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ANATNAQ KENNEL
om. Marika Simelius, Salo
8.7.2006 SALO RYHMÄ, Leila Kärkäs
POIS
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
KAS 2 KP
1, 7, 26, 37. This breeder has typical dogs, some with very good heads, good coats, one bitch is slightly out of
coat, they have elegant and mostly good movements.

LTUV-06 ANATNAQ

n ALICIANNA
FIN36392/04B s. 28.6.2004 i. KANS&FIN&S MVA V-01 SV-01-02 Heathermead Huxley e. JMV-02 PMV02 V-03 Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo
21.1.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia. Muut morbi corporis vitrei.
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
NUO ERI-1 PN3 VASERT CACIB
Oikeat mittasuht. päässä ja rungossa, päässä hyvä pituus ja profiili. Tasapainoinen ylälinja, hyvät kulmaukset,
tiiviit käpälät, tehokkaat takaa vielä kapeat liikkeet.
3.2.2006 lonkkanivellausunto B/A
18.2.2006 TUUSJÄRVI ryhmä, Leila Kärkäs
NUO ERI-1 PN2 VASERT
Erinomainen kokonaisuus, feminiininen pää, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rakenne ja runko, hieman luisu
lantio, hyvä luusto. Liikkuu hyvällä askeleella. Erinomainen karva ja miellyttävä luonne.
25.3.2006 MIKKELI ryhmä, Marjo Jaakkola
NUO EH-1
Feminiininen, hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula & ylälinja, vielä hieman kapea edestä. Luusto voisi olla
voimakkaampi, luisu lantio. Hyvä rungon syvyys. Rittävät kulmaukset. Eritt. hyvä turkki. Takapotku voisi
olla voimakkaampi, muuten liikkuu ok. Hyvät rungon ääriviivat. Miellyttävä luonne.
9.4.2006 OITTI ryhmä, Rune Fagerström
NUO ERI-1 PN2 VASERT
Elegantti nuori narttu, hyvät rungon mittasuht. hyvän mallinen pää, jossa oikeat linjat, hyvä ilme, hyvät
pienet korvat, hyvä kaula, riittävä eturinta, pysty olkavarsi, hyvä rinnan syvyys, hyvin kulm. takaa, pitkä
luisu lantio, riittävä karva, liikkuu hyvin, kokoon sopiva luusto.
15.-17.4.2006 LAPPEENRANTA KV, Tarja Hovila
NUO EH-1
Eritt. hyvä tyyppinen, mittasuht. oikea, sangen feminiininen nuori narttu, jolla hyvän mallinen pää. Alaleuka
voisi olla voimakkaampi, kaunis kaula, oik. mallien runko. Hyvä eturinta, keskivahva luusto. Turhan jyrkkä
lyhyt lantio, eritt. hyvä turkki, liikkuu muuten hyvin mutta sidotut takajalkojen liikkeet, miellyttävä luonne.
29.3.-30.4.2006 VAASA KR, Kenneth Edh
NUO ERI-1 PN3 VASERT
Excellent, feminint helhet, fina proportioner, feminint huvud med välformade ögon, fina öron, kunde ha lite
mer utfyllt under ögonen, fin profil, fin hala och rygglinje, brant kors, goda vinklar, passande stomme och bra
tassar, kroppen kan få lite mer volym och massa, päls med små täta lockar och vacker leverfärg, rör sig med
utm steg.
8.7.2006 SALO KR, Leila Kärkäs
AVO H
Vielä kovin kehittymätön 2-vuotias, hyvä pää. Kevyt alaleuka, rungon ja eturinnan tulee vielä täyttyä,
kyynärpäät saisivat olla tiiviimmin rungossa, liikkeessä löysyyttä edessä, hyvä sivuaskel, luisu lantio ja hyvin
kulmautunut takaosa, hyvä karva ja miellyttävä luonne, niukat etukulmaukset.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO EH
Elegant bitch, very good coat, pleasing head with medium coloured eye, moderate neck into upright front
esemble with narrow chest, good ribbing, short loin, well angulated hindquarter, moved quite well but I'd like
more of her allover.
4.8.2006 KUOPIO, Kirsi Nieminen
AVO EH-1
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Erittäin hyvän tyyppinen, rungon mittasuhteilta oikea narttu, oikealinjainen feminiininen pää, erinom. kaula,
syvä rintakehä, eturinta tulisi olla voimakkaampi, hieman luisu lantio, sopiva raajalusto. Liikkuu kapeasti
takaa, hyvä karvapeite, esitetään erinomaisesti.
5.8.2006 KUOPIO KV, Bjarne Sörensen, Norja
AVO EH-1
2 år gammal, fem. huvud, stel kort överarm, kunde haft mer volym, fallande kors, ngt låg svans ansättning,
smala lår, rör sig bra, utmärkt päls.
6.8.2006 KUOPIO KV, Anne Tove Strande, Norja
AVO EH-1
Feminin, bra storlek, välskuret huv. men kunde ha nft kraftigare underkäke, bra överlinje men ngt låg
svansansättning, ngt rak överarm, tillr. vinkl. bak, tillr. benstomme, fina tassar, utm pälskvalitet.
12.-13.8.2006 RAISIO KR, Lena Eskills, Ruotsi
AVO EH-1
2-årig fem. tik av god proportioner, fem. huvud som I helhet kunde önska ngt. kraftigare, korrekt bett, ngt
knapp underkäke, ngt brant skuldra, bra rygg, korrekt djup på bröstkorg, onödigt lång i länden(?), tillr.
benstomme, rör sig med bra steg från sidan men höijer längden i rörelse, rör sig trångt bak, korrekt päls,
kunde visa ngt attityd.
26.-27.8.2006 HÄMEENLINNA KV, Lena Hägglund, Ruotsi
AVO ERI-1 PN3
Elegant, very good proportions, feminine head, kind expression, very good topline, well layed shoulders,
very good angulations at rear, enough depth of chest, but needs more volume, moves slightly close behind,
covers enough ground, exc. coat, well presented.
23.-24.9.2006 ECKERÖ KV, Bertel Lundgren, Ruotsi
AVO EH-1
Fligant tik goda prop, välskuret fem. huvud med bra uttryck, bra hals o skuldra, rak överarm, bröstkorg som
har bra djup men är för flat, bra längd, stark rygg, fallande kors, tillr. vinklad bak, bra lår bred, rör sig med
bra steg från sidan men är trång fram o bak, tillräk. benstomme, bra päls.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
AVO ERI-1 PN3 SERT
Nice young bitch of correct size & type, lovely head, very kind eye, good eye colour for a liver, good reach
of neck, exc. shoulder, good body, correct lenght of loin, good rear angulation, exc. tailset & carriage, good
bone & feet, excellent coat, good colour & texture, moved very well.

JV-05

n ANATNAQ ANASTASIA
FIN36391/04A s. 28.6.2004 i. KANS&FIN&S MVA V-01 SV-01-02 Heathermead Huxley e. JMV-02 PMV02 V-03 Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo
10.5.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia. Muut mykiömuutokset ei perinnöll.
20.5.2006 RAUMA KR, Åke Sjöström, Ruotsi
NUO ERI-1 PN1 VSP SERT
Utm. typ, huvud med bra linjer och könsprägel, flott halslinje, bra rygg, aning fallande kors, bra underlinje,
goda vinklar fram och bak. Bra päls, passande benstomme, bra steg.
1.-2.7.2006 PORI KR, Paavo Mattila
AVO ERI-1 PN2 VASERT
Kaunis, sopusuhtainen narttu, jolla hyvänmallinen pää, erittäin hyvä kaula ja runko, lantio voisi olla hieman
parempi ja polvikulm. paremmat, hyvä karva, liikkuu riittävän tehokkaasti, miellyttävä luonne.
8.7.2006 SALO KR, Leila Kärkäs
AVO ERI-1 PN1 VSP SERT
Erinomainen kokonaisuus, kaunislinjainen narttu, vahva luusto, jäntevä, hyvä pää ja ilme, erinomainen
runko, vahva lanne ja hyvä lantio, tasapainoiset, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin, heittelee etukäpäliä, hyvä
karva, miellyttävä luonne.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO ERI-2
Substancial bitch, with exc. bone and in very good coat, she has a pleasing head and expression, medium
coloured eye, elegant neck into well placed front, well ribbed back with strong loin, hindquarters slightly
straight and she moves a little close behind sidegate very good.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Frank Kane, Iso-Britannia
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AVO 1/3 SA
2 years, ex breed type, very feminine, big ribs, ex coat, ex front action, rear a little close, ex bone, feet,
beautiful head + eye.
30.9.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi, Ari Huttunen
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen hieman pidättyvä noutaja. Hyv. 2.Uimahalu: menee empimättä
veteen, jossa ui vähän epävarmasti mutta suoriutuu tehtävästä. Hyv. 3.Hakuinto: liikuskelee alueella, mutta ei
ala hakea järjestelmällisesti, löytää kuitenkin useamman variksen. Hyv. 4.Noutohalu: tuo lokit ja empii vähän
variksia. Hyv. 5.Nouto-ote: pehmeät otteet. Hyv. 6.Palauttaminen: jättää noutoja kesken ja vie viimeisen
variksen pois. Hyl. 7.Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 8.Itseluottamus&aloitekyky:
riittäisi tehtävien surittamiseen. Hyv. 9.Yhteistyö: muuten hallinassa, lopuksi karkaa. Hyl.
10.Yleisvaikutelma: hieman omapäisen tuntuinen nuorehko narttu, joka kuitenkin selviää kokeen tehtävistä
siihen asti kun karkaa hakualueelta. Tuomari keskeyttää kokeen. Hyl.

JV-05

u ANATNAQ ATHOS
FIN36387/04D s. 28.6.2004 i. KANS&FIN&S MVA V-01 SV-01-02 Heathermead Huxley e. JMV-02 PMV02 V-03 Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo
21.1.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia.
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
NUO H
Normaalit kivekset. Rungossa oikeat mittasuhteet, päässä yhdensuuntaiset linjat, riittävä rintakehä, tasapaino
ei tahdo löytyä seistessä ei liikkeessä, takaliikkeet ajoittain epäsäännölliset.
3.2.2006 lonkkanivellausunto 1 Vasen Arthrosis lonkkanivelessä; lievä
3.2.2006 lonkkanivellausunto D/C
4.3.2006 VALKEALA ryhmä, Markku Santamäki
NUO ERI-1 PU2 SERT
Normaalit kivekset. Erittäin hyvät mittasuhteet ja linjat. Hyvä pää, joskin vielä kesken, hyvät kuonon ja
kallon ylälinjat, upea niskalinja. hyvät raajat ja tasapain. liikkeet. Runko vaatii vielä aikaa, hyvä turkinlaatu.
25.3.2006 MIKKELI ryhmä, Marjo Jaakkola
NUO EH-1
Normaalit kivekset. Eritt. hyvän tyyppinen uros, jossa riittävä vahvuus, hyvä pää & ilme, riittävä luusto, hyvä
kaula & ylälinja, hyvä rungon syvyys, reisi voisi olla leveäpi & takakulmaukset voimakkaammat. Turkki ok.
Liikkuu hyvällä askeleella. Miellyttävä luonne.
9.4.2006 OITTI ryhmä, Rune Fagerström
NUO EH-1
Normaalit kivekset. Keskikok. eritt. hyvää tyyppiä, hyvät rungon mittasuht. hyvän mallinen pää, joka voisi
olla aavistuksen voimakkaampi, kauniit tummat silmät, hyvä kaula, pysty olakvarsi, hyvä rinnanleveys,
sopivat takakulm. Hyvä ylälinja, kokoon sopiva luusto, tänään ei parhaassa karvassa mikä pudottaa
palkintosijaa, liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
15.-17.4.2006 LAPPEENRANTA KV, Tarja Hovila
NUO H
Eritt. hyvän tyyppinen, mittasuht, hyvä uros, jolla H mallinen pää. Alaleuka voisi olla vahvempi. H kaula
ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Riitt. luusto, voisi olla hieman voimakkaammin kulmaut. edestä & takaa.
Hieman pehmeät avoimet kiharat. Saisi liikkua voimakkaammalla taka-askeleella, miellyttävä luonne.
22.4.2006 LAHTI KV, Hans Lehtinen
NUO EH-1
Normaalit kivekset. Hyvä koko, erittäin hyvärunkoinen uros, pää saisi olla voimakkaampi ja kuono-osa
täyteläisempi. Pitäisi kantaa korviaan paremmin. Hyvät raajat. Sopiva rinnan syvyys. Saisi seistä tukevammin
takaa. Kiharat pitäisi olla paremmat. Saisi kantaa itsensä paremmin ja esiintyä enemmän edukseen.
29.-30.4.2006 VAASA KR, Kenneth Edh
NUO EH-2
Normaalit kivekset. Mycket god, maskulint huvud med bra längd och profil, välformade öron, bra ögon, fin
hals och rygglinje, ngt brant kors, kropp med bra volym och tillräcklig benstomme, kunde ha mer vinklar
bak, ganska små men täta lockar som kunde vara lite bättre på bröstets nedre del, rör sig med bra steg fram,
ngt kort och tät bak.
20.-21.5.2006 HELSINKI KV, Jo Schepers, Alankomaat
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NUO ERI-1 PU3 SERT
Normaalit kivekset. Good looking young dog. Good type, nice head, good ears, eyes, teeth, good neck,
topline and tail. Very good angulations, very good ribs, straight legs, good feet. Excellent coat, sohws good,
but movement must improve, very friendly.
28.5.2006 JÄRVENPÄÄ KR, Paul Jentgen, Luxemburg
NUO ERI-1 PU2 SERT
Normaalit kivekset. 23 months, very good head and top, excellent breast, very good angulations, up and
down nearly correct, very good movement, colour and coat.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO EH
Normaalit kivekset. Elegant, upstanding dog, slightly feminine in head but it is well shaped, could be more
masculine overall for his size, very good neck into slightly upright shoulders, well ribbed back with strong
loin and moderate hindquarter, moved soundly covering the ground, in good coat.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Frank Kane, Iso-Britannia
AVO 1/4 SA
Quality dog with good ribs, good general balance, needs a little more strenght in head for male, ex eye color,
little straight in shoulder, good rear action.
26.-27.8.2006 HÄMEENLINNA KV, Lena Hägglund, Ruotsi
AVO ERI-1 PU4 VASERT
Normaalit kivekset. 2-years, well molted head, kind expression, would prefer more underjaw, harmonic
topline, well developed body, well layed shoulders, I'd prefer him to slightly more strong in his hind
angulations, covers enough ground, exc. coat, well presented.
9.9.2006 PORVOO KR, Per Iversen, Norja
POIS
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
AVO ERI-3
Normaalit kivekset. Good head, lovely dark eye, good earset, excellent reach of neck, good shoulders &
forechest, good body, little short in loin, good bone, feet could be better, moved ok, good coat.
12.11.2006 VALKEALA ryhmä, Elena Ruskovaara POIS

BaltJV-06 BaltV-06 EuJV-06 JMV-06 PL&PZJV-06 JV-06 V-06

u ANATNAQ BENWICK
FIN37050/05A s. 12.06.2005 i. GB SH CH Shuvick Coriolanus e. FIN&N MVA & S(n)MVA JMV-02
PMV-02 V-03 SV-04 Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
PEN 1 KP ROP-PEN
Normaalit kivekset. Hyvin kehittynyt runko, jossa oikeat mittasuht. vielä kevyt, jalo kaula, hyvin rakentunut
takaosa, erinom. turkki, kevyet liikkeet.
8.4.2006 MARTTILA ryhmä, Leila Kärkäs
JUN ERI-1 PU2 SERT
Normaalit kivekset. Kaunislinj. & hyväluustoinen. Hyvin kehittynyt nuori uros, kaunisilmeinen, hyvä pää.
Hyvä rakenne. Liikkuu hyvin, edessä vielä löysyyttä. Hyvä karva. Miellyttävä luonne & esiintyminen.
13.5.2006 PARAINEN ryhmä, Tarja Hovila
POIS
9.-11.6.2006 HELSINKI KV EV, Per Iversen, Norja
JUN ERI-1 SERT
Normaalit kivekset. 11 månader gammal hane, utm. typ och storlek. Välformad huvud, önsker ngt mörkare
ögon, utm. hals, välkroppad för sin ålder med bra bröstdjup. Kunde haft en aning starkare överlinje, mkt bra
lårbredd och bra vinklar bak. Bra ben och tassar, god pälsqvalitet, rör sig med utm. drive från sidan, ngt trång
bak. Välvisad.
20.6.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
7.7.2006 lonkkanivellausunto A/A
8.7.2006 SALO KR, Leila Kärkäs
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Erinomainen linjakas kokonaisuus, vahva luusto, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula, erinom.
eturinta ja runko, tasapainoiset hyvät kulmaukset, hieman luisu lantio, hyvät liikkeet, hieno karva, miellyttävä
luonne ja käytös.
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23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
JUN ERI-1
Normaalit kivekset. Upstanding, elegant dog, with very good bone and substance, pleasing head from the
front but a little too much stop and eyes could be darker, very good front esemble and well reach back with
good loin and moderate hindquarter, very good sidegate, moves close going away, in exc. coat.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Ron Ellinor, Iso-Britannia
JUN 1/3
Nice outline, dark eye, nice length of neck and depth od chest for age, good width of thigh and good coat.
Moved well.
30.9.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi, Ari Huttunen
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen noutaja. Hyv. 2.Uimahalu: ui epäröiden mutta suoriutuu
tehtävästä. Hyv. 3.Hakuinto: tutkii alueen etuosaa mutta lopettaa työskentelyn. Hyl. 4.Noutohalu: tuo lokit ,
muttei halua noutaa variksia. Hyl. 5.Nouto-ote: pehmeät otteet. Hyv. 6.Palauttaminen: tuo noutamansa riistat
ohjaajalle. Hyl. 7.Reagointi laukaukseen: rauhallinen. Hyv. 9.Yhteistyö: yhteistyössä. Hyv.
10.Yleisvaikutelma: hieman epävarman tuntuinen nuorehko uros, joka onnistuu vesityössä muttei tänään
halua noutaa variksia. Tuomari keskeyttää kokeen. Hyl.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
JUN ERI-1 PU2 SERT
Normaalit kivekset. Excellent, lovely head & eye, good earset, exc. reach of neck, good forechest & lay of
shoulder, good body, short coupled, exc. tailcarriage, exc. bone, first class feet, suberb coat colour, good type
dog, moved very well.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT JV-06 V-06
Normaalit kivekset. Mycket snygg ung hanhund med typiskt vackert huvud. Prima hals och skuldra,
välutvecklad förbröst, bra benstomme, mycket bra kropp och rygg, härlig päls, kunde vara lite stabilare i
rörelse, går med fina steg.

n ANATNAQ BEVERLEY
FIN37053/05B s. 12.6.2005 i. GB SH CH Shuvick Coriolanus e. FIN&N MVA & S(n)MVA JMV-02 PMV02 V-03 SV-04 Caballus Qantana Mera kasv. Marika Simelius, Salo
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
PEN 1 KP VSP-PEN
Hyvin tasap. ja jäntevä kokonaisuus, kaunis narttum. pää, kulmaukset niukat edessä, hyvät takana, erinom.
turkki, kevyet edestä ja täysin yhdensuuntaiset liikkeet.
8.4.2006 MARTTILA ryhmä, Leila Kärkäs
JUN EH-1
Eritt. hyväntyyppinen, vielä näyttelykehään tottumaton, ujosti esiintyvä nuori narttu, jolla hyvä rakenne ja
luusto. Jännittää hieman lanneosaansa. Hyvä pää ja kaunis kaula. Hyvä turkki, hyvät liikkeet kehittymässä.
Tarvitsee lisää kokemusta.
13.5.2006 PARAINEN ryhmä, Tarja Hovila
JUN ERI-1 PN1 ROP SERT
Erittäin hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Kaunislinjainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori narttu. Hyvän
mallinen pää, miellyttävä ilme, kaunis kaula. Hieman lyhyt pysty olkavarsi. Oikeanmallinen ikäisekseen
hyvin kehittynyt runko. Sopusuhtainen luusto. Hyvät käpälät. Hyvin kulmautunut takaosa. Erittäin hyvä
turkki. Liikkuu hyvin.
27.5.2006 SAUVO ryhmä, Lilian Hanniste, Viro
JUN EH-1
Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää. oikea purenta, tum silmät, hyvät korvat, hyvä selkälinja, riittävä eturinta ja
rintakehä, hyvät raajat, oikea turkki, peitsaa.
9.-11.6.2006 HELSINKI KV EV, Per Iversen, Norja
JUN EH-2
11 månader gammal svart tik, mkt elegant, önskar mera substans och kraft för sin ålder, mkt feminint huvud,
bra uttryck, lång hals, god kropp och bakställ, bra överlinje, rörelserna kunde vara bättre i dag och hon
behöver ngt mer självförtroende.
20.6.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia. Muut mykiömuutokset ei perinnöll.
7.7.2006 lonkkanivellausunto B/B

9

8.7.2006 SALO KR, Leila Kärkäs
JUN ERI-1 PN2 VASERT
Hyvät mittasuhteet, hyvällä pitkällä askeleella liikkuva narttu, yhdensuuntaiset etu- ja takaliikkeet, kaunis pää
ja ilme, hieman niukat etukulmaukset, hyvin kulmautunut takaosa, luisu lantio, hyvä eturinta ja runko,
kyljissä avoin kihara, muualla hyvä. Miellyttävä luonne.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
JUN ERI-3
Elegant bitch, not in her best coat today, pleasing head with medium coloured eye, good neck into slightly
upright shoulders, well ribbed back with good loin and hindquarter, croup a little steep, moved soundly.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Ron Ellinor, Iso-Britannia
JUN 1/2 KP
Nice young puppy, doog head, dark eye, kind expression, good length of neck, well placed shoulders, good
depth od chest, good front and rear angulation, moved well.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
JUN ERI-1 PN4 VASERT
Nice young bitch, feminine head, exc. reach of neck, very good shoulder & forechest, good body, just needs
to spring the ribs, good tailset & carriage, exc. feet, good bone, exc. coat, moved very well.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
JUN ERI-2
Mycket feminin, nät tik på mindre sidan, bra kropp och rygg, utm front och bakställ, fin päls, lite tunnt
huvud, visa sig trevligt.

ARISTOCURL’S
u ARISTOCURL'S DI CAPRIO
FIN30494/05A s. 27.2.2005 i. KANS&FIN&N MVA PMV-02 V-04 SV-04 Caballus Oscar e. S JVA FIN
MVA & S(n)MVA Khanastra Generous kasv. Titti Ericsson, Ruotsi
20.-21.5.2006 HELSINKI KV, Jo Schepers, Alankomaat
JUN EH-2 Normaalit kivekset. One year old, very nice young dog, good type, good overall look, nice head,
good eyes, good expression, very good ears, strong neck, good topline, good tailset, good angulations,
excellent coat, movement behind colud be stronger, has to develop more.
17.9.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia.
22.9.2006 lonkkanivellausunto A/A
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
NUO ERI-2
Normaalit kivekset. Quite a nice head, good reach of neck, a little short in upperarm, good bone, good tailset,
good rear angulation, good coat, a little - not driving very well.

BESELFOLK
u BESELFOLK ARCHIMED
RKF1425832 s. 30.6.2003 i. KANS&FIN&N MVA JMV-96 V-96-97-98-99-00 SV-95-97-98-00 PMV-95-97
Caballus Fair Dinkum e. RUS CH Caballus Que Si Que No kasv. Galina Shlafstein, Venäjä
9.-11.6.2006 HELSINKI KV EV, Per Iversen, Norja
AVO H
Normaalit kivekset. En hane med mkt bra könsprägel, skulle vara större, med mer längd på sina ben, önskar
ett ngt längre huvud och är ngt grov i skallen, önskar en längre hals och bättre tillbaka lagd skuldra, bra
bröstdjup, välkroppad, kunde haft en starkare bakpart med kraftigare lår och mer knävinkel, bra ben, idag inte
i bästa pälskondition. Ganska bra rörelser, bra visad.

u BESELFOLK VARLET KEEP SMILING
RKF1719920 s. 30.3.2005 i. Beselfolk Archimed e. Curlicue's Sailors Dream kasv. Galina Shlafstein, Venäjä
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9.-11.6.2006 HELSINKI KV EV, Per Iversen, Norja
JUN EH-4
Normaalit kivekset. 15 månader gammal svart hane, ännu mkt elegant och behöver mkt tid för att utvecklas.
Bra storlek, bra längd på huvudet, men ännu ganska smal i skallen, bra uttryck, önskar längre hals och mer
tillbaka lagd skuldra, bra bröstdjup, önskar lite mer bröstkorg, karpar ngt i ryggen, ngt småla lår, kunde ha
haft mer knävinkel, bra ben och tassar, hös svansföring i rörelse, kunde haft mer drive, välvisad.
n BESELFOLK VISTA VLADA BEST
RKF1719927 s. 30.3.2005 i. Beselfolk Archimed e. Curlicue's Sailors Dream kasv. Galina Shlafstein, Venäjä
9.-11.6.2006 HELSINKI KV EV, Per Iversen, Norja
POIS

CABALLUS KENNEL
om. Tiina Illukka, Piikkiö
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
KAS 1 KP ROP-KAS
Koirat nro: 1731, 1732, 1737,1742. Tyypiltään täysin yhtenäinen neljän uroksen ryhmä. Eroa syntyy vain eri
kehitysvaiheista, kasvattaja onnistunut yhdistämään rodunom. voimakkuuden ja tyylikkyyden, oikea
liikemalli läpi ryhmän.
9.-11.6.2006 HELSINKI KV EV, Per Iversen, Norja
KAS 1 KP
625, 626, 639, 638. En klass med fyra hundar av tre olika kombinationer, alla fyra champions, högklassig
grupp och med utm. könsprägel. En duktig uppfördare.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
KAS 1 KP
This breeder has some outstanding exhibits with lovely heads and typical outlines, very good ground
covering movement sets them apart, exc. coats.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
KAS 1 KP
568, 574, 579, 562. All typical curlies of correct size & type, good heads troughout, good general
constructions, good coats, all moved very similarly.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
KAS 1 KP
2404, 2408, 2418, 2419. En mycket snygg grupp, välkönspräglade hundar med fina rasdetaljser och sund
anatomi, helheten störs lite en av tikarna lågställt, men son helhet, mycket snygg grupp.

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

u CABALLUS FAIR DINKUM
FIN20120/95A K0 s. 07.03.95 i. GB CH Darelyn Double Dutch e. FIN&N MVA PMV-94 SV-94 Caballus
Out For A Blaze kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
VET ERI-1 ROP-VET
Normaalit kivekset. Strong masculine dog with exc. legs and feet, elegant outline with very good neck,
pleasing head shape, eye a little light, very good ribbing and loin, exc. hindquarters, showed his age on the
move, however moved soundly with good reach in exc. coat.
u KANS & FIN & N MVA V-02 CABALLUS L'BIMBO
FIN26721/99A K0 s. 13.05.99 i. KANS&FIN&N MVA SV-95-97-98 PMV-95-97-98 JMV-96 V-96-97-98
Caballus Fair Dinkum e. TVA FIN MVA Oak's Wild Wish kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
9.7.2006 LEPPÄVIRTA, Markku Bräyschy
NOME-B AVO-0
1.Haku: hakutyöskentely täysin riittämätöntä. 2.Ohjattavuus: selvittää ohjaustehtävän. 3.Paikallistamiskyky:
selvittää tehtävän. 4.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. 5.Riistan käsittely: hyvä. 6.Vesityöskentely:
riittävä. 8.Yleisvaikutelma: tänään koiran täysin olematon työksentelyhalu johtaa kokeen keskyttämiseen,
kokeen keskeytti tuomari.
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FIN MVA

u CABALLUS MAFIOSO
FIN31988/99B s. 29.06.99 i. FIN MVA Caballus Kestrel e. KANS&FIN&DK&N&S MVA PMV-94 SV-94
MV-98 Caballus Out For A Blaze kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
VAL ERI-2
Normaalit kivekset. Nice type of dog, exc. head & eye shape, exc. earset, good reach of neck, good shoulder
& forechest, good body, exc. hind angulation & tailset, good bone & feet, a little out of coat at the moment,
moved very well.

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

u CABALLUS OSCAR
FIN34593/00A s. 18.07.00 i. PMV-99 Caballus Grand Slam e. Oak's Wild Song kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
21.1.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
VAL EH-2
Normaalit kivekset. Erinom. vankka runko, hyvä pään profiili, kevyt alaleuka ja väljä saksipurenta,
kulmauksia saisi olla enemmän edessä ja takana, ryhdikäs kaula, hyvä luusto, takaliikkeet ahtaat ja draivia
pitäisi löytyä enemmän.
19.3.2006 TAMPERE KV, Roberto Schill, Romania
VAL ERI-1 PU1 ROP
Normaalit kivekset. Correct head with good proportion. Well set & carried ears. Very good neck. Enough
strong back. Good underline. May have more ribb sprang. Upright front & rear legs. Well set & carried tail.
Powerful movement, but the hocks are moving too close to each other. Good hair quality, good general
pigmentation. Very good temperament.
22.4.2006 LAHTI KV, Hans Lehtinen
VAL ERI-2 PU4
Normaalit kivekset. Erittäin hyväntyyppinen uros, erinomainen pää. Kaunis profiili, hyvin täyteläinen runko.
Kauniit mittasuhteet. Saisi seistä hieman tukevammin takaa. Erinomainen karvapeite.
25.5.2006 ORAVASAARI, Graham Stephenson
NOWT VOI-0 26p.
28.5.2006 ORIVESI, Markku Bräyschy
NOME-B VOI-3
1.Haku: suorittaa tehokkaan hyvin alueen kattavan hakutyön. 2.Ohjattavuus: on raskaasti ohjattavissa
lähietäisyydellä, mutta kauempana ottaa käskyjä vastaan paremmin. 3.Paikallistamiskyky: näkee pudotukset
hyvin, mutta viimeisen riistan ottaa talteen vapaalla haulla. 4.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. 5.Riistan
käsittely: hieman huolimattomuutta osassa palautuksista. 6.Vesityöskentely: tehokas. 8.Yleisvaikutelma:
tehokkaan työskentelijän kuvan itsestään kokeessa antava koira, jolla tänään puutteita
paikallistamistehtävässä ja raskas ohjattavuus heikentää kuvaa kokonaissuorituksesta.
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
VAL ERI-1 PU1 ROP CACIB EUV-06
Normaalit kivekset. Utm typ och storlek, en vacker välbalanserad hane med utm. huvud, härlig hals, kropp
och bröstdjup, mkt bra lårbredd, korreckt vinklad bak, mkt bra ben och tassar, utm päls och brun färg,
effektiva rörelser, välvisad och välpresenterad.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
VAL EH-3
Normaalit kivekset. Strong bodied dog in exc. coat, good shaped head, light eye, elegant neck into very good
forequarters, strong bone, good ribbing and loin, well shaped hindquarter but moved cowhocked, movin
away covered the ground.
30.7.2006 VALKEALA, Pentti Åman
NOME-B VOI-0
Dummyilla. 2.Ohjattavuus: ei ole tänään ohjattavissa 4.Reagointi laukaukseen: levoton. 8.Yleisvaikutelma:
koe alkaa maaohjauksella, jonka yhteydessä koira karkaa ohjaajansa hallinnasta hakualueelle tuoden sieltä
damia. Kokeen keskeytti tuomari.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Frank Kane, Iso-Britannia
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VAL RES SA
6 years liver, ex coat, legs + feet, rear action a little close, carries excellent topline, full of quality.
20.8.2006 HEINOLA KR, Eeva Rautala
VAL ERI-1 PU1 ROP
Normaalit kivekset. Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen, erinomainen tyylikäs pää, erinomainen pitkä
kaula, erinomainen ylälinja ja lantion asento, tilava runko, erinomainen luuston vahvuus, hyvin kulmautunut,
erinomainen hännän kiinnitys, täydellinen karva ja kihara, liikkuu hyvin, erinomainen luonne ja
esiintyminen, korkealuokkainen yksilö.
10.9.2006 VAMMALA, Antti Nurmi
NOME-B VOI-0
2.Ohjattavuus: noutaa linnut molemmissa tehtävissä, mutta varsinkin maariistan kohdalla melko itsenäisesti.
Tarvitsee myös erittäin voimakkaita käskyjä. 3.Paikallistamiskyky: noutaa ensimmäisen itsenäisesti mutta
lähtee jatkossa toistuvasti hakualueelle eikä sitä saada sieltä pois. Tuomari keskeyttää kokeen. 4.Riistan
käsittely: hyvät nouto-otteet ja luovutukset. 6.Muut ominaisuudet: on hiljaa passipaikalla. 7.Yleisvaikutelma:
työhaluinen mutta liian itsenäisesti toimiva koira. Hallinta vaatii aivan liikaa voimakkaita käskyjä, koe
keskeytetään tuomarin toimesta hallintaongelmiin.
24.9.2006 PERNIÖ, Veijo Honka
NOME-B VOI-0
1.Haku: haku keskeytyy kun koira loukkaa tassunsa. 2.Ohjattavuus: koira epäonnistuu ohjaustehtävässä.
3.Paikallistamiskyky: koira suorittaa erinomaisesti paikallistamistehtävän. 4.Reagointi laukaukseen:
rauhalinen laukauksissa. 5.Riistan käsittely: spontaanit riistanotot, rauhalliset palautukset, hyvät luovutukset.
6.Vesityöskentely: koira työskentelee mielellään vedessä. 8.Yleisvaikutelma: koira epäonnistuu
ohjaustehtävässä, hakualueella koira saa todennäköisesti kyynpureman ja koe keskeytyy, kokeen keskeytti
tuomari.
30.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi Kiharamestaruus, Jyry Tuominen
NOME-B VOI-0
1.Haku: koira työskentelee hyvin itsenäisesti ja löytää riistat nopeasti. 2.Ohjattavuus: koiran hallittavuus ei
ole riittävä tehtävän suorittamiseen. 3.Paikallistamiskyky: koira näkee kaikki kolme pudotusta, mutta löytää
vain kaksi. 4.Riistan käsittely: pudottelee joitakin riistoja, suu on levoton. 6.Muut ominaisuudet: hyvin
työläästi hallittava koira. 7.Yleisvaikutelma: itsepäisen oloinen itsenäinen työskentelijä, riistan
käsittelyongelmat, raskas hallittavuus ja epäonnistuminen paikallistamistehtävässä pudottavat koiran
palkinnoilta.
7.10.2006 VÄSTANFJÄRD, Jyry Tuominen
NOME-B VOI-3
1.Haku: ensimmäisellä osuudella koira tekee tosi hyvää hakutyötä, toisella osuudella se työskentelee hyvin
itsenäisesti, mutta ei saa tarpeeksi paljon syvyyttä. 2.Ohjattavuus: koiran ohjattavuus ei riittänyt tämän
tehtävän suorittamiseksi. 3.Paikallistamiskyky: houkutuskuvat häiritsevät koiraa ja viimeisessä noudossa se
saa melko paljon apua. 4.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen, pysyy paikalla. 5.Riistan käsittely: hyvät
otteet luovuttaa käteen. 8.Yleisvaikutelma: hyvin voimakas ja itsenäinen työskentelijä, joka voisi olla
yhteistyöhaluisempi, koiran hallinta ohjaajan tuntumassa on työlästä.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
VAL ERI-1 PU1 ROP
Normaalit kivekset. Exc. dog of correct type & size, exc. head, good eye colour for a liver, good earset &
carriage, good strong neck into well laid back shoulders, good forechest, exc. body & spring of rib, good loin,
exc. rear angulation, good thigh, good tailset & tailcarriage, good feet, lovely coat in good condition, moved
with ease.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
VAL ERI-2 PU4
Normaalit kivekset. Snygg maskulin hund med härlig stil, typiskt huvud, lite mycket halsskin, bra kropp och
bakställ, utm. päls. lite korta överarmar, kan röra sig med länge steg, härlig helhet.

