman kevyt luusto, hieman niukat kulmaukset, erinomainen karva, olisi edukseen hieman
hoikempana, takapotkua voisi olla hieman enemmän, kapeat takaliikkeet, kapea takaa, miellyttävä luonne.
2.5.2009 TOHMAJÄRVI ryhmä, Soile Bister
AVO ERI-1 PN2 VASERT
Vahva hyvärunkoinen kaunislinjainen narttu, jolle toivoisin paremmin kulmautuneen takaosan, hyvä pää & kaula,
riittävästi kulmautunut edestä, hyvä karva, liikkuu sivusta hyvin, joskin takaraajojen työntö voisi olla parempaa, hyvä
luonne.
9.5.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
20.5.2009 lonkkanivellausunto C/B
20.5.2009 kyynärnivellausunto 0/0
13.6.2009 MIKKELI ryhmä, Vera Smirnova, Viro
AVO EH-1
Eritt. hyvä tyyppi, riittävä luusto ja sopiva koko, kaunis pää, vahva selkä, leveä lanne, eritt. hyvä eturinta, syvä
rintakehä, etuasent. lavat, kulmia edestä ja takaa enemmän, hyvä turkinlaatu, lyhyt askel liikkeessä ja takakorkea.

FI MVA

n CURLICUE'S CYRIANA
FIN48046/06B s. 9.9.2006 i. Softmaple Cimramin Jorneyman e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja, Lapua
om. Paula Sarkkinen & Anu Ollila, Oulu
2.5.2009 KALAJOKI ryhmä, Markku Santamäki
KÄY ERI- 1 PN1 SERT VSP FI MVA
Kauttaaltaan tasapainoisesti rakentunut, ilmeikäs hyvä pää, hyvä ylälinja ja raajojen kulmaukset, ikä huomioiden hyvä
runko, hyvät liikkeet, käyttäytyy luottavaisesti, hyvä karvanlaatu, valioitui tänään.
9.5.2009 LAPUA ryhmä, Leila Kärkäs
POIS
16.5.2009 KEMIJÄRVI, Jorma Kerkkä ja Jari Keinänen
LUONNETESTI 240p.
1. Toimintakyky: Hyvä (+30p). 2. Terävyys: Kotuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +3 (+3p). 3.
Puolustushalu: Kohtuullinen, hillitty +3 (3p). 4. Taisteluhalu: Kohtuullinen +2 (+20p). 5. Hermorakenne:
Tasapainoinen +2 (+70p). 6. Temperamentti:Vilkas +3 (+45p). 7. Kovuus: Kohtuullisen kova +3(+24p). 8.
Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45p). Laukauspelottomuus: Laukausvarma+++.

n CURLICUE'S DOUBLE ACE
FIN50561/07C s. 23.8.2007 i. Anatnaq Benwick e. Curlicue's Amazing Spirit kasv. Asta Turja, Lapua om. Raimo
Kallio, Lahti
12.3.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
23.3.2009 lonkkanivellausunto C/B
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25.4.2009 LAHTI KV, Arja Koskelo
NUO H
Normaalit kivekset. Hyvätyyppinen, 18 kk uros, jolla hieman liian voimakas pää ja otsapenger, erinomainen luusto,
hyvät kulmaukset, hyvin lyhyet ja voimattomat liikkeet, kiharat saisivat olla tiiviimmät, aristelee liikaa ja kaipaa
itseluottamusta.
23.8.2009 HEINOLA KR, Marjo Jaakkola
AVO EH-1
Selvästi urosmainen, vahva pää, leveä kallo, hyvä kaula ja ylälinja, eturinnan tulee kehittyä, sopiva luusto ja runko,
hieman suora olkavarsi, riittävät takakulm., turkki ok, liikkuu hyvällä askeleella, hieman ahtaasti takaa.
6.12.2009 TAMPERE ryhmä, Raija Tammelin
AVO EH-1
Maskuliininen, hyvät mittasuhteet omaava vankka uros, pää voisi olla hieman meislaantuneempi ja kuono hieman
pidempi, hyvä kaula, hieman pehmeä selkä, hyvä takaosa, sopiva rintakehä, vankka luusto, hieman lyhyt olkavarsi,
takapotkua saisi olla hieman enemmän, kinnerahdas takaa, hyvä karva, reipas luonne.

n CURLICUE'S DOUBLE CHARM
FIN50568/07D s. 23.8.2007 i. Anatnaq Benwick e. Curlicue's Amazing Spirit kasv. Asta Turja, Lapua
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
JUN ERI-2 PN3 VASERT
Very stylish 18 months old, proper breed type, scissor bite, proper ribcage, nice temper., clean neck and shoulders,
correct hindquarters, could have a little more reach and drive.
6.4.2009 lonkkanivellausunto C/D
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
NUO ERI-1 PN4 VASERT
Excell. young female, her bone will be stronger, head with nice expression & proportion, but a bit small in size, a bit
big ears, exc. neck, a bit soft topline in movement, exc. angulations, movement with good balance & drive, good hair
quality.
12.7.2009 KARJAA KR, Paula Rekiranta
NUO ERI-1 PN1 VSP SERT
Erittiäin hyväntyyppinen, oikeat rungon mittasuhteet, hieman kevyt pää ja ilmavat korvat, hyvä kaula ja eturinta,
tilava runko, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä tiivis kihara, liikkuu hyvin, hyvä luonne.
30.8.2009 KEMIÖNSAARI, Petri Tuominen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: käyttäytyy hyvin ihmisiä ja koiria kohtaan. Hyv. 2. Uimahalu: lähtee reippaasti veteen,
vaatii toisella, kauimmaisella hieman tukea. Hyv. 3. Hakuinto: noutaa muutaman riistan hausta rauhallisella tahdilla,
jonka jälkeen haukkuu puuta ja pyrkii pois alueelta. Hyl. 4. Noutohalu: tuo mielellään noutamansa riistat. Hyv. 5.
Nouto-ote: hyvät otteet riistoista. Hyv. 6. Palauttaminen: palauttaa ohjaajalle eteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen:
rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: näkee "kummituksia" haussa eikä enää saada
alueelle. Hyl. 9. Yhteistyö: hyvässä yhteistyössä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: tekee tänään ensimmäisen vesityö hyvin,
vaatii kuitenkin tänään tukea muissa osasuorituksissa hieman, valitettavasti "mörkö" hakualueella keskeyttää kokeen.
Hyl.
3.-4.10.2009 POMARKKU Riuttansalmi, Ari Huttunen
NOU-1
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: menee empimättä veteen ja ui mielellään.
Hyv. 3. Hakuinto: tutkii koko alueen. Hyv. 4. Noutohalu: empii vähän variksia, mutta noutaa spontaanisti. Hyv. 5.
Nouto-ote: pehmeät otteet. Hyv. 6. Palauttaminen: tuo ohjaajalle. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja
tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: jäljestää itsenäisesti kanille. Hyv. 9. Yhteistyö: yhteistyössä. Hyv.
10. Yleisvaikutelma: rauhallinen, nuorehko narttu, joka selviää kokeen tehtävistä, vaikka voisi olla innostuneempi
variksista, osoittaa riittäviä taipumuksia. Hyv.

n CURLICUE'S DOUBLE DREAM
FIN50566/07C s. 23.8.2007 i. Anatnaq Benwick e. Curlicue's Amazing Spirit kasv. Asta Turja, Lapua
21.5.2009 ROVANIEMI ryhmä, Hannele Jokisilta
NUO ERI-1 PN1 VSP SERT
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Erinom. tyyppi, riitt. kokoinen narttu, lupaava pää, hyvä kaula ja selkälinja, riit. kulm. edestä, sopivasti takaa, kokoon
sopiva luusto hieman litteät käpälät, hieman avoimet kiharat, muuten karvanlaatu hyvä, hyvä luonne, liikkuu
normaalisti silloin kun sattuu haluamaan.
20.6.2009 ROVANIEMI KV, Javier Sanchez, Espanja
NUO EH-2
Good bitch with right body lenght and proportions, topline could be better, especially in movement, very nice head,
enough angulations, movement could be more balanced.
15.8.2009 ROVANIEMI ryhmä, Markku Santamäki
NUO EH-2
Mittasuhteiltaan oikea rakenne, hyvä pää ja kaula, riittävä rinnan syvyys, sopusuhtainen luusto, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, käyttäytyy hyvin, liikkeessä taka-askel saisi olla voimakkaampi, hyvät kiharat.

n CURLICUE'S DOUBLE TROUBLE
FIN50564/07B s. 23.8.2007 i. Anatnaq Benwick e. Curlicue's Amazing Spirit kasv. Asta Turja, Lapua om. Tuula
Nummenpää, Kausala
12.3.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
23.3.2009 lonkkanivellausunto B/B
31.5.2009 IITTI ryhmä, Lena Danker
NUO ERI-1 PN2 VASERT
21 kk narttumainen tyttö, jolla erinom. mittasuhteet, erinom. pää, kaunis ilme, purenta ok, hyvin kulmautunut, hyvä
rintakehän muoto, hyvä selkä ja lantio, sopiva luusto, erinom. karvanlaatu ja oikea kiinteä kihara, liikkuu riittävällä
askeleella mutta pehmeyttä selässä, avoin luonne.
26.7.2009 PADASJOKI, Risto Aaltonen
NOU-1
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
KÄY ERI -2
2 år gammal utmärkt typ och helhet, stor och rejäl tik, trevligt huvud och uttryck, lång hals, god front, god överlinje,
skulle ha djupare knävinklar, rör sig ok, inte i bästa päls.
8.11.2009 VALKEALA ryhmä, Markku Santamäki
KÄY ERI-1 PN2 VASERT
Rungon mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvin rakentunut, hyvät pään linjat, hyvä rungon vahvuus, hyvät tasapainoisesti
kulmaut. raajat, vahva reisi, matalat käpälät, riittävät kiharat, hyvä temperamentti.

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 om. Nina
Talola, Tampere
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
VET EH-3
Nice bitch, feminine head, could have had a bit more strenght in muzzle, good neck and shoulders, good body, good
hindquarters, could had have more power in hindlegs when moving, not in the best of coat today, seems to enjoy her
day out.

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 Ella & Tuula
Nummenpää, Kausala
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
KÄY EH-3
6 år gammal mycket god typ och helhet, trevligt huvud och uttryckt, bra hals, kunde vara bättre vinklad i fronten, god
överlinje, välvinklad bakdel, kunde ha bättre triv i sin rörelse, bra päls.

FI & SE(N) MVA

u CURLICUE'S TOP GUN
S26400/03 s. 30.7.2002 i. Caballus Kittiwake e. Curlicue's Quick All Day kasv. Asta Turja, Lapua
26.-27.2009 ECKERÖ, Norman Deschuymere, Belgia
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VAL ERI-1 PU1 VSP SERT CACIB FI MVA
Very g. type, scissor bite, v. nice head, v. g. scull, g. stop & muzzle, g. eyes and v.g. earset, g. neck, strong back, v.g.
chest & forechest, g. ang., medium bones, v.g. coat, movement good and g. tail. Grattis.

FI JVA FI 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
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
VAL ERI-2 PU4
Normaalit kivekset. Very elegant 5 years old, showing beautiful condition, correct head, could have a little more
substance in muzzle, clean neck and shoulders, dark pigment, proper eyes, exc. rib cage, proper hindquarters, nice
temper, elegant mover.
10.5.2009 ORIPÄÄ, Jounu Vestu
MEJÄ VOI-1, 43p
26.5.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
26.7.2009 SALO, Rauno Koskinen
MEJÄ VOI-2, 32p
23.8.2009 TURUN ymp (Virttaa), Mari Mamia
MEJÄ VOI-1, 43p
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 6p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 10p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p)9 p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 10p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 3p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 5p. Pisteet yhteensä: 43.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Lähtömakaus tutkitaan ja koira ohjataan ilmavainuiseen jälkityöhön.
Ensimmäisellä osuudella muutamia tarkistuksia jäljen sivuun, muten jälkitarkasti. Makaus merkataan pysähtyen,
kulma kahdella laajenevalla rengastuksella. Toinen osuus jälkitarkasti, makauksella maltetaan enää vain hidastaa.
Kulma, jolla katko, aloitetaan rengastuksella, selitetään saappaanjälkiin tukeutuen. lähes koko kolams osuus kuljetaan
narumitan verran jäljen sivussa, jolloin makaus ohitetaan. Kulma ulkokautta kiertäen. Neljäs osuus jälkitarkasti,
makaus ei aiheuta toimenpiteitä. Sorkka sen sijaan napataan suuhun ja kannetaan tielle. Mukavavauhtinen jälkikoira,
joka on itse eleetön, mutta tanssittaa ohjaajaansa.

u CURLICUE'S VALUABLE FRIEND
FIN29324/04s. 6.5.2004 i. Curlicue's Let's Play e. Curlicue's Sailors Seacret kasv. Asta Turja
26.7.2009 MIKKELI KV, Leni Finne
AVO EH-1
Oikeat mittasuhteet, sopiva lusto, lähes oikealinjainen pää, aavistuksen karkea kallo, keskiruskeat silmät, hyvät
korvat, selkä saisi olla kiinteämpi, riittävä eturinta ja etukulmaukset, voimakas rintakehä, hieman jyrkkä lantio,
riittävät takakulmaukset, hyvät kiharat, liikkuu kovin ahtaasti ja tehottomasti takaa, löysät kyynärpäät.

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 om. Timo Lahtela,
Ylöjärvi
23.5.2009 TAMPERE ryhmä, Riitta-Liisa Lehtonen
KÄY ERI-1 PU3
Normaalit kivekset. Hyvin neliömäinen, vahvaluustoinen uros, jolla kaunis pää, hyvä kaula ja viistot lavat, vahva
runko, kohtalaisesti kulm. takaa, hyvä karva, liikkuu hyvin, esiintyy arvokkaasti.
18.7.2009 LAUKAA, Markku Bräyschy
NOME VOI-0
2. Ohjattavuus: karkaa hallinnasta ohjaustehtävässä. 4. Riistan/ käsittely: ei huom. 6. Muut ominaisuudet: vaikeasti
hallittavissa oleva. 7. Yleisvaikutelma: koiran koesuoritus keskeytetään koiran karattua hallinnasta ohjaustehtävässä.
Kokeen keskeytti tuomari.
26.7.2009 VILPPULA, Pentti Åman
NOME VOI-3
28.7.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
8.-9.8.2009 SASTAMALA, Risto Heikkonen
NOME VOI-3
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Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tekee laajaa itsenäistä hakua. 2. Ohjattavuus: selvittää tehtävän suht helposti. 3.
Paikallistamiskyky: näkee molemmat heitot, mutta hakee vain toisen, toisella ajautuu hakualueelle. 4. Riistan
käsittely: hyvä. 6. Muut ominaisuudet: rauhallinen passissa. 7. Yleisvaikutelma:hyvin ohjaajansa hallinnassa oleva
koira, joka työskentelee mielellään ohjaajalleen.
12.9.2009 VALKEAKOSKI Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME VOI-1 Kiharamestari 2009
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: kattaa aluetta, viihtyy sekä kaislikko- että metsäalueella, löytää 3 riistaa. 2.
Ohjattavuus: etenee hyvin melko kauas, käy välillä kaislikossa, melko hyvin ohjattavissa, loppuosasta tulee heiman
raskas. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hyvä muistikuva, selvittää tehtävän itsenäisesti. 4. Riistan käsittely:
moitteetonta. 6. Muut ominaisuudet: rauhallinen passissa, ei häiriinny toisesta koirasta. 7. Yleisvaikutelma:
riistaintoinen, mielellään töitä tekevä koira, joka selvittää kokeen tehtävät.

FI MVA

u CURLICUE'S WINNIE THE POOH
FIN48080/03C s. 6.10.2003 i. Caballus Kittiwake e. Curlicue's Real Dream kasv. Asta Turja om. om. Mikko Turja,
Lapua
15.1.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.

CURLTRIEVER
u CURLTRIEVER MOST WANTED
FIN28629/08 s. 10.9.2007 i. Curlbrook Y to K to Win e. Curltriever Up Town Girl kasv. Christine Kelly, Australia
om. Kirsi Lauri, Ii & Paula Sarkkinen, Oulu
25.4.2009 TERVOLA, Tiina Illukka
NUO ERI-1 PU1 VSP SERT
Normaalit kivekset. Isokokoinen, vankkarakenteinen, voisi olla ryhdikkäämpi, kaunis pää, joka on oikeassa suhteessa
kokonaisuuteen, kaunis kaula, erinom. eturinta, vahvat raajat, hyvä rinnansyvys, hieman pysty lantio, riitt.
takakulmaukset, erinom. karva, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, liikkeessä vielä kovasti löysyyttä.
18.5.2009 lonkkanivellausunto A/A
18.5.2009 kyynärnivellausunto 0/0
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
NUO EH
Normaalit kivekset. Powerful dog well up size, strong head which must become heavier. lovely neck and shoulders,
great body for his age, good hindquarters, lovely bone, moves well from the side, tipping a bit his back, it's
cowhocked behind, not in full coat today.
7.5.2009 silmätarkastuslausunto RD, multifokaali: todettu.
15.8.2009 ROVANIEMI ryhmä, Markku Santamäki
NUO EH-2
Normaalit kivekset. Kookas vahvarakenteinen, sukupuolileimaltaan selvä voimakas oikeanmuotoinen pää, vankka
luusto, polvikulmaus voisi olla voimakkaampi, kiertää hieman oikeaa eturaajaansa ulospäin, hyvät liikkeet, ylälinja ei
säily aivan oikeana vaan lanneosa hieman köyristyy, käyttäytyy hyvin, hyvä turkki.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
POIS
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
POIS

CURLY COTTAGE
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n CURLY COTTAGE JEZEBELL
LSVKCCR0002/09 s. 8.11.2008 i. Uved's Zibibbo e. Cornerstone Chocolate Connection kasv. Lena Gottfridsson,
Ruotsi om. Girenas Povilionis, Liettua
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
JUN EH-2
Very nice type, medium size, good proportions, very nice head, good neck and topline, good angulation and body,
little steep croup. good bone and feet, exc. coat, moves freely.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
JUN EH-4
Erit. hyväntyyppinen narttu, jolla oikeat päänlinjat, hyvä ylälinja, syvä rintakehä ja hyvä runko, raajaluusto saisi olla
voimakkaampi, suorat olkavarret, hyvät takakulmaukset, karvapeitteen tulisi kihartua paremmin, liikkuu hyvällä
askelpituudella mutta leveästi edestä, esitetään hyvin.

ENGADIN STAR'S
n ENGADIN STAR'S DIVA
FIN29612/07C s. 6.10.2006 i. Yangopark High Flyer e. Hillary Curl Von Britho kasv. Elke Bönicke Knobel, Sveitsi
om. Maija Päivärinta, Riihimäki & Elina Peltomaa, Hämeenlinna
4.4.2009 HAUSJÄRVI ryhmä, Saija Juutilainen
AVO ERI -1 PN1 ROP SERT
2,5 v. tyylikäs oik. linj. hyvä luust., nuori narttu, jolla tyylikäs pää ja ilme, erinom. ylälinja ja lantion asento, hyvä
runko, kaunis karvapeite, liikkuu vaivattomasti, hieman löysästi edestä.
13.4.2009 RUOVESI ryhmä, Kirsi Nieminen
AVO ERI-1 PN2
Erinom. tyyppiä oleva narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, oikealinjainen feminiininen pää, joka voisi olla
kauttaaltaan hieman täyteläisempi, erinom. pää, hyvä syvä rintakehä, erinom. runko, hyvät takakulm., liikkuu hyvällä
askelpituudella, esitetään erinomaisesti.
23.5.2009 HELSINKI KR Aptus, Claudio de Giuliani, Italia
AVO EH-1
Right size and type, right head proport., well dry lips, right ears, well comp. body, enough strong in topline, right
croup, good chest, close movement, should be more parallel in front view, good coat and colour.
12.6.2009 PADASJOKI, Joni Höijer
NOU-0
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
AVO ERI-1 PN4
Fin tik, utmärkt typ och helhet, feminint huvud, lång hals, väl kroppad, goda vinklar fram och bak, rör sig med bra
steg, bra päls, välvisad.
29.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 3. Lähtee
mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta. 1c. KONTAKTI Käsittely: 2. Väistää tai hakee tukea ohjaajasta. 2a.
LEIKKI 1 Leikkihalu: 3. Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen
viiveellä tai etuhampailla. 2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu: 3. Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu
uudestaan/ Korjailee otetta. 3a. TAKAA-AJO 1: 1. Ei aloita. 3a. TAKAA-AJO 2: 1. Ei aloita. 3b. TARTTUMINEN 1:
1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 3b. TARTTUMINEN 2: 1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 4.
AKTIVITEETTITASO: 2. Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata. 5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus: 2.
Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja. 5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 5c. ETÄLEIKKI
Uteliaisuus: 1. Ei saavu avustajan luo. 5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu:1. Ei osoita kiinnostusta. 5e. ETÄLEIKKI
Yhteistyö: 1. Ei osoita kiinnostusta. 6a. YLLÄTYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista. 6b.
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YLLÄTYS Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 6c. YLLÄTYS Uteliaisuus: 3. Menee haalarin luo, kun
ohjaaja seisoo sen edessä. 6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai
väistämistä. 6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus: 3. Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella
ohituskerralla. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan. 7b. ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus: 5. Menee räminälaitteen luo ilman apua. 7c. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista
liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä 7d. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta
räminälaitetta kohtaan. 8a. AAVEET Puolustus/aggressio: 2. Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä. 8b. AAVEET
Tarkkaavaisuus: 5. Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan. 8c. AAVEET Pelko: 1. On ohjaajan edessä tai
sivulla 8d. AAVEET Uteliaisuus: 2. Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa. 8e.
AAVEET Kontaktinotto aaveeseen: 4. Ottaa itse kontaktia avustajaan. 9a. LEIKKI 2 Leikkihalu: 3. Leikkii aktiivisuus lisääntyy/vähenee. 9b. LEIKKI 2 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla. 10.
AMPUMINEN: 1. Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön.

