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Vuodelta 2017 puuttuu seuraavan näyttelyn arvostelut 
9.12.2017 Helsinki KV PMV-17, Klaus Strack (GE) 
 
 
Acmen Wagner 
uros FI59064/09 (Curragh's Dutch Star Sirius - Jaxonville Leora Leimahdus) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “7-vuotias , vahva ja urosmainen. Erittäin hyvät 
mittasuhteet omaava uros. Erinomainen luusto. Riittävä eturinta. Hyvä rintakehän pituus. Tiivis 
lanne. Hyvä takaosa. Hyvät pään linjat. Hyvä ilme. Erittäin hyvä karvapeite. Asettuessaan liikkuu 
hyvin ja ryhdikkäästi, hitusen jäykästi edestä.” VAL ERI 
 
Acmen Weronika 
narttu FI59066/09 (Curragh's Dutch Star Sirius – Jaxonville Leora Leimahdus) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance. Nice head and good 
expression, nice eyes, good ears, good neck and topline, good croup. Powerfull in chest without 
getting heavy. Acceptable angulation in front and hindquarter. Could be cleaner in colour in the 
breed signes in cheek and breast.” VAL ERI 
 
Acmen Wilma 
narttu FI59068/09 (Curragh's Dutch Star Sirius – Jaxonville Leora Leimahdus) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance, nice expression, 
beautiful dark eyes, good ears, good neck, topline and croup. Good chest, well angulated in 
shoulder but weak in pasterns. Well angulated in hindquarters. Moves well. Good bones and feet 
from side and behind a bit too much toey. Could be cleaner in colour.” VAL ERI1 SA PN1 ROP 
 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Ryhdikäs, tasapainoisesti rakentunut vahvaluustoinen 
veteraani. Hyvä rungon tilavuus, hieman pitkä lanne. Riittävä kaula, hyvä hännänkiinnitys. Hyvät 
pään linjat. Kauniit silmät, hyvä purenta. Korvat ok. Liikkuu vaivattomalla askelluksella. 
Miellyttävä luonne.” VET ERI1 SA PN2 ROPVET 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”8v nuori vahva narttu hyvät mittasuhteet Hyvä 
pää, korvat, silmät ja purenta. Hieman löysyyttä huulissa Riittävä kaula. Hyvä rintakehä, 
tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto, käpälät ja turkki. Liikkuu hyvin sivusta, ahdas takaa. 
Erinomainen vahva selkä liikkeessä. Hieman kuivunut kuono-osa.” VET ERI3 SA 
 
Adavalls Christon Grey 
uros FIN32688/07 (Brandklipparen's Tore – Adavalls Afrodite) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Iloinen 10-vuotias herra, jolla vahva runko ja 
voimakas raajaluusto. Hyvä rintakehän pituus. Hyvin ilmeikäs urosmainen pää. Vahva kuono. 
Hieman lyhyet olkavarret. Hyvä rintakehän pituus. Hyvä takaosa. Eritt. hyvä karvanlaatu. Liikkuu 
iloisesti, takaosa ei tahdo pysyä perässä.” VET EH 
 
Adavalls Corinna 
narttu FIN32692/07 (Brandklipparen's Tore – Adavalls Afrodite) 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Hienossa kunnossa 
esiintyvä 10-vuotias. Hieno pää. Hyvä kaula. Pysty lapa. Olkavarsi saisi olla viistompi. Riittävä 
eturinta. Hyvänmuotoinen rintakehä, joka saisi olla hieman pidempi. Erinomainen hännän kiinnitys. 
Riittävä takaosa. Tarmokas yhdensuuntainen ravi.” VET ERI1 SA PN3 



 
13.5.2017 Varkaus KR, Tanya Ahlman-Stockmari ”Kauttaaltaan tasapainoinen, rodunomainen 
veteraani Ihastuttava pää ja ilme rodunomaisin yksityiskohdin Erinomainen pitkä rintakehä. Oikea 
ylä- ja alalinja. Rodunomaiset kulmaukset. Hyvä valjaskuviointi Liikkuu hyvin. Erinomainen ryhti. 
Terve anatomia.” VET ERI1 SA PN1 ROP ROPVET 
 
1.7.2017 Kouvola RN, Hilkka Salohalla ”Erinom. koko ja mittasuhteet hyvä purenta silmät ja 
korvat erinom. kaula ja ylälinja, erinom. eturinta ja runko, oikein kulmautuneet hyvät eturaajat, 
erinomainen karva ja väritys, erinomaiset liikkeet.” VET ERI1 SA PN1 ROPVET ROP 
 
14.10.2017 Jyväskylä KV, Paavo Mattila ”Kaunis veteraani. Hyvä pää, korva. Ilme voisi olla 
parempi. Kaunis kaula, erinom. runko. Eritt. hyvä ylälinja, raajat. Hyvä karva. Liikkuu eritt. hyvin. 
Vilkas, nuorekas luonne.” VET ERI1 SA PN2 ROPVET 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”10 v 7 kk erinom. kunnossa esitetty feminiininen 
narttu. Hyvät mittasuhteet ja ylälinja. Narttumainen pää. Hyvät korvat ja silmät. Hyvä kaula & 
eturinta. Hyvä runko & selkä. Kokoonsopiva luusto. Liikkuu tasapainoisesti ja yhdensuuntaisesti. 
(Hammaspuutoksista ell:n poistotodistus).” VET ERI2 SA 
 
Adavalls Delrico 
uros FI16989/12 (Fennican Quando – Adavalls Belle Belinda) 
19.8.2017 Kouvola KR, Leila Kärkäs ”Keskikokoa hieman kookkaampi uros, jolla hyvä 
päänmalli, mutta silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä kaula. Liikkeessä takakorkea. Riittävät 
etukulmaukset. Hyvin kulmautunut takana. Hyvä rintakehä ja eturinta. Liikkeessä tulisi olla 
enemmän voimaa. Hampaissa erittäin runsaasti hammaskiveä. Hyvä karvanlaatu. Riittävät 
värimerkit. Levoton käytös.” AVO EH2 
 
Adavalls Edvin Eko 
uros FI56924/15 (Svedala Åge Åska - Pihlspetsens Julie Andrews) 
26.8.2017 Janakkala KR, Tapio Eerola ”Hyvä tyyppi, oikeat mittasuhteet. Hyvä kallo, lyhyt 
kuono. Silmät, korvat, purenta ok. Kevyehkö ja lyhyehkö rintakehä, kevyehkö raajaluusto. 
Erinomaiset kulmaukset. Sisäkierteiset etuliikkeet. Pitkät askeleet.” NUO ERI1  
 
Adavalls Egen Emil 
uros FI56927/15 (Svedala Åge Åska - Pihlspetsens Julie Andrews) 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Sopivankokoinen uros, joka ei mielellään anna koskettaa 
itseään pään pitäisi olla voimakkaampi paremmalla sukupuolileimalla Hyvä karvanlaatu. 
Kinnerahtaat liikkeet. Liian kova luonne.” NUO H 
 
Adavalls Eldiga Egon 
uros FI56925/15 (Svedala Åge Åska - Pihlspetsens Julie Andrews) 
9.7.2017 Raasepori KR, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utm. typ men han vill ej visa sig till sin 
fördel, vackert maskulint huvud, mellan bruna ögon, bra bett, kraftig hals, ryggen behöver bli 
fastare, stubb svans, bra bröstkorg, utm. vinklar, rör sig bra, bra päls o. färg, han ger ett mkt oroligt 
intryck.” NUO EH1 
 
Adavalls Eleganta Emilie 
narttu FI56920/15 (Svedala Åge Åska - Pihlspetsens Julie Andrews) 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”tik mitt i utvecklingen goda prop. välskuret 
huvud med korrekt uttryck mkt bra överlinje ngt plant kors ännu ngt lätt i underlinje korrekt 
vinkling passande benstomme rör sig väl från sidan ngt brett fram.” NUO EH1 
 



1.7.2017 Kouvola RN, Hilkka Salohalla ”Oikea koko, tänään kovin korkearaajaisen vaikutelman 
antava ja karvaton narttu hyvä ilme purenta silmät ja korvat hyvä kaulan pituus mutta kiinnitys saisi 
olla kauniimpi, riitt. kulmaukset hyvä häntä ja -kiinnitys. tarvitsee aikaa rungon kehittymiseen 
suorat eturaajat, liikkuu leveästi edestä liikkuu muuten hyvin mutta nostelee eturaajojaan 
korkealle.” NUO ERI1 
 
19.8.2017 Kouvola KR, Leila Kärkäs ”Seistessä tasapainoinen, hyvät mittasuhteet omaava sievä 
narttu. Liikkeessä hieman takakorkea. Kaunis ilmeikäs pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä leveä 
reisi. Hyvin kulmautunut edestä. Hieman leveä etuliike. Hyvä sivuliike. Hyvä rintakehää ja eturinta. 
Hyvä karva, väri ja käytös.” NUO ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
20.8.2017 Heinola KR, Paavo Mattila ”hyvin rakentunut nuori narttu. hyvänmallinen pää. kaunis 
kaula eturintaa voisi olla enemmän. erittäin hyvä. ylälinja hyvä asentoiset raajat. Runko saisi olla 
hieman täyteläisempi hyvät liikkeet vilkas miellyttävä luonne.” NUO ERI1 SA PN3 
 
Adavalls Elit Estelle 
narttu FI56921/15 (Svedala Åge Åska - Pihlspetsens Julie Andrews) 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Erittäin kaunislinjainen narttu jolla valitettavasti on pehmeä 
peitinkarva Sivusta katsottuna hieman matalaraajainen Hyvä etuosa, vankka takaosa Liikkuu 
hyvin.” NUO H 
 