KANS & FIN & RUS MVA S (n)MVA SV-06

u CABALLUS PETER PAN
FIN39390/00A s. 14.09.00 i. GB SH CH Oakleigh Oberon at Kelsmere e. KANS&FIN&DK&N&S MVA
MV-95 BV-95 PMV-97-98 V-98 Caballus Electra kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
6.1.2006 LIETO, Juha Kurtti
TOKO VOI-0, 179p, 7.
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Suoritus: 1.Paikalla makaaminen/40p., 2.Seuraaminen taluttimetta/22,5p., 3.Istuminen seuraamisen
yhteydessä/18p., 4.Luoksetulo/28p., 5.Lähettäminen määrätylle paikalle ja luoksetulo/0p., 6.Noutaminen
esteen yli hypäten/12p., 7.Metalliesineen noutaminen/20p., 8.Tunnistusnouto/0p., 9.Kauko-ohjaus: 30p.,
10.Kokonaisvaikutus/8,5p.
22.1.2006 MÄNTSÄLÄ, Marita Packalén
TOKO VOI-0, 121,5,p
Suoritus: 1./36p., 2./28,5p., 3./30p., 4./0p., 5./0p., 6./0p., 7./20p., 8./0p., 9./0p., 10./7p.
4.6.2006 TUOMARINKYLÄ HKI, Marita Packalén
TOKO VOISuoritus: 1./40p., 2./0p., 3./0p., 4./36p., ohjaaja keskeytti.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Frank Kane, Iso-Britannia
AVO 1/5 years, ex coat, good depth of brisket + forechest, little narrow through ribcage + hindquarters when he
moves, a masculine head, good eyes, carries himself well.

n CABALLUS POCAHONTAS
FIN39392/00A s. 14.09.00 i. GB SH CH Oakleigh Oberon at Kelsmere e. KANS&FIN&DK&N&S MVA
MV-95 BV-95 PMV-97-98 V-98 Caballus Electra kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
KÄY EH-1
Erinom. mittasuht. päässä ja rungossa, hyvin kaunis pitkä feminiininen pää, hyvä raajarakenne, mutta
liikkeessä askel jää lyhyeksi, ravia lisättäessä vain tahti lisääntyy.
31.1.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
KÄY EH-2
Correct size bitch, a little out in the mouth, showing signs of patches in the neck & down hind legs, nice
head, good reach of neck, exc. shoulders, good spring of rib, correct length of loin, good hind angulation,
good feet, moved well.

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

n CABALLUS QANTANA MERA
FIN25563/01A s. 07.04.01 i. AUST CH Blazeaway Bowser e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
VAL ERI-2
Fem år gammal svart champ.tik, mkt bra könssprägel, kunde vara en aning högre på sin ben, tilltalande
huvud, mkt bra hals, kropp. utm. bröstdjup, utm. lårbredd, bra ben och tassar, effektiva rörelser, vacker päls,
välvisad.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
VAL ERI-1 PN1 VSP
Elegant bitch in exc. coat and condition, pleasing head with medium coloured eye, elegant neck, well laid
shoulders, moved slightly out at elbow, exc. ribbing, loin and hindquarters, moved very well covering ground
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Frank Kane, Iso-Britannia
POIS
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
VAL ERI-1 PN1 VSP
Excellent type, correct size, lovely head & expression, good earset, exc. reach of neck, well laid shoulder,
exc. forechest, good strong legs, good spring of rib, correct length of loin, excellent rear angulation, good
thigh, correct tailset & carriage, exc. feet, in first class coat, moved well.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
VAL ERI-2 PN3
Kraftig, välbyggd tik med mycket bra front, hals och skuldra, prima kropp och rygg, bakstället kunde vara
kraftfullare, underbar päls, feminint huvud, men allt för framtätande ögon, rör sig och visa sig väl, men som
helhet allt för lågställt.

KANS & FIN & S MVA V-02
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n CABALLUS QUANDO
FIN25564/01B s. 07.04.01 i. AUST CH Blazeaway Bowser e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
12.2.2006 HOLLOLA, Marita Packalén
TOKO AVO-1, 177p
Suoritus: 1.Paikalla makaaminen/30p., 2.Seuraaminen taluttimetta /16p., 3.Maahanmeno seuraamisen
yhteydessä/20p., 4.Luoksetulo/27p., 5.Seisominen seuraamisen yhteydessä/20p., 6.Noutaminen/20p.,
7.Kauko-ohjaus/15p., 8.Estehyppy/20p., 9.Kokonaisvaikutus/9p.
7.5.2006 KERAVA, Riitta Räsänen
TOKO VOI-0, 191p
Suoritus: 1.Paikalla makaaminen/38p., 2.Seuraaminen taluttimetta/21p., 3.Istuminen/0p., 4.Luoksetulo/0p.,
5.Lähettäminen määrätylle paikalle ja luoksetulo/30p., 6.Nouto ja hyppy esteen yli/0p., 7.Metalliesineen
nouto/20p., 8.Tunnistusnouto/40p., 9.Kauko-ohjaus: 34p., 10.Kokonaisvaikutus/8p.
3.6.2006 UUSIKAUPUNKI, Juha Kurtti
TOKO VOI-2, 232,5p
Suoritus: 1.Paikalla makaaminen/40p., 2.Seuraaminen taluttimetta/27p., 3.Istuminen seuraamisen
yhteydessä/30p., 4.Luoksetulo/24p., 5.Lähettäminen määrätylle paikalle ja luoksetulo/0p., 6.Noutaminen
esteen yli hypäten/17p., 7.Metalliesineen noutaminen/0p., 8.Tunnistusnouto/36p., 9.Kauko-ohjaus: 50p.,
10.Kokonaisvaikutus/8,5p.
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
VAL ERI-1
Svart champion tik, mkt välgående, elegant, kunde varit en aning större, mkt elegant huvud som kunde varit
en aning längre och kraftigare, härligt uttryck, bra hals, utm. kropp och lårbredd, pälsen är ej i optimal
kondition, väl presenterad.
2.7. UUSIKAUPUNKI, Marja Ala-Nikkola
TOKO VOI-2, 224p
Suoritus: 1./0p., 2./21p., 3./30p.,4./34p., 5./24p., 6./19p., 7./20p., 8./28p., 9./40p., 10/8p.
16.7.2006 MJÖSUND, Andrea Standertsköld
NOME-B VOI-3
1.Haku: esittää hyvää tehokasta hakua kattaen alueen hyvin. 2.Ohjattavuus: selvittää maaohjauksen, joskin se
on vähän työlästä, koira ei ole ohjattavissa vedessä vaan hakeutuu itse ohjausriistalle. 3.Paikallistamiskyky:
selvittää markkeeraustehtävät hyvin. 4.Reagointi laukaukseen: kiinnostunut. 5.Riistan käsittely: hyvät otteet
ja luovutukset, vähän levoton suu jonkun riistan kanssa luovutuksessa. 6.Vesityöskentely: ui mielellään.
8.Yleisvaikutelma: hyvän työmotivaation omaava, ääntelee jonkin verran kiihottavissa tilanteissa,
siirtymisissä paikasta toiseen koira saisi seurata paremmin.
22.7.2006 LAUKAA, Vesa Hietikko
NOME-B VOI-3
1.Haku: vesi:aloittaa lupaavasti, into laskee loppua kohden, löytää yhden, maa: alkuvaiheessa tehokasta
hakutyötä, voisi löytää loppuosuudella damit helpommin. 2.Ohjattavuus: koira saadaan melko lähelle
ohjausdamia, usko ohjaajaan kuitenkin loppuu ja koira palaa takaisin. 3.Paikallistamiskyky: 1. näkee heiton,
noutaa damin nopeasti, 2. näkee heitot hyvin, noutaa damit varmasti. 4.Reagointi laukaukseen: kiinnostunut
laukauksista. 5.Riistan käsittely: voisi palauttaa suoraviivaisemmin. 6.Vesityöskentely: ui mielellään vedessä.
8.Yleisvaikutelma: hyvin kokeen alun aloittanut koira, joka suorittaa myös hyvät paikallistamistehtävät, haun
lopussa oleva tehottomuus sekä ohjauksen epäonnistuminen laskevat palkintosijaa.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
VAL ERI-2 PN4
Elegant bitch with lovely head and expression, very good neck into well placed front, good ribbing, strong
loin and musclular hindquarters, falls of over the croup, not in her best coat, moved very soundly covering
the ground.
30.7.2006 VALKEALA, Pentti Åman
NOME-B VOI-0
Dummyilla. 1.Haku: tuo hausta yhden damin, tämän jälkeen tekee pitkään töitä, mutta ei löydä muuta.
2.Ohjattavuus: selvittää tehtävän, vaikkakin ohjausta joudutaan suorittamaan aika kauan.
3.Paikallistamiskyky: havaitsee heitot kaksoismarkkeerauksessa, tuo toisen, unohtaa toisen. 4.Reagointi
laukaukseen: hieman levoton. 5.Riistan käsittely: moitteeton. 6.Vesityöskentely: ui hyvin. 8.Yleisvaikutelma:
koira, joka tänään onnistuu ohjaustehtävässä, valitettavasti epäonnistuminen markkeerauksissa yhdessä varsin
vaatimattoman haun kanssa aiheuttaa sen, että koiraa ei tänään palkita.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Frank Kane, Iso-Britannia

15

VAL 4 SA
Ex breed type, good movement both ends, good ribs + depth, not quite in her best coat, ex head, eye, shape +
colour, topline could be firmer on move.
3.9.2006 MJÖSUND, Erkko Salo
NOME-B VOI2.Ohjattavuus: maa: ei ota riittävästi ohjausta ja ohjaaja keskeytti kokeen. 8.Yleisvaikutelma: ohjaaja
keskeytti ohjaustehtävässä koiran riittämättömään hallintaan.
9.9.2006 HATTULA Parola, Harri Laisi
TOKO VOI, 175p
Suoritus: 1./40p., 2./25½p., 3./30p.,4./0p., 5./0p., 6./20p., 7./14p., 8./0p., 9./37½p., 10/8p.
4.11.2006 LIETO, Kari Kielo
TOKO VOI-2, 227,5p
Suoritus: 1./0p., 2./25½p., 3./24p.,4./32p., 5./32p., 6./0p., 7./18p., 8./36p., 9./50p., 10/10p.
5.11.2006 LIETO, Tiina Heino
TOKO VOI-3, 203p
Suoritus: 1./0p., 2./21p., 3./30p.,4./20p., 5./0p., 6./20p., 7./18p., 8./40p., 9./45p., 10/9p.
18.11.2006 TURKU, Ilkka Stén
TOKO VOI-1, 257p
Suoritus: 1./40p., 2./27p., 3./0p.,4./32p., 5./32p., 6./16p., 7./20p., 8./40p., 9./40p., 10/10p.
25.11.2006 KIRKKONUMMI, Reijo Hagström
TOKO EVL-, 153p
Suoritus: 1.istuminen ryhmässä 2 min./30p. 2.Paikalla makaaminen ryhmässä 4 min. häirittynä/0p. 3.Vapaana
seuraaminen/24p. 4.Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä/0p. 5.Luoksetulo,
seisominen ja maahanmeno/20p. 6.Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo/0p.
7.Ohjattu noutaminen/0p. 8.Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten/30p. 9.Tunnistusnouto/21p.
10.Kauko-ohjaus/28p.

KANS & FIN MVA V-04-06

n CABALLUS QUE SERA
FIN25565/01A s. 07.04.01 i. AUST CH Blazeaway Bowser e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
7.1.2006 KAJAANI KV, Arja Koskelo
VAL ERI-1 PN1 ROP RYP-1
Erinomainen tyyppi, hyvin kaunis pää ja ilme, oikeat mittasuht. ja tasapainoiset kulmaukset, kaunis ylälinja
ja tiiviit kiharat, liikkuu terveesti, miellyttävä luonne.
4.3.2006 ROVANIEMI ryhmä, Paula Rekiranta
VAL ERI-1 PN1 ROP
Tyypiltään erinomainen, tasapain. narttu, jolla erinom. rungon mittasuhteet. Oikean mallinen pää, tummat
silmät, hyvä ilme. Erinom. kaula ja ylälinja. Hyvä runko, raajaluusto ja käpälät. Erinom. tiivis kiharainen
turkki. Vaivattomat liikkeet.
25.3.2006 MIKKELI ryhmä, Marjo Jaakkola
VAL ERI-1 PN1 ROP RYP-1 BIS-3
Erinomainen kauttaaltaan kaunis pää & ilme. hyvä kaula & ylälinja, erinomainen runko. Tasapainoisesti
kulmautunut. Erinomainen turkki. Liikkuu hyvällä askeleella. Korkealuokkainen.
15.-17.4.2006 LAPPEENRANTA KV, Tarja Hovila
VAL ERI-1 PN1 ROP
Erinom. tyyppi ja mittasuhteet, kaunislinjainen narttu, jolla erinom. pää , hyvä kaunis kaula & ylälinja,
tasapainoisesti kulmaut. sopusuht. luusto, erinom. runko, vapaat tehokkaat liikkeet, pientä ahtautta
takaliikkeissä, erinom. turkki, esiintyy kauniisti.
22.4.2006 LAHTI KV, Hans Lehtinen
VAL ERI-1 PN1 VSP
Erittäin kaunis narttu, tyylikkäät ääriviivat. Erinomainen pää, kaunis ilme. Seisoo hyvin raajoillaan.
Erinomainen karva.
13.-14.5.2006 OULU KR, Leif Herman Wilberg, Norja
VAL ERI-1 PN1 ROP
Utm. typ, fina proportioner, mkt bra huvud, hals överlinje, kropp och vinklar, rör sig mkt bra, utm. päls.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
VAL ERI-3
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Up to size bitch, with very good legs and feet, strong ribbing and well turned hindquarters, good lenght of
head but scull a little heavy, not in her best coat today, moved soundly covering the ground.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Frank Kane, Iso-Britannia
VAL 3 SA PN3
5 years, beautiful breed type, ex ribs, body + coat, carries herself well, top quality.
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
VAL ERI-1 PN1 VSP
Good size & proportions, condition nice, strong head, strong neck, exc. back and loin, well angulated front,
exc. behind, exc. chest, movement could be more energetic.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
VAL ERI-2
Excellent bitch, full size, exc. type, lovely head & expression, good earset, good reach of neck into well laid
back shoulder, exc. forechest, exc. spring of rib, correct length of loin, good rear angulation, exc. second
thigh, tailset a little low, carried excellently, exc. feet, in very good coat, moved well.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
VAL ERI-1 PN1 VSP V-06
Mycket vacker tik med idealiska proportioner, fint huvud, bra front, utm kropp och rygg, ok bak, härliga
skuldror, kunde ha lite kraftigare benstomme.

n CABALLUS RIVERINA
FIN27010/02A s. 29.04.02 i. FIN MVA V-01 SV-01 Heathermead Huxley e. Caballus La Gala kasv. Tiina
Illukka, Piikkiö
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
AVO EH-1
Seistessä erinom. kokonaisuus, oikeat mittasuht. ja tyylikkäät linjat päässä ja rungossa, avoin purenta,
etuhampaat eivät sulkeudu, liikkeet säännölliset, mutta askel kiireinen ja jää lyhyeksi.
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
POIS
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
AVO EH-4
Nice bitch of correct size, nice head, but a little overshot mouth, good reach of neck, good shoulders, exc.
spring of rib, good body, good rear angulation, good tailset, in good coat, moved ok.

KANS & FIN MVA S (N)MVA

u CABALLUS ROAD RUNNER
FIN27005/02B, 29.04.02 i. FIN MVA V-01 SV-01 Heathermead Huxley e. Caballus La Gala kasv. Tiina
Illukka, Piikkiö
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
VAL ERI-1 ROP
Normaalit kivekset. Voimakas rakenteinen, tyylikäslinjainen uros, komea, urosmainen pää, erinom.
kulmaukset ja luusto, tasapainoinen ylälinja, hyvä askelpituus, kyynärpäissä löysyyttä.
4.3.2006 VALKEALA ryhmä, Markku Santamäki
VAL ERI-1 PU1 ROP RYP-1 BIS-1
Normaalit kivekset. Erittäin hyvin kehittynyt, tasapainoinen, valmis uros. Upea ylälinja, hyvät kulkuvälineet.
hyvä turkki. Käyttäytyy ja esitetään hyvin.
8.4.2006 MARTTILA ryhmä, Leila Kärkäs
VAL ERI-1 PU1 ROP RYP-4
Normaalit kivekset. Kaunislinjainen, vahvaluustoinen, hyvärakent. uros, jolla kaunisilmeinen hyvä pää,
liikkuu kauniisti. Kantaa häntäänsä turhan korkealla. Hyvä karva, erinomaisessa kunnossa. Miell.
kokonaisuus.
22.4.2006 LAHTI KV, Hans Lehtinen
VAL ERI-1 PU1 ROP
Normaalit kivekset. Hyvin kaunis uros, erinomaiset ääriviivat. Melko lyhyessä karvassa mutta siististi tehty.
Liikkuu hyvin.
7.5.2006 HELSINKI ryhmä, Kirsi Nieminen
VAL ERI-1 PU1 ROP
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Normaalit kivekset. Erinomaista rotutyyppiä oleva uros, jolla kauniit ääriviivat, erinomainen pää. Upea
ylälinja, syvä rintakehä, erinom. runko, olkavarsi voisi olla viistompi, hyvät takakulmat, liikkuu hyvällä
askelpituudella, erinom. karvapeite, esiintyy ja esitetään erinomaisesti, tyylikäs kokonaisuus.
20.5.2006 RAUMA KR, Åke Sjöström, Ruotsi
VAL ERI-1 PU1 ROP
Utm typ, maskulint huvud, med bra uttryck, vacker halslinje, välkroppad och, välvinklad, utm päls, mycket
bra benstomme och tassar, rör med bra kraft, stabil mentalitet.
27.5.2006 SAUVO ryhmä, Lilian Hanniste, Viro
VAL ERI-2 PU2
Normaalit kivekset. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, oikea purenta, hyvät korvat, kaunis selkälinja, hyvä
häntä, vahva eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, oikea turkki, vapaa liikunta.
3.6.2006 TOIJALA ryhmä, Hannele Jokisilta
VAL ERI1 PU1 ROP RYP-2
Normaalit kivekset. Erinomainen, maskuliininen kokonaisuus, riittävä koko, hyvä pään sivuprofiili, riitävät
etukulmaukset, hyvä luusto, erinomainen runko, voimakkaat takakulmaukset, erinomainen karva, hyvä
luonne, liikkuu normaalisti.
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
VAL ERI-2 VACA
Normaalit kivekset. Utm typ en maskulin välbalancerad hane, mkt tilltalande huvud och uttryck, utm hals,
välkroppad bra bröstdjup, utm. lårbredd och korrect knävinkel, meget bra ben och tassar, rör sig meget lätt
och bra steglängd, inte optimal päls idag, välpresenterad.
18.6.2006 FORSSA KR, Paula Heikkinen-Lehkonen
VAL ERI-1 PU1 ROP
Normaalit kivekset. Tasapainoinen, keskivahva uros, erinomainen rakenne ja mittasuhteet, hyvä pää, pitkä
kaula, erinomainen ryhti ja ylälinja, erittäin hyvä karva, hyvässä kunnossa, vaivattomat yhdensuuntaiset
liikkeet.
22.6.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
VAL ERI-2
Normaalit kivekset. Elegant dog of pleasing make and shape, very good head and expression, good neck into
slightly upright front, very goos chest and loin, a little narrow in the rear but moved soundly, sluggish in
move, very good coat.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Frank Kane, Iso-Britannia
VAL Ex rear action, good coat, bone + feet, ex head + eye colour, not fully mature in body + this shows in topline,
has a lit of type.
26.-27.8.2006 HÄMEENLINNA KV, Lena Hägglund, Ruotsi
VAL ERI-1 PU1 ROP
Normaalit kivekset. Beautiful male, exc. proportions & balance, well molded head, kind expression, exc. top& underline, well angulated, well developed, exc. coat, moves freely covering lot of ground, very well
presented.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
VAL ERI-3
Normaalit kivekset. Exc. dog of correct type & size, lovely head, lovely dark eye, earset a little low, good
reach of neck into well laid back shoulder & good forechest, good body, well sprung of rib, exc. hindquarters,
angulation & second thigh, good tailset, exc. tailcarriage, good bone, lovely feet, in first class liver coat.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
VAL ERI-1 PU2
Normaalit kivekset. Välbyggd hund med fin hals och skuldra, bra kropp och rygg, huvudet kunde vara mer
könspreglad och bättre uttryck, typiskt päls, lite fallande kors, rör sig väl.

u CABALLUS ROCKET MAN
FIN27007/02A, 29.04.02 i. FIN MVA V-01 SV-01 Heathermead Huxley e. Caballus La Gala kasv. Tiina
Illukka, Piikkiö
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
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AVO ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Masculine dog, upsatanding, elegant with exc. legs and feet, pleasing head with dark eye,
exc. chest and ribbing, strong loin and hindquarter, moved very well with exc. drive.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
AVO-1 PU3 VASERT
Normaalit kivekset. Reslig hanhund av utm typ, fint huvud och uttryck, bra ben och tassar, utm hals och
skuldra, lite korta överarmar, bra päls, skulle önska lite kraftfullare bakställ och mera påskjut i rörelser.

n CABALLUS ROMANCE
FIN27011/02A, 29.04.02 i. FIN MVA V-01 SV-01 Heathermead Huxley e. Caballus La Gala kasv. Tiina
Illukka, Piikkiö
25.2.2006 JANAKKALA, Kari Kielo
TOKO AVO-2, 155p.
Suoritus: 1.Paikalla makaaminen/27p., 2.Seuraaminen taluttimetta /17p., 3.Maahanmeno seuraamisen
yhteydessä/18p., 4.Luoksetulo/0p., 5.Seisominen seuraamisen yhteydessä/16p., 6.Noutaminen/18p., 7.Kaukoohjaus/30p., 8.Estehyppy/20p., 9.Kokonaisvaikutus/9p.
1.7.2006 HÄMEENLINNA, Carina Ranne
TOKO AVO-3, 129p.
Suoritus: 1./30p., 2./14p., 3./0p., 4./24p., 5./0p., 6./15p., 7./24p., 8./14p., 9./8p.
20.8.2006 JANAKKALA, Marita Packalén
TOKO AVO-1 KP, 180p., 2/9
Suoritus: 1./30p., 2./19p., 3./20p., 4./15p., 5./20p., 6./20p., 7./27p., 8./20p., 9./9p.
28.10.2006 MÄNTSÄLÄ, Anne Savioja
AGI I 0 sij. 5.

u CABALLUS SILVER STAR
FIN-26995/02A s. 08.05.02 i. FIN & LTU MVA LTUV-02 Caballus Napoleon e. Caballus Pocahontas kasv.
Tiina Illukka, Piikkiö
22.7.2006 LAMMI ryhmä, Markku Santamäki
POIS
23.7.2006 MÄNTSÄLÄ ryhmä, Paula Rekiranta
AVO ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Erittäin hyväntyyppinen, vankkarunkoinen uros, joka olisi edukseen hieman
hoikemmassa kunnossa, oikea pään malli, hyvä ilme, vahva kaula, hyvä ylälinja, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, hyvä karva, yhdensuuntaiset liikkeet mutta taka-askel saisi olla hieman pidempi.

u CABALLUS SPACEMAN
FIN26998/02A s. 08.05.02 i. FIN & LTU MVA LTUV-02 Caballus Napoleon e. Caballus Pocahontas kasv.
Tiina Illukka, Piikkiö
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO ERI-2 PU3
Normaalit kivekset. Masculine dog with very good strenght of bone, good head with dark eye, strong muzzle,
medium lenght of neck into good front, exc. chest, strong ribbing and strong hindquarters, moved very well
covering the ground.

u CABALLUS UKKO NOAH
FIN37283/03A s. 3.6.2003 i. Sentryedge Greylag e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
AVO EH-1
Normaalit kivekset. Rungossa oikeat mittasuht. ja tasapainoinen ylälinja, hyvälinjainen, urosmainen pää,
etuasentoiset lavat, hieman luisu lantio, takana hyvät kulmaukset ja luusto, liikkeessä kyynärpäät
ulkokierteiset, peitsaa mielellään.
22.4.2006 LAHTI KV, Hans Lehtinen
AVO ERI-2
Normaalit kivekset. Hyvärakenteinen uros, erittäin kaunis pää. Tyylikäs profiili, hyvät raajat, litteät käpälät.
Saisi seistä tukevammin takaa. Erittäin hyvä karvanlaatu. Hieman ahdas takaa.
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15.6.2006 TAMPERE, Jari Salokanto
TOKO ALO-2, 159,5p.
Suoritus: 1.Luoksepäästävyys/10p., 2.Paikalla makaaminen/30p., 3.Seuraaminen
kytkettynä/17p.,4.Seuraaminen taluttimetta/28p., 5.Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/16p.,
6.Luoksetulo/25,5p., 7.Seisominen seuraamisen yhteydessä/10p., 8.Estehyppy/16p., 9.Kokonaisvaikutus/7p.
18.6.2006 YLÖJÄRVI, Risto Aaltonen
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallinen koira. Hyv. 2.Uimahalu: koira ui mielellään. Hyv. 3.Hakuinto:
hyvällä innolla työskentelevä koira. Hyv. 4.Noutohalu: itsenäiset riistojen talteenotot. Hyv. 5.Nouto-ote:
vedestä hyvä, maalla vahingoittaa hakualueen varista. Hyl. 6.Palauttaminen: palauttaa reippaasti. Hyv.
7.Reagointi laukaukseen: rauhallinen. Hyv. 8.Itseluottamus&aloitekyky: koiralla hyvä itseluottamus ja
aloitekyky. Hyv. 9.Yhteistyö: koiraa ohjataan hyvässä yhteistyössä. hyv. 10.Yleisvaikutelma: hyvän vainun
omaava koira, joka tekee itsenäisen vesityön, mutta tänään koira vahingoittaa hakualueen varista, jolloin
tuomari keskeyttää kokeen. Hyl.
1.7.2006 HÄMEENLINNA, Reija Puolakka
TOKO ALO-3, 114,25p
Suoritus: 1./10p., 2./30p., 3./10p., 4./20p., 5./0p., 6./21p., 7./0p., 8./16p., 9./7,25p.
5.7.2006 LOVIISA SNJ:n kesäleiri, Kari Blomqvist
TOKO ALO-3, 126,5p
Suoritus: 1./10p., 2./27p., 3./14p.,4./24p., 5./10p., 6./25,5p., 7./10p., 8./0p., 9./6p.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO EH
Normaalit kivekset. Smooth moving dog, covers the ground well, pleasing head and expression, bottom teeth
not in a straight line, but it's a still scissor bite, good neck into well placed front, insufficient spring of rib and
narrow trough the rear, good coat.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Frank Kane, Iso-Britannia
AVO 2
Exc. coat, good depth of brisket, little narrow through body, need more angulation in front, falls of too
severely over croup + this spoils his topline on move, needs more reach + drive.
20.8.2006 HEINOLA KR, Eeva Rautala
AVO ERI-1 PU2 SERT
Normaalit kivekset, erittäin hyväntyyppinen uros, jolla hyvä maskuliininen pää, hyvä kaula ja selkä,
erinomainen rintakehä, hyvä luusto, riittävät etukulmat, hyvät takaa, hieman korkeat kintereet, hieman jyrkkä
lantio, erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvin, hyvä luonne ja esiintyminen.
30.9-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi, Ari Huttunen
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen hieman pidättyvä noutaja. Hyv. 2.Uimahalu: menee omaaloitteisesti veteen ja ui mielellään. Hyv. 3.Hakuinto: tekee tehokasta hakua lähes koko alueella. Hyv.
4.Noutohalu: oma-aloitteiset ylös otot. Hyv. 5.Nouto-ote: valitettavasti koira rikkoo variksen, lokeilla
pehmeät otteet. Hyl. 6.Palauttaminen: tuo riistat ohjaajan käteen, vaikka aavistuksen kierrellen. Hyv.
7.Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyv. 9.Yhteistyö: yhteistyössä. Hyv.
10.Yleisvaikutelma: hieman itsenäisen tuntuinen uros, jolla tänään tuntui olevan riistainto kohdallaan,
valitettavasti tuomari joutuu keskeyttämään kokeen riistan rikkoutumiseen. Hyl.
8.10.2006 VÄSTANFJÄRD, Veijo Honka
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu positiivisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2.Uimahalu: menee
epäröiden veteen, selvittää tehtävät. Hyv. 7.Reagointi laukaukseen: rauhallinen laukauksessa. Hyv.
10.Yleisvaikutelma: saadaan koira tekemään vesityötä kehoituksen jälkeen, hakualueella koira murskaa
ensimmäisen vastaan tulleen variksen. Tuomari keskeyttää kokeen. Hyl.
14.10.2006 NOKIA, Pekka Orava ja Pasi Halme
LUONNETESTI 208 pistettä
1.Toimintakyky: Kohtuullinen +1 (15p). 2.Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (1p).
3.Puolustushalu: Kohtuullinen hillitty +3 (3p). 4.Taisteluhalu: Kohtuullinen +2 (+20p). 5.Hermorakenne:
Suhteellisen rauhallinen +2 (+70p). 6.Temperamentti: Kohtuullisen vilkas +2 (30p). 7.Kovuus: Kohtuullisen
kova +3 (24p). 8.Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45p). Laukauspelottomuus:
Laukausvarma+.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
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AVO ERI-4
Normaalit kivekset. Good head & eye shape, good ears, exc. reach of neck, good lay of shoulder, good
forechest, short coupled, good bone & feet, tailset a little low, moved a little unsteady.

u CABALLUS UNCLE SAM
FIN37284/03C s. 3.6.2003 i. Sentryedge Greylag e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO ERI-4
Normaalit kivekset. Masculine upstanding dog with elegant outline, pleasing head and expression with dark
eye, very good neck into well placed front and strong legs and feet, very good ribbing and loin, he is a little
narrow when moving away, however he covered the ground well, exc. coat.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
AVO ERI-1 PU4 VASERT
Normaalit kivekset. Lovely type of dog, exc. head & eye, good earset, very tidy ears, good strong neck into
well laid back shoulder, good strong body, short coupled, exc. tailset & tailcarriage, good angulation fore &
aft. Excellent coat, lovely feet, moved with drive.

n CABALLUS UPPERCUT
FIN37290/03A s. 3.6.2003 i. Sentryedge Greylag e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
17.9.2006 HYVINKÄÄ ryhmä, Rasko Rotner, Slovenia
AVO ERI-1 PN2 VASERT
Good substance, good coat, medium strong head, good built body, little close in front, needs little more in
movement, good angulation.
14.10.2006 NOKIA, Pekka Orava ja Pasi Halme
LUONNETESTI 173 pistettä
1.Toimintakyky: Kohtuullinen +1 (15p). 2.Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (1p).
3.Puolustushalu: Kohtuullinen hillitty +3 (3p). 4.Taisteluhalu: Kohtuullinen +2 (+20p). 5.Hermorakenne:
Hieman rauhaton +1 (+35p). 6.Temperamentti: Kohtuullisen vilkas +2 (30p). 7.Kovuus: Kohtuullisen kova
+3 (24p). 8.Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45p). Laukauspelottomuus:
Laukausvarma+.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
AVO ERI-2
Nice bitch of correct size, good head, kind eye, good reach of neck into good, well laid back shoulder, good
deep ribgage, correct length of loin. Tailset a little low, good hindquarters, angulation, good feet, exc. coat,
moved very well.