FLATCURLS
n FLATCURLS FALLING IN LOVE
FI12955/09 s. 9.5.2008 i. Ustasen's Arntor e. Waterloo's Happy Ameli kasv. Tina Franz, Saksa & V. Jelaca Serbia
2.5.2009 TOHMAJÄRVI ryhmä, Soile Bister
JUN ERI-1 PN1 ROP SERT
Hyvin luppaava feminiininen narttu, ikäisekseen hyvin kehittynyt, kaunis pää & ilme, hyvä purenta, erittäin hyvät
raajat, hyvä hännän asento, lupaava karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
24.5.2009 JUUKA ryhmä, Lena Danker
JUN EH-1
Vuoden ikäinen fem. narttu, jolla hyvät mittasuhteet, mutta esitetään tänään liian lyhyessä karvassa, kauniit pään
linjat, oikea purenta, normaalit kulmaukset, ikäisekseen riittävä runko ja luusto, liikkuu hyvällä askelpituudella
sivusta, mutta kapeasti edestä ja takaa, hyvä luonne.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
JUN ERI-2
Lovely shaped bitch, balanced beautiful head, kind expression, lovely neck, good shoulder placement, nice body for
her age, nice hindquarters, moves well, in lovely coat and condition.
15.8.2009 JOENSUU KR, Paula Heikkinen-Lehkonen
NUO H
Koko: 57 cm. Pieni, matalajalkainen narttu, joka tekee todellista ikäänsä nuoremman vaikutelman, runko vielä kapea,
eritt. hyvä pää, pitkä kaula, eturinta kaipaa vielä lisää täytettä, riittävän vankka luusto suhteessa kokoon, selkä saa
vielä kiinteytyä, leveä reisi, hyvät takakulmaukset, erinom. karva, saa vielä kasvaa, kehittyä ja vankistua.
16.8.2009 JOENSUU KV, Elena Ruskovaara
JUN EH-2
Hyvin feminiinen, vielä vähän pentum., sopivaluustoinen narttu, kuono voisi olla täyttyneempi ja otsapenger
selvempi, sopivasti runkoa, eturinta vielä kehittymätön, olemus hiukan vaisu, oikea askelpituus, ponnekkuus ja
liikunnan riemu puuttuvat, kiva käytös.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
JUN ERI-1 PN3 VASERT
Tilltalande juniortik av utmärkt typ och hellhet, trevligt huvud och uttryckt, god hals, front och ben, fin överlinje,
välvinklad bak, rör sig väl, bra päls.
21.11.2009 JYVÄSKYLÄ KV, Cristian Vantu, Romania
NUO ERI-2
Good type, quite good front & rib, should have steronger loin, straighter topline, quite open angulation behind, still
moves quite well, good coat, more ring training.

n FLATCURLS FLAME OF THE HEART FOR CURLICUE
FI33876/09 s. 9.5.2008 i. Ustasen's Arntor e. Waterloo's Happy Ameli kasv. Tina Franz, Saksa & V. Jelaca Serbia
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16.8.2009 JOENSUU KV, Elena Ruskovaara
JUN EH-1
Hyvän mallinen, raamikas, keskivahva narttu, tarpeeksi tummat silmät, eturinnan tulee täyttyä, sopiva runko tähän
ikään, taka-osa voisi olla voim. ja reisi leveämpi, liikkuu kyynärpäistä löysästi, hieman ahtaasti takaa, lupaava mutta
tarvitsee aikaa täyttyäkseen, upea kihara karvapeite.
21.11.2009 JYVÄSKYLÄ KV, Cristian Vantu, Romania
POIS

u FLATCURLS TREASURE OF PENNY
FIN36897/08A s. 27.1.2008 i. Ustasen's Arntor e. Curlicue's Beauty-Penny kasv. Tina Franz, Saksa & V. Jelaca
Serbia om. Tuula Nummenpää, Kausala & N.N.
31.5.2009 IITTI ryhmä, Lena Danker
JUN EH-2
Normaalit kivekset. 16 kk. Isokokoinen, hyeman lyhyt mittasuhteiltaan poika, jolla erinom. sukupuolileima, hyvin
vahva hieman pyöreä kallo, purenta ok, hyvin pysty olkavarsi, vahva luusto, hyvänmuotoinen rintakehä, toivoisin
selvemmän polven ja matalamman kintereen, vielä hyvin pehmeä karva, toivoisin tiiviimmän kiharan, liikkuu lyhyellä
askeleella, yhdensuuntaiset liikket edestä ja takaa.
12.8.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
2.9.2009 lonkkanivellausunto A/A
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
NUO EH-3
Big masculine dog, very good breed type, nice head, strong neck, could have better angulations, level topline, moves
ok, not in his best coat.

n FLATCURLS TROYA PEARL OF PENNY
FIN38236/08 s. 27.1.2008 i. Ustasen's Arntor e. Curlicue's Beauty-Penny kasv. Tina Franz, Saksa & V. Jelaca Serbia
25.7.2009 HELSINKI KR Eukanuba, Eeva Rautala
JUN H
Hyväntyyppinen ja kokoinen narttu, jolla tyylikäs pitkä pää, hieman syvällä sijaitsevat silmät, kaunis kaula ja ylälinja,
rungon tulee vielä kehittyä, vatsalinja nousee melko jyrkästi, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvä matala kinner, liikkeet
ok, kaipaa vielä itseluottamusta ja kehätottumusta, kiharat puuttuvat tänään käytännössä kokonaan, minkä vuoksi H.

TONISPADA
n GAIA OF TONISPADA
EST005481/09 s. 23.10.2007 i. Diamond Millenium Festival e. Maycourt Ruby Tuesday kasv. John Fordham, Belgia
om. Kalvo Kriisk, Viro & Triinu Siibak, Viro
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
VAL EH-4
Eritt. hyväntyyppinen kauttaaltaan hieman kevyt narttu, oikealinjainen, kevyt pää, syvä rintakehä, hyvä runko,
voimakkaat takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, karvapeite ei tänään näyttelykunnossa, esitetään hyvin.

GYPSY'S SOUL
n GYPSY'S SOUL LINDSAY
FIN54242/07 s. 10.3.2007 i. Yangopark Hi Flyer e. Gypsy's Soul Estella kasv. Kalvo Kriisk, Viro om. Eveliina
Hyrkäs, Rovaniemi
5.1.2009 lonkkanivellausunto A/A
5.1.2009 kyynärnivellausunto 0/0
17.2.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
27.6.2009 PALTAMO, Vesa Turunen
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NOU-1
1.8.2009 KIIMINKI ryhmä, Tuula Pratt
KÄY H
Kookas ja kevyt, hyvät päänlinjat ja -pituus, mutta saisi olla täyteläisempi, kaunis kaula, voisi olla voimakk.
etukulmaukset, hyvä rungon pituus, mutta pitäisi olla täyteläisempi, hyvät tassut, kevyt raajaluusto, yhdensuuntainen
liike, joka saisi olla ponnekkaampaa, hyvin kihartuva turkki.
18.8.2009 ROVANIEMI ryhmä, Markku Santamäki
POIS

EE & LV & LT & BALT MVA

u GYPSY'S SOUL LLUDD
EST01086/07 s. 10.3.2007 i. Yangopark Hi Flyer e. Gypsy's Soul Estella kasv. Kalvo Kriisk, Viro & Triinu Siibak,
Viro om. Kalvo Kriisk, Viro & Triinu Siibak, Viro
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
AVO EH-4
Eritt. hyväntyyppinen uros, jolla hyvä pään pituus mutta kuono-osa saisi pidempi, hyvä kaula, eturinta saisi olla
voimakkaampi ja samoin runko, ylikulmautunut takaa, toivoisin hieman enemmän raajaluustoa, hyvä karvapeite,
liikkuu hyvällä askelpituudella, esitetään erittäin hyvin.

HAYABUSA'S
u HAYABUSA'S MINI COOPER
FIN58400/08 s. 31.8.2008 i. Janing's Å-Så-Snygg e. Manyatta Black Raven kasv.Marita Olsson, Ruotsi
15.-16.8.2009 LIPERI Kaatamo, Tapio Sihvonen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ja myönteisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2.
Uimahalu: . Hyv. 3. Hakuinto: vaatii ohjaajan tukea ensimmäiselle lokille, ei suostu uimaan toiselle lokille. Hyl. 5.
Nouto-ote: pinnallinen. Hyv. 6. Palauttaminen: palauttaa lokin rantaan. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen.
Hyv. 10. Yleisvaikutelma: tänään koira ei suostu uimaan toiselle lokille ja koe keskeytyy. Hyl.

HÄÄMÖRIN
FI MVA V-09

n HÄÄMÖRIN REKYYLI
FIN19964/03A s. 16.3.2003 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & Pirkko Visasalo,
Mynämäki om. Marja-Lea Visasalo, Mynämäki
11.10.2009 KEMIÖ, Ari Huttunen
NOU-1
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: menee reippaasti veteen ja ui mielellään. Hyv.
3. Hakuinto: tutkii alueen laajasti. Hyv. 4. Noutohalu: enimmäkseen spontaanit ylösotot. Hyv. 5. Nouto-ote:
enimmäkseen pehmeät otteet, yhdellä variksella hieman tiukempi ote. Hyv. 6. Palauttaminen: tuo ohjaajalle, vaikka
jonkin verran kiertelee. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus &
aloitekyky: jäljestää itsenäisesti kanin. Hyv. 9. Yhteistyö: riittävästi hallinnassa, voisi tulla kutsuttaessa nopeammin
luokse. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: melko tarmokas uros, joka pienistä yhteistyöongelmista huolimatta selviää
tehtävistä, osoittaa riittäviä taipumuksia. Hyv.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif Herman Wilberg, Norja
VAL ERI-1 PU1 ROP CACIB V-09
Excellent type, very sound moving dog, nice head and expression, good neck and topline, rather steep upper arm,
sufficient bone for size, exc. croup and hindquarters, excellent coat, needs to firm up in front.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
VAL ERI-4
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Erinom. tyyppiä oleva uros, johon toivoisin hieman lisää voimakkuutta, hyvä kaula ja rintakehän syvyys, suorat
olkavarret, hyvät takakulmaukset, erinom. karvapeite, liikkuu hyvällä askelpituudella, edessä hieman löysyyttä, reipas
esiintyjä.

C.I.B FI MVA SE(N) MVA BH TK2

n HÄÄMÖRIN ROSARY
FIN19967/03C s. 16.3.2003 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & Pirkko Visasalo,
Mynämäki om. Susanna Mustonen, Kuusamo
24.5.2009 KUUSAMO, Allan Aula
TOKO VOI-2, 236p, 1/3
1. Paikalla makaaminen/40p., 2. Seuraaminen taluttimetta/36p., 3. Istuminen seuraamisen yhteydessä/30p., 4.
Luoksetulo/36p., 5. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/0p., 6. Noutaminen esteen yli
hypäten/16p., 7. Metalliesineen noutaminen/12p., 8. Tunnistusnouto/36p., 9. Kauko-ohjaus/20p. 10.
Kokonaisvaikutus/10p.
18.7.2009 OULU KV, Anca Giura, Romania
VAL ERI-1 PN1 ROP CACIB
Very elegant & typical female, splendid proportion, very expressive head, no teeth problems, super expression,
temperament typical, strong but elegant neck, very good topline, profound chest, all strong legs with no articulation or
angulation problem, exc. tail, very good coat.
19.7.2009 OULU KV, Manuelo Loureiro Borges, Portugali
VAL ERI-1 PN2 CACIB
Nice head & expression, good neck, topline should be straighter, nice coat, good front, enough ribcage, well
angulated, nice mover.
24.7.2009 VIRRAT, Salme Mujunen
TOKO VOI-0
1./40p., 2./24p., 3./21p., 4./28p., 5./0p., 6./11p., 7./0p., 8./0p., 9./0p., 10./8p.
26.7.2009 MIKKELI KV, Leni Finne
POIS

n HÄÄMÖRIN ROSINANTE
FIN19968/03B K0 s. 16.3.2003 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & Pirkko
Visasalo, Mynämäki
31.5.2009 MARIEHAMN ryhmä, Tiina Illukka
AVO ERI-1 PN1 ROP
Utm. typ o. storlek, bra huvud, fin hals o. överlinje, önskar bättre vinklar fram, bra benstomme, bra underlinje, utm.
päls, trånga bakbensrörelser, bra svansförning, rör sig väl från sidan.
26.-27.9.2009 ECKERÖ KV, Norman Deschuymere, Belgia
POIS

JUHELLUS KENNEL
om. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
KAS 1 KP ROP-KAS
Nrot: 1818, 1827, 1830, 1831. Excellent breed type out of 2 combinations, showing high level quality of standard,
good head piece, nice temper, good size, correct temper.
14.-15.3.2009 TAMPERE KV, Ann Ingram, Irlanti
KAS 1 KP ROP-KAS
Nrot: 6373, 6376, 6380, 6383. This breeder has produced very even type, they all are very typical for the breed, with
good heads, dark eyes, they all have good coats, just need to be careful with the fronts.
20.6.2009 ROVANIEMI KV, Javier Sanchez, Espanja
KAS 1 KP ROP-KAS
Nrot: 787, 789, 790, 791. Excellent team of dogs, good difference between females and males, classic type all of
them, typical coats, excellent heads and expressions, nothing to object.
18.7.2009 OULU KV, Anca Giura, Romania
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KAS26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
KAS 3
Nrot: 2, 8, 28, 31. Very nice group, very easy to see the sexes, all have beautiful coats, lovely, heads, one thing the
breeder should bear in mind is gay tails, otherwise a very nice group.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
KAS 1 KP ROP-KAS
Nrot: 2226, 2229, 2230, 2231. Uppfödargrupp ur 3 kullar, jämn helhet, trevliga typer, bra underlinjerade helheter, bra
huvudeb o. kroppar, bra pälsstruktur om en ännu ej helt färdig, min önskan hade varit i storlek, jämnheter för dagen är
komplett.
21.11.2009 JYVÄSKYLÄ KV, Cristian Vantu, Romania
KAS 1 KP ROP-KAS
Nrot: 2662, 2663, 2667, 2669. Quite homogeneuos group, all well balanced with good head profiles.
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
KAS12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif Herman Wilberg, Norja
KAS 1 KP ROP-KAS
Nrot: 6405, 6406, 6407, 6411. Four bitches by four fathers and mothers, all of similar very nice breed type, generally
good heads and goos construction, exc. coat, movement and attitude vary.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
KAS 1 KP ROP-KAS
Koirat: 5981, 5988, 5982, 5983. Ryhmä koostuu 4:stä eri yhdistelmästä, kaikki ryhmässä esiteltävät koirat ovat hyvin
rakentuneita, niillä on hyvät ylälinjat ja tehokkaat liikkeet, jatkossa koirat eivät saa enää pienentyä, tasainen ryhmä.
Onnittelut.

C.I.B FI & NO & POHJ MVA SE(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
om. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele ja N.N.
20.6.2009 ROVANIEMI KV, Javier Sanchez, Espanja
VAL ERI-1 PN2
Excellent bitch, classic type, excellent body, lenght and body substance, good neck, good shoulders and angulation,
head in balance with body, tailset could be a bit higher, very clear mover.
13.9.2009 VALKEAKOSKI Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME ALOKoe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: hakee yhden lokin, toista osuutta ei kokeilla. 2. Ohjattavuus: ei kokeilla. 3.
Paikallistamiskyky: näkee heitot, noutaa viimeksi heitetyn toisella lähetyksellä, unohtaa ensiksi heitetyn, menee
ohjauskanille. 4. Riistan/dummyn käsittely: ei ongelmia tuomillaan riistoilla. 7. Yleisvaikutelma: riistaintoinen, melko
pehmeä koira, ohjaaja keskeyttää paikallistamistehtävän yhteydessä.
21.11.2009 JYVÄSKYLÄ KV, Cristian Vantu, Romania
VAL ERI-1 PN4
Good type & balance, fem. express. quite nice shape, too open ang. in front, good topline & croup, medium
angulation behind, should have longer steps in movement.

n JUHELLUS LA CUMPARSITA
FIN24063/05A s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele om. Hannele
Palokangas, Siikajoki
21.1.2009 RAAHE ryhmä, Saija Juutilainen
AVO ERI-1 PN1 VSP
3,5v. Hyvärunkoinen mittasuhteiltaan oikea narttu, jolla riittävä raajaluusto, kaunislinjainen ja -ilmeinen pää, hyvä
purenta, tyypilliset kulmaukset ja käpälät, erinomainen karvan laatu & kihartuvuus, kaunis hännän kanto, liikkuu
erinomaisella sivuaskeleella, hieno luonne.
20.6.2009 ROVANIEMI KV, Javier Sanchez, Espanja
AVO ERI-1 PN1 VSP CACIB
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Good type and proportions, strong bitch but not heavy, good neck, angulations, colud be stronger in pasterns, good
lenght of head, good expression, exc. body substance, very correct outline and proportions, moves well.
18.7.2009 OULU KV, Anca Giura, Romania
POIS
19.7.2009 OULU KV, Manuelo Loureiro Borges, Portugali
POIS
20.9.2009 KEMI, Vesa Turunen
NOU-0

FI MVA SE(N) MVA

n JUHELLUS LACY FLAME
FIN24064/05A s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele om. Päivi
Erkko-Koskinen, Kempele & Tiina Lilja, Ylöjärvi
14.1.2009 2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
VAL ERI-1 PN2 CACIB
Proper breed type, 3 years old, showing good condition, nice body, exc. shoulders, good bone, correct hindquarters,
slightly narrow behind, well presented, moves well.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
VAL ERI
Beautifully shaped bitch, lovely head, beautiful neck and shoulders, good body, enough angulations in hindquarters,
good bone, could have moved bit more enthusiasm, lovely coat.
13.9.2009 VALKEAKOSKI Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME ALO-0
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: noutaa hausta variksen, toista osuutta ei kokeilla. 2. Ohjattavuus: koira saadaan
kanille, mukana myös pientä ohjattavuutta. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hakee viimeksi heitetyn, huono
muistikuva ensiksi heitetyn paikasta, tarvitsee sen noutoon hakua ja ohjaajan tuen. 4. Riistan/dummyn käsittely: jättää
kanin noudon kesken, ei ongelmia muilla riistoilla. 7. Yleisvaikutelma:melko itsenäinen koira, joka voisi olla
kuuliaisempi, ongelmat kanilla keskeyttävät kokeen. Tuomari keskeytti.

u JUHELLUS LET IT BE
FIN24060/05A s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
25.4.2009 HÄMEENLINNA, Harri Huittinen
AGI I- Hyl
25.4.2009 HÄMEENLINNA, Harri Huittinen
AGI I- Hyl
16.5.2009 LAPUA, Sari Mikkilä
AGI I EH 15,63p
16.5.2009 LAPUA, Sari Mikkilä
AGI I E 5,00p
16.5.2009 LAPUA, Sari Mikkilä
AGI I- Hyl
2.8.2009 VALKEAKOSKI, Anne Savioja
AGI I E 5,14p
2.8.2009 VALKEAKOSKI, Anne Savioja
AGI I- 29,78p
8.8.2009 LEMPÄÄLÄ, Harri Huittinen
AGI I- 28,21p
8.8.2009 LEMPÄÄLÄ, Katarina Virkkala
AGI I E 5,00p
8.8.2009 LEMPÄÄLÄ, Vesa Sivonen
AGI I- 33,26p
22.8.2009 ORIVESI, Johanna Nyberg
AGI I- Hyl
22.8.2009 ORIVESI, Johanna Nyberg
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AGI I- Hyl
30.8.2009 SEINÄJOKI, Jari Tienhaara
AGI I E 5,14p
30.8.2009 SEINÄJOKI, Jari Tienhaara
AGI I EH 10,00p
12.9.2009 NOKIA, Johanna Wüthrich
AGI I E LUVA -9,03p
12.9.2009 NOKIA, Johanna Wüthrich
AGI I- Hyl
3.10.2009 RIIHIMÄKI, Anne Huittinen
AGI I E 5,00p
3.10.2009 RIIHIMÄKI, Harri Huittinen
AGI I E 5,00p
3.10.2009 RIIHIMÄKI, Harri Huittinen
AGI I H 20,00p
18.102009 TAMPERE, Eija Berglund
AGI I- Hyl
18.102009 TAMPERE, Eija Berglund
AGI I- Hyl

C.I.B. FI MVA

n JUHELLUS LIKE A MELODY
FIN240657/05B s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele om. Sari
Isotalo, Turku
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
VAL ERI-2 PN4
Proper breed type 4 years old, good size, excellent head, dark eyes proper form, proper ribcage, slightly round in
croup.
14.-15.3.2009 TAMPERE KV, Ann Ingram, Irlanti
VAL ERI-1 PN1 VSP
Feminine bitch of excellent type, pleasing head & expression with well set ears, good reach of neck, needs more
forechest, good body & topline, good hindquarters, toes-in in front movement but has a nice outline on the move.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
VAL EH
Lovely bitch standing, good head and eye, beautiful neck and shoulders, good body but bit soft in topline, good
hindquarters, good bone, could have moved a bit more enthusiasm and looses her topline when moving.
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
VAL EH-2
Mittasuhteiltaan hyvä narttu, joka saisi olla kokonaiskuvaltaan linjakkaampi, hyvä pää & kaula, sopusuht. runko,
lantio saisi olla pitempi, hyvät takakulmaukset, ylälinja saisi olla liikkeessä parempi, hyvä karva, saisi liikkua
tehokkaammin.

FIN

u JUHELLUS LIMBO ROCK
FIN24061/05B s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
21.1.2009 RAAHE ryhmä, Saija Juutilainen
AVO EH-1
Normaalit kivekset. 3,5 v. Kaunislinjainen hyvärunkoinen & -luustoinen uros, jolla tyylikäs pää ja ilme, hyvä purenta,
silmät saisivat olla tummemmat, etuuosa voisi olla paremmin kulmautunut, hyvä takaosa, vahvat käpälät, hyvä
karvanlaatu, liikkuu edestä kovin löysästi ja ylälinja saisi olla liikkeessä vakaampi, hyvä luonne.