Adavalls Enda Eskil 
uros FI56926/15 (Svedala Åge Åska - Pihlspetsens Julie Andrews) 
14.5.2017 Lahti RN, Paul Lawless (IR) ”18 month pleasing type nice ballanced head lovely eyes 
and expression ears good size and placement lovely reach neck good topline and group just little 
long loing good bone and feet moves little wide in the front.” NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Very nice male. Correct wedge head. Excellent 
earset. Dark eye & good bite. Nice reach of neck level topline. Good front & feet. Correct markings 
throughout. Moved very soundly.” NUO ERI1 SA PU2 SERT VARACA 
 
Adavalls Envisa Evert 
uros FI56923/15 (Svedala Åge Åska - Pihlspetsens Julie Andrews) 
20.8.2017 Heinola KR, Paavo Mattila ”erino. uros hyvänmallinen pää. hyvät korvat. kaunis kaula 
erino. runko. erittäin hyvä ylälinja ja raajat hyvä karva Liikkuu erittäin hyvin. Seistessä erittäin 
kauniit ääriviivat miellyttävä käytös.” NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”Tillräcklig längd på nospartiet, korrekt bett, små 
välburna öron, vackra ögon, kraftig hals, stark rygg, kan bli lite stabilare fram, bra volym i 
bröstkorg, pass upp på vikten, tätt dubbelpäls, samlad hanhund, ngt lös fram, tecken kunde vara 
tydligare, trevligt temperament.” NUO ERI2 
 
Adavalls Felicia Fager 
narttu FI15520/17 (Acmen Wagner – Pihlspetsens Julie Andrews) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Narttumainen, vahvaluustoinen, rungoltaan 
vankka. Hyvät mittasuhteet omaava kokonaisuus. Hyvä pää ja ilme. Keskiruskeat silmät. Etuosan 
tulisi olla voimakkaammin kulmautunut ja selän tiiviimpi. Eturinnan tulee täyteläistyä. Riittävät 
takakulmaukset. Erittäin hyvänlaatuinen karvapeite. Liikkeet kaipaavat lisää draivia ja ryhtiä.” 
PEN 1 KP PN2-pentu 
 
Adavalls Filip Fikon 
narttu FI15516/17 (Acmen Wagner – Pihlspetsens Julie Andrews) 



5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvät mittasuhteet. Vahva luusto. Vielä 
luonteeltaan ujo. Kaipaa lisää itsevarmuutta. Päänlinjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat. Voimakas 
stoppi. Hieman pyöreät silmät ja säihkähtänyt ilme. Hieman pehmyt selkä ja ylälinjan tulisi olla 
suorempi. Sopiva rinnan syvyys. Hieman niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset. Hyvä turkin laatu. 
Liikkuu ryhdikkäästi riittävällä askelpituudella.” PEN 3 
 
Adavalls Fridolf Filur 
narttu FI15515/17 (Acmen Wagner – Pihlspetsens Julie Andrews) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “7kk:n ikäinen. Vielä hyvin keskeneräinen 
urospentu. Ilmeikäs pää. Hyvät tummat silmät ja pään linjat. Sopiva luustonvahvuus. Lyhyet 
olkavarret. Eturinnan tulee voimistua. Vielä pehmyt selkä. Taka-osa voisi olla voimakkaammin 
kulmautunut. Hyvänlaatuinen karvapeite. Liikkuu hyvällä ryhdillä. Turhan leveästi edestä. Kaipaa 
lisää drivea taakse. Saa vielä vankistua ja miehistyä.” PEN 4 
 
Antimos Nora Nogger 
narttu FIN17696/07 (Antimos Hercule Poirot – Antimos Tant Gredelin) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type. Very nice expression, beautiful 
dark eyes, nice ears, good neck, good topline, acceptable croup. Powerfull chest whitout getting too 
heavy, good angulation in front gives good movement.” VET ERI4 SA 
 
Aurinkolan Aamu 
narttu FI26880/15 (Fennican William – Karjakon Piparminttu) 
8.7.2017 Mikkeli KR, Perttu Ståhlberg ”Erinom. tyyppi, oikeat mittasuhteet & sopiva vahvuus. 
Feminiininen pää. Hieman vaaleat mutta oik. muotoiset silmät Hyvät korvat Suora selkä. Riittävästi 
kulmautunut. Hyvä karvanlaatu & selvät merkit. Valkeat sukat eturaajoissa. Liikkuu riittävällä 
askelpituudella. Miellyttävä käytös.” AVO ERI1 
 
5.8.2017 Lappeenranta RN, Reino Korpela ”Sopiva koko & hyvät mittasuhteet. Kaunislinjainen 
pää. Hyvä kaula & runko. Selvä eturinta. Sopiva raajaluusto & hyvät kulmaukset. Hyvälaatuinen 
turkki. Liikkuu tasapainoisesti. Rauhallinen esiintyjä.” AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
12.8.2017 Luumäki RN, Irina Poletaeva ”Erinom. luusto. Riittävän narttumainen. Oikeat 
mittasuhteet. Hyvä, narttumainen pää. Tyypillinen ilme. Saksipurenta. Erinomainen kaula, ylälinja 
& häntä. Rintakehä erinomaisesti kehittynyt ikäisekseen. Hyvin kulmautunut edestä & takaa. 
Riittävä askelpituus. Oikea karvanlaatu. Erinomainen luonne.” AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
Aurinkolan Aliisa 
narttu FI26881/15 (Fennican William – Karjakon Piparminttu) 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Käytökseltään erittäin miellyttävä narttu, jolla myös kauniit 
ja tehokkaat liikkeet. Päässä kaunis profiili, mutta kuono saisi olla vahvempi. Kaunis kaula. Upea 
ylälinja ja ryhti. Erinomainen rakenne ja kulmaukset. Hyvä turkki.” AVO ERI2 SA 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general aperance. Good propotions in 
head, nice eyes, good ears, good neck, good topline, croup, good chest. Well angulated in front and 
hindquarters. Moves well, good bones and feet.” AVO ERI3 SA 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Mycket trevlig tik. Härlig temperament Härlig 
attityd i ringen. Vackert feminint huvud Bra uttryckt Korrekt vinklad fram & bak, mycket bra 
rörelsen Välmusklad. Bra selmarkering Korrekt päls. Lite högt svansansättning.” AVO ERI1 SA 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”Vahva narttu jolla hyvät mittasuhteet ja ylälinja 
Hyvät pään mittasuhteet. hieman pitkät korvat. Hyvät silmät & purenta. Jalo kaula. Hyvä eturinta 



lyhyt olkavarsi. Hyvä runko. Sopivasti kulmautunut takaa. Hyvä luusto, turkki (joka vaihtumassa). 
Liikkuu erittäin hyvin sivusta ja takaa hieman leveä edestä. Hyvä temperamentti.” AVO ERI1 SA 
PN2 SERT VARACA FI MVA 
 
Bodeneis Carr Calgary 
uros FIN24978/05 (Vastgota Birk – Fennican Geeba Gerbera) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Erinomainen malliltaan ja tasapainoltaan. 
Uskomattomassa kunnossa ikäisekseen. Hyvin ilmeikäs urosmainen pää. Erinomainen rintakehän 
pituus ja kunnon eturinta. Kaunis takaosa ja ylälinja. Erinomainen karvanlaatu. Hyvät sivuliikkeet, 
mutta yhdensuuntaisuudessa toivomisen varaa. Onnittelut koiran erinomaisesta kunnosta” VET 
ERI1 SA PU2 VSPVET 
 
Bodeneis Fina Finna 
narttu FI32735/09 (Cimillan Daredevil – Bodeneis Bara Baranduin) 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Upeassa kunnossa oleva upea narttu jolla upeat liikkeet. 
Erinom. karvapeite.” VET ERI1 SA PN2 ROPVET 
 
25.5.2017 Hämeenkyrö RN, Paavo Mattila ”Erinom. narttu. Kauniissa näyttelykunnossa. Kaunis 
pää, ilme, korvat. Erinom. kaula. Sopusuht. runko. Eritt. hyvä ylälinja. Sopivat raajakulmaukset. 
Hyvä karva, liikkeet, luonne.” VET ERI1 SA PN2 ROPVET 
 
17.6.2017 Kotka KV, Jadranka Mijatovic (HR) ”8 year old female. Very feminine. Lovely 
feminine head. A bit pronounced eyes. Excellent neck, shoulder, topline. Very well angulated front 
and rear. Excellent condition. Moves well.” VET ERI1 SA PN4 ROPVET 
 
9.7.2017 Raasepori KR, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utm. typ, vackert feminint huvud, mörka 
ögon, bra uttryck, bra bett med friska tänder, utm. hals o. rygglinje, stubb svans, utm. bröstkorg, 
utm. vinklar, rör sig o. visar sig mkt bra, bra päls o färg.” VET ERI1 SA PN2 ROPVET 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type, nice head and expression a bit 
round eyes, good ears, strong topline good croup, good developed chest. Bit open angulation in 
shoulder makes the front toeing in when shes moving. Well angulated hindquarters. Good drive. 
Good bones and could have better feet.” VET ERI SA 
 
12.8.2017 Joensuu KV, Dan Ericsson (SE) ”mycket fin veterantik. feminin helhet. typiskt huvud. 
utm kropp och ben. härlig päls och kondition. visa sig väl. bod benstomme.” VET ERI1 SA PN1 
ROP ROPVET 
 
13.8.2017 Joensuu KR, Michel Griol (FR) ”Complete scissor bite, beautiful head dark eyes, good 
set of ears, very good neck, beautiful body, where good angulations, bones, stand and feet, nice 
expression, very good parallel movement.” VET ERI1 SA PN2 ROPVET 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”8 år, alla tänder på plats, vita o. välskötta, bra 
könsprägel, ögonen kunde vara en nyans mörkare, tillräcklig hals, hon står väl på sina framben o. 
framåt riktade tassar, samlad i proportionerna, tätt päls som ger bra skydd mot väder o. vind, mkt 
välgående.” VET ERI1 SA ROPVET 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Mycket trevlig veteran. Feminint huvud Bra 
uttryckt. Bra hals. Välkroppad Mycket bra rörelser. Bra selmarkeri Mycket trevlig temperament.” 
VET ERI1 SA PN3 ROPVET HVV-17 
 