PL CH VDH CH

u CABALLUS URQUELL
FIN-37286/03 (PKR.VIII-12523) s. 3.6.2003 i. Sentryedge Greylag e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka,
Piikkiö
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
VAL EH-3
Tre år gammal brun hane, ännu inte helt färdigt utvecklad, han har en bra storlek, maskulint huvud, ganska
bra hals, meget bra bröstkorg, faller för mkt över korset, bra ben, något stela mellanhänder, bra pälskvalitet,
bettet är ej 100% korrekt.

u CABALLUS VAGABOND
FIN27280/04A s. 23.3.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. FIN&S MVA V-02 Caballus Quando kasv. Tiina
Illukka, Piikkiö
11.2.2006 HOLLOLA, Reija Puolakka
TOKO ALO-0, 95p
Suoritus: 1./10p., 2./0p., 3./14p.,4./34p., 5./0p., 6./30p., 7./0p., 8./0p., 9./7p.
27.-28.5.2006 MÄNTSÄLÄ, Harri Sivén
NOME-B ALO-0
1.Haku: hyvää itsenäistä työtä tekevä koira, joka tutkii alueen melko laajalti. 2.Ohjattavuus: koira saadaan
ohjattua riistalle. 3.Paikallistamiskyky: 1. hyvä suoraviivainen suoritus. 2. koira etenee melko suoraviivaisesti
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riistalle. 4.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen, pysyy paikallaan. 5.Riistan käsittely: erittäin hyvät
palautukset, pehmeät hyvät otteet, piilottaa kanin jälkitehtävän yhteydessä. 6.Vesityöskentely: työskentelee
hyvin mielellään vedessä. 7. Jäljestämiskyky: piilottaa kanin. 8.Yleisvaikutelma: hyvää, itsenäistä työtä
tekevä koira, jolla melko hyvä vauhti läpi koko kokeen, tänään kuitenkin koira kaivaa kanin ojaan sitä
paluttaessaan.
28.5.2006 JÄRVENPÄÄ KR, Paul Jentgen, Luxemburg
KÄY ERI-1 PU3 VASERT
Normaalit kivekset. 2 years, very good head and topline, very good breast and angulations, front nearly
correct, little bit close in rear, very good movements, colour and coat.
3.6.2006 UUSIKAUPUNKI, Juha Kurtti
TOKO ALO-2, 157p
Suoritus: 1.Luoksepäästävyys/10p., 2.Paikalla makaaminen/24p., 3.Seuraaminen
kytkettynä/16p.,4.Seuraaminen taluttimetta/38p., 5.Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/14p.,
6.Luoksetulo/21p., Seisominen seuraamisen yhteydessä/12p., 8.Estehyppy/14p., 9.Kokonaisvaikutus/8p.
2.7.2006 UUSIKAUPUNKI, M. Ala-Nikkola
TOKO ALOSuoritus: 1./10p., 2./27p., 3./10p., ohjaaja keskeytti.
16.7.2006 MJÖSUND, Andrea Standertsköld
NOME-B ALO-1
1.Haku: koira aloittaa haun hyvin laajasti, mutta kun suurin puhti on poissa koira aloittaa varsin tehokasta
hakua kattaen hakualueen hyvin. 2.Ohjattavuus: selvittää ohjaustehtävän. 3.Paikallistamiskyky: selvittää
tehtävän helposti, toinen vie vähän enemmän aikaa mutta koira suorittaa tehtävän itsenäisesti. 4.Reagointi
laukaukseen: kiinnostunut. 5.Riistan käsittely: hyvät pehmeät otteet ja luovutukset, empii hieman harakan
kohdalla mutta selvittää sen itsenäisesti. 6.Vesityöskentely: työskentelee mielellään vedessä. 7.
Jäljestämiskyky: selvittää jäljen 8.Yleisvaikutelma: hyvin itsenäisesti toimiva koira, joka myös osoittaa
yhteistyöhalukkuutta eri tehtävissä.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
KÄY ERI-1
Normaalit kivekset. Upstanding male with very pleasing make and shape, elegant head with dark eyes, good
neck into well laid shoulders, a little narrow trough the front, could have more bone for his size, well ribbed
back with strong hindquarters, croup a little steep, ground covering movement.
17.9.2006 HYVINKÄÄ ryhmä, Rasko Rotner, Slovenia
KÄY ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. In good condition, exc. coat and pigment, nice strong head, a little large legs, good neck,
topline, exc. angulation, exc. front and movement.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
KÄY ERI-2
Normaalit kivekset. Little fine in the head, good eye colour, good earset, exc. reach of neck into well laid
shoulder, good forechest, good body, good angulation fore & aft, good tailset & carriage, good coat, exc. feet,
moved with drive.

GB SH CH

u CABALLUS VALENTINO
FIN27281/04B K0 s. 23.3.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. FIN&S MVA V-02 Caballus Quando kasv.
Tiina Illukka, Piikkiö
22.4.2006 LAHTI KV, Hans Lehtinen
AVO ERI-1 PU2 SERT CACIB
Normaalit kivekset. Komea uros. Erinomaiset äärivivat. Erittäin kaunis päätyyppi, hieno profiili. Hyvä kaula.
Erinomaiset raajat. Täyteläinen runko. Seisoo hyvin raajoillaan, liikkuu niin kuin pitääkin. Erinomainen
karva.
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
POIS

V-05 BH
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n CABALLUS VICTORIA
FIN27282/04A s. 23.3.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. FIN&S MVA V-02 Caballus Quando kasv. Tiina
Illukka, Piikkiö
13.5.2006 HATTULA, Risto Heikkonen
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2.Uimahalu: aluksi
pientä empimistä veteen menossa, mutta sitten ui kuitenkin mielellään. Hyv. 3.Hakuinto: liikkuu alueella
hyvällä vauhdilla ja löytää riistoja. Hyv. 4.Noutohalu: on hyvä lokeilla ja variksilla. Hyv. 5.Nouto-ote:
pallottelee variksilla ja on tiukat otteet, kolmas variksista rikkoutuu, tuomari keskeyttää kokeen. Hyl.
6.Palauttaminen: palauttaa linnut ohjaajalle. Hyv. 7.Reagointi laukaukseen: rauhallinen, tarkkaavainen. Hyv.
8.Itseluottamus&aloitekyky: ok. Hyv. 9.Yhteistyö: voisi olla hieman parempi. Hyv. 10.Yleisvaikutelma:
vilkas nuori koira, joka tänään käsittelee riistaa hieman kovakouraisesti, tuomari joutuu keskeyttämään
kokeen. Hyl.
14.5.2006 RUOKOLAHTI, Vesa Hietikko
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallisen oloinen koira, joka suhtautuu hyvin toisiin koiriin sekä ihmisiin.
Hyv. 2.Uimahalu: menee määrätietoisesti veteen, ui hyvin. Hyv. 4.Noutohalu: lokeista hyvä, miettii nähdyillä
variksilla. Hyv. 5.Nouto-ote: lokeista hyvä, rikkoo variksen hakutehtävän alussa. Hyl. 6.Palauttaminen:
ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7.Reagointi laukaukseen: erittäin kiinnostunut. Hyv. 9.Yhteistyö: hyvä
yhteistyö. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: koira suorittaa hyvän vesityön, variksen rikkoutuminen hakutehtävän
alussa keskeyttää kokeen. Hyl.
20.-21.5.2006 HELSINKI KV, Jo Schepers, Alankomaat
AVO ERI-1 PN1 VSP SERT CACIB
2,5 years, good looking bitch, good type, beautiful head, good ears, eyes, expression and teeth, good neck,
very good forechest, excellent ribs, excellent angulations, good muscles, good bone, straight legs, very good
feet, good mover up and down.
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
AVO EH-4
Två år gammal svart tik, borde ha en bedre storlek, är i mitt tycke för låg på benen, vackert huvud och
uttryck, meget bra hals, kropp och lårbredd, bra ben och tassar, meget bra pälskvalitet, meget bra rörelser från
sidan, om hon varit högre på sina ben hade hon bedre balans.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO ERI-1 PN2
Strong bitch, with lovely head and expression, good neck into exc. front esemble with strong bone and feet,
exc. ribbing and loin, strong hindquarters, in very good coat, she moved soundly covering ground, I'd like
just a little more leg.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Frank Kane, Iso-Britannia
AVO 1/1 SA PN4 SERT
Beautiful bitch, small, would prefer more of her but feminine with a beautiful head, exc. coat, substance,
bone + feet.
1.10.2006, LOHJA
PAKK-1 BH

u CABALLUS WATERMAN
FIN21068/05C K0 s. 25.2.2005 i. KANS&FIN&N MVA S (n)MVA PMV-02 V-03-04 SV-04 Caballus
Oscar e. FIN&S MVA V-02 Caballus Quando kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
JUN ERI-1 PU2 SERT
Normaalit kivekset. Tasap. ja mittasuht. oikea, oikea pään muoto, hyväasentoiset lavat ja kaunis kaulan
liittymä, hyvin rakentunut takaosa, josta lähtee jo nyt rungon työntö liikkeeseen, takaliikkeet vielä ahtaat ja
edessä löysyyttä.
28.2.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia. Muut mykiömuutokset ei perinnöll.
6.3.2006 kyynärnivellausunto 0/0
6.3.2006 lonkkanivellausunto C/A

SV-05-06
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n CABALLUS WATERPROOF
FIN21069/05B s. 25.2.2005 i. KANS&FIN&N MVA S (n)MVA PMV-02 V-03-04 SV-04 Caballus Oscar e.
FIN&S MVA V-02 Caballus Quando kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
19.3.2006 TAMPERE KV, Roberto Schill, Romania
JUN ERI-1 PN2 VASERT
Well balanced, correct head with good proportion, well set & carried ears, good neck, a little sway back, still
needs little bit more chest, well muscled front & rear legs, well set & carried tail, free movement, good hair
quality, good pigmentation, good temperament.
9.4.2006 OITTI ryhmä, Rune Fagerström
JUN ERI-1 PN1 ROP SERT
Erinom. tyyppi ja koko, oikea vahvuus, kaunis feminin. pää, hyvä ilme, hieman isot korvat, hyvä kaula,
Riittävä eturinta, pysty olkavarsi, erinom. rintakehä, hyvin kulm. takaa, ylälinjan tulee vielä vahvistua,
riittävä karvapeite, rodunomaiset liikkeet, ihastuttava luonne.
13.5.2006 HATTULA, Risto Heikkonen
NOU-1
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2.Uimahalu: ui
mielellään ja noutaa lokit nopeasti. Hyv. 3.Hakuinto: hyvällä vauhdilla työskentelevä koira, löytää riistat
nopeasti, kattaa koko hakualueen. Hyv. 4.Noutohalu: hyvä lokeilla ja variksilla. Hyv. 5.Nouto-ote: hyvät
varmat otteet linnuista. Hyv. 6.Palauttaminen: palauttaa lokit ohjaajalle ja varikset ohj. läheisyyteen. Hyv.
7.Reagointi laukaukseen: rauhallinen, tarkkaavainen. Hyv. 8.Itseluottamus&aloitekyky: hyvä kokeen kaikissa
tehtävissä. Hyv. 9.Yhteistyö: hyvässä yhteistyössä. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: ripeällä vauhdilla työskentelevä
koira ja hyvä riistanlöytäjä, suoriutuu annetuista tehtävistä hyvin. Taipumuskoe hyväksytty.
27.-28.5.2006 MÄNTSÄLÄ, Harri Sivén
NOME-B ALO-0
3.Paikallistamiskyky: näkee heiton, noutaa riistan. 4.Reagointi laukaukseen: melko rauhallinen. 5.Riistan
käsittely: jättää palautuksia kesken, hyvät otteet nähdyistä riistoista. 8.Yleisvaikutelma: erittäin innokkaan
kuvan itsestään jättävä koira, joka ei ole vielä koulutukseltaan luokkaa vastaavalla tasolla, tänään koe
keskeytyy koiran hallintaongelmiin ja riistan maastoon jättämiseen. Kokeen keskeytti tuomari.
9.6.2006 lonkkanivellausunto B/B
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
NUO ERI-2 VASERT
Elegant feminine bitch, exhibiting strenght, lovely head and expression, very good neck into well placed
front, very good ribbing and loin, well musculed hindquarters, in very good coat and condition, she moved
soundly covering the ground, just need a little more length of leg for me.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Ron Ellinor, Iso-Britannia
NUO 1/1 SA PN-RES
Quality bitch, good head and eye, nice expression, good lenght of neck and well placed shoulders, good front
with plenty of forechest, good depth of chest, strong overline, good strong rear angulation, excellent coat and
moved well.
26.-27.8.2006 HÄMEENLINNA KV, Lena Hägglund, Ruotsi
NUO ERI-1 PN1 VSP SERT CACIB
Elegant, 18-months, well balanced, feminine, well molded head, kind expression, I'd prefer slightly more
underjaw, lovely topline & underline, well angulated, covers enough ground, fairly steady on the move, very
good coat, well presented.
17.9.2006 HYVINKÄÄ ryhmä, Rasko Rotner, Slovenia
KÄY ERI-1 PN1 VSP SERT
Compact strong, good bone, substance and coat quality, exc. neck, head, topline, exc. angulation and
movement.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
KÄY ERI-1
Nice type bitch of correct size, good head, kind eyes, good earset, good reach of neck, moderate shoulder,
good spring of rib, correct lenght of loin, a little tucked up, moderate rear angulation, correct tailset &
carriage, exc. feet, moved well, in quite good coat.
29.11.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
KÄY ERI-1 PN4 VASERT
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Kraftig välvinklad tik som ger lite lågställt intryckt, fint huvud, bra kropp, härlig päls, goda vinklar och prima
rörelser.

n CABALLUS WINDSTOPPER
FIN21070/05A s. 25.2.2005 i. KANS&FIN&N MVA S (n)MVA PMV-02 V-03-04 SV-04 Caballus Oscar e.
FIN&S MVA V-02 Caballus Quando kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
JUN ERI-1 PN1 VSP
Jäntevä ja tasapainoinen juniori, jolla oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, hyväasentoiset lavat ja kaunis
kaulan liittymä, hyvin rakentunut takaosa, joustavat ja halutessaan myös tehokkaat liikkeet.
9.3.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
29.3.2006 lonkkanivellausunto A/A
22.4.2006 LAHTI KV, Hans Lehtinen
JUN EH-1
Hyvin kehittynyt, seistessä kaunislinjainen narttu, hyvä runko, erittäin hyvät raajat, ikäisekseen hyvä
karvapeite, saa kasvaa vielä, pehmeä ylälinja.
20.-21.5.2006 HELSINKI KV, Jo Schepers, Alankomaat
JUN ERI-1 PN3
15 months, very nice young bitch, good type, nice feminine head, good eyes, sweet expression, good ears,
very good neck, good topline, very good tailset, very good angulations, good ribs, good bone, straight legs,
good feet, very good coat and condition, shows good, movement in front must improve little, good behaviour
in ring.
16.7.2006 PIETARSAARI ryhmä, Hannele Jokisilta
NUO ERI-1 PN1 ROP SERT
Erinom. eritt. narttumainen kokonaisuus, hyvä pää, hyvä kaula, riittävästi kulm. edestä, keskivahva luusto,
hyvä kylkiluiden kaarevuus ja rungon syvyys, ikäis. hyvät takakulmat, erinom. kihara karva, jossa muutamia
karvattomia kohtia, hyvä luonne, hyvät sivuliikkeet, hieman leveä edestä.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
NUO EH-3
Good bodied bitch with pleasing head and expression, good neck into well placed front, well ribbed back, but
body long overall, well musculed hindquarters and good movement, not in her best coat today with bald
patches on the neck and hindquarter.
29.-30.7.2006 MIKKELI KV, Paula Rekiranta
NUO ERI-1 PN1 ROP SERT CACIB
Eritt. hyväntyyppinen, hyvin kehittynyt nuori narttu, jolla kaunis nartun pää, tummat silmät, hyvä ilme,
elegantti kaula, hyvä ylälinja, hyvä rintakehä & runko, tasapainoiset kulmaukset, karva saisi kihartua
tiiviimmin, erinom. tehokkaat liikkeet.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Ron Ellinor, Iso-Britannia
POIS
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
NUO ERI-1
Nice feminine bitch of nice type, lovely head & kind expression, god earset, good reach of neck, good
shoulders, nice body, a little long in the loin, exc. hindquarters, exc. feet, god tailset & carriage, exc. coat,
moved well.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
NUO ERI-2
Feminin mycket välbyggd tik, prima fram och bakställ, rätt bra päls, feminint huvud, ger ett lite lågställt
intryck, visa sig väl.

n CABALLUS XANADU
FIN24705/05B s. 23.3.2005 i. Caballus Pinocchio e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
19.3.2006 TAMPERE KV, Roberto Schill, Romania
JUN ERI-2 PN4
Correct head with good proprtion, well sized eyes, enough long neck, still needs more muscles on the back
and more chest, enough front & rear legs, well set & carried tail, free movement but steps a little bit too close
each other, correct coat, good temperament.
17.4.2006 RUOVESI ryhmä, Raija Tammelin
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JUN EH-1
Fem. mittasuhteet ok, kuono voisi olla hieman pitempi, tässä vaiheessa voimakas otsa, hyvä kaula ja ylälinja,
ikään sopiva runko, hyvä luusto ja voim. takakulm. niukat edessä, liikkuu pitkällä vaivattomalla askeleella,
kinnerahtaasti takaa, hyvä karvan kihara, miellytt. luonne.
25.5.2006 JÄMSÄNKOSKI ryhmä, Marjo Jaakkola
JUN ERI-1 PN1 ROP SERT
Erinomainen tyyppi, feminiininen, tasapainoinen, miellyttävä pää, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta,
hyvä rungon syvyys, sopusuhtaisesti kulmautunut, aavistuksen luisu lantio, liikkuu erinomaisella askeleella,
eriomainen turkki, miellyttävä luonne.
24.7.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
4.8.2006 lonkkanivellausunto B/A
15.10.2006 TAMPERE, Kari Jalonen
AGI I hyl.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
EVA
Too nervous to be judged.
12.11.2006 TAMPERE, Harri Huittinen
AGI I 5,00 sij. 14.
12.11.2006 TAMPERE, Jarmo Jämsä
AGI I hyl.
25.11.2006 KANGASALA, Anne Savioja
AGI I 15,00 sij. 5.

u CABALLUS XEON
FIN24703/05B s. 23.3.2005 i. Caballus Pinocchio e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
JUN ERI-2 PU3 VASERT
Normaalit kivekset. Voimakasrakenteinen, mittasuht. oikea kokonaisuus, erinom. luusto, voimakas pää, joka
saisi olla kuivempi, komea kaula, liikkuu hyvin takaa, kyynärpäiden tulee vielä tiivistyä liikkeessä.
19.3.2006 TAMPERE KV, Roberto Schill, Romania
POIS
25.3.2006 MIKKELI ryhmä, Marjo Jaakkola
JUN ERI-1 PU1 VSP SERT
Normaalit kivekset. Erinomainen tyyppi, selvästi urosmainen, kaunis pää & ilme. Erinom. kaula & ylälinja,
riittävä eturinta, erinom. runko & rungon syvyys, hyvä leveä reisi, tasapainoisesti kulm. kauniit rungon
ääriviivat, liikkuu hyvällä askeleella, aavistuksen löysästi vielä edestä. Erinom. karva, miellyttävä luonne,
lupaava juniori.
9.4.2006 OITTI ryhmä, Rune Fagerström
POIS
15.-17.4.2006 LAPPEENRANTA KV, Tarja Hovila
JUN ERI-1 PU1 VSP SERT
Erinom. tyyppi & mittasuhteet, maskuliininen uros, jolla oik. mallinen pää, hyvä ilme, kaunis kaula &
ylälinja, erinom. runko ja eturinta, hyvät raajat ja luusto, hyvät käpälät, sääri voisi olla hieman
voimakkaampi, sopusuhtaisesti kulmautunut, vapaat liikkeet, erinom. karva, miellyttävä luonne, purenta voisi
olla selvemmin leikkaava.
22.4.2006 LAHTI KV, Hans Lehtinen
JUN ERI-1 PU3 VASERT
Normaalit kivekset. Hyvä kokonaisuus, erittäin hyvärunkoinen uros, erinomainen ylälinja, hyvät raajat,
hieman niiaava takaa, erittäin kaunis päätyyppi ja hieno profiili, oikea karvanlaatu.
23.4.2006 LOVIISA KR, Hannele Jokisilta
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Erinomainen, voimakas, maskuliininen kokonaisuus, oikean mallinen pää, hyvä ilme,
tyypillinen kaula ja selkälinja, hyvä eturinta ikäisekseen, hieman suora olkavarsi, sopiva luusto. Erinomainen
runko ja takaosa, erinom. kihara karva, hyvä luonne, erinomaiset vetävät sivuliikkeet, vielä hieman leveä
edestä.
16.5.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia.
20.-21.5.2006 HELSINKI KV, Jo Schepers, Alankomaat
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JUN ERI-1 PU4 VASERT
Normaalit kivekset. 13 months, very goodbuild dog, good head, good ears, dark eyes, good expression,
strong neck, good topline, tailset, good angulations, excellent ribs, straight legs, good feet, excellent coat,
good showing, very good movement, nice behavior in the ring.
25.5.2006 JOUTSENO ryhmä, Riitta-Liisa Lehtonen
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Erittäin hyväntyyppinen, sopivan kokoinen nuori uros, vahva luusto, hyvä urosmainen
pää, vahva runko, ikäisekseen hyvä kaula, hyvin kulmautuneet takaraajat, hieman ulospäin kääntyneet
kyynärpäät, muuten liikkuu hyvin, erinomainen karva, hyvin ryhdikäs, esiintyy hyvin.
28.5.2006 JOENSUU/LIPERI KR, Eeva Rautala
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Eritt. hyväntyyppinen ja kokoinen uros, jolla kaunis maskuliininen pää, tummat silmät,
erinom. kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt oikeanmuotoinen runko, vahva luusto, hyvin kulmautunut, erinom.
karva, kinner voisi olla hitusen matalampi, hyvä häntä, laadukas nuori uros.
2.6.2006 lonkkanivellausunto B/B
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
JUN ERI-2 VASERT
Normaalit kivekset. 14 månader, en hane med bra könsprägel och storlek, välformat maskulint huvud med
bra uttryck, stark hals, utm. kropp och brede lår, välvinkalad bak, meget bra ben och tassar, bra päls men inte
I optimal kondition, går ofta I passgång, men rör sig ganska bra när han kommer I tempo, rör sig med ngt
utsvängde armbågar, önsker han varit en aning högre på bena, utm. könsrägel, välvisad.
19.6.2006 lonkkanivellausunto B/A
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
NUO ERI-1 PU2 VASERT
Normaalit kivekset. Upstanding male with exc. bone and substance, very good expression and head shape,
strong neck into well placed front, exc. depth of chest and strong loin with very good hindquarters, very good
coat and condition, he moved soundly with reach and drive.
29.-30.7.2006 KOTKA KR, Ronald Besoff, Australia
NUO ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Strongly made dog of good type and sound construction, level bite, well angulated fore
and aft. coat of good texture and tight curl, a little loose on the move but thorough coming and going,
moderate reach and drive, overall a typical example of the breed.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Ron Ellinor, Iso-Britannia
NUO 1/1 SA
Quality young dog, good head, nice shoulders, good depth of chest, good forechest, strong line, powerful rear
angulation, very good coat, moved with drive
19.8.2006 KOUVOLA KR, Jef Verrees, Belgia
NUO ERI-1 PU2 VASERT
Normaalit kivekset. Nice type, good head, but scissors bite, lovely reach of neck, exc. topline, tail well set,
typical coat texture, good angulation, showed well, preferred more drive on the move.
26.-27.8.2006 HÄMEENLINNA KV, Lena Hägglund, Ruotsi
NUO ERI-1 PU2 SERT CACIB
Normaalit kivekset. 18-months, lovely proportions, well molted head, kind expression, slightly narrow bite,
exc. top- & underline, slightly straight in upper arm, well angulated at rear, well muscled, covers lot of
ground, little unsteady in front movement, exc. coat, well presented.
9.-10.9.2006 PORVOO KR, Per Iversen, Norja
NUO ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Utmärkt storlek, en välbalanserad ung hane med utm. linjer, maskulint huvud, meget bra
hals, kropp, utm. lår bredd, bra ben och tassar, utm. päls, rör sig med ett bra steg men ännu lite ustabil fram,
välvisad, en högklassig hane.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
NUO ERI-3
Normaalit kivekset. Nice type dog, good head, good eyes, level bite at the moment, good reach of neck, little
short in upper arm, good body, good angulation, good second thigh, exc. feet, good tailcarriage.
12.11.2006 VALKEALA ryhmä, Elena Ruskovaara
NUO ERI-1 PU1 ROP SERT RYP1 BIS2
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Normaalit kivekset. Eritt. maskuliininen, erinomaiset raamit omaava linjakas nuori uros, jolla varmaasentoiset raajat, sopiva vahvuus, maskuliininen pää, tyypillinen ilme, eritt. kaunis ylälinja, olkavarsi saisi
olla viistompi, hyvin kulmautunut takaa, erinomainen runko tähän ikään, liikkeet saavat voimistua, hyvä
askelpituus ja jäntevyys liikkeessä, hyvänlaatuinen karvapeite, esitetään edukseen, liikkeet saavat tulla
painokkaimmiksi.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
NUO ERI-1
Normaalit kivekset. Kraftig, lite lågställt tung hanhund med välgrovt huvud, härlig kropp, bra front, prima
benstomme, mycket bra päls, skulle önska spänstigare rörelser, trivs inte riktig i ringen, men som helhet en
dock kvalitets hund.

u CABALLUS XEROX
FIN24704/05A s. 23.3.2005 i. Caballus Pinocchio e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
JUN EH-3
Normaalit kivekset. Vielä kovin pentumainen, kevyt oikeamuotoinen pää, tasapainoisesti kulmautunut, syvä
rintakehä, liikkeessä tasapaino ei vielä tahdo säilyä, juoksee vinossa.
8.4.2006 MARTTILA ryhmä, Leila Kärkäs
JUN EH-2
Eritt. hyvän tyyppinen, hyvällä askelpituudella liikkuva uros, joka ei ole ihan kotonaan kehässä, jännittää
ylälinjaa, muuten miellytt. luonne, hyvin kehitt. säkä, riittävä luusto & hyvä rakenne, hieman avoin kihara.
28.4.2006 lonkkanivellausunto A/A
13.5.2006 PARAINEN ryhmä, Tarja Hovila
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Erittäin hyväntyyppinen nuori uros, jolla oikeat mittasuhteet, oikeamallinen pää, jossa
hyvä pituus, hyvä kaula, hieman lyhyt pysty olkavarsi. Hyvä rungon syvyys, mutta runko kaipaa vielä lisää
tilavuutta, kokonaisuuteen sopiva luusto, hieman luisu lantio, riittävät kinnerkulmaukset, liikkuu hyvin
sivusta, hyvälaatuinen turkki, miellyttävä luonne.
27.5.2006 SAUVO ryhmä, Lilian Hanniste, Viro
JUN ERI-1 PU3 SERT
Normaalit kivekset. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää. oikea purenta, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä
selkälinja ja häntä, riittävä rintakehä ja eturinta, hyvät raajat, oikea turkki, vapaa liikunta.
18.6.2006 FORSSA KR, Paula Heikkinen-Lehkonen
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Pieni, kokonaisuutena vielä kevyt nuori uros, hyvä rakenne, hyvä pään muoto, mutta pää
saisi olla isompi ja maskuliinisempi, tummat silmät, sujuvat liikkeet, riittävästi kulmautuneet raajat,
erinomainen turkki, saa vielä kehittyä ja saada lisää voimaa kauttaaltaan.
8.7.2006 SALO KR, Leila Kärkäs
JUN ERI-2 PU3 VASERT
Hyvät mittasuhteet, vahva luusto, kaunisilmeinen hyvä pää, hyvät tummat silmät, riittävä runko ja eturinta
ikäisekseen, pysty olkavarsi, luisu lantio ja köyristää hieman lanneosaansa, hyvin kulmautunut takaosa.
Liikkuu melko hyvällä askelpituudella, kyynärpäissä löysyyttä, hyvä karva, miellyttävä luonne.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
JUN H
Normaalit kivekset. Compact dog, a little too short overall, very good depth of chest and turn of stifle, head a
little blocky and very dark eyes, mouth in correct level bite and teeth do not close together, very good bone
and feet and exc. coat, moved soundly.
12.-13.8.2006 RAISIO KR, Lena Eskills, Ruotsi
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. 17-månad jun-hane av utm. storlek, typ & proportioner, mask. huvud av korrekta linjer,
välformad skalle & kraftig nosparti, väl vinklad runt om, väl kroppad för åldern, fin djup bröstkorg, bra rygg
& kors, utm. päls, rör sig med bra steg från alla håll & visar sig med härlig attityd.

u CABALLUS XYRIS
FIN24708/05A s. 23.3.2005 i. Caballus Pinocchio e. Caballus La Gala kasv. Tiina Illukka, Piikkiö
9.6.2006 lonkkanivellausunto A/A
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CIMRAMIN
u CIMRAMIN CANDY
FIN24147/04B s. 6.5.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
7.1.2006 KAJAANI KV, Arja Koskelo
NUO H
Eritt. hyvätyyppinen narttu, jolla oikeat päänlinjat, joskin kuonon tulee vielä vahvistua, lanneosa voisi olla
pidempi, hyvät kulmaukset, tiivis joskin melko lyhyt karva, esitetään aivan liian lihavassa kunnossa ja koiran
luonne pitäisi olla selvästi reippaampi, hyvät liikkeet.

n CIMRAMIN CARDAMOM
FIN24148/04D s. 6.5.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
15.8.2006 lonkkanivellausunto C/D

u CIMRAMIN CHERVIL
FIN24143/04C s. 6.5.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
25.5.2006 JÄMSÄNKOSKI ryhmä, Marjo Jaakkola
AVO EH-2
Erittäin hyvän tyyppinen, aavistuksen kookkaan vaikutelman antava, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja,
syvä rintakehä, riittävä luusto, hieman luisu lantio, saisi liikkua takaa ponnekkaammalla askeleella, hyvä
turkki, esitetään hyvin, erinomainen luonne.
4.6.2006 MÄNTTÄ KR, Kari Salminen
AVO H
Ohutluustoinen, liian lihava narttu, hyvä vahva pää, tilava runko, ahdas tehoton liike, karva saisi olla
paremmin kihartunut, rauhallinen hieman flegmaattinen luonne.
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
AVO EH-1
Ryhdikäs, hyvänkokoinen, alaleuka saisi olla voimakkaampi, lyhyt kaula, jossa kaljuja alueita, riittävästi
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto, karvapeite ei ole parhaassa kunnossa, ahtaat takaliikkeet.

n CIMRAMIN CHILIPEPPER
FIN24140/04B s. 6.5.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
2.6.2006 VALKEISJÄRVI Oulu, Tapio Sihvonen
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myönteisesti ja ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv.
2.Uimahalu: hyvä. Hyv. 3.Hakuinto: hakee katkonaisesti, teke muutaman kerran hetkittäin oikeaa hakua. Hyl.
4.Noutohalu: tuon yhden riistan oma-aloitteisesti hausta, löytää muutamia ottamatta niitä. Hyl. 5.Nouto-ote:
hyvät otteet. Hyv. 6.Palauttaminen: ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen.
Hyv. 9.Yhteistyö: riittävä. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: hyvää uimahalua esittänyt uros, jolle noutohalun puute
aiheuttaa kokeen keskeyttämisen, tuomari keskeyttää.
14.7.2006 KEMI, Harri Sivén
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: itsenäinen. Hyv. 2.Uimahalu: menee melko reippaasti veteen. Hyv.
4.Noutohalu: ottaa riistat itsenäisesti. Hyv. 5.Nouto-ote: nyppii riistoja melko voimakkaasti ja onnistuu
rikkomaan toisen tuomansa lokin. Hyl. 6.Palauttaminen: palauttaa lokit rantaveteen. Hyv. 7.Reagointi
laukaukseen: rauhallinen. Hyv. 9.Yhteistyö: hyvä yhteistyö. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: hyvin muutoin
vesityöt suorittanut koira, mutta rikkoo toisen tuomansa lokin. Hyl.
29.-30.7.2006 VALKIAISJÄRVI Oulu, Tapio Sihvonen
NOU-1
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myöteisesti ja ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja muihin koiriin.
Hyv. 2.Uimahalu: hyvä uimahalu. Hyv. 3.Hakuinto: hakee tasaisella innolla koko haun ajan. Hyv.
4.Noutohalu: empii hieman osalla variksista, muuten oma-aloitteiset talteenotot. Hyv. 5.Nouto-ote: hyvät
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pehmeät otteet. Hyv. 6.Palauttaminen: jättää kaikki varikset etäälle, tuo ne kuitenkin myöhemmin perille asti.
Hyv. 7.Reagointi laukaukseen: rauhallinen, tarkkaavainen. Hyv. 8.Itseluottamus&aloitekyky: hyvä
itseluottamus. Hyv. 9.Yhteistyö: riittävä yhteistyö. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: tänään riitäviä taipumuksia
esittänyt uros, jolla toivoisi olevan hieman parempi noutohalu, palauttamisissa myös toivomisen varaa.
Taipumuskoe hyväksytty.
16.-17.9.2006 OULUN ympäristö, Pentti Åman
NOME-B ALO-0
1.Haku: tuo alueelta pari riistaa, mutta jättää ne noin puoliväliin. 2.Ohjattavuus: etenee riistalle lukuisten
yritysten jälkeen. 4.Reagointi laukaukseen: rauhallinen. 5.Riistan käsittely: jättää noudot kesken.
8.Yleisvaikutelma: koira, joka tänään ei saa koetta käynnistymään vaan jo alusta saakka vaikeuksia, riistan
käsittelyssä niin paljon puutteita, että tuomari keskeyttää kokeen.
30.9.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME-B ALO-3
1.Haku: kattaa aluetta hyvin, hyvä into, sopiva vauhti, innostuu lokeista, tarvitsee vähän apua kanilla.
2.Ohjattavuus: lähtee linjalle, tarvitsee tehtävän suoritukseen pientä hakua. 3.Paikallistamiskyky: näkee
heitot, vaikeuksia lähteä noutoon, mielikuva kaikista pudotuksista, jättää yhden noutamatta. 4.Reagointi
laukaukseen: tarkkaavainen. 5.Riistan käsittely: hyvät pehmeät otteet, luovutukset eivät onnistu kunnolla.
6.Vesityöskentely: voisi lähteä reippaammin uimaan (oikeastaan halukkaammin). 8.Yleisvaikutelma:
reipasvauhtinen selvästi riistaintoinen koira, selviä vaikeuksia vesityössä, palkintosijaan vaikuttaa myös
pienet puutteet vesityössä.