C.I.B. FI & EE MVA SE MVA(n)

n JUHELLUS LITTLE MERMAID
FIN24067/05A s. 1.4.2005 i. Caballus Oscar e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele om.
Gunveig Sundén, Länsi-Turunmaa
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26.4.2009 VAASA KV, Petru Muntean, Romania
VAL ERI-1 PN2
4 years old, good head, correct bite, good bodystructure, could be better leved back, correctly angulated fore & hind,
good coat & pigmentation, good movement.
17.5.2009 PORIN ymp. Eurajoki, Juhani Heikniemi
MEJÄ VOI-3
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 4p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 4p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) 5p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 5p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 3p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 3p. Pisteet yhteensä: 24.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Tessa nuuhkii alkumakauksen ja lähtee rauhalliseen jäljestykseen. Työtä
tehdään pääasiassa maavainulla. Tessa kulkee melko paljon jäljen sivussa, löytää kuitenkin itsenäisesti jäljelle. Jäljen
sivussa kulkeminen aiheuttaa hukat kulmilla ja katkokulman oikaisun. Makauksissa ensimmäinen ja viimeinen
ohitetaan kaksi merkataan. Kuuma keli aiheuttaa ojissa vilvoitelua, jäli kuitenkin löytyy. Viimeiseltä ojalta osutaan
jäljen sivusta suoraan kaadolle, jota pysähtyy nuuhkimaan.
24.5.2009 YPÄJÄ, Pekka Tuomi
MEJÄ VOI-0
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
POIS
2.8.2009 ORIPÄÄ, Kari Kielo
MEJÄ VOI-0
9.8.2009 MÄNTSÄLÄ, Hannu Suonto
MEJÄ VOI-2
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 4p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 7p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) 5p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 12p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 3p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 3p. Pisteet yhteensä: 34.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Lähtö rauhallinen. Laajoin kaarroksin etenevä jäljestys aiheutti sen, että
matka lähes tuplaantui. Ensimmäisen osuuden loppupuolella metsästä löytyi luun pätkä ja sen jälkeen alettiin etsiä
löytyisikö muutakin kivaa. Hetken pääsät jälki osoitettiin. Katkolla oikaistiin suoraan. Toisella kulmalla laaja lenkki,
kolmannella pieni pyörähdys. Makuut osoitettiin selvästi tukien. Kaato kiinosti. Jäi paikalle.
23.8.2009 TURUN ymp. Virttaa, Markku Sällylä
MEJÄ VOI-3
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 4p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 5p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) 5p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 8p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 3p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 2p. Pisteet yhteensä: 27.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Rauhallisesti verijäljelle. Edetään erinomaisesti toisen osuuden
puoliväliin asti, jossa alkaa pyöriä jäljen molemmin puolin. Tulee toiselle kulmalle, josta etenee liian samoin käy
kolmannen osuuden loppupuolella. Makuista merkkaa kolme, yksi kuljetaan päältä, katkokulma kierretään ulkokautta.
Tämä maasto vaikeakulkuinen ja pari metsätietä vaikeuttavat etenemistä. Loppuosuudella käy vielä vilvoittelemassa
ojassa. Vähän ennen kaatoa vierestä lähtee kyy. Löytää kaadon ilmavainulla. Tänään "taistelijan pisteet" molemmille.
4.10.2009 LAIHIA MEJÄ-mestaruus, Kari Muje
MEJÄ VOI-1, MEJÄ-MESTARI
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 6p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 11p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) 10p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 11p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 3p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 5p. Pisteet yhteensä: 46.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Tess saa hyvin ohjatun lähdön. Merkkaa makauksen ja reippaasti
maavainulla matkaan. Jäljestys on tarkkaa ja vauhti aluksi nopeaa kävelyvauhtia, mutta ohjaaja hiljentää maastoon
sopivaksi. Katko vaivatta yhdellä kaarrolla, veren loppu ja alku merkaten. 2. osuudella molemminpuolinen
hirvenjäljen tarkastus, josta päättäväinen paluu. 2. kulma pienellä suunnantarkistuksella. 3. osuudella vain yksi pieni
pisto sivuun. 3. kulma tarkasti. 4. osuudella pitkä tarkistus kohti tiellä näkyviä autoja, mutta tehtävä muistuu mieleen
ja Tess palaa jäljelle. Makauksista Tess merkkaa ensimmäisen ja neljännen, ohittaa toisen ja ylittää kunnolla
merkkaamatta kolmannen. Kaato haltuun pysähtyen ja nuollen. Tess osoittaa erinomaista jälkivarmuutta ylittämällä
neljä tuoretta hirven jälkeä. Erinomainen suoritus vaativalla jäljellä.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
VAL ERI-1 PN1 VSP
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Tik av utm. typ. Fem. helhet, bra yttre linjer, ljusa ögon, önskar mer längd o. styrka i nospartiet, bra hals o. front,
välkroppad, bra benstomme, bra kors o. bakställ, rör sig m. bra steg fr. sidan, bra pälskvalitet med bra studs.
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
VAL ERI-1 PN1 VSP
Kaunis, sopusuhtainen narttu, kaunis pää ja ilme, erinom. kaula, eritt. hyvä runko, hyvä ylälinja & raajat. Hyvä karva,
liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
6.12.2009 TAMPERE ryhmä, Raija Tammelin
VAL ERI-1 PN1 ROP
Feminiinen, hyvät mittasuhteet, hyvät pään linjat, alaleuka saisi olla hieman voimakkaampi, oikein hyvä ylälinja,
sopiva runko, hyvä luusto, hieman pienet käpälät, hyvät kulmaukset, saisi liikkua hieman paremmalla takapotkulla,
löysyyttä kyyn., hyvä karva, miellyttävä käytös.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif Herman Wilberg, Norja
VAL ERI-3
Excellent type, good size and proportions, very nice head and expression, good neck and topline, little short croup,
sufficient angulation in front, sufficient bone for her size, excellent coat, moves very well, could show more
enthusiasm.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
VAL ERI-1
Erinom. tyyppiä oleva narttu, jolla kaunis pää ja erinom. ylälinja, olkavarret voisivat olla viistommat, erinom. runko,
hyvät takakulmaukset, voisi liikkua tehokkaammalla askeleella, esitetään erinomaisesti.

n JUHELLUS MORE THAN FLAME
FIN17483/08B s. 22.1.2008 i. Aristocurl's Da Vinci e. Juhellus Kind Of Flame kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
om. Päivi Erkko-Koskinen & Elena Koskinen, Kempele
10.-11.1.2009 KAJAANI, Paula Heikkinen-Lehkonen
POIS
20.6.2009 ROVANIEMI KV, Javier Sanchez, Espanja
NUO ERI-1 PU3 SERT
Excellent bitch, feminine and balanced, excellent front and feet, exc angulations, good lenght of neck, excellent body
shape, exc. female head and expression, easy mover, good coat.
25.4.2009 LAHTI KV, Arja Koskelo
NUO EH-2
Eritt. hyväntyyppinen, pienehkö narttu, jonka kuono-osa saa vielä vahvistua, kaunis silhuetti, hyvät kulmaukset,
erinom. ylälinja, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, kiharat eivät tässä vaiheessa riittävän tiiviit, tasapainoinen
kokonaisuus, liikkuu ok.
26.4.2009 VAASA KV, Petru Muntean, Romania
NUO ERI-1 PN1 VSP SERT CACIB
15 months old female, good type, good head, correct bite, correct bodystructure, good angulations, corrct coat &
pigmentation & movement.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
NUO ERI-1 VASERT
Beautiful bitch with a little bit too much weight today, feminine head, would like little more strenght in muzzle,
lovely neck, nice shoulders, nice hindquarters, good bone, moves well from the side, bit close behind, in lovely coat.
1.8.2009 KIIMINKI ryhmä, Tuula Pratt
NUO ERI-1 PN2 SERT
Oikein kaunis pää, hyvä kaulalinja, hyvä lapa, hieman suora olkavarsi, erittäin hyvä voimakas ja täyteläinen runko,
normaalit takakulmaukset, hyvät tassut, liikkeesä hieman ulkonevat kyynärpäät ja sisäänkiertyvät tassut, riittävä
askelpituus, kauniisti kihartuva turkki.
25.9.2009 lonkkanivellausunto B/B
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
NUO EH-2
Very nice type, medium size, feminine head and expression, good neck and top line and angulations and body,
excellent coat, moves a bit wide in front, rather flat feet, moves well but should show a bit more enthusiasm.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
NUO EH-2
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Erit. hyvän tyyppinen tasapainoinen narttu, hyvä feminiininen pää, hyvä ylälinja, erinom. eturinta ja hyvä vahva
runko, olkavarret saisivat olla viistommat, hyvät takakulmaukset, hyvä raajaluusto, liikkuu hieman lyhyellä askeleella,
kapeasti takaa, esitetään erittäin hyvin.

JV-08

u JUHELLUS MR PAUL HEWSON
FIN17482/08 s. 22.1.2008 i. Aristocurl's Da Vinci e. Juhellus Kind Of Flame kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
om. Tuula Risto, Jääli
10.-11.1.2009 KAJAANI, Paula Heikkinen-Lehkonen
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT
Erittäin tasapainoinen vahva ja hyvin kehittynyt nuori uros, pää voisi olla hieman pitempi ja alaleuka voimakkaampi,
kallo litteämpi, pitkä kaula, erinom. lapakulmaus ja eturinta, syvä tilava rintakehä, leveä reisi mutta takaosa kaipaa
vielä lihaksia, erinom. karva, erttäin lupaava. ROP-juniori.
31.1.2009 RAAHE ryhmä, Saija Juutilainen
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. 1 v. hyvin kaunislinjainen, hyvärunkoinen, oikearyhtinen juniori, sopiva luusto, tyylikäs uroksen
pää, hyvä purenta & ilme, erinomainen ylälinja, vahvat käpälät ja kulmaukset, kantaa häntänsä hyvin, erinomainen
karvan laatu ja kiharat, syvä väri, liikkuu mallikelpoisesti, hyvä luonne.
14.-15.3.2009 TAMPERE KV, Ann Ingram, Irlanti
JUN ERI-2 PU4
Normaalit kivekset. Masculine dog of excellent type, well balanced head, with well shaped eyes, good neck &
shoulder, good body & topline, could be stronger in hindquarters, moves a little close behind, excellent coat.
18.4.2009 HAAPAVESI ryhmä, Tiina Illukka
JUN ERI-1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Eritt. hyväntyyppinen ja -kokoinen, hyvä urosmainen pää, erinom. etuosa ja eturinta, hyvin keh.
rintakehä, riittävät takakulmaukset, erinom. karvanlaatu, ahtaat takaliikkeet.
25.4.2009 LAHTI KV, Arja Koskelo
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Erinomainen tyyppi, kaunis pää ja ilme, pitkä vahva kaula ja erinom. ylälinja, hyvin kehittynyt
tilava runko ja oikeat kulmaukset, hyvin ahtaat ja voimattomat takaliikkeet, hyvä ryhti.
26.4.2009 VAASA KV, Petru Muntean, Romania
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. 15 months old, exc. quality, exc. head, correct bite, exc. bodystructure, correctly angulated fore &
hind, good coat & pigmentation, correct in movement.
20.6.2009 ROVANIEMI KV, Javier Sanchez, Espanja
NUO ERI-1 PU1 ROP SERT CACIB
Well made dog, good type, good proportions, very good curly coat, good bone, neck in line, good angulations and
shoulders, good proportions in head, excellent body structure, the back end could be a little better in movement, good
side mover.
18.7.2009 OULU KV, Anca Giura, Romania
NUO ERI-1 PU2 SERT VARACA
Very nice dog, full of substance, typical appearance, correct size of head compared to body, head proportions ok and
the size of ears, strong neck, correct topline, very profound chest, strong legs, ell angulated, good in set and size of the
tail, correct movement, good pigmentation & quality of the coat.
19.7.2009 OULU KV, Manuel Loureiro Borges, Portugali
NUO ERI-1 PU1 VSP SERT CACIB
Nice type, head & expression, good neck & topline, front could be a bit straighter, exc. ribcage, exc. coat, good neck
& topline & bone, well angulated, nice mover.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
NUO ERI-2
Normaalit kivekset. Lovely well shaped dog, nicely balanced, good head, lovely neck and shoulders, great body,
lovely hindquarters, moves well from the side, close behind, in lovely coat.
1.8.2009 KIIMINKI ryhmä, Tuula Pratt
NUO ERI-1 PU1 VSP SERT
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Erittäin tasapainoinen ja urosmainen, kaunismuotoinen pää, hyvin asettuneet korvat, kaunis kaula, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, erinomaiset tassut, hyvä rungon muoto, liikkuu hyvällä askeleella-hieman ahtaasti takaa, hyvä
tiivis kiharainen turkki.
25.9.2009 lonkkanivellausunto A/A
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
NUO ERI-1 PU3 VASERT CACIB
Hane av utm. typ, mask. helhet, bra storlek, önskar lite mer finess i skallen, bra uttr., bra hals o. front, välkroppad, bra
kors o. bakbensvinklar, rör sig ngt slarvigt fram, tillr. steglängd fr. sidan, bra utstrålning o. temp., önskar bättre
pälskvalitet.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
NUO EH-2
Very nice type, big, strong dog, good proportions, should have a bit more elegance, nice head and expression, good
neck and topline, slightly too steep croup, moves close behind, excellent bone and feet, excellent coat should have
more powerful movement.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
NUO EH-2
Eritt. hyvän tyyppinen, hieman matalaraajainen uros, hyvä maskuliininen pää, erinom. eturinta, voimakas runko,
olkavarret saisivat olla viistommat, riittävät takakulmaukset, vahva raajaluusto, hyvä karva, saisi liikkua pidemmällä
askeleella, edesä löysyyttä, esitetään hyvin.

u JUHELLUS NICKELSTEEL
FIN25910/08 s. 8.4.2008 i. Häämörin Rekyyli e. Juhellus Like A Melody kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele om.
Mervi Määttänen & Petri Heinänen, Valkeakoski
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
JUN ERI-2
Normaalit kivekset. Pretty picture, 9 months old, showing good condition, excellent breed type, correct head, well set
ears, nice proportion in body, excellent bone, correct feet, proper ribcage, elegant mover, nice temper, needs to fullfill
his maturnity.
14.-15.3.2009 TAMPERE KV, Ann Ingram, Irlanti
POIS
13.4.2009 RUOVESI ryhmä, Kirsi Nieminen
JUN EH-2
Normaalit kivekset. Eritt. hyvän tyyppinen uros, jolla hyvä pää + ilme, hieman etuasentoiset lavat, olkavarret tulisi
olla viistommat, syvä rintakehä, erinom. runko, leveät reidet + hyvät takakulm., käpälät saisivat olla tiiviimmät,
liikkuu edestä leveästi, muuten hyvin, käyttäytyy hyvin.
9.5.2009 HELSINKI, Tarja Hovila
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Maskuliininen uros, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, kaunismuotoinen pää, jossa sopiva
vahvuus ja hyvä ilme, kaunis kaula ja ylälinja, hieman lyhyt pysty olkavarsi muuten hyvin kulmautunut, oikean
mallinen runko, keskivahva luusto, hyvänlaatuinen turkki, liikkuu hyvällä tehokkaalla askeleella.
27.-28.6.2009 HÄMEENLINNA KR, Markku Santamäki
JUN ERI-1 PU1 SERT ROP RYP-3
Normaalit kivekset. Eritt. hyvät mittasuhteet, oikeat linjat, hyvä liioittelematon pää, hyvä kaula, sopusuhtainen luusto
ja raajojen kulmaukset, eturinta hyvin tulossa, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin, liikkuu hyvällä pitkällä askeleella.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
JUN ERI-3
Normaalit kivekset. Well made dog, up to size, beautiful head, good neck and shoulders, nice body, good
hindquarters, lovely bone, tight feet, carries his tail too high, moves well, in lovely coat.
1.8.2009 YLÖJÄRVI, Risto Aaltonen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallinen. Hyv. 2. Uimahalu: ui oma-aloitteisesti. Hyv. 3. Hakuinto: vedestä ok.
Hyv. 4. Noutohalu: vedestä hyvä, maalla ei suostu noutamaan varista edes tuomarin avustuksella. Hyl. 5. Nouto-ote:
pinnallinen. Hyv. 6. Palauttaminen: palauttaa vedestä rantaveteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: rauhallinen. Hyv.
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8. Itseluottamus & aloitekyky: itseluottamus horjuu hieman vesityössä. Hyl. 9. Yhteistyö: koiraa ohjataan hyvässä
yhteistyössä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: nuori miellyttävä koira, joka tänään ei suostu noutamaan varista edes
tuomarin avustuksella, jolloin tuomari keskeyttää kokeen. Hyl.
16.8.2009 IKAALINEN ryhmä, Leila Kärkäs
JUN ERI-1 PU2 SERT
Erinom. kokonaisuus, hyvi kehittynyt junioriuros, jolla hyvä vahva rintakehä, hyvässä lihaskunnossa, kaunis pää,
sopiva vahvuus, silmät voisi olla tummemmat, hieman niukasti kulmautunut etuosa, hyvin kulm. takaraajat, hieman
luisu lantio, kaunis selkälinja, hyvä yhdensuuntainen takaliike, tehokas sivuliike, hyvä luusto & käpälät, hyvä kihara
karvapeite ja miellyttävä luonne.
29.8.2009 KEMIÖ, Mjösund, Petri Tuominen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: käyttäytyy hyvin ihmisiä ja muita koiria kohtaan. Hyv. 2. Uimahalu: lähtee
rauhallisesti, mutta päättäväisesti veteen. Hyv. 3. Hakuinto: vaihtelevalla innolla työskentelevä koira, joka tänään ei
oikein syty. 4. Noutohalu: hakualueella vaihtaa haettavaa riistaa, mutta tuo muutaman pienellä tuella. 5. Nouto-ote:
hyvät otteet variksista, pinnalliset lokeilla. 6. Palauttaminen: lokit rantaveteen, kaksi varista ohjaajalle. 7. Reagointi
laukaukseen: tarkkaavainen, rauhallinen. 9. Yhteistyö: rauhallinen pari. 10. Yleisvaikutelma: suorittaa tänään vesityön
varmasti ja rauhallisesti, mutta haku ei tänään lähde käynnistymään itsenäisesti. Koe keskeytetään.
12.9.2009 PORVOO KR, Knut-Sigurd Wilberg, Norja
POIS
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
JUN ERI-2
17 months, excellent breed type, masculin head, long head, good front and bone, strong back, colud have better tailset,
moves nicely, lovely coat.
10.-11.10.2009 LAUKAA, Vesa Hietikko
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: iloinen nuori koira, joka suhtautuu hyvin toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: empii
veteenmenoa, tehtävät saadaan kuitenkin onnistumaan. Hyv. 3. Hakuinto: koira liikkuu ainoastaan alueen etuosassa.
Hyl. 4. Noutohalu: ottaa riistat itsenäisesti. Hyv. 5. Nouto-ote: pinnalliset otteet. Hyv. 6. Palauttaminen: ohjaajan
läheisyyteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: erittäin kiinnostunut. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: eivät riitä
hakutehtävän yhteydessä. Hyl. 9. Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: nuori koira, jonka aloitekyky
hakutehtävän yhteydessä ei riitä ja koe keskeytyy. Hyl.
28.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 3. Lähtee
mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta. 1c. KONTAKTI Käsittely: 4. Hyväksyy ja ottaa kontaktia. 2a. LEIKKI 1
Leikkihalu: 3. Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 2. Ei tartu, nuuskii esinettä. 2c.
LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu: 3. Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/ Korjailee otetta. 3a.
TAKAA-AJO 1: 1. Ei aloita. 3a. TAKAA-AJO 2: 1. Ei aloita. 3b. TARTTUMINEN 1: 1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei
juokse perään. 3b. TARTTUMINEN 2: 1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 4. AKTIVITEETTITASO: 3.
Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja. 5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus: 3. Kiinnostunut
avustajasta, seuraa ilman taukoja. 5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 5c. ETÄLEIKKI
Uteliaisuus: 1. Ei saavu avustajan luo. 5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu:1. Ei osoita kiinnostusta. 5e. ETÄLEIKKI
Yhteistyö: 1. Ei osoita kiinnostusta. 6a. YLLÄTYS Pelko: 2. Kyykistyy ja pysähtyy. 6b. YLLÄTYS
Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 6c. YLLÄTYS Uteliaisuus: 3. Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo
sen edessä. 6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 6e.
YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta haalariin. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 2. Kyykistyy ja
pysähtyy. 7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus: 3. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vierssä. 7c.
ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 7d.
ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan. 8a. AAVEET
Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 8b. AAVEET Tarkkaavaisuus: 2. Katselee aaveita silloin tällöin. 8c.
AAVEET Pelko: 1. On ohjaajan edessä tai sivulla. 8d. AAVEET Uteliaisuus: 4. Menee katsomaan, kun ohjaaja on
edennyt puoleenväliin. 8e. AAVEET Kontaktinotto aaveeseen: 4. Ottaa itse kontaktia avustajaan. 9a. LEIKKI 2
Leikkihalu: 2. Ei leiki - osoittaa kiinnostusta. 9b. LEIKKI 2 Tarttuminen: 1. Ei tartu esineeseen. 10. AMPUMINEN:
2. Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön.
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
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NUO EH-1
Normaalit kivekset. Hyvä uros, hyvä pää & kaula, vahva runko, kulmaukset saisivat olla paremmat, hyvä karva,
korkea häntä, voisi olla hieman korkearaajaisempi, hyvät sivuliikkeet, miell. käytös.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
POIS
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
POIS

V-09

n JUHELLUS NIGHTWISH
FIN25914/08C s. 8.4.2008 i. Häämörin Rekyyli e. Juhellus Like A Melody kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele om.
Leeni Norrvik, Turku
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
JUN ERI -3
Still very babylike looking, 9 month old, nice temper, excellent head with typical eyes colour and form, well set ears,
typical coat texture, proper shoulders, very stylish mover, slightly narrow, beautiful baby who needs time to maturity.
14.-15.3.2009 TAMPERE KV, Ann Ingram, Irlanti
JUN ERI-1 PN2 SERT
Feminine bitch of excellent type, excellent head & expression, good neck & shoulder, good body & topline, well
angulated hindquarters, a little loose in front movement but covers the ground well and keeps good outline on the
move, good coat & condition.
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
JUN ERI-1 PN2 SERT
Excell. type, lovely young female, excell. proportions & balance, deep chest, good topline, exc. expression, very good
angulations, needs better handling, doesn't show her real movement, very good character.
4.7.2009 TUUSULA KR, John Thirlwell, Iso-Britannia
JUN ERI-1 PN1 VSP SERT
Excellent type, lovely head, good neck and shoulder, balanced body with plenty of angulation, excellent coat, moved
well, just needs a little maturity in mind.
25.7.2009 HELSINKI Eukanuba KR, Eeva Rautala
JUN ERI-1 PN1 ROP SERT
Erittäin hyväntyyppinen ja -kokoinen narttu, kaunismuotoinen feminiininen pää, erinom. silmät ja ilme, kaunis kaula
ja ylälinja, erinomainen hyvin kehittynyt runko, sopusuhtainen luusto, hyvät kulmaukset, erinomainen
tiukkakiharainen karvanlaatu, esitetään erinomaisessa kunnossa, kauniit liikkeet, hyvät luonne ja esiintyminen, vasen
alakulmahammas liian pystyasentoinen.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
JUN ERI-1 PN1 VSP SERT Beautiful bitch of high quality, lovely head, nice eyes, lovely neck and shoulders, great
body for her age, good topline, nice
hindquarters, enough bone, moved really well, in excllent coat and condition.
1.8.2009 PORI KV, Theo Leenen, Belgia
NUO EH-1
Almost 16 months old, correct in type, feminine head, dark eyes, correct scissor bite, well set ears, good neck and
shoulder, topline could be stronger, slightly sloping croup, well angulated in the front, could be better angulated in
stiffle, good bone and feet and pastern, chest could be a little deeper, moving narrow behind, toening in front.
30.8.2009 TERVAKOSKI KV, Jukka Kuusisto
NUO EH-1
Sopivankokinen, oikeamittasuhteinen narttu, hyvä pää, kaunis kaula, pehmeä selkä, sopivasti runkoa, takaraajoissa
ulkokierteisyyttä, liikkuu pitkällä askeleella, ei anna esiintymisellään parasta mahdollista, rauhallinen luonne.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
NUO ERI-1 PN1 VSP SERT CACIB
Excellent type, good size and proportions, very nice feminine head, excellent neck and top line, slightly straight upper
arm, needs to firm up in front, excellent coat, efficient movement sideways with good attitude. V-2009.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
NUO ERI-1 PN2 VASERT VARACA
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Erinom. tyyppiä oleva, jolla hyvä feminiinen pää ja miellyttävä ilme, syvä rintakehä, erinom. runko, hieman pystyt
lavat ja suorahko olkavarsi, hyvät takakulmaukset, erinom. karvapeite, liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta edessä
löysyyttä, esitetään erinomaisesti.
18.12.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.