Bodeneis Greta Graal 



narttu FI15676/12 (Bodeneis Don Donegal – Skogsbygdens Stina Starshine) 
15.4.2017 Laitila RN, Hilkka Salohalla ”Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä kallo ja kuono, 
otsapenger saisi olla selkeämpi, hyvä purenta, silmät, ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta, 
rintakehä voisi olla hieman pidempi, pysty olkavarsi ja leveäasentoiset eturaajat, hyvä luusto, 
paineet ranteet ja kääntää eturaajoja, niukka polvikulma, tänään hyvin lyhyt kasvapeite, hyv väritys 
liikkuu hyvin takaa, leveästi edestä, takaliike jää rungon alle ja liikkuu takakorkeasti.” AVO EH2 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general aperance, rounded eyes, good 
ears. Needs a better muzzle, good neck. Strong back, a bit steep in croup, enough developed chest, 
acceptable angulation in front and hindquarters, moves in a good way, enough bone, good feet.” 
AVO EH 
 
Bodeneis Hansi Hanover 
uros FI28576/12 (Peakdreams Kinder Scout At Thorjakker – Bodeneis Fina Finna) 
17.6.2017 Kotka KV, Jadranka Mijatovic (HR) ”5 year old male of excellent type and size Could 
have a bit more bone. Excellent type of head beautiful eyes and expression Excellent forchest 
Excellent topline. Well angulated front and rear. Moves well. In excellent condition.” VAL ERI1 SA 
PU1 CACIB VSP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Erittäin kaunis uros, jolla erinomaiset 
mittasuhteet ja tasapaino. Erittäin hyvä rintakehä; syvyys ja pituus. Vahva luusto. Hyvät 
tasapainoiset kulmaukset. Kaunis ylälinja. Lanne voisi olla hieman tiiviimpi. Ilmeikäs pää. Kallo 
voisi olla hieman leveämpi. Hyvät silmät, korvat. Hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin, mutta pieni 
lisäpuhti tekisi ”edvartia”VAL ERI 
 
Bodeneis Jacki Jalapeno 
uros FI20323/15 (Cimillan Helmer Hellä – Bodeneis Greta Graal) 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”Lovely head proportions. Correct eye shape. Good 
neck. Very good rib and body. Correct topline. Wonderful colour. Good on the move.” AVO ERI1 
SA PU2 SERT VARACA 
 
2.7.2017 Riihimäki KV, Johan Juslin ”Matalaraajainen uros, jolla erittäin tilava runko. Tämän 
lisäksi erittäin tukevassa kunnossa. Hyvä kallo. Seisoo ja liikkuu leveästi edestä. Hyvät 
värivaihtelut. Lihavuus vaikuttaa liikkeisiin.” AVO H 
 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”2 yrs, 5 mths good head well carried ears does not 
want to carry more weight good bone & feet feeling the heat could move with a little more 
animation needs more reach in front action.” AVO ERI3 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vahvaluustoinen urosmainen, olemukseltaan 
ryhdikäs ja itsevarma. Erittäin hyvät mittasuhteet omaava. Hyväilmeinen pää. Vahva kuono. Kallo 
voisi olla litteämpi. Hieman pysty lapa. Riittävä eturinta. Hyvä rintakehän pituus. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Runsas, paksu karva. Liikkuu hieman leveästi edestä. Räkyttää.” AVO EH 
 
Bodeneis Kajsa Krasse 
narttu FI15176/16 (Lejondalens Ozzy Stjärnskott – Bodeneis Fina Finna) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Tillt. jun. tik 12 mån. Glad & lycklig men behöver 
fostran, Fem. välskuret huvud, Välansatta öron, Fin hals, Behöver stramare övrelinje Välformat 
bröstkorg för ålder, harmoniska vinklar, Tillr. benstomme, Rör sig spenstigt m. bra steg dock lite 
slarvigt God pälskvalite Goda sele-markeringar.” JUN ERI3 
 
Bodeneis Kalle Kaktus 



uros FI15174/16 (Lejondalens Ozzy Stjärnskott – Bodeneis Fina Finna) 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”14 months. I would like a slightly stronger head. 
Good neck. Rather ? in shoulder. A little long in body. Straight from rear movement. Rather loose in 
front. Holding his topline on the move.” JUN EH2 
 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Raajakas uros, ei rittävän vahva sukupuolileima Kevyt kuonosa 
Hyvä kaula ja rungon muoto Erinom. karvan laatu Niukat polvikulmaukset pentumaiset liikkeet.” 
JUN EH3 
 
20.5.2017 Hamina KV, Pirjo Aaltonen ”Sopusuhtainen uros Hyvä raajakorkeus Hyvä, tiivis 
ylälinja. Lanneosaltaan voisi olla hieman lyhyempi Hyvät pään mittasuhteet. Hyvät korvat. Hyvä 
eturinta. Sopusuhtaisesti kulmautuneet raajat Hyvä karvan laatu. Hyvät liikkeet.” JUN ERI1 SA 
PU1 SERT VSP 
 
17.6.2017 Kotka KV, Jadranka Mijatovic (HR) ”17 month old male good type and size Lovely m 
head with lovely expression. I'd like a bit more underjaw and a loose lip. Good neck and sh I'd like 
a bit deeper chest. Excellent topline. Very well angulated front and rear. Moves well.” JUN ERI2 
SA PU3 VASERT 
 
1.7.2017 Kouvola RN, Hilkka Salohalla ”Oikea koko, hieman pitkä lanne erinomainen kallo 
purenta silmät ja korvat hyvä lapa, hieman pysty olkavarsi vielä hieman puutteellinen rinnan syvyys 
niukasti kulmautunut edestä riitt. takaa hyvä luusto karvapeite ja väritys hyvät eturaajat, liikkuu 
hieman leveästi edestä muuten hyvin.” NUO EH2 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Tasapainoinen urosmainen, erittäin hyvät 
mittasuhteet. Rungoltaanvankka. Hyvä luuston vahvuus. Erittäin hyväilmeinen pää. Sopiva stoppi. 
Hyvä litteä kallo. Hieman suora olkavarsi ja eturinta voisi olla täyteläisempi. Sopiva maavara. 
Hyvin kulmautunut takaosa. Erittäin hyvä karvapeite. Liikkuu hyvällä draivilla ryhdikkäästi. 
Hieman epävakaa edestä.” NUO ERI2 SA 
 
19.8.2017 Kouvola KR, Leila Kärkäs ”Miellyttäväkäytöksinen uros, jolla hyvä pään malli ja 
miellyttävä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoinen raajarakenne. Sopiva luusto. Erinomainen 
eturinta ja rintakehä. Leveä etuaskel, muuten hyvä liike. Hyvä karva, väri ja käytös.” NUO ERI1 SA 
PU3 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”Mkt vackert huvud, bra längd pä huvud o. passande 
nosparti. 20 månader, vacker hals, fin övergång nacke o. rygg, stram rygg, bra benhöjd, tätt päls, 
med tydliga tecken på rätt ställen, välsamlade tassar, han bär sig utmärkt, med ett härligt 
temperament, välpigmenterad.” NUO ERI1 SA PU3 SERT 
 
Bodeneis Ketty Krokus 
narttu FI15175/16 (Lejondalens Ozzy Stjärnskott – Bodeneis Fina Finna) 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”14 months. Good head and muzzle. Eye a little 
round. Good neck. Good body, rib, topline. Very good coat texture. Correct bone for age. Moved 
well when settled. Carries topline well.” JUN ERI2 SA PN3 
 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Eritt. kaunislinjainen narttu jolla upeat liikkeet joka puolelta 
katsottuna Hyvä eturinta ja etuosa Erinom. raajaluusto Hyvä karvanlaatu Ihana luonne.” JUN ERI1 
SA PN1 SERT ROP 
 
25.5.2017 Hämeenkyrö RN, Paavo Mattila ”Erinom. narttu. Kaunis pää. Otsapenger voisi olla 
selvempi. Kaunis ilme, korvat. Erinom. kaula, runko, ylälinja, raajat. Hyvä karva. Erinom. liikkeet. 



Hyvä käytös.” JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
17.6.2017 Kotka KV, Jadranka Mijatovic (HR) ”18 month old female of excellent type size and 
bone Lovely eyes and expression Excellent neck and shoulders Excellent topline. Very well 
angulated in front and rear. Exceptional mover.” NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP 
 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”Kaunis tasapainoinen laatunarttu. Puhdaslinjainen 
kaunisilmeinen pää. Korrekti etuosa. Pitkä tilava rintakehä. Voimakas takaosa. Hyvä leveä reisi. 
Oikea karvanlaatu. Selvät värimerkit. Vetävät liikkeet.” NUO ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
2.7.2017 Riihimäki KV, Johan Juslin ”Upea rotunsa edustaja, jolla rodunomaiset liikkeet. Erittäin 
narttumainen pää. Hyvä karvan laatu ja värivaihtelut.” NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP 
 
9.7.2017 Raasepori KR, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utm. typ, vackert feminint huvud, mörka 
ögon bra uttryck, bra bett, vacker hals o. rygglinje, stubb svans, bra bröstkorg, utm. vinklar, utm. 
vägvinnande rörelser, bra päls o. färg, visar sig mkt. bra.” NUO ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance with bobtail, exellent 
proportions in head for intermediate. Nice eyes, good ears, good neck, exellent topline and croup. 
good chest. Well angulated in front and hindquarters. Moves in excellent way in side ways. Good 
bone and feet, exellent coat.” NUO ERI1 SA ROP-nuori 
 
12.8.2017 Joensuu KV, Dan Ericsson (SE) ”fin feminin tik med utm proportioner. typisk huvud. 
bra hals och överlinje. lite tunn i kroppen coh benstomme. borde ha bättre päls för dagen. visa sig 
utm. går med bra steg från sidan. lite brett fram.” NUO ERI1 SA PN2 SERT CACIB 
 