u CIMRAMIN CHOKO
FIN24141/04A s. 6.5.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
7.1.2006 KAJAANI KV, Arja Koskelo
NUO ERI-1 PU1 VSP SERT CACIB
Normaalit kivekset. Erinomainen tyyppi, hyvin kaunis pää, maskuliininen kokonaisuus, jolla oikeat rungon
mittasuhteet, riittävän leveä ja syvä rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvät liikkeet.
18.2.2006 TUUSJÄRVI ryhmä, Leila Kärkäs
NUO ERI-1 PU1 VSP SERT
Normaalit kivekset. Erinomainen kokonaisuus. Tasapainoinen vahvaluustoinen uros. Vahva uroksen pää,
hieman poskia, erinomainen kaula, ylälinja, runko ja rakenne. Hyvät tehokkaat liikkeet, vielä hieman
löysyyttä edessä. Erinomainen karvapeite. Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
4.3.2006 ROVANIEMI ryhmä, Paula Rekiranta
NUO ERI-1 PU1 VSP SERT
Normaalit kivekset. Kookas, vankkaluustoinen, nuori uros, hyvä pään profiili, runsaasti kaulanahkaa, hyvä
ilme, vahva kaula, ikäisekseen erinom. runko, tasapain. kulmaukset. Eritt. tiiviit hyvät kiharat, tehokkaat
liikkeet.
14.7.2006 KEMI, Harri Sivén
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: tutustumisenhaluinen, ystävällinen. Hyv. 2.Uimahalu: menee melko varoen
veteen, ui kuitenkin mielellään. Hyv. 4.Noutohalu: ottaa itsenäisesti löytämänsä riistat. Hyv. 5.Nouto-ote:
hyvin voimakkat ja rumat otteet lokeista, murskaa ensimmäisen tuomansa variksen hakualueelta. Hyl.
6.Palauttaminen: palauttaa linnut ohjaajalleen. Hyv. 7.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv.
8.Itseluottamus&aloitekyky: hyvä vedessä. Hyv. 9.Yhteistyö: riittävä yhteistyö. Hyv. 10.Yleisvaikutelma:
toiminnanhaluisen oloinen noutaja, jonka koe keskeytyy riistan murskaamiseen. Hyl.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO ERI
Normaalit kivekset. Masculine upstanding dog, very good coat and condition, head has a good lenght but
little too much stop, elegant neck, very good front ensemble and corresponding rear, dips a little in topline,
moved very well covering the ground.
29.-30.7.2006 VALKIAISJÄRVI Oulu, Tapio Sihvonen
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myöteisesti ja ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja muihin koiriin.
Hyv. 2.Uimahalu: hyvä uimahalu. Hyv. 3.Hakuinto: hakee erinomaisella innolla koko haun ajan. Hyv.
4.Noutohalu: ottaa oma-aloitteisesti riistat. Hyv. 5.Nouto-ote: rikkoo hakualueelta palauttamansa variksen.
Hyl. 6.Palauttaminen: suoraan ohjaajan käteen. Hyv. 7.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv.
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9.Yhteistyö: toimii hyvässä yhteistyössä ohjaajan kanssa. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: tänään hyvää uimahalua
ja hakuintoa esittänyt uros, jolle riistan rikkominen aiheuttaa kokeen keskeyttämisen.
4.8.2006 KUOPIO KR, Kirsi Nieminen
AVO ERI-1 PU1 VSP SERT
Normaalit kivekset. Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla oikeat rungon mittasuhteet, hyvä voimakas pää,
erinom. ylälinja, syvä rintakehä, erinomainen runko, vahva raajaluusto, hyvät kulmaukset, käpälät saisivat
olla tiiviimmät, liikkuu hyvällä askelpituudella, edessä löysyyttä, esitetään erinomaisesti.
5.8.2006 KUOPIO KV, Bjarne Sörensen, Norja
AVO ERI-1 PU1 ROP CACIB RYP-4
Normaalit kivekset. Utmärkt typ, bra storlek, väl konstruerad, prima päls, rör sig mkt bra.
13.8.2006 LIPERI, Vesa Hietikko
NOU-1 FIN & N MVA
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallinen, tasapainoisen oloinen koira, joka suhtautuu hyvin vieraisiin
koiriin ja ihmisiin. Hyv. 2.Uimahalu: määrätietoinen, rauhallinen veteen meno. Hyv. 3.Hakuinto: hyvällä
tasaisella vauhdilla koko alueella. Hyv. 4.Noutohalu: oma-aloitteiset hyvät riistan ylösotot. Hyv. 5.Nouto-ote:
alussa variksilla pientä pallottelua. Parantaa selvästi loppua kohti. Hyv. 6.Palauttaminen: suoraviivaisesti
ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7.Reagointi laukaukseen: rauhallinen laukausten aikana. Hyv.
8.Itseluottamus&aloitekyky: ovat hyvät. Hyv. 9.Yhteistyö: hyvä yhteistyö. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: hyvällä
tavalla kaikki annetut tehtävät suorittanut koira, joka osoittaa samalla noutajalle tyypillisiä taipumuksia. Hyv.
16.-17.9.2006 OULUN ympäristö, Pentti Åman
NOME-B ALO-0
2.Ohjattavuus: ottaa ohjausta helposti ja selvittää tehtävän vaivatta. 4.Reagointi laukaukseen: rauhallinen.
5.Riistan käsittely: rikkoo ensimmäisen riistan. 8.Yleisvaikutelma: koe alkaa ohjauksella, jonka koira
selvittää, palautuksen yhteydessä koira rikkoo riistan ja koe keskeytetään. Kokeen keskeytti tuomari.
30.9.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME-B ALO-0
1.Haku: ei kokeiltu. 2.Ohjattavuus: melko heikosti ohjattavissa, hakeutuu riistalle. 3.Paikallistamiskyky:
näkee ykkösmarkkeerauksen, jonka selvittää ongelmitta. 5.Riistan käsittely: melko tiukka
markkeerauslokista, rikkoo ohjausvariksen. 6.Vesityöskentely: ei kokeiltu. 8.Yleisvaikutelma: stressiherkkä
koira, jonka otteet riistoista tiukkenee kokeen kuluessa, tuomari keskeyttää kokeen ohjaustehtävän
yhteydessä.
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
KÄY ERI-1 PU1 ROP CACIB
Normaalit kivekset. Strong masculine male, good size & proportions & condition, nice strong head, strong
neck & back, exc. chest, well angulated, in movement a little bit free in elbows, correct coat, lovely
temperament.
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
KÄY ERI-1 PU1 VSP CACIB
Normaalit kivekset. Kompakti maskuliininen kokonaisuus, kaunis uroksen pää, hyvä kaula ja säkä,
erinomainen etuosa ja eturinta, hyvä rinnan syvyys, niukat takakulmaukset, vahva luusto, kantaa häntäänsä
hiukan pystyssä, erinom. karva.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
ERI-3
Normaalit kivekset. Mycket maskulin hund med fin front, hals och skuldra, bra kors, kropp och päls,
maskulin, ganska grov huvud med allt för mycket halsskin, rör sig ok i sidled, borde vara stramare fram och
bak i rörelsen.

u CIMRAMIN CITRON
FIN24139/04C K0 s. 6.5.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
7.1.2006 KAJAANI KV, Arja Koskelo
NUO ERI-2 PU2 VASERT VACA
Normaalit kivekset. erinom. tyyppi, kaunis pää, hyvä ylälinja ja karvapeite, riittävä luusto ja hyvät tassut,
kulm. saisivat olla selvemmät edessä ja takana, tarvitsee vielä aikaa kehittyäkseen, tasapainoinen
kokonaisuus.
20.3.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
29.-30.4.2006 VAASA KR, Kenneth Edh
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AVO ERI-2 PU3
Excellent, medelstor hane med bra proportioner, huvud med bra längd och profil, kunde ha mer styrka I
nospartiet, mörkbruna ögon, bra öron, fin hals och rygglinje, ngt brant kors, passande benstomme och kropp
till storleken, skulle ha mer vinklar fram och bak, smålockig tät pals, rör sig med bra steg, men ngt hög svans.
13.-14.5.2006 OULU KR, Leif Herman Wilberg, Norja
AVO H
Normaalit kivekset. God typ, huvudet har bra skalla men lite klän nosparti och ljusa ögon, bra hals, norm.
vinklad fram, bra kropp, kort kors, högt ansatt och -buren svans, knapptvinklad bak, tillr. benst. mkt bra päls,
rör sig bra framsteg, korta bak.
4.6.2006 HAUKIPUDAS ryhmä, Marianne Holm-Hansen, Tanska
AVO EH-1
Normaalit kivekset. Not a big one and would like more masculinity and more substance with depth of rib
cage, too fine in head, quite good neck, little upright in upper arm, correct top-line and tailcarriage, but needs
more angulation and muscle in hindquarters, moves soundly, not in his best coat today.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO EH
Normaalit kivekset. Smaller than I prefer, good length of head, medium coloured eyes, good ribbing and loin,
short croup, straight hindquarters and high set tail, moves soundly with short steps, good coat.
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
AVO EH-3
Normaalit kivekset. Medium size male, could be more masculin, correct head, strong enough back, a little bit
sloapy croup, enough chest, need more angulations in front and behind, pasterns should be stronger,
movement need more balance, a little bit free in elbows, a little bit turn in front feets, lovely temperament.
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
AVO H
Normaalit kivekset. Pieni, kevytrakenteinen, kaunis pää ja ilme, selkälinja saisi olla suorempi, niukat
kulmaukset edessä ja takana, riittävä luusto, karva saisi kihartua paremmin, liikkuu lyhyellä askeleella, takaa
ahtaasti.

u CIMRAMIN CRACKER
FIN24142/04 s. 6.5.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula Sarkkinen,
Oulu
13.-14.5.2006 OULU KR, Leif Herman Wilberg, Norja
AVO T
Normaalit kivekset. Ganska bra typ: stor, höställd, kort, platt, huvudet skulle ha mer bredd i skall, bra hals +
överlinje + vinklar, mkt smal i kroppen, mkt lös. bra rörelser från sidan, bra päls.
n CIMRAMIN CRANBERRY
FIN24146/04B s. 6.5.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Springcurl Keepthefaith kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
18.2.2006 TUUSJÄRVI ryhmä, Leila Kärkäs
KÄY ERI-1 PN1 ROP SERT
Erinomainen kokonaisuus, hyvä pää, silmien tulee vielä tummua, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rakenne ja
luusto, liikkuu hyvällä sivuaskeleella ja yhdensuuntaisin etu- ja takaliikkein, erinomainen karva ja luonne.
4.3.2006 ROVANIEMI ryhmä, Paula Rekiranta
KÄY ERI-1 PN2 SERT
Hyvin liikkuva nuori narttu, jolla erinom. rungon mittasuhteet, hieman kapea pää, hyvät pienet korvat,
erinom. eturinta ja rintakehä, riitt. raajaluusto, tasapainoiset kulmaukset, hyvä häntä, erinom. kihara
karvapeite.
29.4.2006 KAJAANI ryhmä, Hannele Jokisilta
KÄY ERI-1 PN1 ROP SERT FIN MVA
Erinomainen, feminiininen kokonaisuus, narttumainen pää, hieman kevyt alaleuka, tyypillinen kaula ja
selkälinja, riittävät kulmaukset edestä ja takaa, sopiva luusto, erinomainen runko, erinomainen kihara karva,
rauhallinen luonne, esiintyy ja esitetään erinomaisesti, hyvät sivuliikkeet, hieman ahdas takaa.
9.-11.6.2006 OIJÄRVI, Pentti Åman
NOME-B ALO-2
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1.Haku: tekee laajaa itsenäistä hakutyötä kattaen alueen hyvin. 2.Ohjattavuus: selvitti kummankin annetun
tehtävän. 3.Paikallistamiskyky: havaitsee molemmat heitot, tuo ensimmäisen hyvin, toista ei löydä, tuo
kuitenkin maaohjausriistan. 4.Reagointi laukaukseen: rauhallinen. 5.Riistan käsittely: moitteeton.
6.Vesityöskentely: hyvä uimari, rauhalliset veteenmenot. 8.Yleisvaikutelma: koira, joka tänään esittää parasta
osaamistaan haussa sekä ohjauksissa, markkeerauksen yhteydessä sen verran moitittavaa, että koira putoaa
tänään pois jäljeltä, riistaa koira käsittelee esimerkillisesti ja sitä ohjataan hyvin.
15.7.2006 KEMI, Harri Sivén
NOME-B ALO-0
1.Haku: liikkuu alueella rauhalliseen tahtiin löytäen riistoja kuitenkin melko tehokkaasti. 2.Ohjattavuus:
etenee melko itsenäisesti riistalle. 3.Paikallistamiskyky: 1.näkee heiton mutta ei lähde noutamaan
uusintayrityksistä huolimatta, 2. näkee heitot, noutaa molemmat melko suoraviivaisesti. 4.Reagointi
laukaukseen: tarkkaavainen, pysyy hyvin paikallaan. 5.Riistan käsittely: korjailee otteita hieman
palautuksessa, hakutehtävän yhteydessä kieltäytyy kanin noudosta, eikä suostu tuomaan sitä
uusintalähetyksestä huolimatta. 6.Vesityöskentely: arastelee hieman veteen menoa, ui kuitenki hyvin.
8.Yleisvaikutelma: hyvän kaksoismarkkeerauksen tänään tehnyt koira, jolla hienoisia puutteita
itseluottamuksessa veteen, koe keskeytyy riistasta kieltäytymiseen hakutehtävän yhteydessä. Kokeen
keskeytti tuomari.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
KÄY ERI-1
Upstanding bitch, strong bone, up to size, pleasing head and expression, medium coloured eye, good neck
into well placed forequarters, deep chest and well ribbed back, strong loin, slightly straight hindquarters,
balanced on the move, very good coat.
4.8.2006 KUOPIO KR, Kirsi Nieminen
VAL ERI-1 PN1 ROP
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, hyvä pää, hieman etuasentoiset lavat ja selässä pehmeyttä, hyvä eturinta,
rinnansyvyys ja runko, tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askelpituudella, edessä löysyyttä,
esitetään hyvin.
4.-6.8.2006 ROVANIEMI, Vesa Hietikko
NOME-B ALO-0
1.Haku: koira työskentelee mielummin kuivalla maa-alueella löytäen nopeasti kolme riistaa, saisi tutkia
kosteikkoaluetta tehokkaammin, tuo 4/6. 2.Ohjattavuus: koira saadaan kolmannella lähetyksellä oikeaan
suuntaan ja riista löytyy. 3. Paikallistamiskyky: näkee heitot, ensimmäisessä markkeerauksessa voisi olla
tarkempi pudotuspaikan suhteen. 4.Riistan käsittely: ohjaustehtävän yhteydessä riista rikkoutuu. 6. Muut
ominaisuudet: pysyy hyvin paikallaan laukausten yhteydessä. 7. Yleisvaikutelma: rauhallisella tyylillä
työskennellyt koira, joka saisi olla tehokkaampi vedessä työskentelijä, koira suorittaa hyväksytysti
paikallistamis- ja ohjaustehtävät, variksen rikkoutuminen ohjaustehtävän yhteydessä keskeyttää kokeen.
2.-3.9.2006 TORNIO, Pentti Åman
NOME ALO-2
1.Haku: koira liikkuu alueella tasaisella vauhdilla ja kattaa alueen kohtuullisen hyvin, koiran pitäisi olla
tehokkaampi hakualueella. 2.Ohjattavuus: pysyy ohjaajansa hallinnassa koko suorituksen ajan ja selvittää
tehtävän. 3.Paikallistamiskyky: havaitsee kaikki heitot ja palauttaa ne suoraviivaisesti. 4.Riistan käsittely:
moitteeton, voisi luovuttaa hieman tarkemmin. 7.Yleisvaikutelma: tasaisella tempolla koko kokeen ajan
työskentelevä koira, valitettavasti haussa sen verran ongelmia, että tiputtaa palkintosijaa.
16.-17.9.2006 OULUN ympäristö, Pentti Åman
NOME-B ALO-0
2.Ohjattavuus: selvittää tehtävän. 4.Reagointi laukaukseen: rauhallinen. 5.Riistan käsittely: rikkoo riistan.
8.Yleisvaikutelma: koe alkaa ohjauksella, jonka yhteydessä koira rikkoo riistan ja tuomari keskeyttää kokeen.
30.9.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME-B ALO-0
1.Haku: aloittaa löytämällä kanin ja 2 lokkia, ei suostu varisten noutoon. 2.Ohjattavuus: helposti ohjattavissa,
selvittää tehtävän ohjattuna. 3.Paikallistamiskyky: näkee heitot, muistikuva kaikista. 4.Reagointi
laukaukseen: tarkkaavainen, rauhallinen. 5.Riistan käsittely: melko tiukat otteet osasta riistoja, palauttaa ja
luovuttaa hyvin, kieltäytyy variksen noudosta hakualueella. 6.Vesityöskentely: tarvitsee ohjaajan kehotuksia
veteen menossa. 8.Yleisvaikutelma:tasapainoinen, rauhallisella tyylillä työskentelevä koira, hyvin ohjaajan
hallinnassa, toivoisin enemmän uimahalua, kieltäytyminen noudosta sulkee koiran pois palkinnoilta.
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
KÄY ERI-1 PN2 CACIB
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Good size & condition & proportions, correct head, back strong enough, excellent chest, medium angulated,
lovely temperament, pasterns could be stronger.
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
POIS

n CIMRAMIN DECORA
FIN20277/06 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. N MVA S (n)MVA Springcurl Agneta kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
PEN 2
Tasapainoisesti kehittynyt, kaunis pää, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvä rintakehä, runko ja
luusto, hyvät liikkeet, oikeanlaatuinen turkki.

u CIMRAMIN DEMONI
FIN20273/06 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. N MVA S (n)MVA Springcurl Agneta kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
PEN 3
Erinomainen tyyppi ja koko, kaunis urosmainen pää, melko lyhyt kaula, hyvin kulmautunut etuosa, selkälinja
saisi olla suorempi, hyvä rintakehän muoto, mutta esitetään liian lihavana, ahtaat takaliikkeet, hyvät
sivuliikkeet, erinomainen karvanlaatu, hyvä luonne.

u CIMRAMIN DIESEL
FIN20274/06 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. N MVA S (n)MVA Springcurl Agneta kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
12.11.2006 VALKEALA ryhmä, Elena Ruskovaara
PEN 1 KP ROP-PEN
Normaalit kivekset. Maskuliininen, hyväkäytöksinen uros, jolla sopiva luusto, hyvä urospennun pää,
tyypillinen ilme, hyvä runko, ylälinjassa vielä pehmeyttä, reisi voisi olla leveämpi, melko tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, erittäin pentumaiset liikkeet, hyvä pennun karva.
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
PEN 1 KP ROP-PEN
Kookas, vankkarakenteinen, hyvät mittasuhteet, kaunis uroksen pää, hyvä kaula ja selkälinja, ikäisekseen
sopiva runko, hyvin kulmautuneet vahvat raajat, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, erinomainen turkki.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
PEN 1 KP ROP-PEN
Normaalit kivekset. Reslig maskulin hund, typiskt huvud och uttryckt, bra hals och skuldra, utm. benstomme,
flatta tassar, bra kropp och rygg, borde ha bättre kors och bakställ, fin päls, rörelsena ok för åldern.

n CIMRAMIN DIKKUMELLI
FIN20279/06 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. N MVA S (n)MVA Springcurl Agneta kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
PEN 1 KP ROP-PEN
Very nice puppy of 7 months, excellent head & eye colour for a liver dog, good reach of neck, good
shoulder, moderate angulation at the rear, nice tailcarriage, good feet & bone. Excellent coat, moved well.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
PEN 1 KP VSP
Fin tikvalp med typiskt huvud och uttryckt, mycket bra kropp och rygg, bra ben och tassar, lite knappa
vinklar fram och borde stabilseras bak, fallande kors, svår bedömda rörelser, ännu mycket lös och ostadig allt
igenom.

n CIMRAMIN DILEMMA
FIN20280/06 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. N MVA S (n)MVA Springcurl Agneta kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
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PEN 1 KP VSP-PEN
Kaunis tasapainoinen kokonaisuus, erinomainen ylälinja, kaunis vahva pää, erinomaiset kulmaukset ja luusto,
tiivis runko, leveä reisi, hyvä kihara karva, ahtaat takaliikkeet.

n CIMRAMIN DOBLERONE
FIN20281/06 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. N MVA S (n)MVA Springcurl Agneta kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
PEN 2
Trevlig ung tik med härlig temperament, nät bra huvud utm. hals och skuldra, bra front, ben och tassar, fin
kropp, bra päls, mycket ostadig bak, rörelsena behöver förbättres rejält, fallande kors.

u CIMRAMIN DUUNARI
FIN20276/06 s. 21.3.2006 i. Cimramin Choko e. N MVA S (n)MVA Springcurl Agneta kasv. Paula
Sarkkinen, Oulu
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
PEN 2
Vahvarakenteinen, hyvät mittasuhteet, kaunis uroksen pää, hyvä kaula ja selkälinja, riittävästi kulmautunut
edestä ja takaa, järeä luusto, ikäisekseen sopiva rinnansyvyys, vielä pentumaiset liikkeet.

CURLICUE'S KENNEL
om. Asta Turja, Lapua
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
KAS 3
14, 24, 27, 39. This breeder has very good coats and one bitch with a lovely head and expression, but she
needs to pay attention to obtaining more size and substance in her bitches and a bit more leg on some as well
as better hind movement.

u CURLICUE'S ALL TIME COMET
FIN39874/05 s. 8.7.2005 i. GB SH CH Caballus Valentino e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja,
Lapua
17.4.2006 RUOVESI ryhmä, Raija Tammelin
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Mask. juniori, jolla hyvät mittasuhteet, tummat silmät, luomet voisivat olla hieman
tiiviimmät ja huulet vähän kuivemmat, hyvä kaula, selkä saa kiinteytyä, luisuutta lantiossa ja alahinen hännän
kiinnitys, hyvä luusto ja kulmaukset, halutessaan liikkuu hyvällä askelpituudella, kovin kinnerahdas takaa ja
löysä edestä, hyvä karva ja kihara, tarvitsee kehätottumusta, liikkeessä korkea häntä.
4.6.2006 MÄNTTÄ KR, Kari Salminen
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Erinomainen kokonaisuus, vahva pää, hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, joustava
tehokas askel, upea kihartunut karva.

n CURLICUE'S AMAZING SPIRIT
FIN39874/05 s. 8.7.2005 i. GB SH CH Caballus Valentino e. Curlicue's Seacret Dream kasv. Asta Turja,
Lapua
19.3.2006 TAMPERE KV, Roberto Schill, Romania
PEN 1 KP ROP-PEN
Well balanced, correct head with good proportion. Correct neck. Enough strong back, deep chest, still needs
more ribs sprang, correct front. Legs very little turn out knees. In movement steps a little inward with front
legs and the hocks still not enough stabile. Good general pigmentation, good hair quality, good temperament.
29.3.-30.4.2006 VAASA KR, Kenneth Edh
JUN ERI-1 PN2 SERT
Excellent, feminin tik med fina proportioner, feminint huvud med bra styrka i nospartiet, svarta välformade
ögon, ngt slarviga öron, fin hals och rygglinje, bra kors och svans, välvinklad, utm kraftiga ben och tassar,

35

bra kropp för åldern, päls med utm små och täta lockar, rör sig stabil fram och bak och har bra frånspark,
mycket lovande.
17.-18.5.2006 TUURI KR, Rune Fagerström
JUN ERI-1 PN2 SERT
11 kk, hyvin kehittynyt narttupentu, jolla kauniit ääriviivat, voimakas mutta silti feminiininen pää, kallo ei
saa tulla syvemmäksi, kauniit silmät ja ilme, hieman ilmavat korvat, hyvä kaula, riittävä eturinta,
tasapainoiset kulmaukset, voimakas rintakehä, joka ei saa tulla pyöreämmäksi, hyvä lanne ja lantio, voimakas
luusto, edestä kääntää käpäliä sisään, muuten liikkuu hyvin, hyvä tiivis karvapeite, liikkuu erinomaisesti
sivusta, lupaava, miellyttävä luonne.
1.-2.7.2006 YLIVIESKA KR, Javier Sanches, Espanja
POIS
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
JUN ERI-2
Strong bitch with very good boning in feet, pleasing head and expression, elegant neck into very good
forequarters, exc. ribbing, strong loin, moved a little close behind but covered the ground very well, changing
coat.
4.-5.11.2006 SEINÄJOKI KV, Petru Muntean, Romania
JUN ERI-1 PN1 VSP SERT
15 months old, good head, correct bite, correct bodystucture, coat & pigmentation of good quality, movement
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
JUN EH-3
Mycket feminin med typiskt huvud, borde ha bättre öron, lös I fronten, flatta tassar, tunna lår, ganska knappa
vinklar fram och bak, pälsen i stark fäljning, visa sig glatt.

n CURLICUE'S BEWITCHING GIRL
FIN48434/05 s. 22.9.2005 i. FIN&EST MVA Curlicue's Sherlock Holms e. Curlicue's Upbeat Point kasv.
Asta Turja, Lapua
2.-3.9.2006 HELSINKI KR, Karl Reisinger, Itävalta
JUN EH-1
Needs better presentation, snippy muzzle, back not straight, enough angulations, needs forechest, correctly
curled, round croup, moves pacingly sometimes.

n CURLICUE'S BOOGIEMAN
FIN48433/05 s. 22.9.2005 i. FIN&EST MVA Curlicue's Sherlock Holms e. Curlicue's Upbeat Point kasv.
Asta Turja, Lapua
13.8.2006 SOTKAMO ryhmä, Anders Cederström, Ruotsi
JUN EH-2
Normaalit kivekset. Utmärkt typ, bra storlek, utmärkt temperament, typiskt huvud, ngt oädel hals, bra rygg &
bröstkorg, tillfredsställande tassar.
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
JUN EH-3
Normaalit kivekset. Correct size proportions, condition could be better, correct tail, back could be stronger,
loin could be stronger and wider, good chest for the age, medium angulated, movement need more training.

n CURLICUE'S BUTTERSCOTCH
FIN48434/05 s. 22.9.2005 i. FIN&EST MVA Curlicue's Sherlock Holms e. Curlicue's Upbeat Point kasv.
Asta Turja, Lapua
13.8.2006 PYHÄSELKÄ ryhmä, Hannele Jokisilta
JUN HYL
Liian arastelevasti käyttäytyvä juniorinarttu, purenta saadaan katsottua, mutta lähes näykkäisee, hyvä koko,
oikeanlaatuinen pää, niukat etukulmaukset, hyvä rungon syvyys ja riittävä kylkiluiden kaarevuus, voimakkaat
takakulm. Karva ei tänään näyttelykunnossa, erityisesti reisistä aivan suora karva, liikkuu hyvin, luonteen
takia palkintosija.
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n CURLICUE'S QUICK ALL DAY
FIN25816/00A s. 29.04.00 i. FIN MVA Caballus Flying Dutchman e. FIN MVA Curlicue's Let's Go kasv.
Asta Turja, Lapua
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO ERI-3
Elegant bitch, up to size, good length of head, slightly narrow, elegant neck into well placed shoulders, needs
more bone for her size, good ribbing and hindquarter, moved soundly, in good coat.

FIN MVA

n CURLICUE'S REAL DREAM
FIN32382/00C s. 03.07.00 i. KANS&FIN&S MVA V-94 Curlicue's Gigolo e. FIN MVA Curlicue's Our
Dreams kasv. Asta Turja, Lapua
27.12.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia.
u CURLICUE'S SMACK DOWN
FIN40747/03C s. 2.8.03 i. FIN MVA Caballus Kestrel e. Curlicue's Top Dancer kasv. Asta Turja, Lapua
19.3.2006 TAMPERE KV, Roberto Schill, Romania
AVO EH-2
Normaalit kivekset. Correct head with good proportion, well set & carried ears, strong neck. Enough strong
back. Good underline, free elbows, not enough strong hocks and they goes to "cow"hocks. The legs may have
stronger bones compaire to the strong body, in movement cross with the front legs and steps outward the rear
legs, good general pigmentation.
9.4.2006 OITTI ryhmä, Rune Fagerström
AVO EH-1
Normaalit kivekset. Keskikok. uros, joka saisi olla aavist. raajakkaampi, hyvän mallinen pää, kauniit ruskeat
silmät, hyvä kaula, erinom. eturinta, pysty olkavarsi, hyvä rinnansyvyys mutta rintakehän tulee vielä täyttyä,
pitkä lanneosa, hyvin kulm. takaa, kokoon sopiva luusto, kääntää käpäliä sisään, muuten liikkuu hyvin,
hiukan pysty häntä liikkeessä, erinom. karva, miell. käytös, hyvin esitetty.
8.7.2006 SALO KR, Leila Kärkäs
POIS
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO EH
Normaalit kivekset. Pleasing head and expression with very good eye, elegant neck into well shaped front,
well ribbed back, deep loin a little long, short croup with high tailset, needs more lenght of leg to balance,
covered the ground well, moved wide in front, exc. coat.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
AVO ERI
Normaalit kivekset. Lovely head, excellent eye colour for liver dog, moderate reach of neck, good strong
shoulders, good body, good hindquarters, good second thigh, good tailset - carriage a little high, exc. coat for
a liver, colour & texture, good feet, moved ok.
12.11.2006 VALKEALA ryhmä, Elena Ruskovaara
AVO ERI-1 PU2 VASERT
Normaalit kivekset. Vankkarunkoinen, oikeat mittasuhteet omaava uros, jolla tarpeeksi voimakas raajojen
luusto, eritt. hyvä uroksen pää ja tyypillinen pää, erinomainen ylälinja, hyvä pyöreä reisi, olkavarsi voisi olla
viistompi, hyvä runko ja karvapeite, esitetään edukseen, liikkuu hiukan huolimattomasti mutta tehokkaasti
sivulta katsottuna, hurmaava käytös.

JV-03

u CURLICUE'S THUNDERSTORM
FIN38039/02B s. 30.07.02 i. FIN MVA Caballus Kittiwake e. Curlicue's Quick All Day kasv. Asta Turja,
Lapua
20.-21.5.2006 HELSINKI KV, Jo Schepers, Alankomaat
AVO ERI-1 PU1 ROP CACIB
Normaalit kivekset. 3 years old, good looking dog, very nice type, beautiful head, excellent ears, good eyes
and expression, good neck, excellent shoulders, good forechest, very good body construction, excellent coat,
good showing, good moving, very friendly.
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9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
AVO EH-1
Normaalit kivekset. Fyra år gammal, en hane med bra storlek, välformat huvud, lite tunga läppar, bra hals,
djup kropp, bra bröstdjup, meget bra lårbredd, bra överlinje, önsker ngt mer benstomme, bra rörelser från
sidan, tyvärr inte i pälskondition, välvisad.
1.7.2006 HÄMEENLINNA, Carina Ranne
TOKO ALO-0, 45,5p
Suoritus: 1.Luoksepäästävyys/10p., 2.Paikalla makaaminen/15p., 3.Seuraaminen
kytkettynä/14p.,4.Seuraaminen taluttimetta/0p., 5.Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/0p.,
6.Luoksetulo/0p., 7./Seisominen seuraamisen yhteydessä/0p., 8.Estehyppy/0p., 9.Kokonaisvaikutus/6,5p.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO ERINormaalit kivekset. Elegant upstanding dog, very good head, medium eye colour, elegant neck into well
placed front, good bone and feet, well ribbed back, a little long in loin, well shaped hindquarter, needs more
muscle, moved very well going around, just a little close going away, in good coat.
19.8.2006 LAMMI Evo, Risto Aaltonen
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallinen koira. Hyv. 2.Uimahalu: erinomainen. Hyv. 3.Hakuinto: aloittaa
hyvin, mutta into loppuu 3. variksen jälkeen . Hyl. 4.Noutohalu: hyvä. Hyv. 5.Nouto-ote: syvä, pehmeä. Hyv.
6.Palauttaminen: palauttaa ohjaajalle käteen. Hyv. 7.Reagointi laukaukseen: rauhallinen. Hyv.
8.Itseluottamus&aloitekyky: koiralla hyvä itseluottamus ja aloitekyky. Hyv. 9.Yhteistyö: koiraa ohjataan
taitavasti. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: rauhallinen koira, joka tänään ei suostu noutamaan hausta kuin 3 varista,
jonka jälkeen ohjaaja keskeyttää kokeen.
1.10.2006 HELSINKI, Kari Blomqvist
TOKO ALO-2, 145,5p
Suoritus: 1.Luoksepäästävyys/10p., 2.Paikalla makaaminen/30p., 3.Seuraaminen
kytkettynä/16p.,4.Seuraaminen taluttimetta/30p., 5.Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/14p.,
6.Luoksetulo/19,5p., 7.Seisominen seuraamisen yhteydessä/18p., 8.Estehyppy/0p., 9.Kokonaisvaikutus/8p.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
POIS

BH

n CURLICUE'S UPBEAT POINT
FIN-41873/03B s. 05.08.03 i. S VCH SUCH FINUCH Uved's Harrow Delight Pear e. Quick All Day kasv.
Asta Turja, Lapua
27.8.2006 HÄMEENLINNA KV, Lena Hägglund, Ruotsi
KÄY ERI-1 PN2 VASERT VACA
Well Balanced, elegant head, kind expression, could do with some more underjaw, exc. topline, well
angulated, well developed body, covers lot of ground, not in her very best coat today, looses some hair, very
well presented.
7.10.2006, Kangasala
PAKK-1 BH
14.10.2006 PADASJOKI, Tobina Nyman
NOWT ALO-0 30p.
22.10.2006 TAMPERE, Pasi Halme ja Pekka Orava
LUONNETESTI 170 pistettä
1.Toimintakyky: kohtuullinen +1 (lomakkeessa yhteispisteitä +30, vaikka kerroin on 15 ja yhteispisteitä
pitäisi olla +15p). 2.Terävyys: pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (1p). 3.Puolustushalu: pieni +1
(1p). 4.Taisteluhalu: kohtuullinen +2 (+20p). 5.Hermorakenne: hieman rauhaton +1 (+35p).
6.Temperamentti: vilkas +3 (lomakkeessa yhteispisteitä +30, vaikka kerroin on 15 ja yhteispisteitä pitäisi olla
+45p). 7.Kovuus: hieman pehmeä +1 (8p). 8.Luoksepäästävyys: hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3
(45p). Laukauspelottomuus: laukausvarma+. (yhteispistemäärä kummallakin tavalla 170, kohdat 1 ja 4
painottuvat hieman eri tavalla)
6.12.2006 TAMPERE ryhmä, Tarja Hovila
KÄY ERI-1 PN1 ROP VSP SERT

38

Eritt. hyvän tyyppinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet, kaunis kaula ja ylälinja, femin. oikeanmallinen
pää, jossa hyvä pituus, hieman lyhyt, pysty olkavarsi, oikeanmallinen runko, keskivahva luusto, kaunis
takaosa, vapaat, kauniit liikkeet, tänään ei parhaasa karvassa, turhan pehmeä ja avoin, erinom. luonne.

n CURLICUE'S UPHEAVEL
FIN41870/03 s. 05.08.03 i. S VCH SUCH FINUCH Uved's Harrow Delight Pear e. Quick All Day kasv. Asta
Turja, Lapua
23.8.2006 HELSINKI Oulunkylä, Jorma Piiroinen, Bengt Söderholm
LUONNETESTI 125 pistettä
1.Toimintakyky: kohtuullinen +1 (15p). 2.Terävyys: pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (1p).
3.Puolustushalu: kohtuullinen hillitty +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: luoksepäästävä, hieman pidättyväinen +3 (45p). Laukauspelottomuus: laukausvarma+.