n JUHELLUS NOCTURNE
FIN25915/08D s. 8.4.2008 i. Häämörin Rekyyli e. Juhellus Like A Melody kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele om.
Sari Isotalo, Turku
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
JUN EH-4
Very stylish, 9 month old, correct breed type, pretty picture standing, correct head, excellent neck and shoulders, well
set ears, rib cage ok her age, excellent hind quarters, could be little happier, needs to be a little more secure of herself.
14.-15.3.2009 TAMPERE KV, Ann Ingram, Irlanti
JUN EH-3
Feminine bitch of very good type, well balanced head with well shaped dark eyes, good neck & shoulder, good body
& topline, well angulated hindquarters, not moving well today, just needs more confidence.
13.4.2009 RUOVESI ryhmä, Kirsi Nieminen
JUN T
Erinom. tyyppiä oleva narttu, jolla kauniit ääriviivat seistessä, linjakas pää, toinen kulmahampaista painuu ikeneen,
erinom. kaula, hyvä eturinta + runko, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, ujostelee tänään kehässä,
kulmahampaan asento + esiintyminen vaikuttavat tänään palkintosijaan.
24.5.2009 RAUMA KR, Harri Lehkonen
JUN EH-1
Hieman tottumattomasti esiintyvä, keskikokoinen tyypiltään oikea nuori narttu, oikeamuotoinen pää, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat eturinnan tulee vahvistua, oikealaatuinen turkki, voisi liikkua jäntevämmin ja esiintyä
itsevarmemmin.
12.7.2009 KARJAA KR, Paula Rekiranta
JUN EH-1
Erittäin hyväntyyppinen nuori narttu, joka olisi edukseen hieman tiiviimmässä kunnossa, hyvät pään linjat, hieman
kapera kallo, hyvät silmät, hyvä kaula, erittäin hyvin kulmautuneet raajat, tänään hieman roikkuva alalinja, hyvä
vahva takaosa, erinomainen karvanlaatu, hyvät sivuliikkeet, etuliikkeiden tulee vakiintua, liikkeessä kovin pehmeä
selkä.
19.7.2009 VIRRAT, Risto Heikkonen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. Hyv. 2. Uimahalu: rauhallinen
uimari. Hyv. 3. Hakuinto: haku ei ala tänään lainkaan. Hyl. 4. Noutohalu: koira ei suostu ottamaan itsenäisesti
variksia. Hyl. 5. Nouto-ote: hyvin pinnalliset otteet. Hyv. 6. Palauttaminen: palauttaa ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7.
Reagointi laukaukseen:säpsähtää toista laukausta. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: riittävä. Hyv. 9. Yhteistyö:
riittävä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: hieman haluttoman kuvan itsestään antava koira, ei suostu ottamaan omaaloitteisesti variksia ja tuomari keskeyttää kokeen. Hyl.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
NUO EH-2
Lovely bitch, unfortunately she doesn't give best of herself when moving, beautiful head and eye, lovely neck and
shoulders, good body for her age, nice hindquarters, good bone, doesn't move as freely as I like'd to, in good coat.
1.8.2009 PORI KV, Theo Leenen, Belgia
POIS
8.8.2009 TURKU, Cristian Vantu, Romania
POIS
3.-4.10.2009 POMARKKU Riuttansalmi, Ari Huttunen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: menee spontaanisti veteen ja ui mielellään.
Hyv. 4. Noutohalu: spontaanit ylösotot. Hyv. 5. Nouto-ote: pehmeät otteet noutamillaan. Hyv. 6. Palauttaminen: tuo
lokit, mutta ei ensimmäistä noutamaansa varista. Hyl. 7. Reagointi laukaukseen: aristelee hieman haulikkoa ja
laukausta. Hyl. 9. Yhteistyö: koira ei tule kutsuttaessa luokse. Hyl. 10. Yleisvaikutelma: rauhallinen, nuorehko narttu,
jolla hyvä vesityö, valitettavasti tänään koira häiriintyy koetilanteesta niin voimakkaasti, ettei koetta voida jatkaa. Hyl.
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10.11.2009 lonkkanivellausunto D/D
10.11.2009 kyynärnivellausunto 0/0
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
NUO EH-1
Hyvin raken. narttu, joka hieman jännittää esiintymistä, hyvänmallinen pää, jossa hieman löysät huulet ja otsapengertä
voisi olla aavistus enemmän, kaunis kaula, eritt. hyvä runko, hieman suora edestä, hyvin kulmautunut takaa, hyvä
karva, saisi liikkua reippaammin ja esiintyä vapaammin.

u JUHELLUS NUTMEG
FIN25912/08A s. 8.4.2008 i. Häämörin Rekyyli e. Juhellus Like A Melody kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele om.
Tiina-Mari & Jussi Sutinen, Kouvola
7.3.2009 VALKEALA ryhmä, Leila Kärkäs
JUN ERI-1 PN1 ROP SERT
Hyvät mittasuhteet omaava jun. narttu, joka erittt hyvässä kehitysvaiheessa, oikea pään muoto ja sopiva vahvuus,
silmissä hieman pyöreyttä, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä raajarakenne ja luusto, liikkuu hyvällä tehokkaalla askeleella,
hyvä karvanlaatu, miellyttävä rauhallinen käytös.
18.4.2009 HIRVENSALMI ryhmä, Hannele Jokisilta
JUN EH-1
Sopivan kokoinen, erittäin narttumainen kokonaisuus, hyvä pää ja kaula, selkä saa tiivistyä iän myötä, riittävät
etukulmaukset, voimakkaat takana, keskivahva luusto, hyvä runko ikäisekseen, ei parhaassa karvassa tänään, eikä
täydessä kiharassa, hyvä luonne, hieman korkeat etuliikkeet, takaa liikkuu hyvin.
17.5.2009 HAMINA KR, Roberto Schill, Romania
JUN ERI-1 PN1 ROP SERT
Well balanced, correct head with very good proportions, good sized, well set ears, correct neck, back still not strong
enough, deep chest, upright front and rear legs, well set tail, ground covering movement, steps a little bit inward in the
rear legs, good coat and general pigmentation and temperament.
31.5.2009 IITTI ryhmä, Lena Danker
JUN ERI-1 PN1 ROP SERT
14 kk feminiininen narttu, jolla hyvät mittasuhteet, hyvät linjat päässä, oikea purenta, hieman köyhä alaleuka,
tasapainoisesti kulmautunut, hyvä selkä ja lantio, sopiva luusto, oikea karvanlaatu, kihara saisi olla kiinteämpi, liikkuu
vapaalla askeleella, hyvä tasapainoisesti, hieman ahdas takaa, miellyttävä luonne.
13.-14.6.2009 KOTKA KV, Anthony Kelly, Irlanti
JUN EH-1
Head & fore face okay, depth of chest very good, shoulder placement good, topline could be better, angulation of
hindleg very good, hocks good, condition of coat could be better, movement could be sounder.
5.7.2009 lonkkanivellausunto A/A
22.8.2009 KOUVOLA KR, Elina Tan-Hietalahti
NUO EH-1
Tyypillinen narttumainen, hyvin liikkuva, kaunis pää, ilme ja purenta, hyvä kaula, aavistuksen notko selkälinja, hyvä
luusto, erittäin hyvä takaosa, hyvä turkki, kaunis ruskea väri, miellyttävä luonne.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
NUO ERI-1
Snygg tik 1,5 år gammal, utmärkt typ och helhet, feminint huvud, lång hals, tillräckliga vinklar front, väl vinklad bak,
bra benstomme, rör sig väl, bra päls.
8.11.2009 VALKEALA ryhmä, Markku Santamäki
NUO ERI-1 PN1 ROP SERT
Sopivan kokoinen, erinomaiset mittasuhteet, näyttävä ylälinja, hyvä pää, oikea kallonmuoto, näyttävät liikkeet,
käyttäytyy ja esitetään hyvin, hyvä turkki.
21.11.2009 JYVÄSKYLÄ KV, Cristian Vantu, Romania
NUO ERI-1 PN2 VASERT CACIB
Nice balance & shape & neck & topline, very good movement & coat.
29.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 3. Lähtee
mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta. 1c. KONTAKTI Käsittely: 3. Hyväksyy käsittelyn. 2a. LEIKKI 1
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Leikkihalu: 3. Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 2. Ei tartu, nuuskii esinettä. 2c.
LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu:1. Ei tartu esineeseen. 3a. TAKAA-AJO 1: 2. Aloittaa, mutta keskeyttää. 3a.
TAKAA-AJO 2: 1. Ei aloita. 3b. TARTTUMINEN 1: 1. Ei kiinnostu saaliista / Ei juokse perään. 3b.
TARTTUMINEN 2: 1. Ei kiinnostu saaliista / Ei juokse perään. 4. AKTIVITEETTITASO: 2. Tarkkailevainen,
rauhallinen, voi istua, seistä tai maata. 5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus: 4. Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä
lähtöyrityksiä. 5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 2. Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa. 5c.
ETÄLEIKKI Uteliaisuus: 3. Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo. 5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu:1. Ei osoita
kiinnostusta. 5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö: 1. Ei osoita kiinnostusta. 6a. YLLÄTYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois
katsettaan haalarista. 6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 6c. YLLÄTYS Uteliaisuus: 4.
Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin. 6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista
liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta
haalariin. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan. 7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus:
3. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vierssä. 7c. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei
minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 7d. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei
osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan. 8a. AAVEET Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 8b. AAVEET
Tarkkaavaisuus: 5. Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan. 8c. AAVEET Pelko: 1. On ohjaajan edessä tai
sivulla. 8d. AAVEET Uteliaisuus: 5. Menee katsomaan ilman apua. 8e. AAVEET Kontaktinotto aaveeseen: 4. Ottaa
itse kontaktia avustajaan. 9a. LEIKKI 2 Leikkihalu: 1. Ei leiki - ei osoita kiinnostusta. 9b. LEIKKI 2 Tarttuminen: 1.
Ei tartu esineeseen. 10. AMPUMINEN: 4. Keskeyttää leikin/ passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms. kohden, ei
palaa leikkiin/passiivisuuteen.

u JUHELLUS ODDVAR
FIN58572/08 s. 17.10.2008 i. Lenellie The Man In Black e. Juhellus Little Mermaid kasv. Päivi Erkko-Koskinen,
Kempele om. Gunveig Sundén, Länsi-Turunmaa
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
JUN EH-4
Normaalit kivekset. Nicely shaped dog, lovely head and eye, nice neck and shoulders, a bit straight in upper arm, nice
body, good hindquarters, good bone, moves nice from the side, a bit narrow behind and still a bit loose in elbows,
good bone, unfortunately didn't like to handle, needs more confidence.
12.9.2009 PORVOO KR, Knut-Sigurd Wilberg, Norja
POIS
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
POIS
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
JUN EH-2
Normaalit kivekset. Kaunis nuori uros, hieman voimakas otsapenger & kevehkö kuono, hyvä kaula, sopusuht. runko,
hyväasent. raajat, hyvä karva, takakulmia voisi olla hieman enemmän, liikkuu hyvin, miellytt. luonne.
6.12.2009 TAMPERE ryhmä, Raija Tammelin
JUN ERI-1 PU1 VSP SERT
Hyvin kehittynyt, tyypikäs juniori, jolla oikein hyvä päään kiila, hyvät silmät, kaunis kaula ja ylälinja, ikään sopiva
runko, hyvät kulmaukset ja eturinta, sopiva luusto, liikkuu muuten hyvin, mutta löysästi edestä, hyvä karva,
itseluottamus saa vielä miehistyä, mutta luonne ok.

n JUHELLUS ORCHID
FIN58570/08 s. 17.10.2008 i. Lenellie The Man In Black e. Juhellus Little Mermaid kasv. Päivi Erkko-Koskinen,
Kempele om. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele & Iiris Kauppinen, Saarijärvi
18.7.2009 OULU KV, Anca Giura, Romania
JUN ERI-1 PN3 VASERT
Very elegant, in balance with everything, very expressive head with no problem teeth, good colour of eyes, elegant
neck, good proportion with the hight and length, very good movement.
19.7.2009 OULU KV, Manuel Loureiro Borges, Portugali
JUN ERI-1 PN1 ROP VSP
Very nice type & feminine, nice head & expression, good neck & topline, exc. front, good body proportions, exc.
coat, enough bone, good angulations, nice mover.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
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JUN EH-4
Nicely build bitch, lovely head and eye, beautiful neck and shoulder, enough body for her age, nice hindquarters,
enough bone, good mover, not in a best coat today, would like to see her again in a year.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
JUN ERI-1 PN3 SERT
Fem. tik u. utr. bra yttre linje, tillr. längd i huvudet, bra uttr. bra hals, ngt öppna frambensvinklar, utm. kropp, bra kors
o. bakställ, bra pälskvalitet, dock ännu ej komplett sina lockar, ngt osamlade frambensrörelser, rör sig bra fr. sidan.

u JUHELLUS ORPHEUS
FIN58574/08 s. 17.10.2008 i. Lenellie The Man In Black e. Juhellus Little Mermaid kasv. Päivi Erkko-Koskinen,
Kempele
18.7.2009 OULU KV, Anca Giura, Romania
JUN ERI-1 PU3 VASERT
General appearance, typical to the breed, correct head with no scissorbite problem, correct eye colour & expression,
elegant topline, the front legs a bit tendence to open, when chest will develop no anatomical problem, correct tail
length, good colour, typical coat.

n JUHELLUS OTTILIA
FIN58571/08 s. 17.10.2008 i. Lenellie The Man In Black e. Juhellus Little Mermaid kasv. Päivi Erkko-Koskinen,
Kempele om. Henna Paloneva, Vaasa
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
JUN ERI-3
Lovely bitch, just needs time, beautiful head and eye, very nice neck and shoulder, good body for her age, strong
hindquarters, hocks well let down, moves very well, in beautiful coat.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
JUN EH-4
Fem. tik u. utr. önskas mer styrka i nospartiet, vackert uttr., bra hals o. skuldra, kölformad kropp, bra kors, ännu ej
färdig i sin päls, rör sig med tillr. steglängd fr. sidan, ostabilt fram.

n JUHELLUS PEARL OF SNOW
FI14508/09 s. 23.1.2009 i. Caballus Zimzalabim e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele om.
Mervi Kurunsaari, Vaasa
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
PEN(5-7 kk) 4 KP
Lovely bitch, beautiful head and dark eyes, good neck and shoulders, enough body for her age, nice topline, nice
hindquarters, enough for bone, good coat, moves very well when she settles.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
JUN EH
Fem. tik u. utr. önskas mer självförtroende, prop. huvud, bra uttr., bra hals, bra front, prop. kropp, ngt brant i sitt kors,
bra pälskvalitet, dock ej ännu alla lockar på plats, rör sig osamlad.

n JUHELLUS PRESENT OF HEAVEN
FI14509/09 s. 23.1.2009 i. Caballus Zimzalabim e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele om.
Mervi Kurunsaari, Vaasa om. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele & Tiina-Mari Sutinen, Kouvola
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
PEN(5-7 kk)
Lovely shape bitch, that needs more confidence, lovely head, good neck and shoulders, nice body, good topline, good
hindquarters, in lovely coat, moves well from beside, a little close besind, much sound for the owner.

n JUHELLUS PRETTY FLAME
FI14507/09 s. 23.1.2009 i. Caballus Zimzalabim e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele om.
Päivi Erkko-Koskinen, Kempele ja N.N
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
PEN(5-7 kk) 1 KP ROP-PEN
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Beautiful bitch, lovely shape, well made head, lovely dark eyes, beautiful neck and shoulders, great body, good
hindquarters, moves well, in beautiful condition and beautiful coat.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
JUN ERI-2 VASERT
Fem. tik tilltalande prop., utm. vackert huvud o. uttryck, bra hals, ngt öppna frambensv., bra benstomme, bra bakställ,
bra pälskvalöitet, rör sig m. bra steg fr. sidan.
21.11.2009 JYVÄSKYLÄ KV, Cristian Vantu, Romania
JUN ERI-1 PN1 VSP SERT
Good type, needs more ring training, feminine expression, good front, topline, angulations, bit too shy, moves quite
well.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
JUN EH-3
Medium size, good proportions, easily accepts handling but does not seem to enjoy the show, nice head, good neck
and top line, good angulation and body, little short croup, excellent coat, sufficient bone for size, rather hectic
movement.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
JUN EH-1
Erit. hyvän tyyppinen tasapainoinen juniori, feminiininen, oikealinjainen pää, erinom. ylälinja, syvä rintakehä,
toivoisin voimakkaampaa raajaluustoa, sujuvat liikkeet, hyvä karvapeite, esitetään hyvin.

n JUHELLUS PRISCILLA PRESLEY
FI14505/09 s. 23.1.2009 i. Caballus Zimzalabim e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele om. Iiris
Kauppinen, Saarijärvi
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
PEN(5-7 kk) 2 KP
Beautiful bitch, well shaped head and lovely eyes, good neck and shoulders, nice body and topline, good hindquarters
and bone, moves very well but could give a little more, in lovely coat.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
JUN ERI-3
Fem. trevlig helhet, saknar självförtroende, trevliga yttre linjer, bra vinklar fram o. bak, välkroppad, rör sig för dagen
ojämnt beroende på omgivningen, bra pälsstruktur, dock ej helt komplett.
21.11.2009 JYVÄSKYLÄ KV, Cristian Vantu, Romania
JUN ERI-2
Good type, should be more homogenic, feminine expression, open angulat. hindquarters, croup too high on move,
good coat.
6.12.2009 TAMPERE ryhmä, Raija Tammelin
JUN ERI-1 PN2 SERT
Feminiininen, hyvät mittasuhteet, oikein hyvä pään kiila, lempeä ilme, seistessä hyvä ylälinja, oikeanmallinen tilava
runko ja hyvä eturinta, sopiva luusto, hyvät kulmaukset, hyväksyttävä koko, reipas käytös, saa vielä jäntevöityä iän
myötä varsinkin selästään.

u JUHELLUS PRIME MINISTER
FI14504/09 s. 23.1.2009 i. Caballus Zimzalabim e. Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele om. Iiris
Kauppinen, Saarijärvi
21.11.2009 JYVÄSKYLÄ KV, Cristian Vantu, Romania
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT
Good type, good proportions for age, strong ? & bone, good front, should have stronger loins & better angulations,
good movement.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
JUN H
Medium size, rather short, colud be a bit more masculin, head needs still to develop, level bite, sufficient neck, good
topline, prefer deeper angulation, good body for age, goos bone ans feet, excellent coat, should have more powerful
movement.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
JUN EH-3
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Erit. hyvä tyyppinen, hieman matalaraajainen jun., kuono-osa saisi olla pidempi, muuten hyvä pää, hyvä ylälinja, syvä
rintakehä, hyvä runko, olkavarret voisivat olla viistommat, hyvä karvapeite, tasapainoiset liikkeet, tasapurenta,
esitetään hyvin.

KRINGLAS
u KRINGLAS BARLACH
FIN18768/04C K0 s. 6.12.2003 i. Heathermead Huxley e. Fanto-Heimen's Bel Air L'Esperance kasv. Åse Kavli
Jørgensen, Norja om. Ritva Ylitalo, Raahe
31.1.2009 RAAHE ryhmä, Saija Juutilainen
AVO EH-2
Normaalit kivekset. 5 v. kookas hyvärunkoinen ja - luustoinen uros, voimakaspiirteinen pää, hyvä purenta ja ilme,
vahva kaula, hieman luisu lantio, erinomainen eturinta, vahvat käpälät, kulmauksia voisi olla hieman enemmän, syvä
väri, hyvä karvanlaatu ja kihartuvuus, liikkuu hyvällä ryhdillä mutta askeleessa saisi olla enemmän pituutta, hyvä
luonne.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
AVO EH
Normaalit kivekset. Upstanding dog, nice shape, well chisselled head, lovely neck, bit straight in upperarm, good
body, nice hindquarters, enough bone, today seem to limb his left hindleg, when he is lacking his nail, in lovely coat.