13.8.2017 Joensuu KR, Michel Griol (FR) ”Complete scissor bite, very nice head black eyes, 
good set of ears, good neck, good chest, good proportions of body, excellent angulation, bones stand 
and feet, nice presentation, and expression, very nice movement.” NUO ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Härlig tik. Vackert femint huvud Vacket uttryckt. 
Bra öron. Korrekta seltecken. Bra päls Mycket fina rörelse. Korrekt front. Ovanlig bra baksdel för 
rasen. Lite lös i ryggen. Bra rastyp.” NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP HV-17 
 
Bodeneis Klara Kalla 
narttu FI15177/16 (Lejondalens Ozzy Stjärnskott – Bodeneis Fina Finna) 
1.5.2017 Lahti RN, Leila Kärkäs ”Sievä narttu jonka rintakehän kehitys vielä kesken Leveyttä 
löytyy mutta syvyyttä saa tulla lisää. Sievä pää. Hieman kookkaat, hieman haja-asentoiset korvat. 
Hyvä kaula & ylälinja. Tasapainoiset riittävät kulmaukset. Sopiva luusto. Hyvä yhdensuuntainen etu 
& takaliike mutta sivuliikkeessä saisi olla enemmän voimaa. Hyvä karvanlaatu väri & käytös.” JUN 
EH2 
 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”1,5 yrs showy & focused, feminine head good coat 
& body good topline, would prefer a little stronger in hind mover.” NUO ERI1 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very nice general appereance. Needs a better 
underjaw. Good eyes and ears. Good neck and topline, good chest. Moves very good. Good bones 
and feet.” NUO ERI 
 
Calawan Evelin 
narttu FI57139/10 (Pihlspetsens Andy Pandy – Calawan Cindy) 
12.8.2017 Ristiina (Mikkeli) RN, Paula Rekiranta ”Tyypiltään erinomainen narttu, jonka ylälinja 



saisi olla hieman tiiviimpi. Kaunis nartun pää. Hieman haja-asentoiset korvat. Hyvä kaula. Riittävä 
eturinta. Tilava runko. Hyvä takaosa. Liikkeessä erinomainen askelpituus, mutta hieman etumatala.” 
VAL ERI2 
 
Calawan Gerda 
narttu FI49391/13 (Lejondalens Ozzy Stjärnskott – Calawan Cindy) 
12.8.2017 Ristiina (Mikkeli) RN, Paula Rekiranta ”Ryhdikäs ja reipas tyypiltään erinom. narttu. 
Hyvä kallo. Kuono-osa voisi olla aavistuksen täyteläisempi silmien alta. Hyvä kaula ja ylälinja. 
Erinom. eturinta ja runko. Kulmaukset tasapainossa. Hyvä karva ja värimerkit. Rodunomainen 
liikunta.” VAL ERI1 SA PN1 ROP 
 
Calawan Idunna 
narttu FI12660/15 (Ihahhurja Arne – Calawan Fanny) 
15.1.2017 Kajaani KV, Veli-Pekka Kumpumäki ”Roteva narttu, ei aivan tasapainoisesti 
kulmauksiltaan. Hieman pitkä lanneosa ja ylälinja pettää. Sopiva luuston vahvuus, hyvä 
narttumainen pää ja ilme. Kaunis kaula, hyvä lapa. Tanakka runko, takaosa voisi olla 
voimakkaammin kulmautunut. Seisoo takaraajat rungon alla. Hyvä turkinlaatu. Liikkeiden tulisi 
olla yhdensuuntaisemmat ja vakaammat. Mukava luonne.” AVO EH2 
 
5.8.2017 Kuopio KV, Saija Juutilainen ”2-vuotta. Hyvärunkoinen ja luustoinen nuori narttu. 
Riittävästi eturintaa ja kulmauksia. Sievä nartun pää ja ilme. Hyvä kuono ja purenta. Kaunis karva 
ja väritys. Liikkuu kovin leveästi edestä. Taka-askel saisi olla ulottuvampi ja ylälinja jäntevämpi. 
Mukava luonne. Tarvitsee lisää jäntevyyttä muuten kaunista rotutyyppiä.” AVO ERI1 
 
Calawan Ingemar 
uros FI12659/15 (Ihahhurja Arne – Calawan Fanny) 
15.1.2017 Kajaani KV, Veli-Pekka Kumpumäki ”Urosmainen, luustoltaan vahva, saisi olla 
jäntevämmässä kunnossa. Hyvä pää ja ilme. Lavan tulisi olla viistompi ja olla vähän pidempi. 
Kaipaa eturintaa. Liikkuu hieman ryhdittömästi eikä ylälinja pysy vakaana. Riittävät 
takakulmaukset. H turkin laatu ja väri. Tulisi liikkua sulavammin, tahtoo pomppia takaa.” AVO 
EH1 
 
Calawan Isabella 
narttu FI12661/15 (Ihahhurja Arne – Calawan Fanny) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general aperance, nice eyes, good 
expression, beatuful dark eyes, good ears, good neck. Strong topline, but overbuilt from steep croup 
and open angulation in hindquarters, acceptable front, good bone and feet.” AVO EH 
 
Calawan Ivar 
uros FI12664/15 (Ihahhurja Arne – Calawan Fanny) 
12.8.2017 Ristiina (Mikkeli) RN, Paula Rekiranta ”Tyypiltään erinomainen. Hyvät mittasuhteet. 
Hyvä kallo. Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi. Hyvät tummat silmät. Vahva kaula. Hieman 
leveä edestä ja kyynerpäät saisi olla tiiviimmät. Hyvä rinnan syvyys. Hieman lyhyt sääri ja korkea 
kinner. Liikkeessä taka-askel jää hieman lyhyeksi ja voimattomaksi. Hyvä karvapeite. Rauhallinen 
käytös.” AVO EH1 
 
Calawan Jerker 
uros FI40882/16 (Kompiaisen Doktorin Erikoinen – Calawan Gerda) 
12.8.2017 Ristiina (Mikkeli) RN, Paula Rekiranta ”12 kk. Erittäin hyvin kehittynyt nuori uros 
jolla erinom. mittasuhteet. Hyvä kallo. Riittävä kuono-osan vahvuus. Hieman haja-asentoiset 
korvat. Hyvä kaula, rintakehä ja rinnan syvyys. Erinom. kulmaukset. Hyvä karva ja värimerkit. 
Liikkuu hyvin. Lupaava nuori uros.” JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP 



 
Calawan Joshua 
uros FI40883/16 (Kompiaisen Doktorin Erikoinen – Calawan Gerda) 
15.4.2017 Imatra KV, Tanya Ahlman-Stockmari ”Tasapainoisesti liikkuva urospentu. 
Oikeanlinjainen pää. Vahva hyvä alaleuka. Erino. Eturinta. Ylälinjan tulee vakiintua. Hyvin kulm. 
takaa. hyvä lihaskunto erino. käytös oikein kannettu häntä liikkeessä.” PEN1 KP ROP-pentu 
 
6.5.2017 Savitaipale RN, Juta Haranen (EE) ”9 kk ikäinen, erittäin hyvin kehittynyt juniori uros, 
jolla mask. pää ja ilme. Hyvät korvat ja silmät ja purenta. Erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen. 
Hyvä luusto ja kulmaukset. Moitteeton häntä. Vielä hieman pentumaiset liikkeet. Esitetään hyvin.” 
JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
5.8.2017 Lappeenranta RN, Reino Korpela ”Sopivan kokoinen, vielä kehitysvaiheessa oleva 
uros, jolla oik. muotoinen pää joka saa vielä vahvistua. Hyvä kaula & eturinta. Kevyehkö runko. 
Sopiva raajaluusto, hyvät kulmaukset. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu tasapainoisesti. Normaali käytös.” 
JUN EH1 
 
Calawan Kajsa 
narttu FI31453/17 (Krösaskogens Zune – Calawan Halla) 
8.10.2017 Hyvinkää EPN, Soile Bister ”Erittäin hyvinkehittynyt, vahvaluustoinen narttu, jolla 
voisi olla hieman parempi ylälinja. Kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat ja purenta. Hyvät kulmaukset. 
Hieman leveä edestä. Hyvin lupaava runko. Erinom. sivuliikkeet. Hieman löysä edestä. Ihastuttava 
luonne.” PPEN 1 KP VSP-pentu 
 
Calawan Kurt 
uros FI31449/17 (Krösaskogens Zune – Calawan Halla) 
8.10.2017 Hyvinkää EPN, Soile Bister ”Kaunislinjainen, vahvaluustoinen, kaunispäinen uros. Nyt 
on kiire poistaa alakulmahampaat. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Eturaajat saisivat olla 
hieman suoremmat. Häntä kaartuu selälle. Lupaava eturinta. Rintakehä voisi olla pidempi. Erinom. 
sivuliikkeet, hieman leveä edestä. Hyvä karva. Ihastuttava luonne.” PPEN 1 KP PU2-pentu 
 
Chipsmakers Moviestar 
uros SE22728/2015 (Feuervale's Over The Top – Ivi de Jommokk) 
30.9.2017 Eckerö KV, Ann-Christin Johansson (SE) ”Bra proportioner. Välformat huvud, kunde 
ha mera utfylld nosparti. Bra öron. Utmärkt hals. Stark rygg. Utmärkt kors. Välkroppad. 
Välmarkerat förbröst. Mycket bra vinklar. Mycket bra rörelser. Bra päls o. markeringar.” AVO ERI1 
SA PU1 SERT CACIB VSP 
 
Cimillan Helmer Hellä 
uros FIN13587/05 (Fennican Ässä Tässä – Cimillan Daylily) 
13.5.2017 Laihia RN, Sakari Poti ”Harmaa-keltainen. Keskikokoinen. Mittasuhteiltaan oikea. 
Voimakastyyppinen. Ikäisekseen tiiviissä kunnossa. Hieman kevyt komea pää. Voimakas eturinta ja 
muutenkin erinomainen runko- ja raajarakenne. Oikea häntä. Raajoissa valkeat sukat. Pitkä karkea 
karva. Vielä kevyt liike. Terhakka luonne.” VET ERI1 SA PU2 ROPVET 
 