FIN MVA

u CURLICUE'S URBAN COWBOY
FIN41876/03B s. 05.08.03 i. S VCH SUCH FINUCH Uved's Harrow Delight Pear e. Quick All Day kasv.
Asta Turja, Lapua
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
KÄY H
Normaalit kivekset. Kookas, mittasuht. oikeat päässä ja rungossa, hyvin rakentunut etuosa, takakulmaukset
saisivat olla voimakkaammat ja luusto vahvempi, selässä pehmeyttä, takaliikkeet ahtaat, ravi ajoittain
epäsäännöllistä.
8.4.2006 MARTTILA ryhmä, Leila Kärkäs
VAL ERI-2 PU4
Normaalit kivekset. Eritt. hyväntyyppinen, riittävä luusto, hieman leveä kallo, kuono voisi olla
voimakkaampi, kevyt alaleuka, hyvä runko, tasapainoiset riit. kulmaukset, liikkeessä saisi olla enemmän
voimaa, hyvä karva, miellyttävä luonne.
27.5.2006 SAUVO ryhmä, Lilian Hanniste, Viro
VAL ERI-1 PU1 ROP
Normaalit kivekset. Hyvä tyyppi ja koko, kaunis pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvät korvat, kaunis
selkälinja, hyvä häntä, vahva eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, kaunis turkki, vapaa liikunta.
18.6.2006 FORSSA KR, Paula Heikkinen-Lehkonen
VAL ERI-2 PU2
Normaalit kivekset. Keskivahva uros, pitkä pää, hieman kevyt ja suippo kuono, hyvä ryhti pitkä kaula, hyvä
rintakehä, melko niukat takakulmaukset, takaosa saisi olla lihaksikkaampi, tahtoo liikkua peitsaten, erittäin
hyvä karva.
8.7.2006 SALO KR, Leila Kärkäs
VAL ERI-1 PU2
Normaalit kivekset. Kookas, erinomainen kokonaisuus, hyvä pää, vaaleat silmät, kevyt alaleuka, vahva
lihaksikas, tiiviissä kunnossa, tasapainoiset, hyvät kulmaukset, hyvä runko, luisu lantio, liikkuu hyvin,
kyljissä hieman avoin kihara, selässä hyvä, miellyttävä luonne.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
VAL ERI-1 PU4
Normaalit kivekset. Elegant, upstanding male with lovely head and expression, dark eye, good neck into well
placed front, strong ribbing, a little long in loin, good hindquarters and coat, moved soundly.
30.7.2006 SALON SEUTU, Paul Vuori
MEJÄ AVO-1, 46p.
Koeselostus: Nuuhkii lähtömakuun kiinostuneena. Opastusalue kuljetaan loppuun koiran vierellä. Heti
opastusalueen loputtua Kapo aloittaa itsenäisen jäljestyksen. Jälkeä edetään ilmavainun turvin, joka ajoittain
laittaa koiran etenemään veriuran sivussa. Jäljestysvauhti on metsään sopiva rauhallinen kävelyvauhti.
Ensimmäinen osuus suoraviivaisesti makuulle, joka nuuhkitaan tarkasti. Toinen osuus jäljen päällä toiselle
makuulle. Makuuta nuuhkitaan ja kaivetaan ja katsotaan ohjaajaa. Toinen kulma tarkasti. Kolmas osuus
osittain tuulen alapuolella, mutta tietoisena jäljestä. Kanille reippaasti. Kania nuuhkitaan ja nostellaan. Varma
suoritus aloittelevalta koiralta.
27.8.2006 HÄMEENLINNA KV, Lena Hägglund, Ruotsi
VAL ERI-2 PU3
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Normaalit kivekset. Elegant head, I'd prefer slightly more underjaw, exc. top- & underline, well layed
shoulder, I'd prefer slightly stronger angulations in rear, mover with a long stride, exc. coat, very well
presented.
23.9.2006 PERNIÖ, Ossi Kähärä
NOME-B ALO-0
1.Haku: kattaa aluetta hyvin, käyttää hyvin vainuaan, sopiva vauhti. 2.Ohjattavuus: melko suurpiirteisesti
ohjattavissa. 3.Paikallistamiskyky: näkee heitot, hyvä muistikuva, vaikeus veteen menossa hankaloittaa
tehtävän suoritusta. 4.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. 5.Riistan käsittely: noutaa alussa riistat siististi,
luovutusvaikeuksia, kaivaa hakualueen lokin maahan, tuomari keskeyttää. 6.Vesityöskentely: vaikeuksia
veteen menossa. 8.Yleisvaikutelma: koira tekee töitä itselleen, yhteistyöongelmia, jotka näkyy riistojen
palautuksessa ja riistan kätkemisessä. Tuomari keskeytti kokeen.
30.9.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME-B ALO-0
1.Haku: aloittaa haun tuomalla 2 lokkia, variksen ja kanin, suorittaa hakua riista suussa, vaihtaa variksen
lokkiin. 2.Ohjattavuus: saadaan linjalle, selvittää tehtävän melko omatoimisesti, ei niinkään ohjattuna.
3.Paikallistamiskyky: näkee kaikki heitot, melko huono muistikuva yhdestä, selvittää tehtävän itsenäisesti.
4.Reagointi laukaukseen: aristaa ammuttaessa, toimintakyky säilyy. 5.Riistan käsittely: pehmeä suu, palauttaa
hyvin, pyrkii luovutuksissa riistojen perään, hakee riista suussa. 6.Vesityöskentely: työskentelee vedessä.
8.Yleisvaikutelma: melko tasapainoinen, riistaintoinen koira, liian heikko ohjattavuus ja puutteet riistan
käsittelyssä sulkee koiran pois palkintosijoilta.
14.10.2006 NOKIA, Pekka Orava ja Pasi Halme
LUONNETESTI 171 pistettä
1.Toimintakyky: kohtuullinen +1 (15p). 2.Terävyys: pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (1p).
3.Puolustushalu: kohtuullinen hillitty +1 (1p). 4.Taisteluhalu: kohtuullinen +2 (+20p). 5.Hermorakenne:
hieman rauhaton +1 (+35p). 6.Temperamentti: kohtuullisen vilkas +2 (30p). 7.Kovuus: kohtuullisen kova +3
(24p). 8.Luoksepäästävyys: hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45p). Laukauspelottomuus:
laukausvarma+.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
VAL ERI-4
Mycket maskulin reslig hund, bra kropp och rygg, prima benstomme, knappt vinklad skuldra och lite smala
lår, huvud av god längd men underkäken borde vara bättre utvecklad, typisk päls, visa sig trevligt.

u CURLICUE'S VICE PLAYER
FIN29320/04A s.6.5.2004 i. FIN MVA Curlicue's Let's Play e. Curlicue's Sailors Seacret kasv. Asta Turja
20.-21.5.2006 HAUHO, Antti Nurmi
NOME-B ALO-3
1.Haku: hakee erittäin laajasti ja itsenäisesti, löytää 4/5 riistaa. Olisi voinut vieläkin paremmin löytää riistaa.
2.Ohjattavuus: riittävän hyvin ohjattavissa. 3.Paikallistamiskyky: noutaa molemmissa tehtävissä linnut
suoraviivaisesti. 4.Reagointi laukaukseen: rauhallinen ja tarkkaavainen. 5.Riistan käsittely: noutaa kaikki
riistat pehmeällä otteella mutta empii joidenkin riistojen ylösotoissa, tarvitsee palautuskehotuksia ja vaihtaa
riistaa kerran. 6.Vesityöskentely: työskentelee mielellään. 8.Yleisvaikutelma: hyvän työskentelypotentiaalin
omaava koira, jolla saisi olla selvästi enemmän varmuutta riistan käsittelyssä.
28.5.2006 ORIVESI, Raija Viidanoja
NOME-B ALO-2
1.Haku: koira liikkuu reippaasti hakualueella, mutta ei keskity työhönsä täysin, jolloin haku muodostuu
hiukan tehottomaksi. 2.Ohjattavuus: koira on ohjattavissa riistalle. 3.Paikallistamiskyky: näkee molemmat
pudotukset, hiukan rauhaton, hakee ensimm. nopeasti, muistaa myös toisen. 4.Reagointi laukaukseen:
tarkkaavainen. 5.Riistan käsittely: hyvät otteet, pudottelee joitain riistoja palautuksissa. 6.Vesityöskentely:
työskentelee mielellään vedessä. 8.Yleisvaikutelma: ohjaus- ja paikallistamistehtävät nopeasti tehnyt koira,
jolla huolimattomuutta riistojen luovutuksissa sekä haussa, jotka vaikuttavat palkintosijaan.
9.6.2006 lonkkanivellausunto A/A
29.7.2006 JÄMSÄNKOSKI, Vesa Hietikko
NOME-B ALO-2
1.Haku: aloittaa ensimmäisen hakuosuuden hieman tehottomasti, tuo yhden linnun, haun toisessa osassa
koiran työskentely saisi olla määrätietoisempaa ja tehokkaampaa, tuo 4/6. 2.Ohjattavuus: pitää hyvin annetun
linjan ja riistan nopeasti ylös. 3. Paikallistamiskyky: havaitsee pudotukset hyvin ja noutaa ne varmasti. 4.
Reagointi laukaukseen: seuraa laukaukset hyvin ja pysyy myös paikallaan. 5. Riistan käsittely: moitteeton. 6.
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Vesityöskentely: menee mielellään veteen. 8. Yleisvaikutelma: hyvät paikallistamistehtävät ja ohjaustehtävän
suorittanut koira, jolla sen verran puutteita hakutehtävän yhteydessä, mikä vaikuttaa alentavasti
palkintosijaan.
16.-17.9.2006 ALAVUS, Timo Väisänen
NOME-B ALO-1
1.Haku: tutkii hieman vaihtelevalla innolla aluetta, voisi olla määrätietoisempi työssään, mutta löytää
riittävästi riistaa. 2.Ohjattavuus: ottaa ohjausta ja pysyy hallinnassa, selvittää tehtävän, mutta vaatii paljon
käskyjä ja usean lähetyksen. 3.Paikallistamiskyky: näkee heitot ja painaa putoamispaikat mieleensä, noutaa
riistat suoraviivaisesti molemmissa tehtävissä. 4.Reagointi laukaukseen: varma ja tarkkaavainen. 5.Riistan
käsittely: hyvät otteet, voisi olla varmempi luovutuksissa. 6.Vesityöskentely: ui ripeästi ja mielellään. 7.
Jäljestämiskyky: selvittää jäljen. 8.Yleisvaikutelma: hieman vaihtelevasti työskentelevä kuuliainen koira,
joka selvittää kokeen tehtävät hyvin.

n CURLICUE'S VOW OF JOY
FIN29319/04D s.6.5.2004 i. FIN MVA Curlicue's Let's Play e. Curlicue's Sailors Seacret kasv. Asta Turja
18.1.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
27.1.2006 lonkkanivellausunto D/D
19.3.2006 TAMPERE KV, Roberto Schill, Romania
NUO ERI-1 PN1 VSP SERT CACIB
Well balanced, typical head with good expression, well set ears, correct neck, level topline, may have little bit
more chest, upright legs with strong bones & muscles. Well set & carried tail. Free movement, correct coat,
good general pigmentation, very good temperament, very good handling.
17.4.2006 RUOVESI ryhmä, Raija Tammelin
NUO EH-1
Femin. hyvät mittasuhteet omaava narttu, oikein hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä rungon
tilavuus, sopiva luusto, hyvät takakulmaukset, hieman lyhyt olkavarsi, hyvä karva, saisi liikkua pidemällä
askeleella, liikkeet pudottavat palkintosijaa.
25.5.2006 JÄMSÄNKOSKI ryhmä, Marjo Jaakkola
AVO EH-1
Erittäin hyväntyyppinen, miellyttävä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, etuosa saisi olla selvemmin
kulmautunut, hyvin kehittynyt runko, hieman luisu lantio, riittävät takakulmaukset, saisi liikkua vapaammalla
askeleella takaa, hieman lyhyt taka-askel, erinomainen turkki, miellyttävä luonne.
20.8.2006 NOKIA, Johanna Nyberg
AGI I 10,00 sij. 9.
20.8.2006 NOKIA, Johanna Nyberg
AGI I 20,00 sij. 15.
9.9.2006 YLÖJÄRVI, Harri Huittinen
AGI I 15,00 sij. 14.
9.9.2006 YLÖJÄRVI, Harri Huittinen
AGI I hyl.
17.9.2006 TAMPERE, Kari Jalonen
AGI I 10,00 sij. 12.
17.9.2006 TAMPERE, Anne Savioja
AGI I 13,54 sij. 15.
15.10.2006 TAMPERE, Kari Jalonen
AGI I 0 sij. 2.
12.11.2006 YLÖJÄRVI, Harri Huittinen
AGI I hyl.
12.11.2006 YLÖJÄRVI, Harri Huittinen
AGI I 5,00 sij. 10.
25.11.2006 YLÖJÄRVI, Anne Savioja
AGI I 5,00 sij. 2.

FIN MVA

u CURLICUE'S WINNIE THE POOH
FIN48080/03C s. 6.10.2003 i. FIN&EST MVA ESTV-03 JK1 Caballus Kittiwake e. FIN MVA Curlicue's
Real Dream kasv. Asta Turja, Lapua
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17.-18.6.2006 TUURI KR, Rune Fagerström
KÄY H
Normaalit kivekset. Erinomainen koko, hyvät mittasuhteet omaava uros, maskuliininen voimakas pää, joka
saisi olla aavistuksen pidempi malliltaan ja jalompi kauttaaltaan, leveä alaleuka, voimakas hieman pyöreä
kallo, hyvät silmät, hieman kaulan alusnahkaa, pysty olkavarsi, riittävä eturinta, hyvä rinnansyvyys, hyvä
lanne, lyhyt lantio, polvikulma voisi olla selvempi, voimakas luusto, joka ei saa tulla raskaammaksi, hyvät
käpälät, liikkuu kapeasti edestä ja takaa, erinomainen karkea karvanlaatu, hyvä kihara karva, tulisi olla
jäntevämpi kauttaaltaan, miellyttävä luonne.
1.-2.7.2006 YLIVIESKA KR, Javier Sanches, Espanja
KÄY ERI-1 PU1 VSP SERT
Normaalit kivekset. Correct and typical in type and body shape, the movement should be better in the front
ans he is a bit narrow in the hindquarters, good head, typical curly coat.
29.7.2006 SEINÄJOKI ryhmä, Esko Nummijärvi
KÄY ERI-1 PU1 ROP SERT FIN MVA
Normaalit kivekset. Erinomainen, kookas, hyvin näyttävä uros, kaunis pää, erinom. ylälinja, voimakas ja
syvä rintakehä, hyvät raajat, kulmaukset saisivat olla vähän suuremmat, riittävän kattava kihara, esiintyy ja
liikkuu hyvin.

n CURLICUE'S YUMMY TOUCH
FIN45024/04C s. 2.9.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Curlicue's Top Dancer kasv. Asta Turja,
Lapua
21.7.2006 lonkkanivellausunto C/A

u CURLICUE'S YUPPIE HUNTER
FIN45018/04D s. 2.9.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Curlicue's Top Dancer kasv. Asta Turja,
Lapua
5.6.2006 KONTIOLAHTI, Markku Bräyschy
NOU-1

GYPSY’S SOUL
n GYPSY'S SOUL ESPRESSO
FIN25957/04C K0 s.3.7.2003 i. FIN MVA Caballus Kittiwake e. Vimpulan Uskalias Ulrika kasv. Kalvo
Kriisk, Viro
12.4.2006 kyynärnivellausunto 0/0
12.4.2006 lonkkanivellausunto C/C
15.-17.4.2006 LAPPEENRANTA KV, Tarja Hovila
AVO EH-1
Eritt. hyväntyyppinen, mittasuht. oikea femin. narttu, hyvä pää & kaula, riittävä eturinta, lyhyt pysty
olkavarsi, hyvä runko, hyvinkulm. takaosa, hieman pehmeälaat. turkki, liikkuu kapeasti takaa, muuten ok,
sopusuht. luusto, miellyttävä luonne.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO EH
Up to size, well boned bitch, masculine head, good neck. upright front and narrow trough the chest, short
loin, but straight hindquarters, she has short strides ans swings her rear as she moves away, good coat.
9.-10.9.2006 PORVOO KR, Per Iversen, Norja
AVO EH-1
Meget bra typ och storlek, trevligt huvud, kraftig hals, välkroppad, kunde haft en ngt längre bröstkorg, önskar
lite mera bakbens vinkling, bra päls, rörelserna kunde vara bättre med lite mer träning av både ägare och
hund skulle det bli lite bättre.
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n GYPSY'S SOUL ESTELLA
EST01794/03 s.3.7.2003 i. FIN MVA Caballus Kittiwake e. Vimpulan Uskalias Ulrika kasv. Kalvo Kriisk,
Viro
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
AVO EH-3
Tre år gammal svart tik i dag inte i bästa kondition är en aning tung, bra storlek och könsprägel, välformat
huvud, önskar en längre hals och mer tillbaka lagd skuldra, bra bröstdjup, bra överlinje, kunde haft ngt
lårbredd, rörelserna kund vara bättre, saknar kordination.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO ERI-4
Strong bodied bitch, very good legs and feet, well shaped head with medium coloured eye, medium neck into
very good forequarters, strong ribbing, short loin, very good hindquarters, she moved soundly covering the
ground, coat quite good today, up to size.
u EST & LV & LT BALT JCH GYPSY'S SOUL HEARTBREAKER
EST02717/05 s.28.7.2005 i. FIN&EST MVA Curlicue's Sherlock Holms e. EST&LV CH ESTW-03
EST&LV JCH Vimpulan Uskalias Ulrika kasv. Kalvo Kriisk, Viro
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
JUN EH-3
Normaalit kivekset. Just 10 månader gammal och ännu mkt valpig på alla sätt, önskar han varit en aning
större, och kunde kanske varit mera maskulin, trevlig huvud och uttryck, good hals, bra bröstdjup för sin
ålder, bra överlinje, önsker ngt kraftigare bakställ och en aning mer bakbensvinkling, kunde ha lite kraftigare
benstomme, bra pälskvalitet, (?)sar sig inte riktigt upp i rörelsen, hoppas han växer ngt mer.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO ERI-3
Normaalit kivekset. Elegant upstanding young dog with very good ground covering movement and sound
coming and going, head quite good, eyes could be a little larger and more obliquelly placed, very good neck
into well made front with strong bone and feet, well reached back with good loin and moderate turn of stifle.

u GYPSY'S SOUL HUNTER
EST02714/05 s.28.7.2005 i. FIN&EST MVA Curlicue's Sherlock Holms e. EST&LV CH ESTW-03
EST&LV JCH Vimpulan Uskalias Ulrika kasv. Kalvo Kriisk, Viro
29.-30.4.2006 VAASA KR, Kenneth Edh, Ruotsi
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Mycket god, bra proportioner, medelstor, huvud med bra längd och profil, mörka,
välformade ögon, fina öron, rygg, kors, välburen svans, goda vinklar, behöver lite kraftigare stomme och mer
volym och massa i kroppen, päls med utm. locker och tätig, rör sig ännu lös fram, bra från sidan, har för
rasen stabil bakställ.
1.-2.7.2006 YLIVIESKA KR, Javier Sanches, Espanja
POIS
13.8.2006 SOTKAMO ryhmä, Anders Cederström, Ruotsi
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT Utmärkt typ, ädel maskulin, vackert huvud, kraftig hals, stark rygg, djup, bra
bröstkorg, normala vinklar.
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Strong male, good size proportions & condition, correct head, strong neck(?) & back exc.
chest for his age, medium angulated , a little bit short steps, movement need more training, good quality of
coat, lovely temperament.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
JUN T
Normaalit kivekset. Ganska tikbetonad ung hanhund som borde ha bättre vinklar fram och bak, tunn i
kroppen och allt kölformad bröstkorg, pälsen borde vara tätare, rör sig inte bra bak, tunn benstomme, huvud
av god modell.
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HEATHERMEAD
KANS & FIN & S & DK MVA V-01 SV-01-02 MV-06

u HEATHERMEAD HUXLEY
FIN25578/00A s. 09.12.99 i. Sentryedge Greylag e. Darelyn Glenlair Gipsy at Heathermead kasv. Michelle
James, UK
9.1.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Frank Kane, Iso-Britannia
VAL 1 SA ROP
6 years, combines elegance with masculinity, ex rear angulations + movement, needs a little more layback in
shoulders, ex eye, head + coat, ex movement.

HÄXGRYTANS
n HÄXGRYTANS MARJOLAINE
FIN33612/99C s. 07.08.99 i. Curlicue's Mastermagic e. Absolutis Örri Mörri kasv. Barbro Antti, Loviisa
30.8.2006 silmätarkastuslausunto J1 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
30.8.2006 silmätarkastuslausunto J170 Verkkokalvolöydöks. tark. määrittelemät.
30.8.2006 silmätarkastuslausunto J181 Glaucoma oireeton
6.9.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
6.9.2006 silmätarkastuslausunto Verkkokalvolöydöks. tark. määrittelemät.
6.9.2006 silmätarkastuslausunto J162 R PHTVL/PHPV tulkinnanvar.

HÄÄMÖRIN KENNEL
om. Marja-Lea & Pirkko Visasalo, Mynämäki
2.7.2007 PORI KR, Paavo Mattila
POIS

u HÄÄMÖRIN RAUTAHAULI
FIN19963/03C s. 16.3.03 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & Pirkko
Visasalo, Mynämäki
27.5.2006 SAUVO ryhmä, Lilian Hanniste, Viro
AVO ERI-1 PU4 VASERT
Normaalit kivekset. Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvät korvat, hyvä
selkälinja ja häntä, vahva eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, oikea turkki, vapaa liikunta.
3.6.2006 TOIJALA, Hannele Jokisilta
AVO H
Normaalit kivekset. Riittävän kokoinen, saisi olla kauttaaltaan hieman voimakkaampi, hyvä päänmalli, hyvä
kaula, sopusuhtaiset kulmaukset edestä ja takaa, eturinta saisi olla voimakkaampi, toivoisin voimakkaamman
luuston, hyvä rungon syvyys, karva ei näyttelykunnossa, erinomainen luonnne, erinomainen taka-askel ja
sivusta, hieman leveä edestä.
23.6.2006 lonkkanivellausunto C/B
2.7.2007 PORI KR, Paavo Mattila
AVO ERI-2 PU2 VASERT
Normaalit kivekset. Kaunis uros, hyvänmallinen pää, hieman löysää kaulanahkaa, eritt. hyvä runko, jäntevä
selkä, lantio voisi olla aavist. pidempi, hyvät raajat, hyvälaatuinen karva, hyvät sivuliikkeet, hieman löysät
edestä, miellyttävä luonne.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
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AVO ERI-3
Normaalit kivekset. Strong masculine god of very good proprtions, head a little blocky in scull. pleasing
expression, elegant neck, slihgtly upright shoulders, very good spring of rib, short loin, strong hindquarter,
crouping a little steep, moved very well.
6.8.2006 VESILAHTI ryhmä, Marjo Jaakkola
AVO ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Erinomainen tyyppi, selvästi urosmainen, maskuliininen pää, jossa hyvät mittasuhteet,
hyvä kaula ja ylälinja, sopiva luusto, riittävät kulmaukset, hyvä turkki, liikkuu hyvin halutessaan, miellyttävä
luonne.
13.8.2006 RAISIO KR, Lena Eskills, Ruotsi
AVO EH-1
Normaalit kivekset. 3,5 årig mask. hane, som ger ett ngt högbent & kort uttryck, kraftig huvud av fina linjer,
vackert uttryckt, korrekt bett, notm. vinklad fram, ngt knappa vinklad bak, välkroppad ngt mjuk i ryggen,
tillrådelig benstomme, ngt lösa mellan händer, rör sig med korta steg (?)det har trångt bak & brett & (?) fram,
korrekt päls kvalitet.
9.-10.9.2006 PORVOO KR, Per Iversen, Norja
AVO EH-1
Normaalit kivekset. En stor maskulin hane, utm könsprägel, kraftigt huvud av god längd, meget bra hals,
kropp kunde haft en bedre svansansättning och en stramare överlinje, bra ben, god päls, visar sig inte upp i
rörelsen idag, härlig temperament, välvisad.
14.10.2006 NOKIA, Pekka Orava ja Pasi Halme
LUONNETESTI 169 pistettä
1.Toimintakyky: kohtuullinen +1 (15p). 2.Terävyys: pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +1 (1p).
3.Puolustushalu: haluton -1 (-1p). 4.Taisteluhalu: kohtuullinen +2 (+20p). 5.Hermorakenne: hieman rauhaton
+1 (+35p). 6.Temperamentti: kohtuullisen vilkas +2 (30p). 7.Kovuus: kohtuullisen kova +3 (24p).
8.Luoksepäästävyys: hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45p). Laukauspelottomuus: laukausvarma+.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
POIS

n HÄÄMÖRIN REKYYLI
FIN19964/03A s. 16.3.03 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & Pirkko
Visasalo, Mynämäki
8.4.2006 MARTTILA ryhmä, Leila Kärkäs
AVO ERI-1 PU3 VASERT Normaalit kivekset. Iloinen, hyväntuulinen uros, hyvä vahva uroksen pää,
kaunislinjainen, niukat etukulm. Liikkeessä kyynärpäässä löysyyttä, voisi liikkua voimakkaammalla
askeleella, Erinom. turkki.
17.4.2006 RUOVESI ryhmä, Raija Tammelin
AVO EH-1
Normaalit kivekset. Mask. hyvät mittasuhteet, muutoin hyvä pää mutta alaleuka voisi olla voimakk. hieman
korostunut otsapenger, hyvä kaula ja ylälinja, rintakehä voisi olla hieman pidempi ja tilavampi, sopiva luusto,
hyvät taka- ja niukat etukulmaukset, hyvä kihara karva, luonne ok.
29.-30.4.2006 VAASA KR, Kenneth Edh, Ruotsi
AVO ERI-1 PU1 VASERT
Normaalit kivekset. Excellent, stor hane med bra proportioner, mycket vackert huvud och uttryckt, välfullt
nosparti, mörka ögon, fina öron, vacker hals och rygglinje, bra kors och välburen svans, goda vinklar,
kraftiga ben och tassar, kan får lite mer volym och massa, smålockig päls, rör sig med bra steg.
2.7.2007 PORI KR, Paavo Mattila
AVO ERI-1 PU1 ROP SERT
Normaalit kivekset. Eritt. kaunis uros, hyvänmallinen kaunisilmeinen pää, erinomainen kaula, runko ja raajat,
eritt. hyvin kulmautunut, erinom. karva, tyylikäs ylälinja, liikkuu hyvin, seistessä hyvin kauniit ääriviivat,
miellyttävä luonne.
9.-10.9.2006 PORVOO KR, Per Iversen, Norja
AVO EH-2
Normaalit kivekset. 3 år gammal stor maskulin välbalanserad hane, maskulint huvud, bra hals, välkroppad,
kunde haft ett lite bättre kors och bakbensvinkling, bra päls kvalitet, bra rörelser men mkt ostabil i sin f(?)nt
idag, härligt temperament, välvisad.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia

45

AVO ERI-2
Nice head, exc. eye colour, good ears, good reach of neck, little straight in shoulders, slightly out at the
elbows, good body, moderate hindquarters, good tailset & tailcarriage, exc. feet, very good coat, moved ok.
4.-5.11.2006 SEINÄJOKI KV, Petru Muntean, Romania
AVO ERI-1 PU1 ROP SERT CACIB
Normaalit kivekset. 3 years old, good type, well balanced, correct head & bite, good bodystructure, correct
coat & pigmentation, correct in movement.