KUKKASEN
n KUKKASEN VALLISNERIA
FIN14116/0C 8 s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, Nurmijärvi
om. Åsa Granström, Karjaa
11.3.2009 lonkkanivellausunto C/B
23.2.2009 kyynärnivellausunto 0/0
25.4.2009 INKOO, Ilkka Stén
TOKO ALO-1 KP, 186p, 3.
1. Luoksepäästävyys/10p., 2. Paikalla makaaminen/30p., 3. Seuraaminen kytkettynä/20p., 4. Seuraaminen
taluttimetta/34p., 5. Maahanmeno seuraaminen yhtydessä/16p., 6. Luoksetulo/30p., 7. Seisominen seuraamisen
yhteydessä/20p., 8. Estehyppy/16p., 9. Kokonaisvaikutus/10p.
12.7.2009 KARJAA KR, Paula Rekiranta
NUO EH-2
Pienehkö, hieman kevyt nuori narttu, hyvät pään linjat, hieman pyöreät silmät, jotka saisivat olla tummemmat, hyvä
kaula ja ylälinja, riittävä rungon syvyys, hieman niukat mutta tasapainoiset kulmaukset, kihara saisi olla tiiviimpää.
liikkuu sivulta hyvin, edestä hieman kerien.
20.9.2009 INKOO, Harri Laisi
TOKO AVO-1 KP, 191p, 1.
1. Paikalla makaaminen/30p., 2. Seuraaminen taluttimetta/18p., 3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/20p., 4.
Luoksetulo/27p., 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/19p., 6. Noutaminen/17p., 7. Kauko-ohjaus/30p., 8.
Estehyppy/20p., 9. Kokonaisvaikutus/10p.

u KUKKASEN VEDENHARMAA
FIN14123/08D s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, Nurmijärvi om.
Kati Heiskanen, Nurmijärvi
19.4.2009 VANTAA Petikko, Reima Ronkainen
NOWT ALO-2, 51p
31.5.2009 HATTULA, Harri Sivén
NOME ALO-0
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Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: liikkuu alueella melko laajalti löytäen riistoja hyvin, mutta voisi ottaa ylös riistoja
maastosta spontaanimmin. 2. Ohjattavuus: etenee uusintalähetyksellä mlko mukavasti. 3. Paikallistamiskyky: noutaa
ensimmäisen markkeerauksen hyvin, toinen ykkösmarkkeeraus myös hyvä suoraviivainen suoritus. 4.
Riistan/dummyn käsittely: empii riistojen ylösottoa, hakualueella kieltäytyy kanin noudosta, noutaa sen
uusintalähetyksellä, hakualueella kieltäytyy vielä variksen noudosta ja koe keskeytyy. 7. Yleisvaikutelma: hyvin itse
tehtäviä kokeesssa suorittanut koira, jolla tänään kuitenkin puutteita riistan ylösotoissa eri tehtävissä, mikä keskeyttää
kokeen. Kokeen keskeytti tuomari.
18.10.2009 HAUHO, Pekka Uusimäki
NOWT ALO-3, 54p
20.10.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
3.11.2009 lonkkanivellausunto D/D

u KUKKASEN VESIHIISI
FIN14127/08C K0 s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, Nurmijärvi
24.11.2009 lonkkanivellausunto C/B
24.11.2009 kyynärnivellausunto 0/0

u KUKKASEN VESIKIITÄJÄ
FIN14125/08D s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, Nurmijärvi om.
Erja Kuusela, Tuusula
18.9.2009 lonkkanivellausunto D/D

n KUKKASEN VESILILJA
FIN14118/08D s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, Nurmijärvi om.
Leena Soivio, Kotka
7.3.2009 VALKEALA ryhmä, Leila Kärkäs
JUN EH-2
Vielä kovin teinityttömäinen, hyvät mittasuht. omaava miellyttävä käytöksinen juniori, hyvä pään muoto ja vahvuus,
hieman vinot silmät, pysty olkavarsi, rintakehä vielä kesken kehityksen, hyvät takaraajojen kulmaukset, sopiva luusto,
likkuu hyvällä askelpituudella, aika-ajoin liike hieman vallatonta, hyvä karvan laatu, mutta kihara vielä avonainen.
21.3.2009 IMATRA ryhmä, Elena Ruskovaara
POIS
18.4.2009 VANTAA Petikko, Reima Ronkainen
NOWT ALO-0
17.5.2009 HAMINA, Roberto Schill, Romania
POIS
31.5.2009 IITTI ryhmä, Lena Danker
KÄY EH-1
17 kk feminiininen tyttö, joka vielä antaa hieman ilmavan vaikutelman, kaunis pää ja ilme, purenta ok, normaalit
kulmaukset, hyvä selkä ja lantio, kokoon riittävä luusto, hyvät käpälät, hyvä karvanlaatu tulossa, vielä avoin kihara,
liikkuu riittävällä askelmitalla, vielä kinnerahdas takaa ja kääntää etutassuja sisäänpäin liikkeessä, miellyttävä luonne.
13.-14.6.2009 KOTKA KV, Anthony Kelly, Irlanti
NUO EH-1
Head & foreface ok, forelegs good & straight, neck good, so is shoulderplacement, topline ok, good depth of body,
angulation good, hock very good, temperament could be better, movement ok, I'd like more drive.
22.8.2009 KOUVOLA KR, ELINA Tan-Hietalahti
NUO EH-2
Hyvin tyypillinen narttumainen, kauniisti esiintyvä, kaunis pää, hyvä ilme, purenta ja korvat, rakenteeltaan hyvä, hyvä
häntä, hieman ahtaat takaliikkeet, hyvä karvanlaatu ja väri.
23.8.2009 HEINOLA KR, Marjo Jaakkola
NUO EH-1
Feminiininen, eritt. hyväntyyppinen, miellyttävä pää, hyvä ilme, hyvä kaula, eturinnan tukee vielä kehittyä,
ikäisekseen riittävä runko, kohtalaisesti kulm. takaa, turkki ok, hyvä luonne.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
NUO ERI-2
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Nice bitch, sweet head and expression, good reach of neck, strong bone, good topline, good backend, moves ok, coat
ok.
20.10.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
3.11.2009 lonkkanivellausunto C/D
29.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 4. Lähtee
mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta. 1c. KONTAKTI Käsittely: 5. Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla. 2a.
LEIKKI 1 Leikkihalu: 4. Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen
viiveellä tai etuhampailla. 2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu: 5. Tarttuu heti koko suulla, vetää, tempoo, ravistaa kunnes TO irrottaa. 3a. TAKAA-AJO 1: 3. Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan
saalista. 3a. TAKAA-AJO 2: 4. Aloittaa kovalla vauhdilla pämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille. 3b.
TARTTUMINEN 1: 2. Ei tartu, nuuskii saalista. 3b. TARTTUMINEN 2: 5. Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan
vähintään 3 sekuntia. 4. AKTIVITEETTITASO: 3. Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä
toimintoja. 5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus: 3. Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja. 5b. ETÄLEIKKI
Uhka/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus: 2. Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo. 5d.
ETÄLEIKKI Leikkihalu: 5. Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota. 5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö: 3. On kiinnostunut
leikkivästä avustajasta. 6a. YLLÄTYS Pelko: 5. Pakenee enemmän kuin 5 metriä. 6b. YLLÄTYS
Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 6c. YLLÄTYS Uteliaisuus: 1. Menee haalarin luo kun se on laskettu
maahan / Ei mene ajoissa. 6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko: 4. Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään
kahdella ohituskerralla. 6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus: 2. Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä
ohituskerralla. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan. 7b. ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus: 2. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. 7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan. 8a. AAVEET Puolustus/aggressio: 1. Ei
osoita uhkauseleitä. 8b. AAVEET Tarkkaavaisuus: 3. Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai
koko ajan toista. 8c. AAVEET Pelko: 5. Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta. 8d. AAVEET
Uteliaisuus: 1. Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei mene ajoissa. 8e. AAVEET
Kontaktinotto aaveeseen: 3. Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin. 9a. LEIKKI 2 Leikkihalu: 5. Leikkii - aloittaa
erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen. 9b. LEIKKI 2 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla.
10. AMPUMINEN: 1. Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön.

u KUKKASEN VESINOUTO
FIN14124/08C s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, Nurmijärvi om.
Liisamaija Kukkonen, Jyväskylä
20.10.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
3.11.2009 lonkkanivellausunto C/C

u KUKKASEN VESIPETO
FIN14122/08C s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, Nurmijärvi om.
Pirjo Taipale, Helsinki
20.10.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
3.11.2009 lonkkanivellausunto B/C

n KUKKASEN VESIPISARA
FIN14117/08E s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, Nurmijärvi om.
Anu Laitinen, Jyväskylä
8.3.2009 KUOPIO, Raija Tammelin
POIS
23.3.2009 lonkkanivellausunto E/D

u KUKKASEN VESIPUTOUS
FIN14121/08 s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, Nurmijärvi
23.-24.5.2009 HAUHO, Risto Heikkonen
NOU-1
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1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti ihmisin ja toisiin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: menee syöksyen
veteen, ui mielellään. Hyv. 3. Hakuinto: kattaa hyvin koko alueen. Hyv. 4. Noutohalu: tarttuu lintuihin empimättä ja
kaniin. Hyv. 5. Nouto-ote: hyvät otteet riistoista. Hyv. 6. Palauttaminen: palauttaa ohjaajalle käteen, palautukset
voisivat olla suoraviivaisempia. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen:innostunut. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: hyvä.
Hyv. 9. Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: tekee hyvän vesityön sekä on myös tehokas hakualueella, ohjaaja
voisi jatkossa kiinnittää huomiota koiran kaarteluun palautuksissa, suorittaa kaikki päivän tehtävät helposti. Hyv.
4.7.2009 TUUSULA KR, John Thirlwell, Iso-Britannia
AVO EH-2
A little feminine all over, would prefer bigger size for a male, ok head shape, pleasing neck and shoulder, would like
better hindangulation, poor coat, lacking curl, moved ok.
25.-26.07 HELSINKI Eukanuba KR, Eeva Rautala
AVO T
Liian pienikokoinen uros, sukupuolileima saisi olla parempi, päässä on kaunis muoto ja se on sopusuhtainen koiran
kokoon nähden, hyvä silmien väri, hyvä kaula ja ylälinja, rungon tulee kehittyä, liian kevyt luusto, riittävät
kulmaukset, liikkuu normaalisti, tänään turkissa ei kiharoita käytännössä lainkaan, hyvä luonne.
23.8.2009 HEINOLA KR, Marjo Jaakkola
POIS

u KUKKASEN VESISOTA
FIN14126/08C s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, Nurmijärvi om.
Minna Halonen, Lappeenranta
21.3.2009 IMATRA ryhmä, Elena Ruskovaara
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Junioriuros, joka saa tulla maskuliinisemmaksi, toivoisin päähän lisää pituutta, nyt kallo on melko
korostunut, hyvät korvat, erinomainen kaula, jämäkkä runko, kokoon sopiva luusto, eturinta on niukka, raajojen
kulmaukset saisivat olla voimakkaammat, vielä huolimaton liikkuja, tulee tasapainottua, hyvä karva, kiva käytös.
11.4.2009 LAPPEENRANTA KV, Agnes Ganami Kertes, Israel
JUN ERI-1 PU3 VASERT
Normaalit kivekset. Pleasing young dog, good in type, size and bone structure, good head lines, a little falling croup,
good angulations, excellent curly coat, good temperament.
9.5.2009 HELSINKI, Tarja Hovila
JUN H
Normaalit kivekset. Hyväntyyppinen, hieman kevytluustoinen ja narttumainen uros, jolla melko hyvä pää, saisi olla
hieman pidempi, niukasti kulmautunut edestä, ikäisekseen hyvä runko, luusto saisi olla vahvempi, turhan luisu lantio,
hieman avoin turkki, liikkuu sidotusti takaa, tarvitsee lisää voimaa takaosaansa, miellyttävä luonne.
29.9.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
9.10.2009 lonkkanivellausunto C/B
9.10.2009 kyynärnivellausunto 0/0

u KUKKASEN VETEHINEN
FIN14120/08D s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, Nurmijärvi om.
Katriina Juvakka, Vantaa
31.5.2009 IITTI ryhmä, Lena Danker
NUO EH-1
Normaalit kivekset. 19 kk hyväntyyppinen poika, jolla hyvät mittasuhteet, vahva urosmainen pää, kaunis ilme, hyvä
purenta, hyvin asett. lapa mutta pysty olkavarsi, ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä, hyvä selkä ja lantio, sopiva
luusto, erinom. käpälät, liikkuu tehottomasti edestä ja takaa, hyvä karvanlaatu mutta hieman avoin kihara.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
NUO H
Normaalit kivekset. Nice dog that I would like to have more of, beautiful head, lovely eye, good neck and shoulders, a
bit straight in upperarm, could do a little bit more body weight, lovely hindquarters, moves well, not in his best coat
today.
20.10.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
3.11.2009 lonkkanivellausunto D/D
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u KUKKASEN VETTENVALTIAS
FIN14119/08D s. 30.12.2007 i. Ringlets Constant Wind e. Caballus Waterproof kasv. Kati Heiskanen, Nurmijärvi om.
Sari Lehtonen-Lammi, Tampere
13.4.2009 RUOVESI ryhmä, Kirsi Nieminen
JUN EH-3
Normaalit kivekset. Eritt. hyväntyyppinen uros, jolla hieman kevyt pää, hyvä kaula + selkälinja, suorahkot olkavarret,
hyvä eturinta + runko, hyvät takakulm., kokoon nähden sopiva raajaluusto, liikkuu edestä löysin kyynärpäin mutta
hyvin, esitetään erinomaisesti.
3.5.2009 TAIPALSAARI, Mika Lappalainen
NOWT ALO-3, 52p
31.5.2009 LAPUA, Miso Sipola
NOWT ALO-3, 45p
7.6.2009 HIRVENSALMI, Timo Väisänen
NOME ALO-0
14.6.2009 JUUPAJOKI, Jouni Vimpeli
NOME ALO-0
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: aloittaa haun mukavasti ja liikkuu hyvällä vauhdilla, toista osaa ei suoriteta. 2.
Ohjattavuus: on riittävästi ohjattavissa. 4. Riistan/dummyn käsittely: koira kieltäytyy ohjausriistana olleesta variksesta
ja tuomari keskeyttää kokeen. 7. Yleisvaikutelma: hyvin kokeen aloittanut koira, joka valitettavasti kieltäytyy
variksesta ohjaustehtävän yhteydessä. Kokeen keskeytti tuomari.
6.9.2009 MJÖSUND, Harri Sivén
NOME ALO-2
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: liikkuu alueella, ajoittain riistalle pyrkien, välillä työnkuva hieman hämärtyy,
löytää kuitenkin riistoja melko mukavasti. 2. Ohjattavuus: suoriutuu linjalle lähetys tehtävästä mallikkaasti. 3.
Paikallistamiskyky: koira ei katso lainkaan maamarkkeerausheittäjän/ heiton suuntaan ja tehtävä jää näin ollen
suorittamatta, vesimarkkeeraukset koira suorittaa hyvin. 4. Riistan käsittely: pehmeät otteet riistoista, hyvät
luovutukset. 6. Muut ominaisuudet: varma paikalla pysyminen. 7. Yleisvaikutelma: rauhallisella tyylillä työskentelevä
koira suoriutuu tänään tehtävistä hyvin, mutta suorittamatta jäänyt 1. markkeeraus laskee palkintosijaa.
13.9.2009 VALKEAKOSKI Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME ALO-1
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: kattaa aluetta, hyvä into, sopiva vauhti, löytää hyvin 5/6. 2. Ohjattavuus: lähtee
hyvin linjalle, selvittää tehtävän ohjattuna. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hyvä muistikuva kummastakin,
selvittää tehtävän. 4. Riistan/dummyn käsittely: moitteetonta, vain pientä empimistä kanin ylösotossa. 5.
Jäljestämiskyky: selvittää jäljen, noutaa kanin. 6. Muut ominaisuudet: seuraa hyvin tehtävien välillä. 7.
Yleisvaikutelma: tasapainoinen rauhallisella tyylillä töitä tekevä koira, selvittää kokeen tehtävät hyvällä teholla.
20.9.2009 VESILAHTI, Ari-Pekka Fontell
NOME ALO-1
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: suorittaa tehokasta hyvää hakua. 2. Ohjattavuus: erittäin hyvin ohjattavissa. 3.
Paikallistamiskyky: selvittää vesimarkkeerauksen suoraviivaisesti, maamarkkeeraukseen tarvitsee useamman
lähetyksen, mutta selvittää tehtävän. 4. Riistan/dummyn käsittely: linnuilla hyvät otteet ja huolelliset luovutukset,
kanilla ok. 5. Jäljestämiskyky: selvittää jäljen. 6. Muut ominaisuudet: RL: tarkkaavainen. 7. Yleisvaikutelma:
mukavasti kokeen läpi vienyt nuori metsästyskoiran aihio.
3.-4.10.2009 POMARKKU Riuttansalmi, Ossi Kähärä
NOME ALO-1
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: kattaa aluetta hyvin, hyvä into, löytää 5/6. 2. Ohjattavuus: helposti ohjattavissa. 3.
Paikallistamiskyky: näkee kaikki heitot, hyvä muistikuva, selvittää tehtävät itsenäisesti. 4. Riistan/dummyn käsittely:
moitteetonta. 5. Jäljestämiskyky: selvittää jäljen. 6. Muut ominaisuudet: rauhallinen veteenmeno, seuraa hyvin
tehtävien välillä. 7. Yleisvaikutelma: tasapainoinen, rauhallisella tyylillä työskentelevä koira, selvittää kokeen
tehtävät.
11.10.2009 PADASJOKI, Mika Lappalainen
NOWT ALO-0
18.10.2009 HAUHO, Pekka Uusimäki
NOWT ALO-0
20.10.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
3.11.2009 lonkkanivellausunto D/D
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KULTEEN
n KULTEEN ANDROMEDA
FIN11101/06B s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila om.
Minna Rajalampi ja Aki Rönkä, Kajaani
23.2.2009 lonkkanivellausunto B/B
23.2.2009 kyynärnivellausunto 0/0
18.4.2009 HAAPAVESI ryhmä, Tiina Illukka
AVO H
Tyylikkäät linjat, mutta saisi olla vahvempi, pää saisi olla vahvempi, kaunis kaula ja ylälinja, hyvät kulmaukset,
luusto saisi olla vahvempi, liikkuu kauniilla pitkällä sivuaskeleella, karvapeite tänään ohutta, eikä kiharru kunnolla,
kaulan alla iso paljas alue, hyvä luonne.
19.4.2009 PYHÄJÄRVI ryhmä, Markku Santamäki
AVO EH-1
Kauttaaltaan hyvin feminiininen, hyvä ylälinja, hyvin kulmautuneet takaraajat, käyttäytyy hyvin miellyttävästi, esittää
isensä hyvin, voisi liikkua edestä ja takaa suoraviivaisemmin, muuten reippaat liikkeet.
27.6.2009 PALTAMO, Vesa Turunen
NOU-1
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myöteisesti vieraisin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: syöksyy veteen
ja suorittaa tehtävät helposti. Hyv. 3. Hakuinto: tekee riittävää hakua ja löytää riistoja. Hyv. 4. Noutohalu: empii
variksilla, mutta ottaa ne kuitenkin oma-aloitteisesti, miettii hetken kanilla, mutta ottaa sen oma-aloitteisesti. Hyv. 5.
Nouto-ote: linnuilla hieman pinnalliset, kanilla hyvä, syvä ja pehmeä ote. Hyv. 6. Palauttaminen: linnut ohjaajan
läheisyyteen, kani ohjaajalleen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky:
suorittaa tehtävän.. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: haparoiden
kokeen alun suorittanut koira, joka suorittaa kanin jäljen mallikkaasti.
9.8.2009 KAJAANI, Raimo Huhtiniemi
NOME ALO-0
Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: lähtee hyvin osoitettuun suuntaan, mutta on melko vaikea saada koira
riistalle. 3. Paikallistamiskyky: näkee pudotuksen, mutta epäröi kovasti veteen menossa ja tarvitsee ohjaajan tukea
linnun noutamisessa. 4. Riistan/dummyn käsittely: jättää lokin noudon kesken, eikä ota varista oma-aloitteisesti. 7.
Yleisvaikutelma: hieman epävarman kuvan itsestään antanut koira, koe keskeytetään riistaongelmien vuokis. Kokeen
keskeytti tuomari.
22.8.2009 KAJAANI, Jari Keinänen ja Lauri Ojala
LUONNETESTI +56p
1. Toimintakyky: Pieni -1 (-15p). 2. Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (1p). 3. Puolustushalu:
Pieni +1 (1p). 4. Taisteluhalu: Pieni -1 (-10p). 5. Hermorakenne: Hieman rauhaton +1 (+35p). 6. Temperamentti:
Kohtuullisen vilkas +2 (+30p). 7. Kovuus: Pehmeä -2 (-16p). 8. Luoksepäästävyys: Luoksepäästävä, aavistuksen
pidättyväinen +2a (+30p). Laukauspelottomuus: Laukausvarma+++.

u KULTEEN ASTEROIDI
FIN11106/06A K0 s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila
1.3.2009 HELSINKI, Seppo Savikko
AGI I E 10,93p
1.3.2009 HELSINKI, Mia Laamanen
AGI I- Hyl
17.10.2009 OULU, EevaLiisa Pohjanen
AGI I- Hyl
17.10.2009 OULU, EevaLiisa Pohjanen
AGI I EH 15,00p
18.10.2009 OULU, Kari Jalonen
AGI I H 20,00p
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18.10.2009 OULU, Kari Jalonen
AGI I- Hyl
28.11.2009 LIETO, Markku Vuorinen
AGI I EH 10,00p
28.11.2009 LIETO, Markku Vuorinen
AGI I EH 10,00p
29.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 3. Lähtee
mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta 1c. KONTAKTI Käsittely: 3. Hyväksyy käsittelyn. 2a. LEIKKI 1
Leikkihalu: 4. Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 4. Tarttuu heti koko suulla. 2c.
LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu: 3. Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/ Korjailee otetta. 3a.
TAKAA-AJO 1: 1. Ei aloita. 3a. TAKAA-AJO 2: 4. Aloittaa kovalla vauhdilla pämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille.
3b. TARTTUMINEN 1: 1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 3b. TARTTUMINEN 2: 2. Ei tartu, nuuskii
saalista. 4. AKTIVITEETTITASO: 2. Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata. 5a. ETÄLEIKKI
Kiinnostus: 3. Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja. 5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 1. Ei osoita
uhkauseleitä. 5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus: 5. Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua. 5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu:
2. Ei leiki - osoittaa kiinnostusta. 5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö: 3. On kiinnostunut leikkivästä avustajasta. 6a.
YLLÄTYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista. 6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita
uhkauseleitä. 6c. YLLÄTYS Uteliaisuus: 5. Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua. 6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä
pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei
osoita kiinnostusta haalariin. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko3. Väistää kääntämättä pois katsettaan. 7b.
ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus: 2. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. 7c.
ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 7d.
ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan. 8a. AAVEET
Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 8b. AAVEET Tarkkaavaisuus: 3. Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja,
kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista. 8c. AAVEET Pelko: 1. On ohjaajan edessä tai sivulla. 8d. AAVEET
Uteliaisuus: 2. Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa. 8e. AAVEET
Kontaktinotto aaveeseen: 4. Ottaa itse kontaktia avustajaan. 9a. LEIKKI 2 Leikkihalu: 4. Leikkii - aloittaa nopeasti ja
on aktiivinen. 9b. LEIKKI 2 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla. 10. AMPUMINEN: 1. Ei
häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön.

u KULTEEN KAMOMILLA
FIN11103/06C K0 s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila
27.2.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.