21.5.2017 Närpiö RN, Erja Nummi ”Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Tyylikkäästi ikääntynyt 
veteraani. Oikeat pään linjat ja ilme. Kaunis kaula. Vähän pehmeä selkä. Hyvä eturinta. Runko jo 
varsin täyteläinen. Riittävä raajaluusto. Vähän pehmeät ranteet. Oikea karvan laatu. Pirteä 
liikkeissään ja esiintymisessään.” VET ERI1 ROPVET 
 
Cimillan Hilda Hulvaton 
narttu FIN13582/05 (Fennican Ässä Tässä – Cimillan Daylily) 



22.7.2017 Saarijärvi KR, Paula Heikkinen-Lehkonen ”Erinom. rotutyyppi & reipas käytös. 
Kokonaisuutena jo kuitenkin hieman raskas. Paksu & hieman pöyheä karva korostaa tätä 
vaikutelmaa. Erinom. pää, hyväkuntoiset hampaat. Erinom. ryhti. Suorat eturaajat. Täyteläinen 
eturinta. Liikkuu edelleen vetreästi, takaliikkeet tosin hieman kapeat. Täysmittainen sapelihäntä, 
jonka kärjessä ieni mutka mahdollisesti vahingoittunut. Selkä on jo hieman painunut & vatsaviiva 
pudonnut.” VET ERI1 ROPVET 
 
Cimillan Oona Onnentyttö 
narttu FIN24710/07 (Cimillan Indescribable – Calawan Agneta) 
12.8.2017 Joensuu KV, Dan Ericsson (SE) ”kraftig 10 årig tik. fin form för sin åldern. utm storlek. 
bra ben och tassar. kunde ha lite bättre bakställ och stramare överlinje. utm päls. livliga rörelser.” 
VET ERI2 
 
Cimillan Sabina Sähäkkä 
narttu FIN50082/08 (Fennican Ivanilos – Cimillan Lisa Lambada) 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”8 years. Well balanced head. Correct eye, good ear 
placement. Good topline. Good rib. Correct bone for age. Good on rear movement, a little bit 
paddly on the front.” VET EH1 
 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Pitkärunkoinen narttu aavistuksen matalaraajainen jolla liukas 
karvapeite Sievä pää sivusta katsottuna Takakorkea Liikkuu hyvin Kauniit silmät.” VET EH2 
 
Cimillan Walde Wallanmainio 
uros FI52743/13 (Tridents Tennik – Cimillan Trude Taifuuni) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vahva urosmainen, lanneosaltaan hieman pitkä 
kokonaisuus. Tänään kesäkarvassa. Kallo voisi olla hieman leveämpi. Riittävä stoppi. Keskiruskeat 
silmät. Vahva luusto. Hyvä rintakehän pituus ja syvyys. Hyvä takaosa. Liikkuu kovin kinnerahtaasti 
takaa. Hyvä ryhti. Reipas luonne.” VAL EH 
 
Cimillan Wenla Waltavanihana 
narttu FI52740/11 (Tridents Tennik – Cimillan Trude Taifuuni) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general apperance. Nice expression and 
good eyes, good ears, good neck, topline and croup. Could have a longer chestbone and a bit more 
volyme in chest, acceptable shoulder, well angulated in hindquarters, moves well, good bones and 
feet.” AVO ERI 
 
Cimillan Yrsa Yllätys 
narttu FI25560/12 (Acmen Wagner – Cimillan Svea Supersöpö) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance. Could have a better 
underjaw. Nice eyes and ears, gives a good expression, good neck, strong enough in back. Good 
croup, good chest. Well angulated in front and hindquarters. Makes good movement. Good bone 
and feet. Could be better muscled.” VAL ERI 
 
6.8.2017 Valkeakoski KR, Andrzej Szutkiewicz (PO) ”Exc. size & type. Exc. proportions. Exc. 
expressive head. Exc. forchest. Correct top & bottom line Exc. angulation Exc. temperament. Exc. 
presentation.” VAL ERI1 SA PN1 ROP 
 
Cimillan Zilla Zupermakee 
narttu FI311874/14 (Gösta-Lupin – Cimillan Svea Supersöpö) 
18.2.2017 Kauhava RN, Susanne Wendell ”Erinomainen tyyppi. Pienempi ja sirompi narttu, jolla 
kevytpiirteinen ja oikeamuotoinen pää. Hyvä ylälinja. Lyhyt olkavarsi, muuten riittävät kulmaukset. 
Kevyt jäntevä runko. Kaunis karvapeite ja väri. Liikkuu kevyesti.” AVO ERI2 



 
9.9.2017 Muurame RN, Zeljka Fon Zidar (SI) ”3 years. Very feminine and balanced. Nice head 
witch is proponed to a body Typical front. Correct texture and color. Nice topline and movement.” 
AVO ERI2 SA PN2 VASERT 
 
Cimillan Ågot Tarutyttö 
narttu FI42346/14 (Danga's Quasimodo-Å – Vinhallan Helmiäinen) 
14.5.2017 Eura RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen. Mittasuhteiltaan oikea narttu. 
Kevytpiirteinen oikeamuotoinen pää. Pitkä hyvä kaula Liikkuu lanneosa köyryssä. Hyvä rinta & 
raajat & karva. Kaunis väri. Liikkuu & esitetään hyvin.” AVO ERI2 
 
17.6.2017 Pöytyä KR, Riitta Lahtovaara ”Hyvä tyyppinen fem. hieman kork. raajainen narttu. 
Pään kuono-osan tulisi olla täytel. Kaunis ilme. Hyvät korvat & kaula. Voim. kaareutuva lanneosa 
etenkin liikkeessä. Lyhyt rintakehä. Kevyt runko suorat etukulmat takaa riittävät. Oik. karva. 
Liikkuu lanne kaarevana takajalat rungon alla. Luonne ok.” AVO H 
 
Cimillan Åke Kelpojätkä 
uros FI42343/14 (Danga's Quasimodo-Å – Vinhallan Helmiäinen) 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Rotutyyppi erittäin hyvä. Oikeat mittasuhteet ja hyvä koko. 
Kevyehkö kuono-osa, tummat silmät, hyväasentoiset korvat. Hyvä ylälinja. Saisi olla 
kulmautuneempi varsinkin edestä. Hieman varautunut käytös tänään, antaa kuitenkin koskea 
itseään.” AVO EH2 
 
Cimillan Ållie Laululikka 
narttu FI42348/14 (Danga's Quasimodo-Å – Vinhallan Helmiäinen) 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Hyvä koko, hieman pitkä lanne. Hyvä purenta. Pyöreät 
silmät ja hieman haja-asentoiset korvat. Antaa melko ilmavan vaikutelman. Runko saisi olla 
tilavampi. Riittävästi kulmautunut mutta melko kevyt luusto. Riittävä sivuliike.” AVO EH2 
 
Cimillan Åsmund Hyväjätkä 
uros FI42344/14 (Danga's Quasimodo-Å – Vinhallan Helmiäinen) 
15.1.2017 Kajaani KV, Veli-Pekka Kumpumäki ”Vahva luustoinen, hyvät mittasuhteet omaava 
uros, jolla hyvä pää ja ilme. Hieman etuasentoiset lavat. Kovin lyhyt olkavarsi ja vaikuttaa 
etumatalalta. Hyvä rintakehän pituus. Eturinta saisi olla selvempi. Riitt takakulmaukset. Hyvä 
turkin laatu ja väri. Liikkeiden tulisi olla yhdensuuntaisemmat, kaipaa lisää driveä. Löysät 
etuliikkeet.” VAL EH2 
 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”Pleasing head but I would like better shaped eye. 
Good body and rib. Correct coat Needs to str on the rear movement. Pins in on front. I would like a 
better topline.” VAL EH2 
 
5.8.2017 Kuopio KV, Saija Juutilainen ”3-vuotta Hyvä runkoinen ja luustoinen uros. Hyvät tiiviit 
käpälät. Tasapainoiset kulmaukset. Erinom. päänmalli. Hyvä purenta ja korvien koko. Hyvä 
hännänkiinnitys kaunis karvapeite ja väritys. Liikkuu hieman varvasahtaasti sujuva sivuaskel 
takapotku voisi olla vapaampi. Hyvä luonne.” VAL ERI1 SA PU2 VARACA 
 
28.10.2017 Seinäjoki KV, Leni Finne ”oikeat mittasuht. sopiva luusto, oikealin pää selvä 
sukupuolileima kauniit tummat silmät hyvät korvat ja kaula eturinta voisi olla aavistuksen 
täyteläisempi, hieman lyhyt olkavarsi, oikeamall. rintakehä hyvät takakulm. oikea askelpituus 
liikkeessä selvästi takakorkea.” VAL ERI1 SA PU2 VARACA 
 
Danga's Beata Thorsdotter 



narttu FI10111/17 (Wimsebos Thor-A – Danga's Petronella-Z) 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Erittäin lupaava, hyvin rakentunut narttu pentu, joka esiint 
tänään hieman pehmeästi. Hieno pää ja ilme. Lupaava etuosa, pitkä rintakehä ja hyvä raajakorkeus. 
Vielä pehmeähkö selkä. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä pentuturkki.” PEN 2 KP 
 