BH TK1 TK2

n HÄÄMÖRIN ROSARY
FIN19967/03 s. 16.3.03 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & Pirkko
Visasalo, Mynämäki
7.1.2006 KAJAANI KV, Arja Koskelo
AVO EH-1
Erinom. tyyppi, hyvin kaunis pää, hyvä luusto, riittävä rungon leveys ja syvyys, eturinta saisi olla selvempi ja
aavistus pehmeyttä selässä, polvikulm. pitäisi olla selvempi. liikkuu terveesti, erinom. karva.
25.2.2006 KEMIJÄRVI, Allan Aula
TOKO ALO-2, 143p
Suoritus: 1.Luoksepäästävyys/10p., 2.Paikalla makaaminen/30p., 3.Seuraaminen
kytkettynä/16p.,4.Seuraaminen taluttimetta/28p., 5.Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/20p.,
6.Luoksetulo/30p., 7.Seisominen seuraamisen yhteydessä/0p., 8.Estehyppy/0p., 9.Kokonaisvaikutus/9p.
4.3.2006 ROVANIEMI ryhmä, Paula Rekiranta
AVO EH-1
Hyvä koko ja mitt. suhteet, hyvä pään profiili. Hieman vaaleat silmät, hyvä kaula, niukka eturinta, hieman
suora olkavarsi, pitkä lanneosa. Leveä reisi, matala kinner, riit. tiivis kihara, liikk. köyristää hieman selkäänsä
ja takaliike jää tehottomaksi.
25.3.2006 OULU, Piritta Pärssinen
TOKO ALO-3, 123p, 10/16
Suoritus: 1./10p., 2./30p., 3./14p.,4./0p., 5./0p., 6./27p., 7./17p., 8./16p., 9./9p.
28.5.2006 KUUSAMO, Allan Aula
TOKO ALO-1, 196p, sij.1/12
Suoritus: 1./10p., 2./30p., 3./20p.,4./36p., 5./20p., 6./30p., 7./20p., 8./20p., 9./10p.
26.6.2006 OULU, Olavi Pajala
TOKO ALO-2, 159p
Suoritus: 1./10p., 2./30p., 3./14p.,4./28p., 5./14p., 6./24p., /14p., 8./16p., 9./9p.
19.7.2006 KEMI, Allan Aula TOKO ALO-1, 188p, sij. 4/18 Suoritus: 1./10p., 2./30p., 3./20p. ,4./34p.,
5./16p., 6./30p., 7./18p., 8./20p., 9./10p.
22.-23.7.2006 KEMINMAA KR, Göran Bondegård
EH-1
Soundly built, tall, very good head, little straight in upperarm. Little long in loin and straight behind, bit open
in coat, moves well, good tail.
4.-6.8.2006 ROVANIEMI, Vesa Hietikko
NOU-0
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu hyvin vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: menee
määrätietoisesti veteen. Hyv. 3. Hakuinto: liikkuu koko alueella. Hyv. 4.Noutohalu: lokeista hyvä noutohalu,
saisi ottaa varikset itsenäisemmin, koira piilottaa löytämänsä variksen hakutehtävän yhteydessä. Hyl. 5.
Nouto-ote: pinnalliset otteet. Hyl. 6. Palauttaminen: pääsääntöisesti hyvät palautukset. Hyv. 7. Reagointi
laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 9. Yhteistyö: toimii hyvässä yhteistyössä ohjaajan kanssa. Hyv. 10.
Yleisvaikutelma: rauhallisen oloinen koira, joka suorittaa hyvän vesityön, riistankäsittelyssä olevat puutteet
hakutehtävän yhteydessä keskeyttävät kokeen. hyl.
12.8.2006 RAAHE, Veijo Kinnunen
TOKO ALO-2, 155p, sij. 7/9
Suoritus: 1./10p., 2./25,5p., 3./18p., 4./32p., 5./16p., 6./25,5p., 7./0p., 8./19p., 9./9p.
13.8.2006 RAAHE, Olavi Pajala
TOKO ALO-1, TK1, 178p, sij. 3/11
Suoritus: 1./10p., 2./30p., 3./16p. ,4./32p., 5./19p., 6./27p., 7./18p., 8./16p., 9./10p.
19.8.2006 SODANKYLÄ, Allan Aula
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TOKO AVO-1, 169p
Suoritus: 1.Paikalla makaaminen/30p., 2.Seuraaminen taluttimetta /18p., 3.Maahanmeno seuraamisen
yhteydessä/20p., 4.Luoksetulo/15p., 5.Seisominen seuraamisen yhteydessä/18p., 6.Noutaminen/17p.,
7.Kauko-ohjaus/21p., 8.Estehyppy/20p., 9.Kokonaisvaikutus/10p.
9.9.2006 KUOPIO, Matti Hirvonen
NOU-1
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myönteisesti ihmisiin ja muihin koiriin. Hyv. 2. Uimahalu: menee
epäröimättä veteen tuoden lokit. Hyv. 3. Hakuinto: loppua kohti hiukan laskeva, mutta hyväksyttävissä. Hyv.
4.Noutohalu: Jättää kaksi riistaa, mutta käy ne myöhemmin. Muut ottaa epäröimättä. Hyv. 5. Nouto-ote:
hyvä. Hyv. 6. Palauttaminen: ohjaajalle käteen. Hyv. 7. Reagointi laukaukseen: Vähän rauhaton, ei
häiritsevästi. Hyv. 8.Itseluottamus ja aloitekyky: kiitettävä. Hyv. 9. Yhteistyö: hyvä. Hyv. 10.
Yleisvaikutelma: tänään ei parhaimmillaan, mutta suorittaa vaadittavat tehtävät. Hyv.
16.-17.9.2006 OULUN ympäristö, Pentti Åman
NOME-B ALO-3
1.Haku: koira joka tänään ei saa hakuaan kunnolla käyntiin vaan etupäässä etsii alueen etuosaa ja haku jää
aika tehottomaksi, tuo 2/6. 2.Ohjattavuus: etenee riistalle, joskin vaatii useamman lähetyksen.
3.Paikallistamiskyky: havaitsee molemmat heitot ja löytää ne itsenäisesti. 4.Reagointi laukaukseen:
kiinnostunut. 5.Riistan käsittely: hyvät otteet ja luovutukset. 6.Vesityöskentely: voisi työskennellä
tehokkaammin vedessä. 8.Yleisvaikutelma: koira, joka onnistuu hyvin markkeeraustehtävässä, vaatimaton
haku tänään laskee koiran saamaa palkintosijaa voimakkaasti.
23.9.2006 ROVANIEMI, Salme Mujunen
TOKO AVO-1, 166p, sij.2/9
Suoritus: 1./30p., 2./15p., 3./20p. ,4./18p., 5./18p., 6./13p., 7./27p., 8./16p. 9./9p.
26.9.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
AVO EH-1
Good size, good conditions & proportions, correct head, back should be stronger, especially in movement,
front angulations could be better, enough behind, good chest, very short steps, free in elbows, soft in pasterns.
11.11.2006 OULU, Alla Aula
TOKO AVO-1 TK2, 172 p, sij.7/14
Suoritus: 1./30p., 2./15p., 3./20p. ,4./15p., 5./20p., 6./18p., 7./24p., 8./24p. 9./10p.

n HÄÄMÖRIN ROSINANTE
FIN19968/03B K0 s. 16.3.03 i. Häämörin Rantaleijona e. Vimpulan Pirkko Pirteä kasv. Marja-Lea & Pirkko
Visasalo, Mynämäki
7.5.2006 JOMALA, ÅLAND, Jan-Gunnar Rönnblad
MEJÄ AVO-2
Koesuorituksen arvostelu: a) jäljestämishalukkuus (0-06p) 5p, b)jäljestämisvarmuus (0-12p) 7p,
c)työskentelyn etenevyys (0-10p) 7p, d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky sekä
tiedottaminen/kaadolla haukkuminen (0-14p) 10p, e)käyttäytyminen kaadolla (0-03p) 3p, f)yleisvaikutelma
(0-05p) 3p. Pisteet yhteensä: 35. Laukauksien sieto: hyväksytty. Koeselostus: en bra och guidad start. Nadja
spårar början noggrant på spåret. Halvvägs på första rakan en vid kontrollrunda. Vid vinkeln en noggrann
granskning, sen en vid granskning av vinkeln o. andra etappen rakt på spåret till andra vinkeln, legan
granskas, riktningen söks med n vid runda o. fortsätter på tredje sträckan vid sidan av spåret. Ungefär på
halva sträckan gör Nadja ett avhopp o. döms för tappt. Visas rent spår och Nadja spårar rakt till viltet vilket
utvisas och sickas. En fin sparing med passlig hastighet. Nadja använder sig av mark- och luftvittring.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
POIS

JUHELLUS KENNEL
om. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
KAS 2 KP
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Koirat nro: 1734, 1745, 1747, 1749. Tyypiltään riittävän tasainen ryhmä, joka koostuu nuorista vielä kesken
kehityksensä olevista koirista, oikeat pään mallit ja rungon mittasuhteet, hieman vaihtelua kulmausten
voimakkuudessa, liikemalli kuitenkin oikea läpi ryhmän.
13.-14.5.2006 OULU KR, Leif Herman Wilberg, Norja
POIS
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
KAS 2 KP
2415, 2416, 2417, 2419. En tilltalande grupp med fyra tikar i olika utveckling stadier, alla med bra
proportioner och fina pälsar, men bakställen behöver förbättras genomgående, vilket också avspäglas i
rörelsen.

V-01

n JUHELLUS JAD JEMINO
FIN17878/00D s. 21.02.00 i. VDH CH Novacroft Viceroy of Glengilde e. FIN MVA Oak's Xanthippe kasv.
Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
14.10.2006 NOKIA, Pekka Orava ja Pasi Halme
LUONNETESTI 159 pistettä
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: kohtuullisen vilkas +2 (30p). 7.Kovuus:
hieman pehmeä +1 (+8p). 8.Luoksepäästävyys: hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45p).
Laukauspelottomuus: laukausvarma+.
23.11.2006 silmätarkastuslausunto J150 Muut mykiömuutokset ei perinnöll.
23.11.2006 silmätarkastuslausunto J151 Ei perinnöll. harmaakaihia oireeton
23.11.2006 silmätarkastuslausunto J162 R PHTVL/PHPV terve
23.11.2006 silmätarkastuslausunto J171 PRA, perifeerinen oireeton
23.11.2006 silmätarkastuslausunto J173 RD terve

n JUHELLUS JAHALOM JAFE
FIN17879/00C s. 21.02.00 i. VDH CH Novacroft Viceroy of Glengilde e. FIN MVA Oak's Xanthippe kasv.
Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
6.11.2006 silmätarkastuslausunto J150 Muut mykiömuutokset ei perinnöll.
6.11.2006 silmätarkastuslausunto J151 Ei perinnöll. harmaakaihia oireeton
6.11.2006 silmätarkastuslausunto J171 PRA, perifeerinen tulkinnanvar.
6.11.2006 silmätarkastuslausunto J173 RD terve

n JUHELLUS KEY TO CABALLUS
FIN32703/04B s. 21.4.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. FIN MVA Caballus Que Sera kasv. Päivi ErkkoKoskinen, Kempele
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
NUO EH-2
Seistessä hyvin tasapainoinen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet päässä, yhdensuuntaiset linjat, selässä
pehmeyttä, hyvä askelpituus, mutta liikkeet takana ahtaat ja edessä löysät.
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
AVO ERI-2
En svart tik meget bra typ, tilltalande huvud och uttryck, bra hals, välkroppad med bra bröstkorg, normalt
vinklad bak, meget bra ben, något öppna tassar, meget bra pälskvalitet, rör sig med bra drive från sidan,
välvisad.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
AVO ERI-1
Fint huvud och uttryckt, bra front, utm hals, allt för platta tassar, prima bakställ, bra päls, visad ganska lös
kondition och borde vara stramare i kroppen med mindre löst hull vilket också visa sig i rörelsen.

KANS & FIN MVA S (n)MVA
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n JUHELLUS KIND OF FLAME
FIN32705/04A s. 21.4.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. FIN MVA Caballus Que Sera kasv. Päivi ErkkoKoskinen, Kempele
22.4.2006 MUUROLA ryhmä, Markku Santamäki
AVO EH-1
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä pää ja kaula, oikea ylälinja, sopusuhtainen luusto ja kulmaukset, käyttäytyy
hyvin, hyvät liikkeet.
13.-14.5.2006 OULU KR, Leif Herman Wilberg, Norja
AVO EH-1
Koko: fin. mkt bra typ, fina proportioner, mkt bra huvud + uttr. Fin hals och överlinje, god kropp + vinklar,
benståmme, tassar, kors, rör sig myket bra, pälsen är inte i excellent kondition.
27.5.2006 ROVANIEMI ryhmä, Hannele Jokisilta
AVO EH-1
Erittäin kaunis, feminiininen kokonaisuus, valitettavasti karvoitus kovin puutteellinen ja reisissä isot läikät
ilman karvoja, kaunis pää, hyvä ylälinja, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä luusto, erinomainen runko,
normaalit takakulmaukset, erinomainen luonne, liikkuu hyvin.
4.6.2006 HAUKIPUDAS ryhmä, Marianne Holm-Hansen
AVO ERI-1 PN1 ROP SERT FIN MVA
Lovely bitch with excellent head & expression, well-proportioned and balanced with beautiful neck and
outline moves well, not in the best of coats today.
24.-25.6.2006 ROVANIEMI KV, Jochen Eberhardt, Saksa
VAL ERI-1 PN1 ROP CACIB
Ausgez. Hündin mit gewirnschtem masse, substanz und excellenter selbstsicherheit, in konstruktion,
bewegung u. verhalten ausgezeichnet, hervorragendes haar.
1.-2.7.2006 YLIVIESKA KR, Javier Sanches, Espanja
KÄY ERI-1 PN3
Excellent bitch, nice long head, good neck and shoulders, excellent front and fit, exc, ribgage, deep chest,
good forechest, exc. curly coat, angulation and movement.
16.-17.9.2006 OULUN ympäristö, Pentti Åman
NOME-B ALO-0
2.Ohjattavuus: koira etenee riistalle. 4.Reagointi laukaukseen: rauhallinen. 5.Riistan käsittely: kieltäytyy
ohjauksen yhteydessä riistasta. 8.Yleisvaikutelma: koe alkaa ohjauksella, jonka yhteydessä koira kieltäytyy
riistasta ja tuomari keskeyttää kokeen.
30.9.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME-B ALO-0
1.Haku: käy hakualueella riistalla, ei nouda spontaanisti. 2.Ohjattavuus: melko heikosti ohjattavissa, selvittää
tehtävän paljolti omatoimisesti. 3.Paikallistamiskyky: näkee heitot, noutaa ykkösmarkkeerauksen itsenäisesti,
saadaan kakkosessa viimeksi heitetylle, jonka noudon jättää kesken, unohtaa ensiksi heitetyn. 4.Reagointi
laukaukseen: rauhallinen. 5.Riistan käsittely: jättää markkeerausruudun noudon kesken palautuksessa, ei ota
spontaanisti hakualueen riistoja. 6.Vesityöskentely: työskentelee vedessä. 8.Yleisvaikutelma: vaisun kuvan
itsestään antanut koira, liian heikko ohjattavuus ja haluttomus hakutyöskentelyssä sulkee koiran pois
palkinnoilta.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
KÄY ERI-2
Fin tik med idealiska proportioner, prima hals och skuldra, mycket bra kropp och rygg, fin päls, borde ha
mera vinklar bak och bättre utvecklad underkäke, men utm. huvud i övrigt, fina rörelser, står med fin resning.

n JUHELLUS KINDRED SPIRIT
FIN32706/04 s. 21.4.2004 i. Lizallwood Wayward Lad e. FIN MVA Caballus Que Sera kasv. Päivi ErkkoKoskinen, Kempele
14.10.2006 NOKIA, Pekka Orava ja Pasi Halme
LUONNETESTI 156 pistettä
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: vilkas +3 (+45p). 7.Kovuus: kohtuullisen kova +3 (+24p). 8.Luoksepäästävyys:
hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45p). Laukauspelottomuus: laukauskokematon+.
23.11.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
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n JUHELLUS LA CUMPARSITA
FIN24063/05 s. 1.4.2005 i. KANS&FIN&N MVA S (n)MVA PMV-02 V-03-04 SV-04 Caballus Oscar e.
FIN MVA V-04 Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
7.1.2006 KAJAANI KV, Arja Koskelo
JUN EH-1
Eritt. hyväntyypp. 9 kk narttu, jolla hyvin kaunis pää, erinom. mittasuht. Riittävä luusto ja ikäisekseen hyvin
kehittynyt rintakehä, turkki ei vielä riittävä, kauniit liikkeet, miellyttävä luonne.
4.3.2006 ROVANIEMI ryhmä, Paula Rekiranta
JUN EH-1
Eritt. hyväntyyppinen, hieman matalaraaj. vaikutelman antava nuori narttu, narttumainen hyvä ilm. pää,
hyvät korvat, hyvä kaula ja eturinta samoin rintakehä. Raajaluusto voisi olla aavistuksen voimakkaampi,
hyvät takakulm. ja matala kinner, karva voisi kasvaa tiiviimmin.
25.3.2006 MIKKELI ryhmä, Marjo Jaakkola
JUN ERI-1 PN2 SERT
Linjakas, selvästi feminiininen, miellyttävä pää & ilme, kaunis kaula & ylälinja, riittävä luusto & samoin
runko, reisi voisi olla leveämpi ja kinnerkulma voimakkaampi, liikkuu hyvällä askeleella, miellyttävä luonne.
13.-14.5.2006 OULU KR, Leif Herman Wilberg, Norja
JUN H
Koko: fin. Mkt bra typ, gott kösprägel, gott huvud och uttr. kunna ha ädlare hals, bättre tillbagslagade
skuldra, gott kropp, bra vinklar, ganska rak i mellanhanden och platta tassar, bra päls, låter sig motvillig
hanteras.
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
JUN EH-3
Ett år gammal svart tik, meget bra typ o storlek, behöver ngt mer självförtroende och visar inte sig till sin
fördel, meget bra huvud o hals, bra kropp för åldern, bra överlinje, önskar kraftigare bakställ, idag inte i bästa
pälskondition.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
POIS
12.8.2006 HAAPAJÄRVI ryhmä, Leila Kärkäs
JUN ERI-1 PN2 SERT
Erinom. kaunislinjainen ja kauniisti liikkuva narttu, kaunisilmeinen hyvä pää, erinom. runko & eturinta,
liikkeessä vielä löysyyttä kyynärpäissä & hiemankapea taka-askel, hyvä rakenne, karva & miellyttävä luonne.
5.10.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
NUO EH-1
Correct size & conditions, correct proportions, back could be stronger, good chest, need better angulations in
front, enough behind, pastern could be stronger, in movement little bit free in elbows, a little bit shy, need
more ringtraining.

n JUHELLUS LACY FLAME
FIN24064/05A s. 1.4.2005 i. KANS&FIN&N MVA S (n)MVA PMV-02 V-03-04 SV-04 Caballus Oscar e.
FIN MVA V-04 Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
JUN H
Jalo kevytrakenteinen juniori, joka tässä vaiheessa seisoo ja liikkuu takakorkeana, kaunislinjainen
narttumaim. pää, kaunis kaula, kevyt luusto, pyöreä lantio, oikea alakulmahammas tapaturman seurauksena
väärin asettunut (eläinlääk. tod.), kevyt joustava askel.
15.-17.4.2006 LAPPEENRANTA KV, Tarja Hovila
POIS
13.-14.5.2006 OULU KR, Leif Herman Wilberg, Norja
JUN H
Mkt bra typ, men ännu ganska litet utväcklad, gott huvud, ganska bra hals, överlinjen skulle vara stammare,
kort, fallande kors, tillr. vinklad, god benståmme + tassar, god päls, rör sig med ganska korta steg.
4.6.2006 HAUKIPUDAS ryhmä, Marianne Holm-Hansen
JUN ERI-1 PN2 VASERT
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14 months, very feminine with beautiful outline and excellent coat, sweet expression, too fine in head, very
balanced front & back with correct topline and rib, would prefer more bone, moves well.
24.-25.6.2006 ROVANIEMI KV, Jochen Eberhardt, Saksa
JUN H
Gutartige, typsche Hündin mit sehr gutem Hals u. Rumpf. rictigewinkelungen, sehr schöne Haarstrukture
aber Kiefersituation so unnormal dass dieses als morphologischer Fehler betsachtet soll.
1.-2.7.2006 YLIVIESKA KR, Javier Sanches, Espanja
JUN ERI-1 PN2 SERT
14 months, good bitch, very small curlish on the coat, nice head and balanced on the body, moves very well
but losing little bit topline.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
JUN ERI-1
Elegant bitch with lovely head and expression, elegant neck into very good forequarters, very good ribbing,
short loin, hindquarters a little straight but well musculated, moved a little close behind, sidegait typical, exc.
coat except for slight bald area.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Ron Ellinor, Iso-Britannia
NUO 1/4
Black bitch with a nice head, good neck, well placed shoulders, good front and forechest, nice depth of chest,
nice rear angulation, good coat and moved well.
3.11.2006 lonkkanivellausunto A/A
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
NUO ERI-1 PN1 ROP SERT CACIB
Erinomainen tyyppi ja koko, tyylikäs, kaunis pää, alaleuka saisi olla voimakkaampi, hyvin kulmautunut
edestä ja takaa, hyvä ylälinja ja alalinja, hieman köyry lanne seisoessa ja liikkeessä, ahtaat takaliikkeet, tiivis
pienikiharainen turkki.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
NUO ERI-1 PN2 SERT CACIB
Mycket typiskt tik med fina proportioner, fin hals och skuldra, bra ben och tassar, utm kropp och rygg, bra
päls, lite rak bak, rör sig väl, feminint huvud, borde ha lite bättre utvecklad i underkäke.

u JUHELLUS LET IT BE
FIN24060/05A s. 1.4.2005 i. i. KANS&FIN&N MVA S (n)MVA PMV-02 V-03-04 SV-04 Caballus Oscar e.
FIN MVA V-04 Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
JUN EH-4
Normaalit kivekset. Hieman pitkälinjainen ja vielä pehmeäselkäinen, päässä oikeat mittasuhteet, otsa vielä
korostunut, raajoissa hyvät kulmaukset ja riittävä luusto, hyvät takaliikkeet, kyynärpäiden tulee tiivistyä.
9.4.2006 OITTI ryhmä, Rune Fagerström
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Nuori erinom. uros, maskul. pää. joka saisi olla aavist. pidempi malliltaan, kauniit
tummat silmät, hyvät korvat, hyvä kaula, tasap. kulm. edessä ja takana, hyvin kehit. rintakehä, oikea alalinja,
kokoon sopiva luusto, hyvä karvanlaatu, normaalit liikkeet mutta onnahtelee välillä, miellyttävä luonne,
hyvin esitetty.
22.4.2006 LAHTI KV, Hans Lehtinen
JUN ERI-2
Normaalit kivekset. Hyvä koko, hyvärunkoinen uros, hyvä päätyyppi, erinomainen rinta ja rungon syvyys,
hyvät raajat, saisi seistä tukevammin takaa, oikea karvanlaatu, liikkuu ok.
6.5.2006 ALAJÄRVI Kurejoki ryhmä, Leila Kärkäs
JUN ERI-1 PU1 ROP SERT RYP-3
Normaalit kivekset. Erinomainen kaunislinjainen kokonaisuus, erittäin kaunis pää, silmät voisivat olla
tummemmat, erinomainen rakenne ja runko, kauniit vaivattomat liikkeet, erinomainen karva, miellyttävä
luonne ja esiintyminen, hieno kokonaisuus.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
NUO EH-2
Normaalit kivekset. Elegant young dog with a very good coat, pleasing head and expression, good coat.
Pleasing head and expression, good bone and wellshaped overall, needs more spring of rib and more
substance to complete the picture, moved quite soundly.
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29.7.2006 SEINÄJOKI ryhmä, Esko Nummijärvi
NUO ERI-1 PU2 VASERT
Normaalit kivekset. Erinomainen, upearyhtinen, hyvin näyttävä, hyvin kaunis pää, hyvä runko, ylälinja,
riittävä rintakehä, hyvät raajat, riittävän pieni tiukka, eriomaiset raajat, hyvät kulmaukset, esiintyy, liikkuu,
esitettän hyvin, koira on ikäisekseen hyvin kehittynyt, voisi kokonaisuutena olla täyteläisempi.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Ron Ellinor, Iso-Britannia
NUO 1/2 SA
Nice young dog, good head and eye, good length of neck and well placed shoulders, nice front and forechest,
good width of thigh, excellent coat, moved with drive.
30.9.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi, Ari Huttunen
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen noutaja. Hyv. 2.Uimahalu: menee oma-aloitteisesti veteen ja ui
mielellään. Hyv. 3.Hakuinto: liikuskelee alueella, löytäen lähes kaikki riistat. Hyv. 4.Noutohalu: koira ei ala
noutaa variksia, vaikka tuo lokit. Hyl. 5.Nouto-ote: pehmeät otteet. Hyv. 6.Palauttaminen: tuo lokit, mutta
varisten noudot jäävät kesken. Hyl. 7.Reagointi laukaukseen: aristelee hieman, mutta lähtee. Hyv.
8.Itseluottamus ja aloitekyky: riittäisi tehtävien suorittamiseen. 9.Yhteistyö: voisi tulla kutsuttaessa
nopeammin luokse. 10.Yleisvaikutelma: tarmokkaan tuntuinen nuorehko uros, joka suoriutuu vesityöstä,
valitettavasti koira ei tänään innostu tarpeeksi variksista. Tuomari keskeyttää kokeen. Hyl.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
NUO ERI-1
Normaalit kivekset. Good head, ears, earset, good reach of neck, very good lay of shoulder & forechest, good
in body, good angulation allaround, good coat, excellent feet, tailcarriage a little high, a little unsteady on the
move.
3.11.2006 lonkkanivellausunto A/A
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
POIS

n JUHELLUS LIKE A MELODY
FIN24065705B s. 1.4.2005 i. KANS&FIN&N MVA S (n)MVA PMV-02 V-03-04 SV-04 Caballus Oscar e.
FIN MVA V-04 Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
JUN EH-3
Eritt. hyvä tyyppi, mutta vielä avoin pentumainen ja löysä kaunislinjainen narttum. pää, jyrkkä lantio, jalo
kaula, hyvät kulmaukset, joustava pitkä askel.
9.6.2006 lonkkanivellausunto A/B
1.-2.7.2006 PORI KR, Paavo Mattila
JUN ERI-1 PN1 SERT VSP
Kaunis nuori narttu, hyvät mittasuhteet, kuono voisi olla aavistuksen vahvempi, eritt. hyvä kaula, sopusuht.
runko, hyvin kulm. raajat, hyvä karva, hyvät sivuliikkeet, miellyttävä luonne.
9.7.2006 KARJAA KR, Kari Salminen
JUN EH-1
Erinomainen nuori narttu, jonka käytös on hieman vaisu, erinomainen vahva pää, hyvät raajat, lupaava runko,
erinomainen karva.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
NUO EH
Well boned bitch with good substance, well shaped head, medium coloured eye, upright front, good ribbing,
topline rises to the rear and she moves cowhocked, coat quite good, difficult to assess movement today.
29.-30.7.2006 KOTKA KR, Ronald Besoff, Australia
JUN EH-1
A typical example of the breed, good head and expression, exc. coat and texture, tight curls, a little straight
shoulder and moderately angulated behind, movement coming and going adequate, shows moderate reach
and drive, topline not firm on the move, tailset a little low and carriage low.
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Ron Ellinor, Iso-Britannia
NUO 1/2 KP
Good head, dark eye, good expression, nice lenght of neck, well placed shoulders, good front + forechest,
good depth of chest, nice topline + tailset, good rear quarters, nice coat + moved well.
27.8.2006 HÄMEENLINNA KV, Lena Hägglund, Ruotsi
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NUO EH-2
Elegant bitch that needs more confidence in the ring to be at her best, lovely head, kind expression, good
topline when standing, little loose when she is on the move, I'd prefer better layed shoulder, very good depth
of chest despite of her young age, well angulated at rear, covers enough ground, unsteady front movements,
very good coat, well presented, needs more ring-training.

n JUHELLUS LILI MARLENE
FIN24066/05A s. 1.4.2005 i. KANS&FIN&N MVA S (n)MVA PMV-02 V-03-04 SV-04 Caballus Oscar e.
FIN MVA V-04 Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
JUN H
Vielä kovin pentumainen ja takakoreka seistessä ja liikkeessä, päässä oikeat mittasuht. ja yhdensuuntaiset
linjat, pysty olkavarsi, selän tulee jäntevöityä.
17.-18.6.2006 TUURI KR, Rune Fagerström
JUN ERI-2 PN3 VASERT
Keskikokoinen, erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet, pää saisi olla aavistuksen
pidempi malliltaan, kauniit tummat silmät, hyvät pienet korvat, hyvä kaula, riittävä eturinta, oikeanmallinen
rintakehä, pysty olkavarsi, riittävät takakulmaukset, oikea luuston vahvuus, kauniit tiiviit käpälät, riittävä
karvapeite, saisi liikkua pidemmällä askeleella, varsinkin edestä, miellyttävä luonne.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
NUO EH
Pleasing head and expression, good neck into wellplaced front, good ribbing and loin, hindquarter a little
straight and she moved close behind, difficult to assess her going around as she was unsettled, very good
coat.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
NUO ERI-3
Nice feminine bitch, nice expression, little bit nervous, good reach of neck, good shoulders, good lenght of
body, adequate rear angulation, good tailset, exc. feet, moved well, a little out of coat at the moment.
3.11.2006 lonkkanivellausunto A/A
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
NUO EH-2
Kallosta vahva pää, kuono-osa saisi olla voimakkaampi, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja luusto
vahvempi, hyvä ylä- ja alalinja, erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvin.
6.12.2006 TAMPERE ryhmä, Tarja Hovila
NUO EH-1
Eritt. hyväntyyppinen, feminiininen narttu, jolla on hyvät mittasuhteet, hyvänmallinen femin. pää, jossa
kuono-osa voisi olla vahvempi, kaunis kaula, ikäisekseen hyvä runko, hieman lyhyt, pysty olkavarsi, hyvät
takakulmaukset, riittävä luusto, hieman jyrkkä lantio, taka-askel voisi olla voimakkaampi, erinom. turkki,
miellyttävä luonne.

u JUHELLUS LIMBO ROCK
FIN24061/05B s. 1.4.2005 i. KANS&FIN&N MVA S (n)MVA PMV-02 V-03-04 SV-04 Caballus Oscar e.
FIN MVA V-04 Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
7.1.2006 KAJAANI KV, Arja Koskelo
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Eritt. hyvä tyyppi, kaunispäinen, hyvin linjakas 9 kk uros, jolla ihastuttava pää, joskin
alaleuka saisi olla voimakkaampi, erinom. kaula, oikeat mittasuht, takakulm saisivat olla selvemmät, rungon
tulee vielä levitä, erinom. karva ja ryhdikäs, terve liikunta, hyvin lupaava.
29.4.2006 KAJAANI ryhmä, Hannele Jokisilta
JUN EH-2
Normaalit kivekset. Erinomainen tyyppi, hyvä pää, riittävä kaula, toivoisin selvemmät etukulmaukset,
keskivahva luusto, vielä kovin litteä runko ja kovin nouseva vatsalinja, tyypilliset takakulmaukset, erinom
kihara karva, hyvä luonne, vielä pentumaiset liikkeet.
13.-14.5.2006 OULU KR, Leif Herman Wilberg, Norja
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Koko: god. Mkt god typ, fina proportioner men ännu ganska lös i fram och överlinje, mkt
bra huvud, god kors och vinklar, tillr. bröstkorg för åldern, utm päls, rös sig bra.
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18.5.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia. Muut sarveiskalvomuutokset.
26.5.2006 lonkkanivellausunto B/A
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
JUN ERI-2
Normaalit kivekset. Elegant dog with pleasing proportions, very good head and expression, good neck into
well set front, very good boning and feet, well reached back, hindquarter is sound but needs more turn of
stifle to give a better appearance from the side, exc. coat, moved a little sluggishly today.
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Good size & proportions, enough condition, correct head, strong enough in back and
loin. Good chest, a little bit sloapy croup, medium angulated, could be stronger in pasterns, a little bit free
elbows at the movement, movement need to stabilize(?), lovely temperament.

n JUHELLUS LITTLE MERMAID
FIN24067/05A s. 1.4.2005 i. KANS&FIN&N MVA S (n)MVA PMV-02 V-03-04 SV-04 Caballus Oscar e.
FIN MVA V-04 Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
JUN EH-2
Rungossa nartulle sopivat mittasuhteet, kaunislinjainen feminiininen pää, jalo kaula, selkä vielä pehmeä,
hyvät kulmaukset, joustava askel.
13.5.2006 PARAINEN ryhmä, Tarja Hovila
JUN EH-2
Erittäin hyvä tyyppi ja hyvät mittasuhteet, feminiininen, hyvänmallinen pää, hieman pyöreät silmät
häiritsevät ilmettä, kaunis kaula, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, sopiva luusto, olkavarsi voisi olla
pidempi ja viistompi, riittävästi kulmautunut takaa, hieman pehmeälaatuinen turkki, hieman pitkä lanneosa,
liikkuu hyvällä askelpituudella, miellyttävä luonne.
27.5.2006 SAUVO ryhmä, Lilian Hanniste, Viro
JUN EH-2
Hyvä tyyppi ja koko, hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, vähän pehmeä selkä, eturinta ja rintakehä saisi
olla vahvempi, takakulmaukset vähän suorat, oikea turkki, vielä on pentumainen.
3.6.2006 TOIJALA, Hannele Jokisilta
JUN EH-1
Sopivan kokoinen, erittäin narttumainen kokonaisuus, hyvä pään sivuprofiili mutta erityisesti kuono-osan
tulee vielä täyttyä iän myötä, toivoisin voimakkaammat etukulmaukset, keskivahva luusto, normaali runko
ikäisekseen, voimakkaat takakulmaukset, hyvä karva, erinomaine luonne, liikkuu leveästi edestä muuten
hyvin.
9.6.2006 lonkkanivellausunto A/A
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
JUN EH-1
14 månader svart tik, ger ngt långt intyck och behöver mer tid för att utveclas, feminit välformat huvud,
meget bra hals och bröstdjup, ngt lång i längden, önsker lite kraftigare bakställ att ngt mer bakbensvinkling,
bra överlinje, bär svansen en aning högt, bra pälskvalitet, kunde haft lite längre steg idag.
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
JUN ERI-1 PN3 SERT
Elegant bitch with pleasing outline, lovely head and expression, very good neck into wellplaced front, well
ribbed back, with exc. hindquarters and tailset, moved very well, exhibiting strenght.
29.7.2006 SEINÄJOKI ryhmä, Esko Nummijärvi
JUN EH-1
Erittäin hyvä, vähän pitkänomainen matalajalkainen narttu, jossa voisi olla näyttävyyttä enemmän, kaunis
pää, hyvä rakenne, hyvät raajat, koira saisi olla enemmän etukorkea ja vähän pidemmät raajat.
9.-10.9.2006 PORVOO KR, Per Iversen, Norja
POIS
23.-24.9.2006 ECKERÖ KV, Bertel Lundgren, Ruotsi
AVO EH-1
Mkt fem. tik. fem. huvud, tillräk. kraftik nosparti, bra hals o skuldra, kort överarm, goda vink., tillräk. bröst
korg som behöver utv. i sin nedre del, bra rygg o kors, bra lår bred, rör sig med lite kort steg, tillräk. benstom,
ok päls.
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22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
NUO ERI-2
Correct size bitch of nice type, exc. head, good reach of neck into good shoulders, good forechest, good
spring of rib, correct length of loin, good rear angulation, good second thigh, correct tailset & carriage, good
coat, moved well.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
NUO ERI-3
Snygg ung tik med prima fram och bakställ, mycket goda rörelser, typiskt huvud, bra kropp och päls, kunde
ha lite bättre tassar och står lite underställt bak, men som helhet mycket snygg tik.

n JUHELLUS LITTLE SISTER
FIN24068/05 s. 1.4.2005 i. KANS&FIN&N MVA S (n)MVA PMV-02 V-03-04 SV-04 Caballus Oscar e.
FIN MVA V-04 Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
11.3.2006 KERIMÄKI ryhmä, Kirsi Nieminen
JUN ERI-1 PN1 ROP SERT
Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu, hyvä pää ja ilme, erittäin hyvä kaula ja rungon
syvyys, selässä hieman pehmeyttä, hyvä runko, hyvät kulmaukset, erinomaiset käpälät, tasapainoiset
liikkkeet, hyvä karvapeite, esitetään hyvin.
8.-9.7.2006 SAVONLINNA KR, Raija Tammelin
JUN ERI-1 PN1 ROP SERT
Vankka, feminiininen juniori, hyvät mittasuhteet, oikealinjainen pää, hyvä pään (?)ii(?). kevyt kyömy, oikea
ylälinja, joskin selässä pehmeyttä ja hieman ylipainoa, oikeanmuotoinen tilava rintakehä, sopiva luusto ja
hyvät takakulmaukset, vetävät tehokkaat liikkeet. Astuu hieman ristiin takaa ja löysyyttä etuliikkeissä, oikein
hyvä tiivis kiharainen karvapeite, miellyttävä luonne, koira olisi tyylikkäämpi heiman hoikempana ja
jäntevämpänä.

u JUHELLUS LUCKY LIPS
FIN24062/05 s. 1.4.2005 i. KANS&FIN&N MVA S (n)MVA PMV-02 V-03-04 SV-04 Caballus Oscar e.
FIN MVA V-04 Caballus Que Sera kasv. Päivi Erkko-Koskinen, Kempele
18.2.2006 TUUSJÄRVI ryhmä, Leila Kärkäs
JUN ERI-1 PU2 VASERT
Normaalit kivekset. Erittäin kaunis, tasapainoinen, hyvin kehittynyt nuori uros, hyvä pää ja ilme, niukka
purenta, hyvä rakenne ja runko, kaunislinjainen, liikkuu hyvällä askeleella, hyvä karva ja erinomainen
luonne.
25.3.2006 MIKKELI ryhmä, Marjo Jaakkola
JUN EH-2
Normaalit kivekset. Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää & ilme, hyvä kaula & ylälinja, riittävä eturinta,
hyvä luusto & käpälät, riittävästi kulmautunweet raajat, hyvä rungon syvyys ikäisekseen, turkki ok. Purenta
saisi olla tasaisempi, erinom. luonne.
4.6.2006 HAUKIPUDAS ryhmä, Marianne Holm-Hansen
JUN EH
Normaalit kivekset. 14 months, a really well-made curly, exc. size, proportions and topline, best of heads,
good neck and shoulders, good rib, correct substance for age, strong quarters and moves well. Why, oh why
could the bite not be correct? Excellent coat.
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
JUN H
Normaalit kivekset. Utmätmärkt storlek, mkt typisk curly, men önsker mer vinklar både fram och bak,
maskulint välformat huvud med bra uttryck, önskar en längre hals och mer tillbaklagd skuldra, bra bröstdjup,
bra överlinje faller över korset och önsker starkare bakställ, bra ben och tassar, bra pälskvalitet, ganska bra
rörelser från sidan, tyvärr hans bett verkar inte korrekt, öppet bett.