n KULTEEN LAVENTELI
FIN33067/04D s. 19.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola, Tyrnävä om. Leena
Soivio, Kotka
7.7.2009 LOVIISA. Piritta Pärssinen
TOKO ALO-3, 130p
1. Luoksepäästävyys/10p., 2. Paikalla makaaminen/25,5p., 3. Seuraaminen kytkettynä/14p., 4. Seuraaminen
taluttimetta/28p., 5. Maahanmeno seuraaminen yhtydessä/0p., 6. Luoksetulo/27p., 7. Seisominen seuraamisen
yhteydessä/0p., 8. Estehyppy/17p., 9. Kokonaisvaikutus/8,5p.
24.7.2009 VIRRAT TOKO-mestaruus, Salme Mujunen
TOKO ALO-1, 167p, 2., TOKO-kisälli
1./10p., 2./24p., 3./13p., 4./34p., 5./16p., 6./28½p., 7./19p., 8./14p., 9./8½p.
1.8.2009 ELIMÄKI, Taru Torpström
TOKO ALO-2, 147,5p
1./10p., 2./27p., 3./13p., 4./24p., 5./11p., 6./25,5p., 7./12p., 8./18p., 9./7p.
1.8.2009 ELIMÄKI, Taru Torpström
TOKO ALO-1, 179p
2.8.2009 HAMINA, Tuija Kokkonen
AGI I- Hyl
2.8.2009 HAMINA, Tuija Kokkonen
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AGI I- Hyl
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n KULTEEN OKARITO
FIN28088/01A K0 s. 15.5.2001 i. Caballus Grand Slam e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola & Reija
Mustonen, Tyrnävä om. Åsa Granström, Karjaa
16.5.2009 SIUNTIO, Hannele Pörsti
TOKO ERIVOI-2, 250p
1. Istuminen ryhmässä 2 min./30p., 2. Paikalla makaaminen ryhmässä 4 min. häirittynä/18p., 3. Vapaana
seuraaminen/25,5p., 4. Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä/21p., 5. Luoksetulo,
seisominen ja maahanmeno/24p., 6. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/32p., 7. Ohjattu
noutaminen/24p., 8. Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten/27p., 9. Tunnistusnouto/28,5p., 10. Kaukoohjaus/20p.
24.5.2009 HELSINKI, Marita Packalén
TOKO ERIVOI-1, 257p, 6.
1./30p., 2./20p., 3./28½p., 4./30p., 5./36p., 6./0p., 7./25½p., 8./27p., 9./30p., 10./30p.
27.5.2009 INKOO. Harri Laisi
TOKO ERIVOI-1, 267p, TK4 KP
1./30p., 2./16p., 3./25,5p., 4./21p., 5./34p., 6./30p., 7./27p., 8./28,5p., 9./27p., 10./28p.
12.7.2009 KARJAA KR, Paula Rekiranta
POIS

u KULTEEN PICCOLO
FIN31555/07B K0 s. 24.4.2007 i. Yangopark Hi Flyer e. Kulteen Kamomilla kasv. Petri & Anne Paavola, Tyrnävä
31.1.2009 RAAHE, Saija Juutilainen
NUO EH-1
Normaalit kivekset. 21 kk. tiivisrunkoinen nuori uros, jolla sopusuhtainen raajaluusto, kaunislinjainen ja -ilmeinen
pää, hyvä purenta, riittävä kaula, vahva ylälinja, lupaava eturinta, erinomaiset takakulmaukset, vahvat käpälät,
hyvätkiharat mutta hieman pehmeä karvan laatu, liikkuu hyvällä ryhdillä mutta takaa kovin leveästi ja jäykästi, hyvä
luonne.
5.4.2009 KINNULA ryhmä, Hannele Jokisilta
NUO ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Erinomainen tyyppi, riittävä koko, lupaava pää, hyvä kaula ja selkälinja, sopusuhtaisesti
kulmautunut edestä ja takaa, keskivahva luusto, hyvä runko, reipas luonne, hyvä karvanlaatu, hyvät sivuliikkeet,
hieman ahdas takaa.
19.4.2009 PYHÄJÄRVI ryhmä, Markku Santamäki
NUO EH-1
Normaalit kivekset. Sopivan kokoinen, oikea pituus/korkeus - suhteet, hyvä ilmeikäs pää, näyttävä niskalinja, runko
vielä kesken, tasapainoisesti ja riittävästi kulmautuneet raajat, hyvä turkki, khyvät liikkeet, käyttäytyy tasapainoisesti.
3.5.2009 OULAINEN ryhmä, Kirsi Nieminen
AVO ERI-1 PU2 VASERT
Normaalit kivekset. Erinom. tyyppiä oleva tasap. uros, hyvä pää, erinom. kaula, syvä rintakehä, olkavar. voisi olla
viistommat, riitt. takakulm. hyvä raajaluusto, hyvä karvapeite, liikku hyvällä askelpituudella, esiintyy iloisesti.
16.5.2009 PIETARSAARI ryhmä, Per Iversen, Norja
AVO ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. 2 år gammal svart curly hane av bra storlek, välbalaserad hane, mycket bra huvud o. hals, bra
front, välkroppad för sin ålder, god lårbredd, kunde haft mer knävinkkel, bra päls, bra rörelser, välvisad.
1.-2.8.2009 NIVALA, Vesa Turunen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myönteisesti ja ystävällisesti vieraisin ihmisin ja koirin. Hyv. 2. Uimahalu:
joudutaan kehottamaan toistuvasti 1. lokille, toisen hakee paremmin. Hyv. 3. Hakuinto: tekee tehokasta ja kattavaa
hakua löytäen ristaa helposti. Hyv. 4. Noutohalu: ottaa linnut oma-aloitteisesti. Hyv. 5. Nouto-ote: pallottelee
variksilla ja merkkaa useita kertoja jokaisella palautuksella. Hyl. 6. Palauttaminen: kaikki palautukset jäävät liian
kauas ja ohjaaja saa koiran luokseen vain käskemällä. Hyl. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 8.
Itseluottamus & aloitekyky: - . Hyv. 9. Yhteistyö: hieman puutteellinen yhteistyö. Hyv. 10. Yleisvaikutelma:
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erinomaisia taipumuksia esittänyt koira, jolla kuitenkin puutteita riistankäsittelyssä sekä yhteistyössä ohjaajansa
kanssa. Nämä vaikuttavat siinä määrin, että tuomari keskeyttää kokeen. Hyl.

n KULTEEN RAKUUNA
FIN33071/04C K0 s. 19.5.2004 i. Vilsan's Nordanvind e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola, Tyrnävä
18.4.2009 KEMIÖ, Miso Sipola
NOWT VOI-0
12.9.2009 VALKEAKOSKI Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME VOI-0
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tekee pistoja alueella, löytää yhden riistan, herkistyy muille jutuille. 2.
Ohjattavuus: ei ohjaudu tänään, tehtävä jää suorittamatta. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hakee toiseksi heitetyn
suoraviivaisesti, hieman heikko muistikuva ensiksi heitetystä, jonka noutoon tarvitsee pienen haun. 6. Muut
ominaisuudet: ei häiriinny toisesta koirasta. 7. Yleisvaikutelma: ?????inen koira, liian heikko ohjattavuus ja tehoton
haku sulkevat koiran pois palkinnoilta.

u KULTEEN TRUMPETTI
FIN31557/07C K0 P0 s. 24.2.2007 i. Yangopark Hi Flyer e. Kulteen Kamomilla kasv. Petri & Anne Paavola,
Rantsila om. Liisa ja Sami Miettinen, Kokkola
18.4.2009 HAAPAVESI ryhmä, Tiina Illukka
NUO H
Normaalit kivekset. Kevytrakenteinen, sukupuolileima saisi olla selvempi, oik. muot. pää, mutta saisi olla vahvempi,
kevyt alaleuka, pitkä kaunis kaula, köyristää hieman selkäänsä, raajaluusto saisi olla vahvempi, taka-ahtaat liikkeet,
karvapeite ohut, voisi kihartua paremmin, kantaa häntäänsä turhan korkealla.
10.6.2009 OULAINEN, Erika Jylhä-Pekkala
MEJÄ AVO-3
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 2p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 4p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) 3p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 8p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 3p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 2p. Pisteet yhteensä: 22.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Penalle osoitetaan lähtömakaus, jonka nuuskii. Reipasvauhtinen, pääosin
ilmavainuinen jäljestys alkaa. Pena etenee jäljen molemmin puolin polveilllen ensimmäiselle kulmalle, makauksen
nuuskii, mutta kulma pitkäksi ja ojaan lorkkimaan. Hukka ja uusi alku. Viereinen vesikuoppa houkuttaa vielä uimaan,
mutta jatkaa lopulta matkaa. Toinen osuus reilusti jäljen yli sik-sakaten toiselle kulmalle. Makausta ei osoita selvästi.
Kulma ei ratkea, vaan hukka ja uusi suunta. Kolmas osuus tarkempaa jäljestystä. Lopulta kaato löytyy, jonka nuuskii
tyytyväisenä.
7.7.2009 LOVIISA, Jukka Korsberg
MEJÄ AVO-0
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) p, f)yleisvaikutelma (0-05p) p. Pisteet yhteensä: 0.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Ohjaaja ja koira tutkivat yhdessä lähdön, mitä seuraa reipas lähtö, ohjaus
olisi saanut olla pidempi. Edetään pääasiassa ilmavainulla sopivaa vauhtia ensimmäisen osuuden puoleen väliin, jossa
erkanee jäljeltä ja koira joudutaan palauttamaan. Puhdas jälki osuuden lopulle, makaus sivusta ja kulman takana
toiseen hukkaan. Toiselta osuudelta puhdas jälki, osuus selvitetään aaltoillen jäljen molemmilla puolilla makaukselle,
jonka merkkaa, kulma kaartaen ulkokautta viimeiselle osuudelle, josta erkanee kirsu pystyssä ruohottunutta vanhaa
ajouraa suoraviivaisesti kolmanteen hukkaan ja koe keskeytetään, koiralla on taipumuksia jäljestykseen, tosin tänään
jälkikokeeseen melko sopimattomassa maastossa sillä ei ollut paras päivänsä.
26.7.2009 PYHÄJOKI (Raahe), Jukka Välitalo
MEJÄ AVO-0
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) p, f)yleisvaikutelma (0-05p) p. Pisteet yhteensä: 0.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Hyvin ohjattu lähtö. Pena aloittaa singahtelevan jäljestyksen, mikä ei
kunnolla käynnisty laisinkaan. Ensimmäisellä osuudella pyöritään jäljen kahta puolta hukan arvoisesti. Ensimmäinen
kulma ei selviä vaikka makaus merkataan kahteen kertaan, hukka. Toisen osuuden alkupuolella ote herpaantuu ja
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työskentely katkeaa, hukka. Tuomari keskeyttää kokeen. Tänään Penaa ei jälki liiemmin kiinnostanut.
4.10.2009 LAIHIA MEJÄ-Mestaruus, Kari Muje
MEJÄ AVO-3
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 3p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 3p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) 4p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 9p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 3p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 2p. Pisteet yhteensä: 24.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Penalle osoitetaan alkumakaus, maavainulla matkaan, mutta ohjaus jää
hieman vajaaksi ja pitkä tarkistus heti sivuun, josta Pena selviää lopulta jäljelle. 1. osuus hyvin kulman tuntumaan,
oikaisu ja 2. osuudella hirven jäljen tarkastus molemmin puolin vie hukkaan. Palautus. Jälleen pitkä tarkistus ja kulma
tarkasti, mutta traktoriura vie hukkaan. Ilmavainulla kaadolle, joka innokkaasti haltuun. Kelpo suoritus nuorelta
koiralta vaativassa maastossa.

LASELAND
EE & BALT & LT & LV MVA LT & LV JMVA

n LASELAND BETTY BARCLAY
LSVKCCR0001/07 s. 25.2.2007 i. Beselfolk Vicont O'Brian e. Duck's Hunter Koira For Bella Mafia kasv. Natalia
Patkina, Venäjä om. Girenas Povilionis, Liettua
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
AVO ERI-1 VASERT
Excellent type. Good size, could have better balance, very nice head, good neck and front. little heavy in body, needs
more hind angulation, excellent coat, bone and feet, moves well in front, should have better hind reach.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
AVO EH-3
Eritt. hyvän tyyppinen narttu, jolla on oikealinjainen voimakas pää, hyvä eturinta, täyteläinen runko, polvikulmaukset
tulisi olla paremmat, erinom. raajaluusto, erinom. karva, liikkuu hieman lyhyellä taka-askeleella ja ylälinja ei säily
oikeassa liikkeessä, esitetään hyvin.

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
17.2.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
14.-15.3.2009 TAMPERE KV, Ann Ingram, Irlanti
AVO ERI-1
Normaalit kivekset. Masculine dog of excellent type, well balanced head but would prefer darker eyes, good neck &
shoulder, good body & topline, well angulated hindquarters, moves a little close behind and could go with more drive.

u LILHOLM'S BIZ BOSPORUS
FIN39907/04B s. 10.3.2004 i. Caballus Fair Dinkum e. Moselund's Anglia kasv. Kirsten Lilholm, Tanska om. Anu
Peltola, Helsinki
27.-28.6.2009 HÄMEENLINNA KR, Markku Santamäki
AVO ERI-1 PN1 VSP
Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteiltaan hyvin rakentunut, hyvä pää ja hyvä pitkä kaula, riittävä luusto, hyvät
käpälät, liikkuu, käyttäytyy ja esitetään hyvin.
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LINDBISKI

u LINDBISKI NOUTONEUVOS
FIN19529/08A s. 10.2.2008 i. Curlicue's Vice Player e. Racycurls Fram Til Caballus kasv. Hilkka & Jorma Lindberg,
Reisjärvi om. Hanna-Mari Lahtela, Kangasala ja N.N
14.-15.3.2009 TAMPERE KV, Ann Ingram, Irlanti
JUN ERI-1 PU3
Normaalit kivekset. Masculine dog of excellent type, lovely head & expression, excellent neck & shoulder, could have
better feet, good body & topline, well angulated hindquarters, moves a little close behind but has a very nice outline
on the move and good tail carriage.
21.5.2009 KANGASALA, Jouni Vimpeli
NOU-1
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu hyvin toisiin koiriin ja vieraisiin ihmisiin. Hyv. 2. Uimahalu: on hyvä
uimari, mutta voisi mennä suoraviivaisemmin veteen. Hyv. 3. Hakuinto:omaa erittäin hyvän hakuinnon, työskentely
kattaa koko alueen. Hyv. 4. Noutohalu: ottaa riistat oma-aloitteisesti. Hyv. 5. Nouto-ote: hyvät otteet riistoista,
pallottelee hieman variksia. Hyv. 6. Palauttaminen: melko hyvät palautukset ohjaajalle. Hyv. 7. Reagointi
laukaukseen: kiinnostunut. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: hyvä koko kokeen ajan, jäljestyssuoritus oli hieman
huolimaton. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: nuori, hieman itsepäinen uros, jota ohjataan hyvin,
koira osoittaa hyviä taipumuksia koko testin ajan. Hyv.
23.5.2009 TAMPERE ryhmä, Riitta Liisa Lehtonen
NUO ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Erinom. tyyppi ja koko, hyvin urosmainen, kaunis pää ja ilme, vahva luusto, hyvät tassut, erinom.
raajojen kulmaukset, hyvin kaunis kaula ja selkälinja ikäisekseen jo melko valmis runko, erinom. karva, liikkuu
hyvin, hyvin lupaava nuori uros, lihaksikas.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
NUO ERI-1 PU4 VASERT
Normaalit kivekset. Beautiful dog, lovely head, nice eye, good neck and shoulders, good body, nice topline, good
tailset, nice hindquarters and bone, moves very well and first I've seen today is parallel behind, not in full coat but in
very good quality, very well handled.
13.9.2009 VALKEAKOSKI Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME ALO-0
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: hakee hausta variksen, toista osuutta ei kokeilla. 2. Ohjattavuus: ei kokeilla. 3.
Paikallistamiskyky: näkee heitot, hyvä muistikuva, selvittää tehtävän. 4. Riistan/dummyn käsittely: ei ongelmia
variksella, toista lokkia tuodessa varmentelee otettaan moneen kertaan, riista vahingoittuu. 7. Yleisvaikutelma:
työhaluinen, hyvin ohjaajan hallinnassa oleva koira, koe keskeytyy riistankäsittelyongelmiin. Kokeen keskeytti
tuomari.
23.10.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
3.11.2009 lonkkanivellausunto A/A
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
NUO ERI-1 VASERT
Excellent type, good proportions, very nice head and expression, good neck and top line, little short croup, tail
carriage could be better, sufficient angulated in front, good bone and feet, excellent coat, moves well.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
NUO ERI-1 VASERT
Erinom. tyyppiä oleva uros, jolla kauniit ääriviivat, hyvä pää, erinom. ylälinja, syvä rintakehä, olkavarret voisivat olla
viistommat, erinom. kulmautunut takaosa, vahva raajaluusto, hyvä karvapeite, liikkuu joustavalla pitkällä askeleella,
esitetään erinomaisesti.

u MAKEMYDAY
FIN54042/05 s. 4.8.2005 i. Curlicue's Masterstroke e. Mudinyoureye kasv. Marina Nylund, Luoma
31.5.2009 HATTULA, Harri Sivén
NOME ALO-0
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Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: koira saadaan kolmannella lähetyksellä riistan läheisyyteen, mutta sen tulisi
olla selkeästi helpommin lähetettävissä linjalle. 3. Paikallistamiskyky: noutaa ensimmäisen kolmannella yrityksellä. 4.
Riistan/dummyn käsittely: hyvää nähdyillä riistoilla. 6. Muut ominaisuudet: voisi mennä ensimmäisessä tehtävässä
huomattavasti helpommin veteen. 7. Yleisvaikutelma: innokkaan oloinen koira, jolla tänään puutteita/epäonnistumisia
eri osa-alueilla sen verran, että koe keskeytyy. Tuomari keskeytti kokeen.
20.9.2009 VESILAHTI, Ari-Pekka Fontell
NOME ALO-0
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: koira aloittaa hyvän haun, mutta rikkoo lokin. 3. Paikallistamiskyky: selvittää
markkeerauksen maalta, mutta ei vedestä. 4. Riistan/dummyn käsittely: koira rikkoo riistan (lokin). 5. 6. Muut
ominaisuudet: RL: hieman kiihtynyt. 7. Yleisvaikutelma: hyvävauhtinen koira, jolla tänään ongelmia
riistankäsittelyssä. Kokeen keskeytti tuomari.

n MINIMINX
FIN54046/05 s. 4.8.2005 i. Curlicue's Masterstroke e. Mudinyoureye kasv. Marina Nylund, Luoma
23.-24.5.2009 HAUHO, Risto Heikkonen
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: varauksellinen, ei häiritse työskentelyä. Hyv. 2. Uimahalu: varovaiset veteenmenot.
Hyv. 3. Hakuinto: hyvällä vauhdilla työskentelevä koira. Hyv. 4. Noutohalu: tarttuu lintuihin oma-aloitteisesti. Hyv.
5. Nouto-ote: hyvät otteet linnuista. Hyv. 6. Palauttaminen: nopeat palautukset ohjaajan käteen. Hyv. 7. Reagointi
laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: koira ei jäljestä kanille asti lukuisista yrityksistä
huolimatta. Hyl. 9. Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: varmatoiminen koira, jolla käyttäytymisessä
varauksellisuutta vieraita ihmisiä kohtaan, koira ei jäljestä kanille asti. Hyl.
18.-19.7.2009 ANTSKOG, Joni Höijer
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: miellyttävän rauhallinen. Hyv. 2. Uimahalu: menee veteen, ui hyvin, selvittää
tehtävän. Hyv. 3. Hakuinto: liikkuu alueella kivalla vauhdilla löytäen riistaa tehokkaasti. Hyv. 4. Noutohalu: hyvä
lokeilla ja variksilla. Hyv. 5. Nouto-ote: pehmeä. Hyv. 6. Palauttaminen: palauttaa ohjaajalle käteen. Hyv. 7.
Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: tehtävä jää tänään
suorittamatta. Hyv. 9. Yhteistyö: erittäin hyvä yhteistyö. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: vaivatta kokeen vesi- ja hakutyön
suorittanut koira, jota ohjataan erittäin miellyttävästi. Itseluottamustehtävän suorittamatta jättäminen alentaa tänään
palkintosijaa. Hyl.