13.5.2017 Ikaalinen RN, Maija Lehtonen ”9kk, erinomaisen tyyppinen hyvin rakentunut juniori. 
Hyvät nartun mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Hieman leveälle asettuneet korvat. Oikea purenta. 
Kaunis kaula. Hyvä ylälinja seistessä. Tasapainoinen raajarakenne. Hieman lyhyt rintalasta. Ikään 
sopivat liikkeet. Tarvitsee vain aikaa tiivistyäkseen. Oikea karvan laatu. Miellyttävä käytös. 
Esiintyy ja esitetään kauniisti.” JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
28.5.2017 Keuruu RN, Reino Korpela ”Sopiva koko ja vahvuusaste. Kaunislinjainen pää, jossa 
hyvä ilme. Hyvä kaula Tiivis kuiva runko. Sopiva raajaluusto. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä 
karvapeite. Liikkuu tehokkaasti. Miellyttävä käytös.” JUN ERI1 SA PN2 VASERT 
 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”utm. proportioner välskuret, fem. huvud med 
bra uttryck utm. över- o. underlinje för åldern bra bröstkorg korrekt vinkling passande benstomme 
goda rörelser.” JUN ERI1 SA PN2 SERT 
 
11.6.2017 Alavus, Tuuri KR, Pekka Teini ”Eritt. lupaava & hyvin liikkuva narttu, jolla 
erinom.ryhti. Hieno sukup.leima vahva kuono-osa & hyvä huulilinja. Kauniit värimerkit päässä. 
Hieno pitkä rintakehä. Säkä saa vielä vahvistua. Hyvä lantion as. Tiiviit, pyöreät käpälät. Hieman 
pitkä & pehmeä peitinkarva.” JUN ERI1 SA PN3 VASERT 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “In general apperance bit rounded eyes, nice ears 
but good propotions in head, good neck and croup. Enough developed in chest, good angulation in 
front and hindquarters. Moves well on both feet empty in coat 
JUN ERI1 SA VSP-juniori 
 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Hyvä koko ja mittasuhteet. Riittävä luusto. 
Ikäisekseen riittävä runko. Selkäosa saa kiinteytyä. Köyristää lanneosaa. Riittävät kulmaukset. 
Feminiininen hyvälinjainen pää. Pyöreähköt silmät. Purenta ok. Liikkuu vaivattomalla, hyvällä 
askeleella. Väritys ok.” JUN ERI1 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Härlig feminin tik. Mycket bra rastyp. Vackert 
huvud. bra uttryckt Korrekta proportioner. Bra selmarkering Utmärkt pälskvalitet. Bra front. 
Utmärkt baksdel. Inte ofta ser man så bra bakbens rörelse i denna rasen.” JUN ERI1 SA PN2 
VASERT HJV-17 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”16 kk. Vahva juniori. Hyvät mittasuhteet, 
sukupuolileima. Narttumainen pää. Hyvät korvat, pyöreät silmät. Oikea purenta, 2 x P1 puuttuu. 
Saisi olla edestä paremmin kulmautunut, ok eturinta. Hyvin kehittynyt runko. Vahvat reidet, hyvä 
luusto & käpälät. Tässä kehitysvaiheessa pyöristynyt lanneosa. Hyvä karva. Lyhyt etuaskel, hyvä 
takatyöntö mutta silti takakorkea liikkeessä. Yhdensuuntaiset liikkeet. Erinom. temperamentti.” 
JUN EH1 
 
Danga's Botvid Thorson 
uros FI55301/16 (Wimsebos Thor-A – Danga's Petronella-Z) 
25.3.2017 Jyväskylä EPN, Perttu Ståhlberg ”vielä runsaasti maavaraa. hyvä koko ja vahvuus. 
riittävän tummat silmät. kallo vielä kesken kehityksen. hyvä kaula. säkä saisi olla korostuneempi. 
tänään hieman nouseva selkälinja. oikeanmuotoinen rintakehä. lyhyt ja pysty olkavarsi. polvikulma 
saisi olla voimakkaampi. hyvä karvanlaatu, väri ja värimerkit. saa tiivistyä vielä edestä. liikkuu 



hieman lyhyesti, mutta tasapainoisesti. miellyttävä käytös. esiintyy hyvin.” PEN 1 KP PU2-pentu 
 
26.3.2017 Jyväskylä EPN, Markku Mähönen ”Oikeat mittasuhteet + ääriviivat. Hyvänmallinen 
pää. Tummat silmät. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta. Hyvä rungon vahvuus. Hyvä, vahva 
takaosa. Tiiviit käpälät. Hyvät edestakaiset liikkeet, erittäin hyvät sivuliikkeet. Lupaava karvapeite. 
Rauhallinen käytös.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
23.4.2017 Helsinki EPN, Maija Mäkinen ”8 kk. Hyvinkehittynyt maskuliininen pentu jolla hyvät 
mittasuhteet. Tässä kehitysvaiheessa hieman takakorkea. Hyvä pää & korvat & silmät & purenta. 
Hyvä kaula. Puuttuu 1 x P1. Etuosa voisi olla paremmin kulmautunut. Lyhyt olkavarsi. Kääntää 
etutassuja ulospäin. Hyvä runko & luusto. Hyvä karvanlaatu & värimerkit. Liikkuu varsin 
tasapainoisesti sivusta, hyvin takaa. Hyvä temperamentti. Esitetään hyvin.” PEN 1 KP PU1-pentu 
ROP-pentu 
 
29.4.2017 Hyvinkää EPN, Nina Janger ”8,5 kk. Mittasuhteiltaan ja vahvuudeltaan erinomainen 
nuori mies. Hyvin kaunisilmeinen ja -linjainen pää. Vahva runko. Hyvä eturinta & ylälinja & 
kulmaukset. Hyvä häntä. Tiiviit hyvät käpälät. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu 
hyvällä sivuaskeleella. Esiintyy hyvin. Hyvä karvapeite.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
14.5.2017 Lahti RN, Paul Lawless (IR) ”9  month very pleasing type nice balance head nice 
expression good ears and well placed lovely reach neck topline ? Excellent group good bone feet 
good angulation excelent coat texture ballanced side step could be little cleaner coming and going.” 
JUN ERI1 SA PU3 VASERT 
 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Really nice young male. Has correct wedge head. 
Lovely dark eye, correct earset. Correct scissor bite. Very good masque markings. Nice reach of 
neck & excellent topline. Good bone & tight feet. Correct harness markings. Moved very soundly 
coming & going. Very promising.” JUN ERI1 SA PU3 VASERT Royal Canin ROP-juniori 
 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ” 
utm. proportioner korrekt skuret huvud med utm. uttryck välplac. Öron med bra storlek utm. över- 
o. underlinje för åldern bra bröstkorg tillräcklig vinkling bra benstomme Goda rörelser.” JUN ERI1 
SA PU2 VASERT 
 
2.7.2017 Riihimäki KV, Johan Juslin ”Oikeanmuotoinen ja -linjainen uros. upea pään sivukuva. 
Hyvät värivaihtelut. Lihaksikas reisi. Vapaat liikkeet.” JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
9.7.2017 Raasepori KR, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utm. typ, vackert maskulint huvud, mörka 
ögon, bra uttryck, bra bett, kraftig hals, bra bröstkorg, stubb svans, bra vinklar fram ngt. knappa 
bak, rör sig bra men han blir ngt. bak hög o. välvd över ländpartiet.” JUN ERI1 
 
15.7.2017 Hyvinkää KR, Juha Putkonen ”Erinomainen koko, rungon mittasuhteet ja luusto 
vahvuus Hyvä kallo-osa ja oikein kiinnittyneet korvat Otsapenger saisi olla selvempi ja silmät 
tummemmat Hyvä purenta Ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta Luonnontöpöhäntä Oikea 
karvanlaatu ja hyvät valjaskuviot Hyvä asentoiset eturaajat. Tasapainoiset kulmaukset Liikkuu ja 
esiintyy hyvin.” JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ” 1 year very happy cooperative young man good 
head excellent bone, strong body well proportioned excellent coat & body moved ok.” JUN ERI1 
SA PU1 SERT ROP Royal Canin ROP-juniori 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Sopivan kokoinen, urosmainen. 



Vahvaluustoinen. Erittäin hyvät mittasuhteet omaava nuori uros. Hyvin ilmeikäs vahva pää. Kauniit 
tummat silmät. Kuonon vahvuus hyvä. Hyvät korvat. Lapa voisi olla viistompi. Hyvä eturinta. Hyvä 
rintakehän pituus. Hyvä takaosa. Erinomainen turkin laatu. Hyvä väritys. Erittäin hyvät ryhdikkäät 
liikkeet, joissa draivia ja hyvä yhdensuuntaisuus. Miellyttävä luonne.” JUN ERI2 SA 
 
12.8.2017 Turku KR, Harry Tast ”1v. Jäntevät tasapainoiset linjat. Komea ryhti. Ikään liittyvät 
rintakehän syvyys. Puhdaslinjainen pää. Hyvä ilme, voimakas purenta. Olkavarret saisi olla 
pidemmät muuten hyvä raajarakenne. Hyvä kesäturkki. Oikein kiinnittynyt hyvä töpöhäntä. 
Tehokkaat säännölliset liikkeet.” JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
3.9.2017 Helsinki KR, Jan Törnblom (SE) ”Maskulin hane med fina proportioner Välskuret 
huvud. Fina öron. Välpigmenterad. Bra bett. Välkroppad. Välvinklad fram och bak. Bra bröstkorg. 
Fin överlinje Bra kors. Rör sig med härlig steg från sidan. Bra ben och tassar. Bra päls med fin 
selmarkeringar. Trevlig temperament. Välvisad.” JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Trevlig junior. Bra huvud. Korrekt uttryckt. Bra 
öron. Korrekta ögon Korrekt päls & färg. Bra selmarkering Lite bakhög i rörelse Mycket lovande 
junior Trevlig temperament.” JUN ERI1 SA PU3 SERT HJV-17 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”Vahva ryhdikäs juniori hyvät mittasuhteet, oikea 
sukupuolileima. Sopiva rungon voimakkuus. Hyvä pää, ilme, kaula eturinta. Lyhyt olkavarsi, 
sopivat kulmaukset takaa. Hyvä reisi, luusto käpälät. Vahva selkä. Hyvä turkki ja värimerkit. 
Liikkuu hyvin. Vakaa ylälinja Reipas käytös.” JUN ERI1 SA PU4 SERT JV-17 
 