KRINGLAS

55

u KRINGLAS BARLACH
FIN18768/04C K0 s. 6.12.2003 i. KANS&FIN MVA V-01 SV-01 Heathermead Huxley e. Fanto-Heimen's
Bel Air L'esperance
13.-14.5.2006 OULU KR, Leif Herman Wilberg, Norja
AVO H
Normaalit kivekset. God typ, stor, medelkraftful, bra huvud, skulle ha mer kraftig skall, god hals + överlinje,
smalt, kort, fallande kors, norm vinklad, god kropp, smala lår, bra pälsstruktur men ej i bäst kondit., rör sig
bra, kort bak.
27.5.2006 ROVANIEMI ryhmä, Hannele Jokisilta
AVO EH-1
Normaalit kivekset. Erinomainen maskuliininen kokonaisuus, hyvä pää ja ilme, riittävät etukulmaukset,
toivoisin voimakkaamman eturinnan, riittävä luusto, hyvä runko, normaalit takakulmaukset, häntä osittain
karvaton ja muutenkin karva ei näyttelykunnossa tänään, erinomainen luonne, liikkuu riittävän voimakkaalla
askeleella.
24.-25.6.2006 ROVANIEMI KV, Jochen Eberhardt, Saksa
POIS
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO H
Normaalit kivekset. Outstanding dog with good depth of chest, good lenght of head but too much stop,
upright front, straight hindquarters, has no coat today, did not move sufficient lenght of stride.
29.-30.7.2006 KOTKA KR, Ronald Besoff, Australia
AVO EH-1
Normaalit kivekset. Strongly made dog of good type, moderate angulation, coat texture good, but shiding
coat, shoulder a little straight, rear angulation sound, moves a little close behind and toes in in front, shows
moderate reach and drive, tail carried a little low and topline rolls over rear.
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
JUN EH-2
Normaalit kivekset. Strong male, good size & proportions, correct, strong head, strong enough in back, good
chest, medium angulated, in movement very short steps, a little free in elbows, movement need more balance,
good quality of coat, nice temperament.

KULTEEN
n KULTEEN ANDROMEDA
FIN11101/06 s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila
1.-2.7.2006 YLIVIESKA KR, Javier Sanches, Espanja
PEN 1 ROP-PEN
7 months, nice female, good size type and proportions, still soft on the topline and front, nice typical coat,
very good side movement.
30.9.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi, Ari Huttunen
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen noutaja. Hyv. 2.Uimahalu: menee uimaan ja ui pari pientä
lenkkiä. Hyl. 4.Noutohalu: lokit jäävät noutamatta vedessä ja maalla. Hyl. 9.Yhteistyö: yhteistyössä.
10.Yleisvaikutelma: tänään hieman epävarman tuntuinen narttu, jonka koe keskeytyy alkuunsa kun ei innostu
lokin noudosta. Hyl.
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
JUN H
Young female, could be stronger, condition could be better, a little bit light head, back and loin could be
stronger, enough chest, too straight in front, a little bit low tail, too sloapy croup, feet could be stronger,
movement need more balance.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
JUN EH-2
A little too fine overall, showing signs of patches in rear legs (inside), nice head, nice eye colour, good reach
of neck, good shoulder, good lenght of body, little out of coat, could be better of for bone, moved ok.
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u KULTEEN ASTEROIDI
FIN11106/06 s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila
30.9.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi, Ari Huttunen
NOU-1
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen noutaja. Hyv. 2.Uimahalu: menee empimättä veteen ja ui
mielellään. Hyv. 3.Hakuinto: tekee hyvää ja laajaa hakua. Hyv. 4.Noutohalu: oma-aloitteiset ylösotot, vaikka
pientä empimistä variksilla. Hyv. 5.Nouto-ote: pehmeät otteet, mutta pallottelee variksia ohjaajan
lähettyvillä. Hyv. 6.Palauttaminen: tuo melko nopeasti ohjaajalle, vaikka vähän kiertäen Hyv. 7.Reagointi
laukaukseen: rauhallinen ja kiinnostunut. Hyv. 8.Itseluottamus ja aloitekyky: selvittää jäljen itsenäisesti. Hyv.
9.Yhteistyö: yhteistyössä. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: innokkaan tuntuinen nuori uros, joka pienistä
vaikeuksista huolimatta selviää kokeen tehtävistä, osoittaa hyviä taipumuksia.Hyv.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
JUN ERI-4
Normaalit kivekset. Nice dog for 11 months, good head & eye, nice reach of neck, good shoulder, needs to
mature, good rear angulation, exc. coat, good bone, needs to settle on the move.

u KULTEEN GALAKSI
FIN11105/06 s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
JUN ERI-3
Normaalit kivekset. Excellent young dog for 11 months, good size & type, nice head & eye colour, good
earset, good neck, exc. shoulder & forechest, good body, exc hindquarters & angulations, needs to settle on
the move, but moved well when he did.

u KULTEEN JAILHOUSE ROCK
FIN35828/03B s. 29.5.2003 i. FIN MVA Curlicue's Rock Me e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola &
Reija Keränen, Tyrnävä
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
AVO EVA
Strong male, good size & proportions, good conditions, nice strong head, dog can't get exc. because it's
limping, strong neck, back, exc. chest, forechest, well angulated, can't evaluate because it is limping.
17.10.2006 silmätarkastuslausunto J1511 HC, posterior polaarinen kaihi selvä kolmiom.
17.10.2006 silmätarkastuslausunto J171 PRA, perifeerinen oireeton
17.10.2006 silmätarkastuslausunto J173 RD terve
27.10.2006 lonkkanivellausunto B/B

n KULTEEN KAMOMILLA
FIN33066/04A K0 s. 19.5.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri
Paavola, Tyrnävä
9.-11.6.2006 OIJÄRVI, Pentti Åman
NOME-B ALO-3
1.Haku: suorittaa itsenäistä ja kauttaaltaan mallikasta hakutyötä. 2.Ohjattavuus: vedessä hieman epäonnistuu,
maalla suorittaa tehtävän moitteetta. 3.Paikallistamiskyky: havaitsee molemmat heitot, löytää toisen, toisen
unohtaa. 4.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. 5.Riistan käsittely: kauttaaltaan moitteeton.
6.Vesityöskentely: ui kokemattomalla tavalla. 8.Yleisvaikutelma: koira, joka tänään esittää parasta
osaamistaan maaohjauksessa, haussa ja riistan käsittelyssä, putteet sekä vesiohjauksessa että
markkeerauksessa pudottavat voimakkaasti palkintosijaa.
30.9.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME-B ALO-3
1.Haku: kattaa alueen hyvin, hyvä into ja sujuva vauhti, hyvä vainun käyttö, löytää tarpeellisen määrän
riistaa. 2.Ohjattavuus: lähetetään kahdesti, ei onnistu, ohjaaja luovuttaa. 3.Paikallistamiskyky: saa havainnon
yhdestä heitosta, tarvitsee sen noutoon ohjaajan apua, noutaa muut itsenäisesti. 4.Reagointi laukaukseen:
rauhallinen. 5.Riistan käsittely: spontaanit ylösotot, palauttaa ja luovuttaa hyvin, pyrkii riistojen perään, siisti
suu. 6.Vesityöskentely: työskentelee vedessä. 8.Yleisvaikutelma: melko tasapainoinen, riistaintoinen koira,
tekee laajaa hakua, palkintosijaan vaikuttaa liian heikko ohjattavuus.
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u KULTEEN KERIKERI
FIN28091/01 s. 15.05.01 i. GB CH KANS & FIN & S MVA PMV-99-01 Caballus Grand Slam e.
Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola & Reija Mustonen, Tyrnävä
30.9.2006 MAANINKA. Lea Kilpeläinen ja Jorma Kerkkä
LUONNETESTI 206 pistettä
1.Toimintakyky: Kohtuullinen +1 (15p). 2.Terävyys: Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua +3
(+3p). 3.Puolustushalu: Haluton -1 (-1p). 4.Taisteluhalu: Kohtuullinen +2 (+20p). 5.Hermorakenne:
Suhteellisen rauhallinen +2 (+70p). 6.Temperamentti: Kohtuullisen vilkas +2 (+30p). 7.Kovuus: Kohtuullisen
kova +3 (+24p). 8.Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (+45p).
Laukauspelottomuus: Laukausvarma+.

u KULTEEN KIRVELI
FIN33072/04 s. 19.5.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola,
Tyrnävä
18.2.2006 TUUSJÄRVI ryhmä, Leila Kärkäs
NUO EH-2
Normaalit kivekset. Erittäin hyvän tyyppinen, hyvä pää, hieman vaaleat silmät, hyvä kaula ja runko, hieman
luisu lantio, kevyt lyysto, saisi liikkua voimakkaammalla askeleella, takaosan liike vielä hieman epävakaa,
iloinen luonne ja hyvä karva.

n KULTEEN LAVENTELI
FIN33067/04D s. 19.5.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola,
Tyrnävä
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
POIS
4.3.2006 VALKEALA ryhmä, Markku Santamäki
NUO EH-1
Mittasuht. ja linjoiltaan oikein hyvä, hyvä pää, pitkä kaula, muuten hyvät liikkeet mutta takaa tulisi liikkua
avoimemmin ja suoraviivaisemmin, hyvä turkki, käyttäytyy hyvin.
23.3.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
25.3.2006 MIKKELI ryhmä, Marjo Jaakkola
POIS
29.3.2006 lonkkanivellausunto D/B
14.5.2006 RUOKOLAHTI, Vesa Hietikko
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallisen oloinen koira, joka suhtautuu hyvin muihin koiriin sekä ihmisiin.
Hyv. 2.Uimahalu: menee määrätietoisesti veteen, ui hyvin. Hyv. 3.Hakuinto: liikkuu koko alueella. Hyv.
4.Noutohalu: lokit oma-aloitteisesti, variksista ei riittävä. Hyl. 5.Nouto-ote: pinnalliset otteet. Hyv.
6.Palauttaminen: nähdyt ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv.
9.Yhteistyö: hyvä yhteistyö. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: koira suorittaa vesitehtävän mallikkaalla tavalla,
noutohalun puute variksista hakutehtävän yhteydessä keskeyttää kokeen. Hyl.
27.-28.5.2006 MÄNSÄLÄ, Risto Heikkonen
NOU-1
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu rauhallisesti muihin ihmisiin ja koiriin. Hyv. 2.Uimahalu: hieman
varovainen veteenmeno mutta ui kuitenkin hyvin ja selvittää tehtävät. Hyv. 3.Hakuinto: rauhallisella, hyvällä
tyylillä työskentelevä koira, joka löytää riistoja suht. helposti. Hyv. 4.Noutohalu: aluksi pientä empimistä
riistoilla, loppua kohti vain paranee, kani tulee perille saakka pienellä avustuksella. Hyv. 5.Nouto-ote: hyvät
otteet linnuista ja kanista. Hyv. 6.Palauttaminen: palauttaa linnut ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7.Reagointi
laukaukseen: rauhallinen, kiinnostunut. Hyv. 9.Yhteistyö: hyvä . Hyv. 10.Yleisvaikutelma: suoriutuu
vesityöstä sekä hakutehtävästä rauhallisella, omalla tyylillään, kanin palautuksessa tarvitsi pienen avun. Hyv.
22.-23.7.2006 VESILAHTI, Andrea Standertskjöld
NOME-B ALO-0
1.Haku: koira ei pysty tänään itsenäiseen hakutyöskentelyyn. 2.Ohjattavuus: koira selvittää tehtävän
etenemällä oikeaan suuntaan. 3. Paikallistamiskyky: koira selvittää molemmat paikallistamistehtävät.
4.Riistan käsittely: empii jonkin verran fasaanin luona, mutta ottaa sen lopulta. 6. Muut ominaisuudet:
toivoisin enemmän metsästysviettiä. 7. Yleisvaikutelma: koira, jonka tehokkuus ei riitä kokeen loppuun
viemiseen, kokeen keskeytti tuomari.
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2.9.2006 PIEKSÄMÄKI, Veli-Erkki Haataja
NOME AL01.Haku: haku ei lähde käyntiin. 2.Ohjattavuus: ei ohjattavissa. 3.Paikallistamiskyky: selvittää tehtävät.
4.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen, pysyy paikallaan. 5.Riistan käsittely: nopeat ylösotot.
6.Vesityöskentely: ok. 8.Yleisvaikutelma: haun ja ohjauksen epäonnistuttua ohjaaja keskeyttää.
9.-10.9.2006 PORVOO KR, Per Iversen, Norja
KÄY H
2 år gammal tik, bra storlek men ännu ganska ofärdig och lös, bra huvud och hals, bra bröstdjup, skulle haft
en bedre rygglinje och bedre muskulatur, ganska öppen päls, rörelserna skulle vara betydligt bedre i dag, vill
se bedre ut i full päls och kondition.
30.9.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME-B ALO-0
1.Haku: aloittaa haun löytämällä 3 riistaa, motivaatio laskee, virittäytyy uudestaan, löytää vielä yhden
variksen. 2.Ohjattavuus: lähtee linjalle mutta ei onnistu tehtävässä, käy hakualueella. 3.Paikallistamiskyky:
näkee heitot, hakee 1. tehtävässä lokin suoraviivaisesti, 2. unohtaa ensiksi heitetyn. 4.Reagointi laukaukseen:
tarkkaavainen. 5.Riistan käsittely: spontaanit ylösotot, palauttaa hyvin, nopeita luovutuksia, pehmeä suu.
6.Vesityöskentely: työskentelee vedessä. 8.Yleisvaikutelma: hieman rauhaton koira, jonka pitäsi keskittyä
paremmin tehtäviin, liian heikko ohjattavuus ja paikallistamistehtävän epäonnistuminen sulkee koiran pois
palkinnoilta.
29.10.2006 VALKEALA, Raimo Huhtiniemi
NOWT ALO-0 35p.

u KULTEEN METEORIITTI
FIN11102/06 s. 22.11.2005 i. Caballus Vagabond e. Kulteen Moeraki kasv. Anne & Petri Paavola, Rantsila
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
JUN ERI-2
Normaalit kivekset. Good head, good eye, good earset, nice reach of neck, good forechest 6 shoulder, good
strong body, moderate angulation at rear, exc. coat, exc. bone, exc. feet, little close behind on the move,
handler needs to practice.

n KULTEEN MOERAKI
FIN-28087/01A s. 15.05.01 i. GB CH FIN MVA PMV-99 Caballus Grand Slam e. Curlygleann Fair Maid
kasv. Petri Paavola & Reija Mustonen, Tyrnävä
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
KÄY EVA
Good size & condition, correct head, eyes could be darker, back could be stronger, exc. chest, medium
angulated in front, well behind, could be stronger in pasterns and feet, exc. quality of coat, unfortunately she
is limping today.
25.11.2006 KEMI ryhmä, Markku Santamäki
KÄY EH-1
Sopivan kokoinen, rungon mittasuhteet oikein rakentunut, hyvä täyteläinen pää, erinomainen kaula, oikeaasentoiset lavat, hieman painunut selkä, riittävä luusto, tasapainoisesti kulmautuneet raajat, voisi liikkua
vapaammin ja paremmin, etenkin takaa, käyttäytyy hyvin.

FIN MVA BH HK2

n KULTEEN OKARITO
FIN28088/01A K0 s. 15.05.01 i. GB CH FIN MVA PMV-99 Caballus Grand Slam e. Curlygleann Fair Maid
kasv. Petri Paavola & Reija Mustonen, Tyrnävä
6.1.2006 LIETO, Juha Kurtti
TOKO VOI-3, 217,5p, 4.
Suoritus: 1.Paikalla makaaminen/40p., 2.Seuraaminen taluttimetta/25,5p., 3.Istuminen seuraamisen
yhteydessä/30p., 4.Luoksetulo/20p., 5.Lähettäminen määrätylle paikalle ja luoksetulo/0p., 6.Noutaminen
esteen yli hypäten/20p., 7.Metalliesineen noutaminen/12p., 8.Tunnistusnouto/36p., 9.Kauko-ohjaus /25p.,
10.Kokonaisvaikutus/9p.
7.1.2006 LIETO, Ilkka Sten
TOKO VOI-1, 269p, 1.
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Suoritus: 1./40p., 2./27p., 3./30p., 4./24p., 5./24p., 6./20p., 7./18p., 8./36p., 9./40p., 10./10p.
9.4.2006 OITTI ryhmä, Rune Fagerström
POIS
23.4.2006 INKOO,
TOKO EVL-3, 220p
Suoritus: 1.Istuminen ryhmässä 2 min/30p., 2.Paikalla makaaminen ryhmässä 4 min
häirittynä/20p.,3.Vapaana seuraaminen/27p., 4.Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen
yhteydessä/27p., 5.Luoksetulo, seisominen ja maahanmeno/32p., 6.Lähettäminen määrätylle paikalle,
maahanmeno ja luoksetulo/0p., 7.Ohjattu noutaminen/27p., 8.Metalliesineen noutaminen esteen yli
hypäten/30p., 9.Tunnistusnouto/27p., 10.Kauko-ohjaus/0p.
13.5.2006 MARTTILA, Ralf Björklund
TOKO EVL-0, 167p
Suoritus: 1./30p., 2./20p., 3./25,5p., 4./22,5p., 5./24p., 6./0p., 7./0p., 8./27p., 9./18p., 10./0p.
14.5.2006 NURMIJÄRVI, Maikku Mönkkönen
PAHA VOI-0
15.6.2006 KOSKI TL, Tuija Sere
TOKO EVL-0
Suoritus: 1./30p., 2./20p., 3./22,5p., 4./18p., 5./0p., 6./0p., 7./0p. Tuomari keskeytti.
1.7.2006 HÄMEENLINNA,
TOKO EVLSuoritus: 1./30p., 2./14p., 3./21p., 6./0p., 7./18p., 8./21p., 10./0p. Ohjaaja keskeytti.
2.9.2006 HKI Munkkiniemi
TOKO EVL-2, 250p
Suoritus: 1./30p., 2./20p., 3./27p., 4./30p., 5./32p., 6./24p., 7./30p., 8./27p., 9./30p., 10./0p.
9.9.2006 SIUNTIO, Rolf Björklund
TOKO EVL-0, 162,5p
Suoritus: 1./30p., 2./18p., 3./25,5p., 4./0p., 5./20p., 6./0p., 7./18p., 8./24p., 9./27p., 10./0p.
1.10.2006 INKOO, Kauko Makkonen
PAJÄ ALO-0, 100p.
22.10.2006 RAISIO, Päivi Nietosvaara
PAHA VOI-0, 62p.
6.12.2006 LOHJA, Kari Mäkinen
PAHA VOI-0, 50p.

n KULTEEN ONE NIGHT
FIN35823/03 s. 29.05.03 i. FIN MVA Curlicue's Rock Me e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri Paavola &
Reija Keränen, Tyrnävä
1.-2.7.2006 YLIVIESKA KR, Javier Sanches, Espanja
AVO ERI-1 PN4 VASERT
Good bitch with excellent substance of body and exc. ribcage, exc. head and expression, exc. earset, could
move little bit more energy.

n KULTEEN RAKUUNA
FIN33071/04C K0 s. 19.5.2004 i. FIN MVA Vilsan's Nordanvind e. Curlygleann Fair Maid kasv. Petri
Paavola, Tyrnävä
15.2.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
23.2.2006 kyynärnivellausunto 0/0
23.2.2006 lonkkanivellausunto C/B
25.5.2006 SIILINJÄRVI, Markku Bräyschy
NOU-1
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: tasapainoinen. Hyv. 2.Uimahalu: ui mielellään. Hyv. 3.Hakuinto: työskentelee
itsenäisesti ja innokkaasti alueella. Hyv. 4.Noutohalu: epäröi hieman talteenotoissa osalla riistoista. Hyv.
5.Nouto-ote: hyvät otteet. Hyv. 6.Palauttaminen: enimmäkseen ohjaajalle. Hyv. 7.Reagointi laukaukseen:
tarkkaavainen. Hyv. 8.Itseluottamus&aloitekyky: selvittää tehtävän. Hyv. 9.Yhteistyö: enimmäkseen hyvä.
Hyv. 10.Yleisvaikutelma: itsenäisesti ja kestävällä innokkuudella työskennellyt koira. Hyv.
8-9.7.2006 LEPPÄVIRTA, Markku Bräyschy
NOME-B ALO-3
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1. Haku: hyvällä kestävyydellä tehokasta hakutyötä tekevä koira. 2. Ohjattavuus: ei ole ohjattavissa tänään.
3. Paikallistamiskyky: suorittaa hyvät paikallistamistehtävät. 4. Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. 5.
Riistan käsittely: toivoisi luovutuksiin enemmän rauhallisuutta, muilta osin hyvä. 6. Vesityöskentely: hyvä. 8.
Yleisvaikutelma: hyvällä tehokkuudella kokeessa työskennellyt koira, jolla tänään ohjattavuudessa
huomattavia puutteita, mikä vaikuttaa palkintosijaan.
30.9.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi Kiharamestaruus, Ossi Kähärä
NOME-B ALO-1 ALO-MESTARI
1.Haku: kattaa alueen hyvin, hyvä into, sopiva vauhti, hakee 5/6.. 2.Ohjattavuus: helposti ohjattavissa,
selvittää tehtävän ohjattuna. 3.Paikallistamiskyky: näkee heitot, selvittää tehtävät itsenäisesti, hyvä
muistikuva. 4.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen, rauhallinen. 5.Riistan käsittely: pehmeä suu, spontaanit
ylösotot, palauttaa ja luovuttaa hyvin. 6.Vesityöskentely: työskentelee mielellään vedessä.
8.Yleisvaikutelma: tasapainoinen, ohjaajalleen töitä tekevä koira, työskentelee matalalla profiililla, selvittää
kokeen tehtävät hyvin.

LILHOLM'S
SU(U)CH EUW-06

n LILHOLM'S BATZI BELLONA
DKK04531/2004 s.10.3.2003 i. KANS&FIN&N MVA JMV-96 V-96-97-98-99-00 SV-95-97-98-00 PMV95-97 Caballus Fair Dinkum e. Moselund's Anglia kasv. Kirsten Lilholm, Tanska
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
KÄY ERI-1 PN1 VSP SERT CACIB
Utmärk typ och helhet, en tik som både har kraft och elegans, vackert huvud, utm. hals djup kropp, en aning
tung i kroppen, utm. lårbredd, korrekt päls, utm. rörelser från sidan, ngt lång bak, är mycket typisk curly,
välvisad.

u LILHOLM'S BILBO BAGGINS
FIN35571/04A s.10.3.2003 i. KANS&FIN&N MVA JMV-96 V-96-97-98-99-00 SV-95-97-98-00 PMV-9597 Caballus Fair Dinkum e. Moselund's Anglia kasv. Kirsten Lilholm, Tanska
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
NUO H
Normaalit kivekset. Mittasuhteet oikeat päässä ja rungossa, yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, selän
tulee vielä jäntevöityä, niukat kulmaukset varsinkin kintereissä, ravin tasapaino ei tahdo löytyä, ei täysin
esittäjänsä hallinnassa.
19.3.2006 TAMPERE KV, Roberto Schill, Romania
AVO EH-1
Normaalit kivekset. Correct head with good expression, well set ears, correct neck, not enough strong back,
well developed chest, correct front legs slowly turn out knees, the feets have to be little bit stronger, tailset
little bit too low, good hair quality, good general pigmentation, free movement, needs more practise on the
show.
7.5.2006 HELSINKI ryhmä, Kirsi Nieminen
AVO ERI-1 PU2 SERT
Normaalit kivekset. Erinomaista tyyppiä oleva uros, hyvä pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, oikea rinnan
syvyys, hyvä runko, polvikulma saisi olla voimakkaampi, sopiva raajaluusto, erittäin vilkas, tarvitsee
kehäharjoittelua, tasapainoiset liikkeet.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
AVO EH
A little too wider in head, not very good expression, good reach of neck, good shoulder & forechest,
reasonable hindquarters, coat a little open & loose, good feet, little small allover.

n LILHOLM'S BIZ BOSPORUS
FIN39907/04B s.10.3.2003 i. KANS&FIN&N MVA JMV-96 V-96-97-98-99-00 SV-95-97-98-00 PMV-9597 Caballus Fair Dinkum e. Moselund's Anglia kasv. Kirsten Lilholm, Tanska
20.-21.5.2006 HELSINKI KV, Jo Schepers, Alankomaat

61

AVO ERI-2 PN2 VASERT VACA
2 years, nice bitch of good type, very nice head, good ears, good eyes and expression, very nice neck, good
topline, good angulations, very good ribs, good bone, excellent coat, straight legs, shows good, but in
movement mostly pacing, movement behind could have little more drive.
22.7.2006 LAMMI ryhmä, Markku Santamäki
AVO ERI-1 PN1 ROP SERT
Mittasuhteiltaan ja linjoiltaan hyvin rakentunut, hyvä pää, vahva hyvä kaula, oikea ylälinja, erinomainen
runko, hyvät raajat, tasapainoiset liikkeet, käyttäytyy ja esitetään hyvin.
12.-13.8.2006 POHJA Antskog, Risto Heikkonen
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu ystävällisesti muihin koiriin ja ihmisiin. Hyv. 2.Uimahalu: empii
hieman veteenmenoa, mutta suorittaa tehtävän. Hyv. 3.Hakuinto: kattaa koko alueen ja löytää kaikki varikset.
Hyv. 4.Noutohalu: noutaa lokit sekä löytää varikset hakuruudusta, mutta ei suostu ottamaan niitä. Hyl.
5.Nouto-ote: pinnalliset otteet lokeista. Hyv. 6.Palauttaminen: palauttaa lokit rantaveteen. Hyv. 7.Reagointi
laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 8.Itseluottamus&aloitekyky: riittävä. Hyv. 9.Yhteistyö: yhteistyö voisi
olla parempi. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: suorittaa vesitehtävän hyväksyttävästi, koira käyttää hakualueella
hyvin vainuaan, joskaan ei ota riistoja saatika palauta niitä ohjaajalle. Hyl.
19.8.2006 LAMMI Evo, Risto Heikkonen
NOU-0
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: ystävällinen suhtautuminen ihmisiin ja muihin koiriin. Hyv. 2.Uimahalu: ui
mielellään. Hyv. 3.Hakuinto: työskentelee hakualueella innokkaasti ja löytää riistoja. Hyv. 4.Noutohalu:
koira ei suostu ottamaan löytämiään riistoja,lokit tuo vedestä. Hyl. 5.Nouto-ote: pinnalliset otteet. Hyv.
6.Palauttaminen: palauttaa ohjaajan läheisyyteen. Hyv. 7.Reagointi laukaukseen: rauhallinen. Hyv. 8
Itseluottamus&aloitekyky: itseluottamus hyvä. Hyv. 9.Yhteistyö: riittävä. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: hyvän
vesityön ja hyvää hakutyötä tekevä koira, käyttää hyvin vainuaan, mutta koira ei suostu ottamaan varista ja
ohjaaja keskeyttää kokeen. Hyl.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
AVO ERI-3
Good size bitch, little strong in head, good reach of neck, good well laid back shoulder, good forechest, good
body, little tucked up, good hind angulation, good feet, moved well when she settled, coat could be better.

OAK'S
FIN MVA

n OAK'S XANTHIPPE
FIN-12613/96C K0 s. 19.12.95 i. JVA V-91 Oak's Orestes e. FIN&EST MVA Oak's Qui Vive kasv. Leeni
Norrvik, Turku
23.11.2006 silmätarkastuslausunto J150 Muut mykiömuutokset ei perinnöll.
23.11.2006 silmätarkastuslausunto J151 Ei perinnöll. harmaakaihia oireeton
23.11.2006 silmätarkastuslausunto J162 R PHTVL/PHPV terve
23.11.2006 silmätarkastuslausunto J171 PRA, perifeerinen sairas
23.11.2006 silmätarkastuslausunto J173 RD terve

FIN MVA BH

n RACYCURLS FRAM TIL CABALLUS
FIN41191/03B s. 14.4.2003 i. GB SH CH & KANS&FIN&S MVA PMV-99-01 Caballus Grand Slam e.
Racycurls Honey Pie kasv. Helena Forsberg & Heidi Birkelund, Ruotsi
22.4.2006, Nivala
PAKK-1 BH
20.5.2006 HAAPAJÄRVI,
TOKO ALO-3, 130,5p., 3/5
Suoritus: 1.Luoksepäästävyys/10p., 2.Paikalla makaaminen/0p., 3.Seuraaminen
kytkettynä/16p.,4.Seuraaminen taluttimetta/30p., 5.Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/14p.,
6.Luoksetulo/25,5p., Seisominen seuraamisen yhteydessä/20p., 8.Estehyppy/16p., 9.Kokonaisvaikutus/8p.
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11.6.2006 PIHTIPUDAS, Salme Mujunen
TOKO ALO-2, 142,5p., 5/8
Suoritus: 1./10p., 2./16,5p., 3./18p.,4./36p., 5./0p., 6./24p., 7./18p., 8./12p., 9./8p.
1.-2.7.2006 YLIVIESKA KR, Javier Sanches, Espanja
VAL ERI-1 PN1 ROP
Top class female in type, balance and movement.
12.8.2006 HAAPAJÄRVI ryhmä, Leila Kärkäs
VAL ERI-1 PN1 ROP
Erinomainen tiivis kokonaisuus, kaunisilmeinen hyvä pää, hyvä runko ja ylälinja, hieman pysty olkavarsi ja
luisu lantio, hyvin kulmautunut takaosa, upea karva, liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
5.9.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia

SASA'S
n SASA'S MY FAIR LADY
DKK19218/2003 s. 19.10.03 i. Moselund's C-Mol e. Sasa's Rosella kasv. Ida & Bodil Jensen, Tanska
9.-11.6.2006 HELSINKI KV Euroopan Voittaja, Per Iversen, Norja
AVO ERI-1 PN2 VASERT VACA
En tik med utmärkt storlek och mkt bra proportioner, elegant huvud, meget bra hals, välkroppad, bra rygg,
kunde haft mer bakbensvinkling, meget bra ben, vacker päls, rör sig med meget bra steg från sidan,
rygglinjen kunde vara en aning stamare under rörelsen.