n MUDDYFOX
FIN54044/05 s. 4.8.2005 i. Curlicue's Masterstroke e. Mudinyoureye kasv. Marina Nylund, Luoma
31.5.2009 HATTULA, Harri Sivén
NOME ALO-0
Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: saadaan etenemään riistalle, suoritus voisi kuitenkin olla suoraviivaisempi.
3. Paikallistamiskyky: noutaa ensimmäisen ykkösmarkkeerauksen vaivatta. 4. Riistan/dummyn käsittely: palautukset
ja luovutukset tulisi olla huomattavasti suoraviivaisempia. 5. 6. Muut ominaisuudet: koiran hallinta on tänään erittäin
hankalaa, koira arastelee tuomaria sekä haulikon laukausta niin voimakkaasti, että se vaikuttaa koiran hallintaan. 7.
Yleisvaikutelma: koira, joka aloittaa kokeen hyvällä 1. markkeerauksella, tänään kuitenkin koiran arkuus vaikuttaa
sen hallittavuuteen niin voimakkaasti, että koe keskeytyy. Kokeen keskeytti tuomari.
20.9.2009 VESILAHTI, Ari-Pekka Fontell
NOME ALO-0
Koe suoritettiin riistoilla. 2. Ohjattavuus: ei selvitä tehtävää. 3. Paikallistamiskyky: näkee pudotuksen veteen ja noutaa
sen. Maamarkkeeraus: koira ei näe heittoa ja lintu jää maastoon. 4. Riistan/dummyn käsittely: hyvä6. Muut
ominaisuudet: RL: hieman rauhaton. 7. Yleisvaikutelma: hyvän potentiaalin omaava koira, joka tänään epäonnistuu
tehtävissä keskittymiskyvyn puutteen vuoksi.
20.9.2009 SALO Perniö, Ossi Kähärä
NOME ALO-2
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: kattaa aluetta hyvin, hyvä into ja sopiva vauhti, hakee 4/6, laajahakuinen. 2.
Ohjattavuus: tarvitsee kolme lähetystä selvittääkseen tehtävän. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hakee toiseksi
heitetyn, unohtaa ensimmäiseksi heitetyn, jonka noudossa ei onnistu. 4. Riistan käsittely: moitteetonta kautta linjan. 7.
Yleisvaikutelma: tasapainoinen, hyvää hakua tekevä koira, puutteet ohjattavuudessa ja paikallistamiskyvyssä
vaikuttavat palkintosijaan.
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RACYCURLS
C.I.B FI MVA SE(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 om. Hilkka Lindberg, Reisjärvi
19.4.2009 PYHÄJÄRVI ryhmä, Markku Santamäki
VAL ERI-1 PN1 ROP
Kauttaaltaan erittäin hyvin rakentunut, tyylikäs kokonaisuus, liikkuu ja käyttäytyy hyvin, hyvä turkki.
3.5.2009 OULAINEN ryhmä, Kirsi Nieminen
VAL ERI-1 PN1 ROP
Erinom. tyyppiä oleva narttu, jolla kauniit ääriviivat, kaunis fem. pää, silmät vois. olla tummemmat, upea ylälinja,
hyvä kaulan pituus, erinom. runko, tasap. kulmautunut, liikkuu joust. pitkällä askeleella, esitet. erinom.
13.6.2009 REISJÄRVI, Raimo Huhtiniemi
NOME ALO-3
27.6.2009 EVIJÄRVI, Pentti Åman
NOME ALO-0
Koe suoritettiin riistoilla. Ohjattavuus: tehtävän alussa ohjaaja keskeyttää. 3. Paikallistamiskyky: selvittää 1.
markkeerauksen. 4. Riistan/dummyn käsittely: moitteeton. 7. Yleisvaikutelma: koe alkaa markkeeraustehtävällä,
jonka koira selvittää, seuraavana yhden riistan hakutehtävä, jonka aikana ohjaajalla vaikeuksia koiran hallinnassa.
Ohjauksen alussa hallintavaikeudet jatkuvat ja ohjaaja keskeyttää.
24.7.2009 VIRRAT TOKO-mestaruus, Salme Mujunen
TOKO ALO-1, 166½p, 3.
1. Luoksepäästävyys/10p., 2. Paikalla makaaminen/27p., 3. Seuraaminen kytkettynä/19p., 4. Seuraaminen
taluttimetta/38p., 5. Maahanmeno seuraaminen yhtydessä/0p., 6. Luoksetulo/28½p., 7. Seisominen seuraamisen
yhteydessä/19p., 8. Estehyppy/16p., 9. Kokonaisvaikutus/9p.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
KÄY ERI-1 PN3
Beautiful bitch, lovely head and expression, lovely neck and shoulders, good body, could have been slightly shorter in
loin, lovely hindquarters, good bone, very stylish on the move, in lovely coat and condition.
30.8.2009 OULUNSALO, Markku Bräyschy
NOME ALO-0
6.9.2009 PIHTIPUDAS, Mauri Pehkonen
TOKO ALO-2, 142p, 4/7
1./10p., 2./21p., 3./16p., 4./32p., 5./0p., 6./24p., 7./17p., 8./14p., 9./8p.
13.9.2009 VALKEAKOSKI Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME ALO-2, Kunnes Cup
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tekee laajaa hyvää hakua, löytää kaikki riistat. 2. Ohjattavuus: koira lähtee linjalle,
käyttää hakua kanin löytämiseen, tarvitsee sen noutoon toisen lähetyksen. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hakee
viimeksi heitetyn suuoraviivaisesti, hyvä muistikuva, hakee ensiksi heitetyn maan kautta. 4. Riistan/dummyn
käsittely: vaikeuksia kanilla, suostuu sen noutoon vasta uudelleen lähetettynä, muitten riistojen osalla käsittely on
erinomaista. 7. Yleisvaikutelma: tasapainoinen, mukavalla tyylillä töitä tekevä koira, ongelmat kanilla vaikuttavat
palkintosijaan.
4.10.2009 LAIHIA MEJÄ-mestaruus, Kari Muje
MEJÄ AVO-1, MEJÄ-kisälli
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 5p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 10p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) 7p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 13p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 3p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 4p. Pisteet yhteensä: 42.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Hyvin ohjattu lähtö. Freya aloittaa maavainulla rauhallisesti ja käyttää
välillä ilmavainua. 1. osuudella pari pistoa, muuten pysytään jäljellä. Kulman Freya oikaisee 2. osuudelle. Sen alusta
runsaat hirven jäljet on tarkistettava molemmin puolin ja sitten Freya palaa äsken unohtuneelle kulmalle
merkkaamaan. Uusi yritys hirven jälkien yli, nyt nopeammin ja loppua kohden tarkkuus ja vauhti paranevat. Pari
teeren lymyn tarkistusta. 2. kulma tarkasti merkaten. 3. osuudella vielä 3 tarkistuslenkkiä, kaadolta ensin ohi ja nopea
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itsenäinen paluu ottamaan kaato haltuun. Aika tuli käytettyä tarkkaan, mutta lopputulos on hieno työvoitto erittäin
riistarikkaassa maastossa 1. koejäljellä.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
VAL ERI-2 PN4
Excellent type, big bitch, very well balanced, good head, good neck, a bit loose skin, balanced angulation, good croup,
good body, moves freely, needs to firm up in front, top line could be better, excellent coat.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
VAL ERI-2
Erinom. tyyppiä oleva kookas ja vahva nartu, oikeat pään linjat, silmät saisivat olla tummemmat, erinom. ylälinja,
syvä rintakehä ja erinom. runko, erinom. kulmaukset, erinom. karvapeite, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta
kapeasti takaa, esitetään hyvin.

RIPCURL'S
u RIPCURL'S HERCULES
FIN29343/08 s. 3.4.2007 i. Curlicue's Top Gun e. Ripcurl's Fliza kasv. Monica Svensson, Ruotsi om. Pirkko Ahola,
Tuusula
3.11.2009 lonkkanivellausunto A/A

SEVERI
u SEVERI
FIN27750/98 s. 20.2.98 i. Oak's Up Against e. Bushmasters Autumnstar kasv. Rauni Taipale, Kerava
12.9.2009 PORVOO KR, Knut-Sigurd Wilberg, Norja
VET ERI-1 PU1 ROP ROP-VET
11-year old dog in emmaculate condition, excellent type, moves very well.

SOFTMAPLE
POHJ & FI & NO MVA & SE(N) MVA TK2

u SOFTMAPLE CIMRAMIN JORNEYMAN
FIN27280/04B s. 9.5.2005 i. Dese's Black As Coal e. Softmaple Pheasant Dream kasv. Cathy Lewandowski, USA
om. Paula Sarkkinen, Oulu
31.5.2009 YLIKIIMINKI, Vesa Hietikko
NOME ALO-2
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: haun alkuosassa koira löytää riistat hyvin, loppu kohden alueen takaosa jää
tutkimatta ja tehokkuus riistan löytymisessä laskee. 2. Ohjattavuus: koira saadaan pysymään linjalla riittävästi ja
ohjaajan merkistä noutamaan riista. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, noutaa toisena heitetyn suoraviivaisesti,
toisesta pudotuksesta ei täysin selvää mielikuvaa, löytää kuitenkin riistan. 4. Riistan/dummyn käsittely: hyvät otteet,
ripeät palautukset. 6. Muut ominaisuudet: rauhallinen laukausten aikana, hyvässä yhteistyössä ohjaajan kanssa. 7.
Yleisvaikutelma: hyvin kokeen alkuosuuden tehtävät suorittanut koira, jonka suoritusta heikentää hakutehtävän
loppuosan tehottomuus.
28.6.2009 OIJÄRVI, Markku Bräyschy
NOME ALO-0
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: koira ei halua tehdä hakutyötä. 2. Ohjattavuus: selvittää tehtävän. 3.
Paikallistamiskyky:selvittää ensimmäisen, mutta toista pudotusta ei näe. 4. Riistan käsittely: hyvä. 7. Yleisvaikutelma:
koiran koesuoritus keskeytyy ongelmattoman työskentelyinnon vuoksi.
5.7.2009 TORNIO, Erkko Salo
NOME ALO-2
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Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: todella hyvää työskentelyä osoittava koira, tuo kaikki 5 lintua nopeasti. 2.
Ohjattavuus: maaohjaus: lähtee suoraan linjalle ja noutaa kanin. Vesiohjaus: ei onnistu, saadaan ohjattua vesialueelle
lähelle lintua. 3. Paikallistamiskyky: havaitsee molemmat heitot, pystyy noutamaan vain toisen linnuista. 4. Riistan
käsittely: varmaa ja tyylikästä. 5. Jäljestämiskyky: ei pääse jäljelle. 6. Muut ominaisuudet: rauhallinen ammuttaessa.
7. Yleisvaikutelma: reippaalla vauhdilla koko kokeen ajan työskennellyt koira, paikallistamistehtävän
epäonnistuminen alentaa muuten hyvän suorituksen arvoa.
11.7.2009 RANTSILA, Roger Westerman
NOWT ALO-2, 50p
12.7.2009 RANTSILA, Roger Westerman
NOWT ALO-2, 74p
24.7.2009 VIRRAT TOKO-mestaruus, Salme Mujunen
TOKO AVO-2, 151,5 p, 2.
1. Paikalla makaaminen/0p., 2. Seuraaminen taluttimetta/15p., 3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/19p., 4.
Luoksetulo/24p., 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/16p., 6. Noutaminen/19p., 7. Kauko-ohjaus/30p., 8.
Estehyppy/20p., 9. Kokonaisvaikutus/8½p.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
KÄY H
Normaalit kivekset. Nicely shaped dog, good head and eye, enough neck, good body, nice hindquarters and good
bone, moves really well, coat is very untypical and he carries his tail far too high.´
16.8.2009 JOENSUU KV, Elena Ruskovaara
POIS
22.8.2009 KAJAANI, Jari Keinänen ja Lauri Ojala
LUONNETESTI +56p
1. Toimintakyky: Pieni -1 (-15p). 2. Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (+1p). 3. Puolustushalu:
Pieni +1 (+1p). 4. Taisteluhalu: Pieni -1 (-10p). 5. Hermorakenne: Hieman rauhaton +1 (+35p). 6. Temperamentti:
Kohtuullisen vilkas +2 (+30p). 7. Kovuus: Pehmeä -2 (-16p). 8. Luoksepäästävyys: Luoksepäästävä, aavistuksen
pidättyväinen +2a (+30p). Laukauspelottomuus: Laukausvarma+++.
29.-30.8.2009 OULUN seutu, Markku Bräyschy
NOME ALO-1
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: rauhallisella tyylillä, hyvällä tehokkuudella suorittanut koira. 2. Ohjattavuus:
suorittaa tehtävän vaivattomasti. 3. Paikallistamiskyky: näkee pudotukset hyvin, saa riistat talteen nopeasti. 4. Riistan
käsittely: hyvä kokonaisuus. 5. Jäljestämiskyky: selvittää jäljen. 6. Muut ominaisuudet: - . 7. Yleisvaikutelma:
rauhallinen työskentely, jonka suoritus on erinomainen kokonaisuus koesuorituksessa kaikilla osa-alueilla.
13.9.2009 VALKEAKOSKI Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME ALO-3
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: kattaa aluetta, viihtyy melko paljon alueen ulkopuolella, hakee 5/6. 2. Ohjattavuus:
tehtävän suorittamiseen tarvitaan hieman hakua. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, hakee viimeksi heitetyn
suoraviivaisesti, lähtee hakemaan rannan kautta ensiksi heitettyä, ei onnistu tehtävässä, uudelleen lähetettynä suorittaa
tehtävän haulla. 7. Yleisvaikutelma: melko itsenäinen koira, jota on vaikea pitää hakuyalueella, palkintosijaan
vaikuttavat puutteet ohjattavuudessa ja paikallistamiskyvyssä.
20.9.2009 TORNIO, Mikael Rönnbäck
NOME ALO-1
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: söker med bra intresse, använder näsan aktivt, täcker marken väl i både bredd &
djup och uppvisar stor effektivitetet. 2. Ohjattavuus: utmärkt för klassen. 3. Paikallistamiskyky: registrerar & löser
mark. distingt. 5. Jäljestämiskyky: tar an spåret, ringar, löser uppgiften. 6. Muut ominaisuudet: följsam med utnärkt
stadga. 7. Yleisvaikutelma: en tilltalande samarb. villig hund som utför ett arbete till stor belåtenhet, i fint samspel
med sin förare.
26.9.2009 SODANKYLÄ, Veijo Kinnunen
TOKO AVO-1, 161,5p, TK2, 5/10
1./30p., 2./18p., 3./20p., 4./25,5p., 5./0p., 6./19p., 7./25,5p., 8./15p., 9./8,5p.
27.9.2009 SODANKYLÄ, Veijo Kinnunen
TOKO VOI-0, 167p, 3/3
1. Paikalla makaaminen/0p., 2. Seuraaminen taluttimetta/36p., 3. Istuminen seuraamisen yhteydessä/27p., 4.
Luoksetulo/34p., 5. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/22p., 6. Noutaminen esteen yli
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hypäten/0p., 7. Metalliesineen noutaminen/19p., 8. Tunnistusnouto/20p., 9. Kauko-ohjaus/0p. 10.
Kokonaisvaikutus/9p.
3.-4.10.2009 HAILUOTO, Tobina Nyman
NOME ALO-2
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tekee hyvää määrätietoista hakua, kattaa hyvin aluetta. 2. Ohjattavuus: selvittää
hyvin ohjauksen, on hyvin ohjattavissa. 3. Paikallistamiskyky: ensimmäinen markkeeraus selvitetään määrätietoisesti,
toista ei valitettavasti selvitä. 4. Riistan käsittely: hyvät talteenotot, palautukset ja luovutukset. 6. Muut ominaisuudet:
tarkkaavainen ammuttaessa, erittäin hyvä nenän käyttö. 7. Yleisvaikutelma: mukavantuntuinen kihara, joka on hyvin
ohjaajansa hallinnassa ja selvittää muut tehtävät mukavalla tavalla paitsi viimeisen ykkösmarkkeerauksen, jonka takia
koira putoaa ylimmältä palkinnolta.

SPRINGCURL
C.I.E IR & NO MVA CELTICV-07

n SPRINGCURL KEEPTHEFAITH
FIN25572/01B s. 16.1.2001 i. Darelyn Double Dutch e. Gladrags Keepmeinmind kasv. Lyn ja Ian Hunter, UK om.
Paula Sarkkinen, Oulu
19.4.2009 KAJAANI ryhmä, Lena Danker
VET ERI-1 PN1 VSP ROP-VET
25.4.2009 TERVOLA ryhmä, Tiina Illukka
VET ERI-1 PN2 ROP-VET
Eritt. hyvän tyyppinen ja -kokoinen, kaunis pää, erinom. tumma silmien väri ruskealle koiralle, hyvin kulmautunut
edestä ja takaa, oikeanmuotoinen rintakehä, jyrkkä lantio, käpälät saisi olla tiiviimmät, turkki ei ole parhaassa
kunnossa, liikkuu hyvällä sivuaskeleella.
9.5.2009 LAPUA ryhmä, Leila Kärkäs
POIS
21.5.2009 ROVANIEMI ryhmä, Hannele Jokisilta
VET ERI-1 PN2 ROP-VET
Erinom. tyyppi, hyvä pää, kaula ja selkälinja, sopusuht. kulm. edestä ja takaa, hyvä eturinta, sopiva luusto, hyvä
runko, pehmeä karva, joka voisi olla selvemmin kihartuva, erinom. luonne, liikkuu eritt. hyvin.

FI & NO & POHJ MVA SE(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 om. Paula
Sarkkinen, Oulu
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
KÄY EH-3
Lovely bitch, beautiful head, good eyes, good neck and shoulders, bit straight in upperarm, good body, nice
hindquarters, good bone, could move bit more strenght behind and is very close, coat in the back is quite good, a bit
open in the sides.
16.8.2009 JOENSUU KV, Elena Ruskovaara
VAL ERI-1 PN1 VSP CACIB
Erinom. tyyppiä edustava, laadukas, linjakas, kauniisti käyttäytyvä, hyvä luusto, sopiva täyteläinen runko, hyvän
mallinen pää, kauniit silmät, kauniisti kaartuva kaula, varsin hyvä eturinta, tasap. etenevä ravi, hyvin miellyttävä
esiintyminen.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
VAL ERI-2 PN4 CACIB
Fem. tik av utm typ, vackert huvud o. uttr. bra hals o. front, bra ben o. tassar, välkroppad, något brant i sitt kors, rör
sig något kraftlöst bak, bra pälsstruktur, dock saknas lite lockar.
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SUMMERWIND'S
PMJV-09 JV-09

u SUMMERWIND'S NORDIC DELIGHT
FI15332/09B s. 13.9.2008 i. Summerwind's Northern Thunder e. Summerwind's Delight of Kurly K kasv. Doris
Hodges, USA om. Heli Raunio, Virolahti
8.8.2009 TURKU KR, Cristian Vantu, Romania
JUN ERI-1 PN2 SERT
Good type & proportions, feminine expression, strong enough for her age, good angulations and topline, moves well,
not yet fully developed.
18.12.2009 lonkkanivellausunto A/A

TIKRULAN

u TIKRULAN TAITAVA TAAVI
FIN53186/07B s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo om.
Maria Holappa, Oulunsalo
3.6.2009 lonkkanivellausunto B/B
3.6.2009 kyynärnivellausunto 0/0
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
NUO ERI-4
Normaalit kivekset. Lovely shaped dog, well chisseled head, lovely neck and shoulders, bit straight in upper arm,
lovely hindquarters, enough bone, moves very well, in good coat.
1.8.2009 KIIMINKI ryhmä, Tuula Pratt
NUO ERI-2 PU2 VASERT
Hyvät mittasuhteet, hyvä pään pituus, mutta saa vielä kehittyä, kaunis kaula, voisi olla hieman vomkk. kulmautunut
olkavarsi, riittävästi kehittynyt rintakehä, normaalit takakulmaukset, hyvät tassut, yhdensuuntaiset liikkeet, riittävä
askelpituus, hieman korkea häntä liikkeessä, hyvä turkki.
15.8.2009 ROVANIEMI ryhmä, Markku Santamäki
NUO ERI-1 PU2 SERT
Normaalit kivekset. Hyvät mittasuhteet, kuitenkin vielä hieman korkearaaj. vaikutelman antava, hyvä pää, jalo kaula,
sopusuhtainen, luusto, hyvä rinnan syvyys, oikea vatsaviiva, polvikulmaus voisi olla voimakkaampi, käyttäytyy
hyvin, hyvät kikkurat, reippaat liikkeet, rungon tulee vielä kehittyä.

n TIKRULAN TAITO TITTA
FIN53196/07C s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo om.
Pirjo Hietala, Pirkkala
21.2.2009 LAIHIA ryhmä, Saija Juutilainen
JUN EH-1
17 kk, hyvärunkoinen, mittasuht. oikea juniori, joka tasapain. kehittynyt mutta kauttaaltaan saa vielä jäntevöityä,
erityisesti ylälinjasta ja takaliikkeistä, hyvin kaunis pää & ilme, oik. purenta, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut,
litteät takakäpälät, erinom. karvanlaatu, hyvin kannettu häntä, liikkeet saavat tiivistyä, mutta askelpituus on oikea.
14.-15.3.2009 TAMPERE KV, Ann Ingram, Irlanti
JUN ERI-2 PN4 VASERT
Feminine bitch of excellent type, well balanced head, with well shaped eyes, good neck & shoulder, good body &
topline, strong hindquarters, toes in a little in front movement and could go with more enthusiasm.
5.8.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
2.9.2009 lonkkanivellausunto C/C
6.12.2009 TAMPERE ryhmä, Raija Tammelin
AVO EH-1
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Feminiinen, hyvät mittasuhteet, oikein hyvälinjainen pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula, hieman pehmeä selkä,
rintakehä voisi olla tilavampi, hyvä luusto ja takakulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella, ulkokierteisyyttä
kyynärpäissä, hyvä karva, käyttäytyy hyvin, voisi olla hieman hoikempi ja jäntevämpi.

n TIKRULAN TEKEVÄ TERTTU
FIN53197/07A K1 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo
20.3.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
1.4.2009 lonkkanivellausunto A/A
1.4.2009 kyynärnivellausunto 1/0
27.6.2009 PALTAMO, Vesa Turunen
NOU-1
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myöteisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: suorittaa
tehtävän. Hyv. 3. Hakuinto: tekee riittävää hakua ja löytää tarvittavat riistat. Hyv. 4. Noutohalu: ottaa linnut omaaloitteisesti sekä kanin. Hyv. 5. Nouto-ote: linnuista hyvät, kanista myös. Hyv. 6. Palauttaminen: palauttaa linnut
ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: suorittaa
tehtävän helposti. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: nuori narttu,
joka suorittaa sille annetut tehtävät jättäen itsestään positiivisen kuvan. Hyv.

u TIKRULAN TERÄVÄ TERHO
FIN53188/07A K0 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo
20.3.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
1.4.2009 lonkkanivellausunto A/A
1.4.2009 kyynärnivellausunto 0/0

u TIKRULAN TOIMIVA TOUKO
FIN53191/07B K0 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo om.
Tiina Valonen ja Ari Kataja, Askainen
12.1.2009 lonkkanivellausunto B/A
12.1.2009 kyynärnivellausunto 0/0
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
NUO ERI-2 PU3 VASERT
Normaalit kivekset. Very stylish, 15 month old, showing beautiful condition, excellent ribcage, correct head, clean
neck and shoulders, good proportion in body, proper tail set, typical coat texture, slightly narrow behind, well
presented, moves ok.
14.-15.3.2009 TAMPERE KV, Ann Ingram, Irlanti
JUN ERI-2 PU2 VASERT VARACA
Normaalit kivekset. Masculine dog of excellent type, well balanced head, tends to show his white on the eyes which
spoils the expression, good neck & shoulder, a little weak in pasterns, good body & topline, well angulated
hindquarters, moves a little close behind and colud have more drive, good coat.
23.5.2009 TAMPERE ryhmä, Riitta Liisa Lehtonen
NUO ERI-2 PU2 VASERT
Normaalit kivekset. Erinom. tyyppi ja koko, vahva luusto, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä kaula ja selkälinja, erinom.
karva, hyvä eturinta ja käpälät, liikkuu pitkällä vetävällä askeleella, hyvin lupaava nuori uros.
24.5.2009 RAUMA KR, Harri Lehkonen
NUO ERI-1 PU1 SERT ROP RYP-3
Normaalit kivekset. Tasapainoisesti kehittynyt keskikokinen, ryhdikäs nuori uros, maskuliininen pää, hyvin
kulmatuneet raajat, ikäisekseen vahva runko, kaunis ylälinja, oikeanlaatuinen turkki, liikkuu hyvällä askeleella.
25.4.2009 LAHTI KV, Arja Koskelo
NUO ERI-1 PU4 SERT
Normaalit kivekset. Erinom. tyypp, hyvin kaunispäinen ja -ilmeinen nuori uros, riittävän maskuliin. kokon. erinom.
kaula ja ylälinja, hyvä luusto ja tassut, tiivis karva, liikkuu hyvin.
9.5.2009 HELSINKI, Tarja Hovila
NUO ERI-1 PU2 VASERT
Normaalit kivekset. Maskuliininen nuori uros, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet, hyvmallinen
miellyttävilmeinen pää, hieman lyhyt pysty olkavarsi, hyvin kehittynyt runko ja eturinta, hyvä karvapeite, keskivahva