Danga's Dagny X-dotter 
narttu FI11749/18 (Danga's X-Force-D – Danga's Petronella-Z) 
29.10.2017 Lahti EPN, Jaana Hartus ”Erinomainen tyyppi. Erittäin tasapainoinen. Ryhdikäs, 
jäntevä kokonaisuus. Varsin lupaava pää. Hieman korostuneet otsaluut. Erinomainen suora ylälinja. 
Lupaavat kulmaukset ja liikkeet.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
9.12.2017 Helsinki EPN, Elena Adamovskaya (RU) ”Too shy. Typical. Correct body. Typical 
head. Don't show teeth. Needs more training.” PEN 1 
 
10.12.2017 Helsinki EPN, Erika Häkkinen ”8 kk ihastuttava narttupentu. Erittäin kaunis pää. 
Erinom. korvat. Kauniit silmät. Hyvä kuono, kaunis kaula Erinom. rungon mittasuhteet & 
kulmaukset. Ikäisekseen erittäin hvin kehittynyt runko & eturinta. Ihana leveä reisi, Hyvä 
hännänkiinnitys, luonnontöpö Hyvä luusto Kauniit käpälät Liikkuu erinom. tehokkaalla ja 
joustavalla askeleella Miellyttävä käytös Kaunis narttumainen kokonaisuus.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
Danga's Quasimodo-Å 
uros FI17903/11 (Fixan's Göte Väst – Heds Ina De Lux)  
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”6,5 yrs attractive head & expression at one with his 
when moving good reach of neck consistent showman excellent coat moved well going away a bit 
wide in front coming back.” VAL ERI3 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvin mallikas uros. Erittäin hyvät mittasuhteet. 
Kauttaaltaan tasapainoinen. Erittäin hyvä pää ja ilme. Erinomainen rintakehä; syvyys ja pituus. 
Tiivis lanne. Hyvä takaosa. Hieman pehmyt turkki. Hieman vaappuvat etuliikkeet, muuten hyvä 
meininki.” VAL ERI 
 
Danga's Vajlet-C 
narttu SE56370/2012 (Höckgårdens Turbo – Heds Ina de Lux) 



24.6.2017 Rovaniemi KV, Kurt Nilsson (SE) ”utmärkt huvud o uttryck utm hals. bra rygg. ngt 
högställd. med utm bröstparti. goda vinklar. utm rörelser.” AVO ERI2 
 
22.7.2017 Kemi KV, Mari Lackman ”Lähes 5-v kaunis pää ja ilme Hyvä purenta, silmät ja korvat 
Mittasuhteiltaan oikea Seistessä suora selkälinja ja sirppihäntä Hyvä rintakehän pituus ja syvyys 
Hyvä asentoiset raajat Tasapainoiset kulmaukset Tasapainoiset lyhyehköt liikkeet.” AVO ERI1 SA 
PN2 SERT VARACA 
 
Danga's Yakari-F 
uros FI15999/14 (Sydspetsens Roy-X – Danga's Petronella-Z)  
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Tässä uroksessa on vahvaa urostyyppiä Kaunis kiilamainen pää, 
hyvä etuosa ja raaja luusto. Vahva selkä, erinom. karvanlaatu Liikkuu hyvin.” VAL ERI1 SA PU1 
VSP 
 
14.5.2017 Lahti RN, Paul Lawless (IR) ”3,5 years loudy type size and shape good head love eye 
and expre ears of good size and placement nice reach of neckk excelet topline and tailset good bone 
and feet stands little croked in front Angulation ok front and rear ballanced side step could be little 
cleaner coming and going.” VAL ERI1 SA PU2 
 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Excellent male, correct wedge shape head. Good 
earset & dark eyes. Correct bite. Excellent throughout. Good bone & feet. Correct size & substance. 
Excellent markings throughout. Moved very soundly.” VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 
 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”~2,5 yrs good type, well proportioned very good 
head & expression did everything right standing & moving good bone & substance excellent coat & 
condition good example of the breed.” VAL ERI1 SA PU2 CACIB 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvin kaunis kokonaisuus. Kauttaaltaan vahva 
ja tasapainoinen. Erinomainen vankka runko ja vahva luusto. Ihastuttava pää ja ilme. Vahva kuono. 
Kauniit silmät, hyvät korvat. Erinomainen rintakehä. Kaunis, ryhdikäs vakaa ylälinja. Erinomainen 
karvapeite. Erittäin hyvät vakaat liikkeet, hieman epävakaat edestä.” VAL ERI1 SA PU3 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”En vacker hanhund, utm. proportioner på denna 
hanhund med ett långt kort huvud, korrekt bett, parallella plan, lagom halslängd, välkroppad, får 
inte bli tungre, fast i muskulaturen i länd o lår, härlig att ta på, dubbel tätt päls, korrekta tecken på 
kind o. selen, utm sido rörelser, med lagom långt steg.” VAL ERI1 SA PU1 ROP 
 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen Tukevassa kunnossa 
esitetty esitetty uros, jolla oikea pää, Antaisin kuono-osan olla vahvempi Kauniit korva, pitkä hyvä 
kaula Hyvä ylälinja. Voimakas rintakehä Vähän leveä edestä, hyvä takaa Kulmaukset saisivat olla 
suuremmat. Esitetään hyvin.” VAL ERI1 SA PU3 
 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Erinom. koko ja mittasuhteet. Hyvä raajaluusto 
Erinom. ylälinja ja hyvä hännänki Hieman voimakkaammin kulmautunut takaa. Hyvä 
rungonsyvyys. Hyvät päänlinjat. Hyvä purenta. Hyvät silmät, korvat ok. Hyvä väritys. Liikkuu 
ryhdikkäästi riittävällä sivuliikkeellä. Hieman leveä edestä.” VAL ERI1 SA PU1 ROP 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”Mature 4 year old. Very good temperament. Good bone & 
structure, head & body in balance. Straight topline, held on move. Moved very freely both coming 
& going.” VAL ERI1 SA PU2 VARACA 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Mycket vackert huvud härligt uttryckt. Väburna 



öron. Bra hals. Ngt framskjutna skuldra Mycket välkroppad. Härligt överlinje I god kondition 
Välmusklad Rör sig mycket bra. Korrekt selmarkering. Bra rastyp.” VSL ERI1 SA PU1 CACIB 
VSP HV-17 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”Vahva maskuliininen, hyvät mittasuhteet, ylälinja 
Hyväilmeinen pää. Hyvät korvat, silmät, purenta. Kaunis kaula. Lyhyt olkavarsi. Rintakehä 
hyvänmallinen, voisi olla pidempi. Hyvä selkä. Tasapainoiset liikkeet sivusta, kapea takaa ja löysä 
edestä. Hyvä käytös Oikea asenne.” VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP V-17 
 
Danga's Yoko Tsuno-F 
narttu FI17575/14 (Sydspetsens Roy-X – Danga's Petronella-Z) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent in type. Bit short muzzle, and a bit long 
eyes, a bit low setted ears, good neck. Strong topline, exellent croup. Could have longer chestbone. 
Good angulation. Exellent movement. Good bone and feet.” VAL ERI SA 
 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Järeäluinen narttu jolle toivoisin selkempää 
sukupuolileimaa. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. Tilava runko. Hyvin kulmautuneet raajat. Vahva 
purenta. Hyvät silmät. Haja-asentoiset korvat. Liikkuu vaivattomalla, hyvällä askelluksella 
ryhdikkäästi. Hyvä luonne.” VAL ERI2 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”4 year old. Shown in good coat & condition. Well handled. 
Good depth to chest. Good body & substance. Pleasing head proportions. Very alert expression. 
Moved very freely around the ring.” VAL ERI3 SA 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Mycket trevlig tik. Bra rastyp. Trevlig 
temperament. Bra huvud. Vackra ögon. Lite låg ansatta öron. Bra hals. Mycket bra proportioner. 
Rör sig bra Välvinklad Lite lös i ryggen. Bra selmarkering Korrekt päls.” VAL ERI1 SA PN4 
VARACA 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”4v vahva narttu jolla hyvät mittasuhteet ja 
ylälinja. Voimakas pääntyyppi, alaskiinnittyneet korvat Hyvät silmät ja isot hampaat. Kaunis kaula, 
hyvä runko. Oikea purenta. Hyvä selkä. Liikkuu erittäin hyvin sivusta, kapea takaa. Hyvä käytös.” 
VAL ERI4 SA 
 
Dunmålas Gusten 
uros SE37985/2014 (Svedala Billy Busväder – Dunmålas Elina) 
24.6.2017 Rovaniemi KV, Kurt Nilsson (SE) ”maskulin. Utmärkt huvud o uttryck en tanke hög på 
benen goda vinklar. utm ben o tassar. goda rörelser.” VAL ERI1 SA PU2 VASERT VARACA 
 
22.7.2017 Kemi KV, Mari Lackman ”3v Erinomainen tyyppi Hyvä pää ja ilme Hyvät silmät 
korvat ja purenta Oikea ylälinja Hyvä rintakehän pituus Rintalasta saisi olla pidempi 
Rodunomaisesti kulmautunut Hyvät värivaihtelut Rodunomainen liikemalli Hyvä temperamentti.” 
VAL ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP FI MVA 
 
Elke's Acacia 
narttu FI10156/15 (Eldhästens Zvante Zundin – Fixan's Maizan Zundin) 
9.9.2017 Muurame RN, Zeljka Fon Zidar (SI) ”3 years. Nice head and expression. Compack. 
good chest. Angulation of hind legs is not optimal movement behind close, good texture and color.” 
AVO ERI3 
 
Eriksfjord Darling Bunny 
narttu FI53951/11 (Kuukiven Tiwaz - Stillmoor Mirabella Jarlalfvin) 