SOFTMAPLE
u SOFTMAPLE CIMRAMIN JORNEYMAN
FIN27280/04B s. 9.5.2005 i. AM CH Dese's Black As Coal e. Softmaple Pheasant Dream kasv. Cathy
Lewandowski, USA
7.1.2006 KAJAANI KV, Arja Koskelo
PEN 1 KP ROP-PEN
Normaalit kivekset. ihastuttava 8 kk pentu, jolla hyvin kaunis ja ilmeikäs pää, erinom. rungon mittasuhteet,
hyvä luusto ja tassut, hieman etuasentoiset lavat ja takakulm. saisivat olla voimakkaammat, erinom. liikkeet,
mutta kantaa häntäänsä melko korkealla, hyvin miellyttävä luonne.
18.2.2006 TUUSJÄRVI ryhmä, Leila Kärkäs
JUN ERI-2 PU3
Normaalit kivekset. Erinomainen kokonaisuus, hyvin kehittynyt nuori herra, vielä hieman pentumainen,
kaunisilmeinen, hyvä pää, tummat silmät, purenta ok, erinomainen eturinta, hyvä rakenne, liikkuu hyvin,
melko hyvä kihara ja miellyttävä luonne.
4.3.2006 ROVANIEMI ryhmä, Paula Rekiranta
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Eritt. hyvin liikkuva, nuori uros, jolla hyvät mittasuht, vielä hieman kapea pää, tummat
silmät, hieman kookk. korvat, hyvä kaula, erinom. raajaluusto ja käpälät, hieman korkea kinner, riitt.
kihartuva turkki, hyvä luonne.
29.4.2006 KAJAANI ryhmä, Hannele Jokisilta
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Erinom. tyyppi, päässä hyvät linjat, ystävällinen ilme, hyvä kaula, sopusuhtaisesti
kulmautunut edestä ja takaa, keskivahva luusto, voimakas, syvä runko, karva ei parhaassa kunnossa tänään,
saisi kantaa häntäänsä suoremmin liikkeesä, likkuu normaalisti, toivoisin astetta suuremmaksi.
15.5.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia.
26.5.2006 lonkkanivellausunto B/B
2.6.2006 VALKIAISJÄRVI Oulu, Tapio Sihvonen
NOU-1

63

1.Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myönteisesti ja ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv.
2.Uimahalu: hyvä uimahalu, puutteellinen uimataito. Hyv. 3.Hakuinto: hyvä hakuinto. Hyv. 4.Noutohalu:
ottaa oma-aloitteisesti riistat. Hyv. 5.Nouto-ote: hyvät pehmeät otteet. Hyv. 6.Palauttaminen: vauhdikkaasti
ohjaajan käteen. Hyv. 7.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv. 8.Itseluottamus&aloitekyky: hyvä
itseluottamus. Hyv. 9.Yhteistyö: toimii hyvässä yhteistyössä ohjaajan kanssa. Hyv. 10.Yleisvaikutelma:
erinomaisia taipumuksia esittänyt nuori uros, joka selvittää kaikki tehtävät helposti ja vaivatta. Hyv.
18.6.2006 ROVANIEMI, Harri Sivén
NOME-B ALO-0
2.Ohjattavuus: etenee alueelle hyvin itsenäisesti, ei kuitenkaan noudata ohjaajan merkkejä ja riista jää
maahan. 3.Paikallistamiskyky: 1. näkee heiton, paikallistaa alueen ja noutaa riistan, 2. näkee hyvin
molemmat heitot, lähtee ensimmäiseen noutoon rantaa pitkin juosten ja noutaa riistan, koiran itseluottamus ei
kuitenkaan riitä tänään noutamaan pidemmälle heitettyä lokkia. 4.Riistan käsittely: hyvät otteet, kauniit
palautukset. 6. Muut ominaisuudet: tarkkaavainen ja varma ammuttaessa. 7.Yleisvaikutelma: mukavasti
ohjaajansa hallinnassa oleva koira, joka on hyvä riistankäsittelijä, tänään kuitenkin epäonnistuminen
"linjallelähetystehtävässä" ja itseluottamuksen puute vesioloissa keskeyttävät kokeen, tuomari keskeytti
kokeen.
15.7.5006 KEMI, Harri Sivén
NOME-B ALO-0
2. Ohjattavuus: etenee hyvin itsenäisesti riistalle. 3. Paikallistamiskyky: 1. näkee heiton, ei lähde kuitenkaan
veteen, riista jää noutamatta, 2. ei näe toista heittoa kunnolla, noutaa kuitenkin lokin rantaviivasta mutta
veteen heitetty jää noutamatta. 4. Reagointi laukaukseen: melko rauhallinen, pysyy paikallaan. 5. Riistan
käsittely: hyvät otteet nähdyistä riistoista, kieltäytyy kuitenkin ohjausriistasta. 6. Vesityöskentely: koiran
itseluottamus ei vielä riitä itsenäiseen vesityöskentelyyn ja se on hyvin epävarma uintikyvystään. 8.
Yleisvaikutelma: nuori noutaja, joka ei vielä ole aivan kokeessa vaadittujen tehtävien tasolla ja näin ollen
vaatii vielä hieman aikaa ja harjoittelua. Tuomari keskeytti kokeen.
4.8.2006 KUOPIO KR, Kirsi Nieminen
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Erittäin hyvän tyyppinen, oikeat mittasuhteet omaava uros, hyvä pää, hieman pystyt
lavat, voimakas eturinta ja hyvä runko, hieman niukat polvikulmaukset, vahva raajaluusto, hieman kaartuva
häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella edessä vielä löysyyttä, esitetään erinomaisesti, käyttäytyy hyvin.
5.8.2006 KUOPIO KV, Bjarne Sörensen, Norja
JUN ERI-1 PU2 SERT
Normaalit kivekset. Utmärkt typ, bra storlek, maskulint huvud, välkroppad för sin ålder, utm benstomme, rör
sig mkt bra, handler har för stora skor, välvisad.
16.-17.9.2006 OULUN ympäristö, Pentti Åman
NOME-B ALO-0
1. Haku: koira ei saa hakua käyntiin vaan toistuvasti palaa ohjaajan luo tyhjänä. 2.Ohjattavuus: erinomainen
suoritus. 4.Reagointi laukaukseen: rauhallinen. 5.Riistan käsittely: voisi olla innokkaampi.
8.Yleisvaikutelma: koira suorittaa erinomaisen ohjauksen, koe jatkuu haulla ja tämän yhteydessä koiran
työskentelymotivaatio laskee niin voimakkaasti, että koe keskeytetään. Kokeen keskeytti tuomari.
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
JUN EH-2
Normaalit kivekset. Correct size & proportions & condition, correct head, strong enough back, medium
angulated, enough chest, in movement little bit free in elbows, movement need training, lovely temperament.
11.11.2006 OULU,
TOKO ALO-2, 159,5 p
Suoritus: 1.Luoksepäästävyys/10p., 2.Paikalla makaaminen/15p., 3.Seuraaminen
kytkettynä/16p.,4.Seuraaminen taluttimetta/28p., 5.Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/19p.,
6.Luoksetulo/28,5p., Seisominen seuraamisen yhteydessä/17p., 8.Estehyppy/16p., 9.Kokonaisvaikutus/10p.
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
NUO EH-1
Normaalit kivekset. Vankka urosmainen kokonaisuus, joskin saisi olla kookkaampi (63,5 cm), urosmainen
pää, toivoisin kauniimman ilmeen, hyvä selkälinja, kulmaukset, luusto ja tassut, kauniit liikkeet, mutta kantaa
häntäänsä turhan kippurassa, hyvä karva.
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SPRINGCURL
FIN & N MVA S (n)MVA

n SPRINGCURL AGNETA
FIN20164/05 s. 13.1.2002 i. S(u)UCH Cornerstone's Take a Chance on Me e. GB SH CH S(u)UCH
Springcurl Peace of Mind kasv. Lyn & Ian Hunter, Iso-Britannia
2.6.2006 VALKIAISJÄRVI Oulu, Tapio Sihvonen
NOU-1 FIN MVA
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: suhtautuu myönteisesti ja ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyv.
2.Uimahalu: riittävä uimahalu. Hyv. 3.Hakuinto: riittävä hakuinto. Hyv. 4.Noutohalu: ottaa oma-aloitteisesti
riistat. Hyv. 5.Nouto-ote: hyvät pehmeät otteet. Hyv. 6.Palauttaminen: suoraan käteen. Hyv. 7.Reagointi
laukaukseen: tarkkaavainen, rauhallinen. Hyv. 8.Itseluottamus&aloitekyky: hyvä itseluottamus. Hyv.
9.Yhteistyö: hyvä yhteistyö. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: tänään hyviä taipumuksia esittänyt narttu, joka
selvittää tehtävät vaivatta. Hyv.

JV-06

n SPRINGCURL PERSUASION
FIN25954/06B s. 29.09.05 i. GB SH CH Kelsmere Kopyright e. Springcurl Keepthefaith kasv. Lyn ja Ian
Hunter, UK
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
JUN EH-4
Well boned bitch, good length of head and slightly light eye, good depth of chest, upright front and straight
hindquarters, short overall, in good coat, moved soundly.
4.8.2006 KUOPIO KR, Kirsi Nieminen
JUN ERI-1 PN2 SERT
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, hyvä pää, erittäin hyvä ylälinja, syvä rintakehä ja täyteläinen runko,
sopivan voimakas raajaluusto, riittävät takakulmaukset, liikkuu takaa kapeasti, hyvä askelpituus, miellyttävä
luonne, esitetään hyvin.
5.8.2006 KUOPIO KV, Bjarne Sörensen, Norja
JUN ERI-1 PN1 VSP SERT
9 mån, utm typ, vackert huvud, ngt stel överarm, välkroppad för sin åldern, utm benstomme o päls,
fortvarande ngt ostabil i sitt rörelseskema.
4.10.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia.
7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
JUN EH-1
Young female, correct size & proportions, good condition, correct head, strong neck and back, good chest for
age, need better angulations in front and behind & little bit free in elbows in balance, movement needs
training.
18.10.2006 lonkkanivellausunto B/B
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
JUN ERI-1 PN2 VASERT ROP-juniori
Vahvarakenteinen, kaunis pää ja ilme, hyvä kaula ja ylälinja, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, hyvät
takakulmaukset ja leveä reisi, vahva luusto, hyvä karva, kauniit sivuliikkeet, hieman ahdas takaa.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
JUN ERI-1 JV-06
Vacker brun tik, underbart huvud och uttryckt, fin hals, bra ben och tassar, utm, kropp, och rygg, rätt bra päls,
borde ha bättre bakställ också i rörelser men som helhet en härlig tik.

VESTCURLS
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u VESTCURLS DREAMCATCHER TYSSE
NHSB2456668 s. 16.03.03 i. FIN&N MVA PMV-02 Caballus Oscar e. NUCH NW-01-02 Vestcurls
Cinderella kasv. Froydis Halland
23.7.2006 PUNKALAIDUN erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
AVO EH
Normaalit kivekset. Upstanding male, exc. coat, heavy trough the head with too much stop and light eye,
throaty, good neck into well placed front, but narrow in chest, good loin, well shaped hindquarter, moved
quite well.

VILSAN'S
FIN & N KVA KANS & FIN & N MVA

u VILSAN'S NORDANVIND
FIN15671/02C s. 10.10.01 i. KANS&FIN&S MVA BRV-95 Curlicue's Hot Choice e. Ringlets Conquering
Gale kasv. Karin Sköld, Ruotsi
9.-11.6.2006 OIJÄRVI, Markku Bräyschy
NOME-B VOI-1
1.Haku: suorittaa tehokkaan hyväkestoisen hakutyön. 2.Ohjattavuus: selvittää tehtävän hyvin.
3.Paikallistamiskyky: näkee pudotukset, joskin joutuu hieman hakemaan viimeisen riistan paikkaa.
4.Reagointi laukaukseen: rauhallinen. 5.Riistan käsittely: hyvä. 6.Vesityöskentely: tehokas.
8.Yleisvaikutelma: erinomaisen kestävää koetyöskentelyä kokeessa tehnyt koira, jonka hieman epävarma
paikallistamistehtävä ei heikennä kokonaissuorituksen kuvaa.
2.-3.9.2006 TORNIO, Ossi Kähärä
NOME VOI-0
1.Haku: käyttää alueen hyvin, hyvä into, sopiva vauhti. 2.Ohjattavuus: lähtee hyvin ulos, häiriöriista häiritsee
ja toiselle koiralle ammutut markkeeraukset, tehtävä jää suorittamatta. 3.Paikallistamiskyky: näkee heitot,
hakee kaksi itsenäisesti, tarvitsee kolmannen noutoon ohjaajan apua. 4.Riistan käsittely: moitteeton. 6.Muut
ominaisuudet: ei häiriinny toisesta koirasta. 7.Yleisvaikutelma: hyvää hakua tekevä koira, liian heikko
ohjattavuus ja puutteet paikallistamistehtävässä sulkee koiran pois palkinnoilta.
16.-17.9.2006 OULUN ympäristö, Jyry Tuominen
NOME-B VOI-2
1.Haku: itsenäistä ja määrätietoista työtä tehtävän alusta loppuun, selvittää ohjatun haun helposti.
2.Ohjattavuus: koira selvittää tehtävän hyvin pitkälti vainunsa avulla. 3.Paikallistamiskyky: hyvin varma ja
itsenäinen suoritus. 4.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen, pysyy hallinnassa. 5.Riistan käsittely: hyvät
otteet, luovuttaa käteen. 8.Yleisvaikutelma: itsenäinen, erittäin tehokas koira, joka olisi ohjauksessa voinut
kuunnella paremmin.
23.9.2006 HAILUOTO, Pentti Åman
NOME VOI-2
1.Haku: tekee laajaa hakua, joskin siinä voisi olla laajuuteen nähden hieman enemmän tehoa. 2.Ohjattavuus:
on helposti hallinnassa pidettävä ja selvittää tehtävän vaivatta. 3.Paikallistamiskyky: selvittää tehtävän
vaivatta. 4.Riistan käsittely: hyvät otteet ja luovutukset. 6.Muut ominaisuudet: hieman levoton odotusaikoina.
7.Yleisvaikutelma: tasaisella tavalla kaikki osasuoritukset tehnyt koira, joka olisi haussa voinut olla hieman
tehokkaampi, koira on hyvin ohjaajansa hallinnassa suorituksissa, odotusaikoina hieman rauhaton.
30.-1.10.2006 POMARKKU Riuttansalmi Kiharamestaruus, Jyry Tuominen
NOME-B VOI-3 KIHARAMESTARI 2006
1.Haku: voimakas määrätietoinen työskentelijä, joka selvittää tehtävän. 2.Ohjattavuus: koira lähtee
osoitettuun suuntaan, mutta häviää nopeasti kaislikkoon ja menee omatoimisesti riistalle.
3.Paikallistamiskyky: koira muistaa hyvin ja selvittää tehtävän päättäväisesti. 4.Riistan käsittely: hyvät
otteet, palauttaa suoraan ohjaajalle. 7.Yleisvaikutelma: hyvin määrätietoinen ja tehokas metsästyskoira,
valitettavasti se päästettiin ohjaustehtävässä käsistä.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
VAL ERI-4
Normaalit kivekset. Good head, little light in eye, good earset, exc. reach of neck, very good shoulders, good
strong body, good hindquarters, good angulation, good feet, exc. coat, not moving at his best today.
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u VILSAN'S UNIK
FIN14463/07 s. 14.4.06 i. Toakaha Wairua Pakari Nui e. KANS&S&N MVA Ringlet's Conquering Gale
kasv. Karin Sköld, Ruotsi
2.11.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia.
18.-19.11.2006 JYVÄSKYLÄ KV, Tiina Illukka
PEN 3
Vielä kovin kesken kehityksen, pitkä kapea pää, voimakas yläpurenta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa,
hyvä rinnan syvyys ja tilavuus, pentumaiset liikkeet, erinomainen karva.

VIMPULAN KENNEL
om. Paula Käsnänen-Koivuporras, Laihia
29.-30.4.2006 VAASA KR, Kenneth Edh, Ruotsi
POIS

u VIMPULAN LENTÄVÄ LENNART
FIN32566/04, 13.6.04 i. Racycurls Cozmo e. FIN MVA JV-02 Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula
Käsnänen-Koivuporras, Laihia
22.4.2006 MUUROLA ryhmä, Markku Santamäki
NUO EH-1
Normaalit kivekset. Oikeat mittasuhteet, hyvä ilme, oikea kallonmuoto, riittävä luusto, tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, hyvä turkinlaatu ja kohtalainen turkki, käyttäytyy luottavaisesti, voisi kantaa itsensä
ryhdikkäämmin ja liikkeessä rennommin.
25.6.2005 ROVANIEMI KR, Jon R. Cole, USA
JUN ERI-1 PU1 VSP SERT
Well balanced dog. Good bone for size. Good feet. Very typical curly hair. Good lay back & topline.
21.10.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
21.10.2006 silmätarkastuslausunto Muut mykiömuutokset ei perinnöll.
21.10.2006 silmätarkastuslausunto R PHTVL/PHPV terve

u VIMPULAN LETKEÄ LEEVI
FIN32568/04A K0, 13.6.04 i. Racycurls Cozmo e. FIN MVA JV-02 Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula
Käsnänen-Koivuporras, Laihia
4.3.2006 ROVANIEMI ryhmä, Paula Rekiranta
NUO ERI-2 PU2 VASERT
Normaalit kivekset. Eritt. hyväntyyppinen, hieman pitkärunkoinen nuori uros, hyvä pään malli. silmät
saisivat olla tummemmat, hyvät korvat, vahva kaula, erinom, ylälinja, riitt. kulm. raajat, hieman pitkä
lanneosa, erinom. tiivis kihara, liikkuu hyvin.
29.-30.4.2006 VAASA KR, Kenneth Edh, Ruotsi
NUO ERI-1 PU1 VSP SERT
Normaalit kivekset. Excellent, kraftig hanhund med fina proportioner, maskulint huvud, som kunde vara
ädlare I skalle och mörkare ögon, fin hals och rygglinje, ngt kort kors och hög svans, kropp med bra volym,
fina vinklar, kraftiga ben och tassar, smålockig tät pals, rör sig med bra steg och frånspark och har för rasen
parallel och stark bakställ.
13.-14.5.2006 OULU KR, Leif Herman Wilberg, Norja
JUN EH-1
Normaalit kivekset. Koko: god. Mkt bra typ, goda proportioner, välformad huvud, litet ljusa ögon och lösa
läppar, önska lite djupare vinklar fram, kraftig kropp, god benståmme + tassar, bra bakbensvinklar, mkt bra
päls, litet kort kors, skulle ha ngt kraftfullare rörelser.
13.6.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia. Verkkokalvolöydöks. tark. määrittelemät
23.6.2006 kyynärnivellausunto 0/0
23.6.2006 lonkkanivellausunto A/A
24.-25.6.2006 ROVANIEMI KV, Jochen Eberhardt, Saksa
POIS
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7.-8.10.2006 OULU KV, Rita Kadine-Skadina, Latvia
AVO ERI-1 PU2 SERT VACA
Normaalit kivekset. Strong male, good size, proportions, correct head, strong enough in back, medium
angulated, in movement little bit free in elbows, pasterns could be stronger, lovely temperament.
u FIN MVA VIMPULAN LUPAAVA LUDVIG
FIN32569/04A K0 P0, 13.6.04 i. Racycurls Cozmo e. FIN MVA JV-02 Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula
Käsnänen-Koivuporras, Laihia
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
KÄY H
Normaalit kivekset. Keskikokoa pienempi ja kevytrunkoinen, päässä oikeat mittasuhteet, mutta saisi olla
kokonaisuutena vahvempi, niukat kulmaukset, kevyt luusto, tiiviit käpälät, keveyt säännölliset liikkeet.
3.4.2006 polvinivellausunto(med) 0/0
12.4.2006 kyynärnivellausunto 0/0
12.4.2006 lonkkanivellausunto A/A
20.-21.5.2006 HAUHO, Antti Nurmi
NOME-B ALO-3
1.Haku: etsii laajalta alueelta ja löytää 4/5 riistaa. 2.Ohjattavuus: selvittää tehtävän mutta voisi toki olla
paremminkin ohjattavissa. 3.Paikallistamiskyky: ensimmäisessä tehtävässä koira ei lähde vesialueelle ja
tehtävä jää suorittamatta, jälkimmäinen sen sijaan onnistuu. 4.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen.
5.Riistan käsittely: noutaa hyvällä otteella mutta hidastelee joidenkin riistojen ylösotossa, myös luovutukset
voisivat olla täsmällisemmät. 6.Vesityöskentely: ei etene riittävästi vesialueelle kokeen alussa mutta jatkossa
liikkuu itsenäisesti myös vedessä. 8.Yleisvaikutelma: rauhallista ja itsenäistä työtä tekevä koira, jonka
palkintosijaa laskee selvästi vesityöhaluttomuus kokeen alussa.
17.-18.6.2006 TUURI KR, Rune Fagerström
KÄY EH-1
Normaalit kivekset. Keskikokoinen, hyvät rungon mittasuhteet, sukupuolileima saisi olla selvempi, pään
linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat ja kuono-osa vahvempi, muutoin hyvä ilme, hyvä kaula, riittävä
eturinta, pysty olkavarsi, hyvä rinnansyvyys, mutta kylkien tulee vielä pyöristyä, hyvä lanne ja lantio,
riittävät takakulmaukset, kokoon sopiva luusto, hyvät tiiviit käpälät, liikkuu kapeasti takaa, muutoin hyvin,
karvanlaatu hyvä, mutta ei parhaassa karvassa tänään, tarvitsee lisää aikaa, kiva luonne.
19.8.2006 KOUVOLA KR, Jef Verrees, Belgia
KÄY ERI-1 PU1 ROP SERT FIN MVA
Normaalit kivekset, 2 year old, good type but a little skinny at the moment. Correct head, good reach of neck,
level topline, tail well set, enough angulation, moved and showed well.
20.8.2006 NURMO ryhmä, Eeva Rautala
POIS
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
POIS

n VIMPULAN LYSTIKÄS LYYLI
FIN32564/04, 13.6.04 i. Racycurls Cozmo e. FIN MVA JV-02 Vimpulan Unelma Ulpu kasv. Paula
Käsnänen-Koivuporras, Laihia
8.6.2006 NURMO, Paavo Oksala
NOU-1
1.Sosiaalinen käyttäytyminen: rauhallinen koira, jolla miellyttävä luonne. Hyv. 2.Uimahalu: ui hyvin. Hyv.
3.Hakuinto: liikkuu tehokkaasti alueella käyttäen myös hyvin vainuaan, kattaa myös alueen riittävästi. Hyv.
4.Noutohalu: erittäin hyvä sekä vedestä että maalta. Hyv. 5.Nouto-ote: hyvät otteet kaikista riistoista. Hyv.
6.Palauttaminen: palauttaa kaikki riistat ohjaajan käteen. Hyv. 7.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen. Hyv.
8.Itseluottamus&aloitekyky: koiralla erittäin vahva itseluottamus, suoriutuu hyvin tehtävästä. Hyv.
9.Yhteistyö: erittäin hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Hyv. 10.Yleisvaikutelma: tekee mallikkaan
vesityön, hakutehtävässä liikkuu erittäin tehokkaasti käyttäen nenäänsä, erittäin kauniit palautukset, myös
kani tulee nopeasti ohjaajan käteen. Hyv.

u VIMPULAN ULTIMATE HUNTER
FIN36824/01B s. 09.09.01 i. FIN MVA Caballus L'Bimbo e. FIN MVA Vimpulan Vilma Villikko kasv.
Paula Käsnänen-Koivuporras, Laihia
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21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
AVO H
Normaalit kivekset. eritt. hyvä tyyppi, mutta esitetään löysässä kunnossa, pyöreä kallo-osa, hyvä kaula ja
etuosa, niukat polvi ja kinnerkulmaukset, hyvä luusto, liikkuminen vaikuttaa työläältä.
29.-30.4.2006 VAASA KR, Kenneth Edh, Ruotsi
AVO EH-3
Normaalit kivekset. Mycket god, maskulin hane, idag ngt högt hull, maskulint huvud med bra profil, kunde
ha lite mer längd, bra ögon, öron, ngt grov hals, bra rygg och kors, välburen svans, kropp med bra volym och
förbröst, goda vinklar, kraftiga ben och tassar, pälsen är idag öppen och skulle ha bättre lockar, rör sig stabilt,
men har rullande överlinje p.g.a vikten.
23.-24.9.2006 ECKERÖ KV, Bertel Lundgren, Ruotsi
AVO EH-1
Tillräk. stor hane, bra prop. kraftig huvud med bra nosparti, bra ögonfärg, bra hals o skuldra, kort överarm,
utm bröstkorg, stark länd, bra rygg, fallande kors, knappa bak vinkl., rör sig med tillr. steg från sidan, trång
bak, bra benstomme, tyvärr inte i päls idag, tappar där med helhets intryk.

FIN MVA JV-02

n VIMPULAN UNELMA ULPU
FIN36828/01A K0 s. 09.09.01 i. FIN MVA Caballus L'Bimbo e. FIN MVA Vimpulan Vilma Villikko kasv.
Paula Käsnänen-Koivuporras, Laihia
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
KÄY H
Vankka ja lyhyt, neliömäinen runko, kulmaukset liian avoimet edestä ja takaa, kevyt luusto, kaunislinjainen
narttumainen pää, lyhyt jyrkkä lantio, takaliikkeet ahtaat, etuliikkeissä löysyyttä.
19.3.2006 TAMPERE KV, Roberto Schill, Romania
VAL ERI-1 PN3 VACA
Typical head, good sized eyes, well set ears, very good neck, good top- and underline, upright front legs,
little turn out rear feets, well set & carried tail, free movement, steps inward with front legs and the hock
moves too close each other, good coat, good temperament.
29.-30.4.2006 VAASA KR, Kenneth Edh, Ruotsi
KÄY ERI-1 PN1 ROP
Excellent, feminin med bra proportioner, feminint huvud med bra profil, välplacerade öron, ngt runda ögon,
fin hals och färg, bra kors och svans, kropp med stor volym och bra benstomme, rastypiska vinklar, päls med
små välslutna lockar, kunde vara tätare på bröstets nedre del, rör sig med vacker steg och välburen svans.
25.5.2006 TEERIJÄRVI ryhmä, Markku Santamäki
VAL ERI-1 PN1 ROP
Mittasuht. ja linjoiltaan oikein rakentunut, hyvä ilmeikäs pää, erinom. kaula, hyvä eturaajojen kulm,
polvikulmaus voisi olla voimakkaampi, riittävä luusto, tasapain. liikkeet, voisi liikkua suoraviiv. takaa, käytt.
hyvin.
17.-18.6.2006 TUURI KR, Rune Fagerström
VAL ERI-1 PN1 ROP
Erinomainen tyyppi ja koko, kauniit ääriviivat seistessä, oikea voimakkuus yhdistetty eleganssiin,
feminiininen pää, alaleuka saisi olla hieman vahvempi, hieman pyöreät silmät, oikea silmien väri, hyvät
korvat, erinomainen kaula, riittävä eturinta, pysty olkavarsi, oikea rintakehän malli, riittävät takakulmaukset,
sopiva luuston vahvuus, hyvöä karvan laatu, löysyyttä kyynärpäissä, muuten liikkuu hyvin, ihastuttava
luonne, klassinen kihara.

KANS & FIN & N MVA PMV-03

u VIMPULAN USKALIAS UOLEVI
FIN36825/01B K0 s. 09.09.01 i. FIN MVA Caballus L'Bimbo e. FIN MVA Vimpulan Vilma Villikko kasv.
Paula Käsnänen-Koivuporras, Laihia
3.9.2006 PIEKSÄMÄKI, Veli-Erkki Haataja
NOME AVO-3
1.Haku: hakualueella koira liikkuu verkkaisella vauhdilla, kattaa kuitenkin alueen. 2.Ohjattavuus: erittäin
hienosti ohjattu. 3.Paikallistamiskyky: tuo vain toisen. 4.Reagointi laukaukseen: tarkkaavainen passissa.
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5.Riistan käsittely: pudottaa muutaman riistan. 6.Vesityöskentely: ok. 8. Yleisvaikutelma: hyvin ohjaajan
käsissä oleva koira, epäonnistui markkeerauksessa, uupumaton työskentelijä.
30.9.2006 LAPPEENRANTA, Erkko Salo
AVO1.Haku: ohjaaja keskeytti, koiran epäonnistuessa tehtävässä. 2.Ohjattavuus: ei ota ohjausta ollenkaan.
3.Paikallistamiskyky: havaitsee pudotukset ja tuo linnut. 4.Reagointi laukaukseen: rauhallinen. 5.Riistan
käsittely: ongelmaton. . 6.Vesityöskentely: etenee rauhallisesti vedessä. 8.Yleisvaikutelma: ohjaaja keskeytti
kokeen haun epäonnistuessa.
1.10.2006 LAPPEENRANTA, Markku Bräyschy
NOME AVO-3
1.Haku: rauhallisella vauhdilla hyvätehoisen haun tehnyt koira. 2.Ohjattavuus: selvittää ohjaustehtävän.
3.Paikallistamiskyky: ei selvitä. 4.Reagointi laukaukseen: rauhallinen. 5.Riistan käsittely: hyvä.
6.Vesityöskentely: rauhallinen. 8.Yleisvaikutelma: rauhallisella vauhdilla kokeessa työskennellyt koira, jolla
tänään puutteellinen paikallistamiskyky vaikuttaa palkintosijaan.

FIN MVA

n VIMPULAN VILMA VILLIKKO
FIN20573/95B K0 s. 08.03.95 i. FIN MVA V-94 Curlicue's Gigolo e. FIN MVA Häämörin Joululempi kasv.
Paula Käsnänen-Koivuporras, Laihia
21.-22.1.2006 TURKU KV, Harry Tast
VET ERI-1 PN2 ROP-VET
Hyvässä kunnossa esitetty 11v. veteraani, jolla hyvin kaunislinjainen feminiininen pää, jalo kaula, vankka
tiivis runko, selkälinja jäntevä, joustavat säännölliset liikkeet.
19.3.2006 TAMPERE KV, Roberto Schill, Romania
VET ERI-1 ROP-VET
Female with in good show condition, correct head, good topline, may have more chest and stronger legs, well
set 6 carried tail, free movement, nice temperament.
9.4.2006 OITTI ryhmä, Rune Fagerström
POIS
17.4.2006 RUOVESI ryhmä, Raija Tammelin
VET EH-1
Ikäisekseen hyväkuntoinen hieman tuhti veteraanirouva, pitkä pää, hieman kevyt alaleuka, hyvä ylälinja,
tilava runko, hyvät taka- niukat etukulmaukset, vetävät liikkeet.
29.-30.4.2006 VAASA KR, Kenneth Edh, Ruotsi
POIS

u VIMPULAN VÄINÖ VÄKKÄRÄ
FIN20569/95C K0 s. 08.03.95 i. KANS&FIN&S MVA V-94 Curlicue's Gigolo e. FIN MVA Häämörin
Joululempi kasv. Paula Käsnänen-Koivuporras, Laihia
6.8.2006 KUORTANE, Ilkka Niemi
MEJÄ AVO-1, 48p.

YANGOPARK
KANS & FIN MVA S (n)MVA

u YANGOPARK HI FLYER
FIN13276/04A s. 25.8.03 i. AUST CH Blazeaway Snow Avalance e. AUST CH Caballus Far Out kasv.
Pratley R & C, Australia
6.1.2006 LIETO, Ilkka Sten
TOKO ALO-1, 167p, 14.
Suoritus: 1.Luoksepäästävyys/10p., 2.Paikalla makaaminen/18p., 3.Seuraaminen
kytkettynä/19p.,4.Seuraaminen taluttimetta/36p., 5.Maahanmeno seuraamisen yhteydessä/12p.,
6.Luoksetulo/30p., Seisominen seuraamisen yhteydessä/16p., 8.Estehyppy/16p., 9.Kokonaisvaikutus/10p.
20.-21.5.2006 HELSINKI KV, Jo Schepers, Alankomaat
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VAL ERI-1 PU2 VACA
Normaalit kivekset. 2,5 years, good dog, good type, good head, ears, eyes and expression, very nice neck,
topline and tailset, good ribs, very good angulations, good bone, straight legs, good feet, compact but
sometimes little out front, excellent coat, very friendly in ring.
24.5.2006 PORVOO, Marita Packalén
TOKO AVO-1, 162p
Suoritus: 1.Paikalla makaaminen/30p., 2.Seuraaminen taluttimetta/17p., 3.Maahanmeno seuraamisen
yhteydessä/20p., 4.Luoksetulo/27p., 5.Seisominen seuraamisen yhteydessä/16p., 6.Noutaminen/14p.,
7.Kauko-ohjaus/30p., 8.Estehyppy/0p., 9.Kokonaisvaikutus/8p.
28.5.2006 JÄRVENPÄÄ KR, Paul Jentgen, Luxemburg
VAL ERI-1 PU1 ROP
Normaalit kivekset. 2,5 years, good head and topline, very good breast and angulations, up an down, nearly
correct, very good movements, colour and coat.
4.6.2006 TUOMARINKYLÄ Helsinki, Reija Puolakka
TOKO AVO-2, 159p
Suoritus: 1./30p., 2./16p., 3./12p.,4./15p., 5./16p., 6./14p., 7./30p., 8./17p., 9./9p.
1.7.2006 HÄMEENLINNA
TOKO VOI-3, 208,17p, 4.
Suoritus: 1.Paikalla makaaminen/40p., 2.Seuraaminen taluttimetta/24p., 3.Istuminen seuraamisen
yhteydessä/22,5p., 4.Luoksetulo/24p., 5.Lähettäminen määrätylle paikalle ja luoksetulo/36p., 6.Noutaminen
esteen yli hypäten/15p., 7.Metalliesineen noutaminen/18p., 8.Tunnistusnouto/20p., 9.Kauko-ohjaus /0p.,
10.Kokonaisvaikutus/8,67p.
23.7.2006 PUNKALAIDUN Erikoisnäyttely, Stephanie Rickard, Australia
KÄY ERI-2
Normaalit kivekset. Elegant upstanding male, pleasing head, medium coloured eye, very good neck into well
placed forequarter, strong legs and feet, well ribbed back with strong loin and hindquarters, good coat, tail
carried a little high, moved well.
3.8.2006 silmätarkastuslausunto Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia
3.8.2006 silmätarkastuslausunto Muut mykiömuutokset ei perinnöll.
3.8.2006 silmätarkastuslausunto R PHTVL/PHPV terve
6.8.2006 MÖLLE (SWE) Maailmanseminaarin erikoisnäyttely, Frank Kane, Iso-Britannia
AVO 1/Elegant dog, moves well up + down, looks immature in body, needs time to drop + fill out, ex angulation,
refined head, not quite in best coat, lots of quality.
23.9.2006 HELSINKI, Harri Laisi
TOKO VOI-3, 205p
Suoritus: 1./40p., 2./24p., 3./27p., 4./32p., 5./0p., 6./14p., 7./20p., 8./40p., 9./0p., 10/8p.
14.10.2006 NOKIA, Pekka Orava ja Pasi Halme
LUONNETESTI 159 pistettä
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: Kohtuullisen vilkas +2 (+30p). 7.Kovuus:
Hieman pehmeä +1 (+8p). 8.Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 (45p).
Laukauspelottomuus: Laukausvarma+.
22.10.2006 HYVINKÄÄ SNJ päänäyttely, Anthony Robinson, Iso-Britannia
KÄY ERI-1 PU3
Normaalit kivekset. Good head shape & eye, good earset, exc. reach of neck, well laid back shoulders into
good second thigh, exc. feet, good tailset & carriage, good coat, moved very well.
29.10.2006 LAHTI, Hannele Pörsti
TOKO VOI-3, 221p
Suoritus: 1./40p., 2./27p., 3./24p., 4./28p., 5./0p., 6./16p., 7./20p., 8./32p., 9./25p., 10/9p.
9.12.2006 HELSINKI KV Voittaja-06, Dan Ericsson, Ruotsi
POIS
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