81

luusto, takaosa kaipaa lisää voimaa, hieman turhan luisu lantio, liikkuu hyvällä askeleella, mutta ylälinja saisi olla
parempi liikkuessa, miellyttävä luonne, esiintyy hyvin.
6.6.2009 SALO KR, Ekaterina Bauzhes, Venäjä
NUO ERI-3 PU4
Excell. type, very young elegant dog, exc. form, large head, exc. expression, a bit soft topline in the movement, deep
chest, exc. angulation, parallel front, exc. handling, character, temperament, good hair.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
NUO ERI-3
Normaalit kivekset. Beautifully made dog, has all the lines to growing to as an adult, lovely head, beautiful neck and
shoulders, lovely body and topline, good hindquarters and bone, moves really well, in lovely coat and condition.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
POIS
3.-4.10.2009 POMARKKU Riuttansalmi, Ari Huttunen
NOU-1
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen noutaja. Hyv. 2. Uimahalu: menee spontaanisti veteen ja ui mielellään.
Hyv. 3. Hakuinto: hieman vaihtelevaa, mutta melko tasavauhtista. Hyv. 4. Noutohalu: spontaanit ylösotot, vaikka
ensin vähän empii variksia. Hyv. 5. Nouto-ote: pehmeät otteet. Hyv. 6. Palauttaminen: tuo ohjaajan käteen. Hyv. 7.
Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 8. Itseluottamus & aloitekyky: jäljestää itsenäisesti kanille.
Hyv. 9. Yhteistyö: yhteistyössä. Hyv. 10. Yleisvaikutelma: mukava uros, joka omalla tyylillään selviää kokeen
tehtävistä ja osoittaa hyviä taipumuksia. Hyv.
29.11.2009 TURKU KV, Paavo Mattila
KÄY ERI-1
Normaalit kivekset. Kaunis uros, hyvä pää, ilme saisi olla parempi, eritt. hyvä kaula, sopusuht. runko, ylälinja voisi
olla vieläkin parempi, kulmauksia saisi olla enemmän, hyvä karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
6.12.2009 TAMPERE ryhmä, Raija Tammelin
AVO EH-1
Maskuliininen, hyvät mittasuhteet, hyvä pään kiila, kuono voisi olla hieman pidempi, hyvä kaula ja selkä, hieman
luisu lantio ja alas kiinnittynyt häntä, joka liikkeessä melko korkea, hyvä rungon tilavuus ja eturinta, sopiva luusto,
hyvät etukulmaukset, liikkeessä aavistuksen takakorkea, saisi liikkua tehokkaammin takaraajoillaan, ryhdikäs
kokonaisuus.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
KÄY EH-1
Very nice type, medium size, sufficient masculine head, a bit deep st eyes, prefer tighter lips, prefer more angulation,
good body, excellent coat, rather steep croup, should have more powerful and firmer movement.

u TIKRULAN TOMERA TOIVO
FIN53184/07C K0 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo
20.3.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
1.4.2009 lonkkanivellausunto B/C
1.4.2009 kyynärnivellausunto 0/0

PMV-09

n TIKRULAN TOUHU TIINA
FIN53193/07C s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo om.
Susanna Mustonen, Kuusamo
11.1.2009 KAJAANI KV, Paula Heikkinen-Lehkonen
POIS
3.6.2009 lonkkanivellausunto B/C
18.7.2009 OULU KV, Anca Giura, Romania
NUO ERI-1 PN2 SERT VARACA
Has tendence to turn legs inside when moves, elbows far from the chest, very beautiful head, good colour of eyes &
nose, good size of neck, good angulations.
19.7.2009 OULU KV, Manuel Loureiro Borges, Portugali
NUO ERI-1 PN3 VASERT VARACA
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Nice type, head & expression, bit narrow in front, good neck & topline, little bit long on body, nice coat, enough
bone, well angulated, nice mover but closing a bit in front.
26-7-2009 MIKKELI KV, Leni Finne
POIS
1.8.2009 KIIMINKI ryhmä, Tuula Pratt
NUO EH-2
Kaunis pää ja ilme, nartulle sopivat mittasuhteet, oikein hyvä kaula, pitäisi olla voimakkaammin kulmautunut
olkavarsi, eturinta saisi olla täyteläisempi kyynärpäät tiiviimmät, normaalit takakulmaukset, hyvät tassut, löysyyttä
etuliikkeissä, sivuliikkeessä oikein hyvä ulottuvuus, pitäisi olla tiiviimpi selkälinja, erittäin hyvä turkki.
15.8.2009 ROVANIEMI ryhmä, Markku Santamäki
NUO ERI-1 PN1 VSP SERT
Linjakas, mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset, hyvä rintakehän syvyys, näyttävät
liikkeet, käyttäytyy ja esitetään hyvin.
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
AVO ERI-2
Excellent type, good size and proportions, quite good head, good neck, topline could be better, good bone and feet,
good coat, free mover, likes to pace.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
AVO ERI-1 PN1 VSP SERT CACIB PMV-09
Erinom. tyyppiä oleva narttu, jolla kauniit ääriviivat, kaunis pää, hieman pystyt lavat, syvä rintakehä ja erinom. runko,
hyvä raajaluusto, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu pitkällä tehokkaalla askeleella, erinom. karvanpeite, esitetään
hienosti.

u TIKRULAN TULINEN TUURE
FIN53192/07C s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo
11.1.2009 KAJAANI KV, Paula Heikkinen-Lehkonen
POIS
7.8.2009 lonkkanivellausunto C/C

u TIKRULAN TÖPINÄ TANE
FIN53187/07C K0 s. 25.9.2007 i. Caballus Road Runner e. Häämörin Rosary kasv. Susanna Mustonen, Kuusamo
3.6.2009 lonkkanivellausunto B/C
3.6.2009 kyynärnivellausunto 0/0

VILSAN'S
FI & NO KVA C.I.B FI & NO & SE MVA

u VILSAN'S NORDANVIND
FIN15671/02C s. 10.10.2001 i. Curlicue's Hot Choice e. Ringlets Conquering Gale kasv. Karin Sköld, Ruotsi
18.4.2009 KEMIÖ, Miso Sipola
NOWT VOI-0
27.6.2009 OIJÄRVI, Markku Bräyschy
NOME VOI-0
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tehokkaasti alueen kattava hakusuoritus. 2. Ohjattavuus: ei ole riittävästi
ohjattavissa. 3. Paikallistamiskyky: näkee pudotukset, joskin ensimmäinen jää hieman vajaasti paikallistettua. 4.
Riistan/dummyn käsittely: hyvä kokonaisuus. 6. Muut ominaisuudet: erinomainen passikäyttäytyminen. 7.
Yleisvaikutelma: erinomaista hakutyöskentelyä kokeessa tehnyt koira, joka odottaa moitteettomasti passissa, mutta
epäonnistunut ohjaus sekä paikallistehtävä pudottavat koiran palkinnoilta. Kokeen keskeytti tuomari.
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u VILSAN'S UNIK
FIN14463/07B s. 14.4.2006 i. Toakaha Wairua Pakari Nui e. Ringlet's Conquering Gale kasv. Karin Sköld, Ruotsi
om. Paula Sarkkinen, Oulu & Sini Tuokila, Muhos
16.5.2009 KEMIJÄRVI, Jorma Kerkkä ja Jari Keinänen
LUONNETESTI 144p
1.Toimintakyky: Kohtuullinen +1 (+15p). 2. Terävyys: Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +3 (+3p). 3.
Puolustushalu: Kohtuullinen, hillitty +3 (+3p). 4. Taisteluhalu: Kohtuullinen +2 (+20p). 5. Hermorakenne: Hieman
rauhaton +1 (+35p). 6. Temperamentti: Erittäin vilkas +1 (+15p). 7. Kovuus: Hieman pehmeä +1(+8p). 8.
Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (+45p). Laukauspelottomuus: Laukausvarma+++.
28.11.2009 NUMMI-PUSULA, Riitta Liimatainen ja Kai Tarkka
MH-luonnekuvaus SUORITETTU
1a. KONTAKTI Tervehtiminen: 4. Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen. 1b. KONTAKTI Yhteistyö: 4. Lähtee
mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta. 1c. KONTAKTI Käsittely: 4. Hyväksyy ja ottaa kontaktia. 2a. LEIKKI 1
Leikkihalu: 5. Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen. 2b. LEIKKI 1 Tarttuminen: 4. Tarttuu heti
koko suulla. 2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu: 3. Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/
Korjailee otetta. 3a. TAKAA-AJO 1: 1. Ei aloita. 3a. TAKAA-AJO 2: 1. Ei aloita. 3b. TARTTUMINEN 1: 1. Ei
kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 3b. TARTTUMINEN 2: 1. Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään. 4.
AKTIVITEETTITASO: 3. Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja. 5a. ETÄLEIKKI
Kiinnostus: 3. Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja. 5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio: 2. Osoittaa yksittäisiä
(1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa. 5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus: 1. Ei saavu avustajan luo. 5d. ETÄLEIKKI
Leikkihalu:1. Ei osoita kiinnostusta. 5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö: 1. Ei osoita kiinnostusta. 6a. YLLÄTYS Pelko: 3.
Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista. 6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio: 1. Ei osoita uhkauseleitä. 6c.
YLLÄTYS Uteliaisuus: 2. Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. 6d. YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä
kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta haalariin. 7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko: 3. Väistää kääntämättä pois katsettaan.
7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus: 3. Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vierssä. 7c.
ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko: 1. Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. 7d.
ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus: 1. Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan. 8a. AAVEET
Puolustus/aggressio: 2. Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä. 8b. AAVEET Tarkkaavaisuus: 4. Tarkkailee aaveita, lyhyitä
taukoja. 8c. AAVEET Pelko: 4. On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä. 8d. AAVEET
Uteliaisuus: 3. Menee katsomaan, kun ohjaaja on seisoo avustajan vieressä 8e. AAVEET Kontaktinotto aaveeseen: 4.
Ottaa itse kontaktia avustajaan. 9a. LEIKKI 2 Leikkihalu: 5. Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen.
9b. LEIKKI 2 Tarttuminen: 3. Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla. 10. AMPUMINEN: 4. Keskeyttää leikin/
passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms. kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen.

VIMPULAN
C.I.B FI & EE MVA V-08 BALTV-09

n VIMPULAN AAMU AURINKO
FIN49002/06A K0 s. 14.9.2006 i. Caballus Oscar e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras,
Laihia om. Mauno Smeds, Kurikka
11.1.2009 KAJAANI KV, Paula Heikkinen-Lehkonen
VAL EH-1
Hieman kevyt kokonaisuus, luusto saisi olla järeämpi ja pää pidempi, hyvä rakenne, erittäin hyvät raajojen
kulmaukset ja leveä reisi, karva on kovin lyhyttä vaikkakin tiheää ja peittävää ja saisi kihartua voimakkaammin,
iloinen ja ystävällinen, litteät käpälät.
13.4.2009 RUOVESI ryhmä, Kirsi Nieminen
VAL ERI-1 PN1 ROP
Erinom. tyyppiä oleva narttu, hieman liikaa poskia ja pyöreähkö kallo-osa, hyvä kaula, eturinta + runko, hyvät
kulmaukset, esitetään hieman tuhdissa kunnossa, liikkuu hyvällä askelpituudella, esiintyy hyvin.
18.1.2009 TEUVA ryhmä, Elina Tan-Hietalahti
POIS
24.-25.1.2009 TURKU KV, Laurent Pichard, Sveitsi
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POIS
26.4.2009 KAUHAJOKI, Jarmo Nummijärvi
MEJÄ AVO-0
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) p, f)yleisvaikutelma (0-05p) p. Pisteet yhteensä: 0.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Aamulle osoitetaan alkumakaus. Hitaanpuoleinen ja maavainuinen sekä
tarkastuslenkkien sävyttämä I-osuus, jossa tuomittiin hukka. Makaus merkattiin pysähtyen, kulma tarkasti II-osuus
puurtavan oloista jäljestystä. Puolivälissä osuutta Aamu poistuu jäljeltä hukkaan asti. Makauksista toinen merkataan
pysähtyen. III-osuus aluksi hyvää jäljestystä aivan jäljen päällä. Jäljen puolivälissä alkaa puurtava jakso, jonka
jatkoksi kolmas poistuma jäljeltä. Tuomitaan hukka. tuomari keskeytti kokeen. Aamu tarvitsee harjoituksia lisää.
26.4.2009 VAASA KV, Petru Muntean, Romania
POIS
23.5.2009 NÄRPIÖ, Ari-Pekka Fontell
NOME ALO-3
Koe suoritettiin riistoilla. 1. Haku: tekee vaihtelevalla vauhdilla töitä, löytää riittävän määrän riistaa. 2. Ohjattavuus:
selvittää tehtävän toisella lähetyksellä. 3. Paikallistamiskyky: löytää molemmat linnut. 4. Riistan/dummyn käsittely:
hyvä.. 6. Muut ominaisuudet: RL: lähtee paukusta. 7. Yleisvaikutelma: hieman ailahtelevasti työskentelevä koira, jolla
ongelmia laukauksen kestossa, koiralla hyvät riistan käsittelyt.
7.6.2009 TUURI KR, Elena Ruskovaara
VAL ERI-1 PN1 ROP RYP-4
Erinom. tyyppi, selvä sukupuolileima, sopiva raajaluusto, hyvä rintakehä, kaunis ilme, hyvät mittasuhteet kallon ja
kuonon välillä, tarpeeksi täyttynyt kuono, hyvä leveys eturinnassa, sopiva kaula ja kaunis ylälinja, keskivoimakkaat
kulmaukset, hyvä askelpituus, mutta voisi käyttää takaosaa voimakkaammin liikkeessä, hyvä tasainen kihara
karvapeite, hyvin miellyttävä käytös ja esiintyminen.
14.6.2009 KUORTANE, Jukka Hevonkorpi
MEJÄ AVO-0
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 0p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 0p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) 0p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) 0p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 0p, f)yleisvaikutelma (0-05p) 0p. Pisteet yhteensä: 0.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Aamu ohjattiin jäljelle. Se eteni rauhallista vauhtia maavainua käyttäen
jälkitarkasti 1.osuuden. Kulmalla merkkasi makauksen, mutta sitten määrätietoisesti kauas kulman taakse. Hukka.
Pian 2. osuuden alussa koira erkanee määrätietoisesti jäljeltä, eikä enää etsi verijälkeä. Palautuksen jälkeen hyvin liki
toista kulmaa, jonka oikaisee, eikä havaitse 3. osuutta vaan lopettaa jäljestyksen. Koe keskeytetään. Aamu seuraa
ajoittain jälkeä erittäin tarkasti, mutta nyt intoa jäljestämiseen ei ollut riittävästi.
27.6.2009 EVIJÄRVI, Pentti Åman
NOME ALO-0
7. Yleisvaikutelma: koe alkaa 1.markkeerauksella, mutta koira karkaa ohjaansa hallinnasta eikä koetta saada käyntiin.
Kokeen keskeytti tuomari.
5.7.2009 KOKKOLA KV, Nils Molin, Ruotsi
VAL ERI-1 PN1 ROP CACIB
Utmärkt helhet, goda proportioner, utmärkt resning, feminint uttryck, accetaptabelt nosparti, bra stopp och bett,
välkroppad, mycket bra vinklar och rörelser, bra päls.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
VAL ERI-2 PN4
Lovely bitch, feminine head but could I have a bit more length in muzzle. lovely neck and shoulders, good body,
underline slightly ducked up, good hindquarters, good bone, moved well but was rolling a bit, in lovely coat.
1.8.2009 JURVA ryhmä, Esko Nummijärvi
VAL ERI-1 PN1 ROP RYP-3
Rotutyyppi erinomainen, mittasuht. oikein, kevyt, jalo, kaunis narttu, kaunis pää, hyvä, pitkä karva, hyvä selkä,
erinom. lantio, erinom. hännän asento, hyvät raajat, riittävät kulmaukset, täyteläinen, pieni tiivis kihara, esitetään ja
esiintyy hyvin.
15.8.2009 MUSTASAARI ryhmä, Marjo Jaakkola
VAL ERI-1 PN1 ROP
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Kauniisti esiintyvä, feminiininen, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, sopiva luusto,
tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu riittävällä askelpituudella, turkki ok, miellyttävä luonne.
4.10.2009 LAIHIA MEJÄ-mestaruus, Kari Muje
MEJÄ AVO-0
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) p, c)työskentelyn
etenevyys (0-10p) p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä tiedottaminen/kaadolla
haukkuminen (0-14p) p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) p, f)yleisvaikutelma (0-05p) p. Pisteet yhteensä: 0.
Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: Hyvin ohjattu lähtö. Heti krepityksen jälkeen Aamu poikkeaa
hirvenjäljelle ja lopulta hukkaan. Palautus ja 1. osuus reipasta vauhtia kulman lähelle. Kulman Aamu oikaisee reilusti
ilmeisesti hirven jälkiä, ylittää 2. osuuden alun ja päätyy hukkaan. 2. palautus ja jälleen loppuosuus hyvin jäljen
tuntumassa, kunnes hirven jälki vie 3. hukkaan ja koe keskeytetään. Harjoitellen loppuun ja kaato haltuun.
Runsasriistainen maasto vei voiton nuoresta jäljestäjästä.
24.10.2009 SEINÄJOKI KV, Hans Rosenberg, Ruotsi
VAL EH-3
Fem. tik av utm. typ, för rund i sin skalle, markerade kinder, bra hals, ngt öppna frambensvinklar, prop. kropp, ngt
platta tassar, brant i sitt kors, för dagen i dålig päls, saknar dom rätta lockarna, rör sig ngt kort fr. sidan.
21.11.2009 JYVÄSKYLÄ KV, Cristian Vantu, Romania
POIS
12.12.2009 HELSINKI KV Voittaja-09, Leif-Herman Wilberg, Norja
VAL ERI-1 PN3 VARACA
Excellent type, good size and proportions, good head, excellent neck and top line, balanced angulation, good body,
excellent coat, very sound mover from all angulations.
13.12.2009 HELSINKI PMV-09, Kirsi Nieminen
VAL ERI-3
Erinom. tyyppiä oleva, hieman pyöreä kallo-osa ja kuono-osa saisi olla pienempi, silmät saisvat olla tummemmeat,
erinom. ylälinja, syvä rintakehä, hyvä runko, erinom. takakulmaukset, riittävän voimakas raajaluusto, liikkuu hyvällä
askelpituudella, esitetään hyvin.

u VIMPULAN LETKEÄ LEEVI
FIN32568/04A K0, 13.6.2004 i. Racycurls Cozmo e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras,
Laihia
10.7.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.

C.I.B FI & EE & RU MVA TK1

u VIMPULAN LUPAAVA LUDVIG
FIN32569/04A K0 P0, 13.6.2004 i. Racycurls Cozmo e. Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras,
Laihia om. Mari Kuusaro, Helsinki
17.5.2009 MÄNTSÄLÄ, Harri Laisi
TOKO AVO-1, 179,5p
1. Paikalla makaaminen/30p., 2. Seuraaminen taluttimetta/16p., 3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/15p., 4.
Luoksetulo/28,5p., 5. Seisominen seuraamisen yhteydessä/16p., 6. Noutaminen/20p., 7. Kauko-ohjaus/27p., 8.
Estehyppy/18p., 9. Kokonaisvaikutus/9p.
30.6.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
7.7.2009 LOVIISA, Markku Santamäki
TOKO AVO-3, 135p, 9.
1./30p., 2./12p., 3./16p., 4./18p., 5./16p., 6./18p., 7./0p., 8./18p., 9./7p.

C.I.B FI MVA PMV-02

u VIMPULAN USKALIAS UOLEVI
FIN36825/01B s. 9.9.2001 i. Caballus L'Bimbo e. Vimpulan Vilma Villikko kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras,
Laihia
6.2.2009 silmätarkastuslausunto Kortikaalinen katarakta: todettu. Kaihin laajuus: lievä
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YANGOPARK
C.I.B FI MVA SE MVA(N)

u YANGOPARK HI FLYER
FIN13276/04A s. 25.8.2003 i. Blazeaway Snow Avalance e. Caballus Far Out kasv. R & C Pratley, Australia om.
Maija ja Juha Päivärinta, Riihimäki
24.1.2009 silmätarkastuslausunto Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia.
21.2.2009 JANAKKALA Harviala, Markku Santamäki
TOKO ERIVOI-0, 155p
7.7.2009 LOVIISA, Markku Santamäki
TOKO ERIVOI-3, 222p, 7.
1. Istuminen ryhmässä 2 min./30p., 2. Paikalla makaaminen ryhmässä 4 min. häirittynä/18p., 3. Vapaana
seuraaminen/21p., 4. Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä/27p., 5. Luoksetulo, seisominen
ja maahanmeno/26p., 6. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/0p., 7. Ohjattu
noutaminen/15p., 8. Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten/30p., 9. Tunnistusnouto/27p., 10. Kaukoohjaus/28p.
24.7.2009 VIRRAT TOKO-mestaruus, Salme Mujunen
TOKO ERIVOI-0, 153p
1./30p., 2./14p., 3./0p., 4.19½/p., 5./20p., 6./20p., 7./0p., 8./27p., 9./22½p., 10./0p.
26.7.2009 VIRRAT erikoisnäyttely, Frank Bjerklund, Norja
KÄY ERI-1
Normaalit kivekset. Lovely shaped dog, very good head, could have slightly darker eyes, lovely neck and shoulders,
good body, lovely topline, good hindquarters and bone, could show a bit more animation on the move, too proud of
his tail, in lovely coat.
22.8.2009 HYVINKÄÄ, Reijo Hagström
TOKO ERIVOI-3, 192p
1./0p., 2./18p., 3./18p., 4./27p., 5./28p., 6./32p., 7./0p., 8./24p., 9./21p., 10./24p.
20.9.2009 HELSINKI, Ossi Harjula
TOKO ERIVOI-, 80p
1./0p., 2./16p., 3./0p., 4./15p., 6./28p., 7./21p., 10./0p., ohjaaja keskeytti.
1.10.2009 TAMPERE, Jari Salokanto
TOKO ERIVOI-0, 135,5p
1./30p., 2./14p., 3./0p., 4./18p., 5./24p., 6./0p., 7./21p., 8./28,5p., 9./0p., 10./0p.
3.10.2009 HYVINKÄÄ SNJ:n päänäyttely, Jan-Roger Sauge, Norja
KÄY ERI-2
6 år gammal hane, utmärkt typ och helhet, kunde ha mer maskulin huvud, bra hals, ben, kroppsnyggliga linjer, bra
överlinje, kunde ha bättre triv i sin rörelse, prima päls.
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