29.7.2017 Pori Kv, Cathy Delmar (IR) ”Quite a feminin head. I'd like a little bit more stronger. 
Bone is quite good. The shape of the rib is good Topline is quite good Could be better ribbed back. 
Texture of the coat could be better. Excellent hind quarters. Quite good hocks. I'd like her harder. 
Bit close behind. Moves nice & clean in the front & holds her topline well. Nice neck.” AVO ERI1 
SA PN1 SERT CACIB VSP 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”Balanced 6 year old. Pleasing head proportions. Perhaps would 
like a darker eye. Good topline, held on move. Moved very freely around the ring. Shown in good 
coat & condition.” AVO ERI1 SA 
 
Fennican Federico 
uros FI24065/13 (Cimillan Tor Terminaattori – Svedala Tilly Talltita) 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”4½ år, kraftig hanhund, fina proportioner, nospartiet 
kundee vara ngt längre, korrekt bett, lagom halslängd, bra volym i bröstkorgen med långt bröstben 
ger bra skydd för hjärta o. lungor, dubbelpäls, bär svansen vackert o. tydligt kind. selstecken. 
Trevligt temperament.” AVO ERI2 SA 
 
Fennican Fernando 
uros FI24067/13 (Cimillan Tor Terminaattori – Svedala Tilly Talltita) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ, Mkt välskuret huvud Tillt. uttryck Utm. 
öron, Tillr. lång ngt brant ansatt svans Stark övrelinje Lite brant skuldra, i övrigt passande vinklar 
Rör sig med gott steg Lite löst fram, tillr. hård pälsstruktur Fina sele-markeringar.” AVO ERI1 SA 
 
Fennican Fridolf 
uros FI24394/13 (Cimillan Tor Terminaattori – Svedala Tilly Talltita) 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Erinomainen yksilö. Erinom. rungon muoto Hyvät pään 
mittasuhteet vahva selkä Liikkuu ahtaasti takaa, erinom. karvanlaatu.” AVO ERI2 SA PU4 
 
13.8.2017 Mäntsälä RN, Rune Fagerström ”4v. Erinomainen tyyppi. Hyvä koko. Hyvä 
sukupuolileima. Sopiva raajakorkeus. Hyvänmallinen pää. Sopiva otsapenger. Hyvä kuono-osa ja 
alaleuan leveys. Hieman pitkät korvat. Erinomainen kaula. Hyvä eturinta. Tyypilliset eturaajat, 
joissa sopiva luusto. Hyvä rintakehän muoto. Ylälinja voisi olla vahvempi. Riitt. takakulmaukset. 
Kinner voisi olla matalampi. Hyvä karvanlaatu ja väri. Liikkuu hyvin. Luonne ok.” AVO ERI1 SA 
PU1 SERT ROP FI MVA 
 
Fennican Glaissa 
narttu FIN40029/05 (Laban – Fennican Tiptop Tiramisu) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Synnerligen väl bibehållen 12-åring alldeles utm typ, 
Vackert välskuret huvud Utm. hals, överlinje, Fina prop. Välformad bröstkorg Välvinklad härlig 
benstomme, Rör sig m. utm. spenst, Korrekt pälskvalite Fina selemarkeringar.” VET ERI1 SA PN3 
VSPVET 
 
9.7.2017 Raasepori KR, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utm. typ, men hon ger ett ngt. tungt intryck, 
vackert feminint huvud, mörka ögon, bra bett med friska tänder, bra hals, ryggen är ngt välvd över 
ländpartiet o. korset brant, stubb svans, kraftig bröstkorg, bra vinklar, bra benstomme, rör sig bra, 
bra päls o. färg.” VET ERI2 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type, very nice head, good expression. 
Beautiful dark eyes, good ears. Very nice teeth and good bite. Strong enough in back. Good croup, 
could have longer chestbone. Falls down between shoulders in movement. Fantastic old bitch that 
moves well. Good bones and feet.” VET ERI  
 



3.9.2017 Helsinki KR, Jan Törnblom (SE) ”Feminin tik. Fina proportioner. Mörka bra ögon. 
Välplacerade öron. Fin nosparti. Bra bett. Bra hals. Tillräckligt vinklad fram och bak. Bra kropp. 
Fin överlinje. Rör sig väl från sidan. Passande benstomme. Bra päls med fina celmarkeringar. 
Välvisad.” VET ERI1 SA PN1 VSP VSPVET 
 
Fennican Golda Glitter 
narttu FI54045/13 (Karjakon Isomies – Fennican Tiffany) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance, a bit rounded eyes and 
bit big ears. Good topline, a bit steep in croup, bobtail, good chest, well angulated in shoulder. A bit 
open in hindquarters. Enough drive and strong in front gives and excellent bitch.” AVO ERI 
 
Fennican Grosso 
uros FI54044/13 (Karjakon Isomies – Fennican Tiffany) 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”3v. Kookas vankkarunkoinen komearyhtinen uros. Hyvä 
raajakorkeus ja rinnan syvyys. Voimakas urosmainen pää. Terävä ilme. Tyypillinen etuosan rakenne. 
Oikea hännän kiinnitys. Hyvä kaksinkertainen kesäturkki. Selvät värimerkit. Liikkeessä jännittynyt 
ja kuuluva hengitys.” AVO EH2 
 
2.7.2017 Riihimäki KV, Johan Juslin ”Raskasrunkoinen uros, jolla pehmeyttä selässä. Hyvä pään 
profiili. Sopiva raajaluusto. Lihaksikas reisi. Hyvä karvan laatu. Liikkuu takaraajat rungon alla. 
Uros käy ns. kierroksilla.” AVO EH1 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvinrakentunut, ryhdikäs, jolla vahva luusto. 
Urosmainen pää. Hieman pyöreät silmät. Riittävä stoppi. Hyvä pitkä kaula. Viisto lapa. Hieman 
suora olkavarsi. Hyvä rintakehän pituus. Lanne voisi olla tiiviimpi. Voimakkaat takakulmaukset. 
Hyvä karvanlaatu. Hieman kapeat etuliikkeet. Selkä painuu hieman.” AVO EH 
 
13.8.2017 Mäntsälä RN, Rune Fagerström ”3v. Kookas uros. Hyvä uroksen leima. Hyvä raajojen 
korkeus. Hyvänmallinen pää. Kauniit, tummat silmät. Leveälle asettuneet korvat. Hyvä kaula. 
Eturinta saisi olla selvempi. Hyvänmallinen rintakehä, jossa oikea syvyys ja pituus. Hyvä ylälinja. 
Sopivat takakulmaukset. Hyvät eturaajat. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä karvapeite. Luonne hyvä.” 
AVO ERI3 SA PU4 
 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen Mittasuhteet hyvät. Kevyt, 
hentoluustoinen jolla on oikeamallinen kevyt pää. Kauniit korvat, Riittävä kuonomaski. Hyvä, pitkä 
kaula. Selässä pieni painauma. Syvä rintakehä. Hyväasentoiset hentoluustoiset raajat, karvapeite 
voisi olla karkeampaa Valkoinen väri nousee käpälässä liian ylös.” AVO ERI2 
 
14.10.2017 Jyväskylä KV, Paavo Mattila ”Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Kaunis kaula. Hyvä 
runko. Selkä saisi olla jäntevämpi. Sopivasti kulmaut. raajat. Hyvä karva. Hieman raisu luonne.” 
AVO EH2 
 
15.10.2017 Jyväskylä KV, Harri Lehkonen ”Kookas, ryhdikäs uros. Oikeanmutoinen pää, hieman 
pyöreät silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvät lavat, hieman lyhyt, pysty olkavarsi. Oikeat 
mittasuhteet. Selkälinja saisi olla suorempi. Erittäin hyvä hännänkiinnitys ja takaosa. 
Oikealaatuinen turkki. Esiintyy reippaasti. Terveet liikkeet.” AVO ERI2 
 
Fennican Gunfrida 
narttu FI54046/13 (Karjakon Isomies – Fennican Tiffany) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance. Missing P3 left side 
uppejaw, excellent proportions in head with good expression, good eyes, good ears, strong neck. 
Overbuilt in back from steep croup, exellent chest, good angulation in shoulder and hindquarter. 



Good bone and feet. Needs better drive, defence with galopp steep croup.” AVO EH 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”Korrekt kilform på huvudet, bra könsprägel, saknar P3 
vänster överkäke, tillräckligt stop, vacker nacklinje, platta tassar, lite mjuka mellanhänder, vacker 
övergång nacke o. rygg, härlig volym i kroppen, fasta lår, dubbelpäls som ger utm skydd mot väder 
o. vind, välgående.” AVO ERI2 SA 
 
Fennican Isla 
narttu FI46700/14 (Keltaruusun Gromit – Vesböge Svassa) 
1.5.2017 Lahti RN, Leila Kärkäs ”Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis ilmeikäs pää. Hyvät korvat. 
Hyvä eturinta & rintakehä. Tasapainoinen hyvä raajarakenne. Hieman niukka hyvänlaatuinen karva. 
Hyvät värimerkit. Liikkuu erittäin hyvin.” AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP FI MVA 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good in type, nice head expression but a bit 
rounded eyes. Acceptable ears, good neck. A bit rounded in loin and a bit steep in croup. Good 
chest, well angulated in shoulder and hindquarters give acceptable movement. Good bone and feet. 
Doesn’t need white sign upon the neck.” VAL ERI 
 
Fennican Ivanilos 
uros FIN32248/06 (Skogsbygdens Fabian Maximal – Fennican Äbby Ädelsten) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Underbar hane 11 år syns ej. Utm. huvud, härlig hals 
& övrelinje, utm. prop. Fina vinklar Utm. rörelser Korrekt pälsstruktur Kan verkligen visa upp sig.” 
VET ERI1 SA PU2 ROPVET 
 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”11 years. Good head proportions. Lovely dark eye. 
Excellent body and rib. Very good topline. Excellent outline. Good, strong rear action. Slightly out 
at elbow on the front. Allaround a good dog.” VET ERI1 SA PU3 ROPVET 
 
9.7.2017 Raasepori KR, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utm. typ, mkt vackert huvud, mörka ögon, 
bra uttryck, bra bett, bra hals o. rygg, stubb svans, utm. bröstkorg, utm. vinklar, rör sig mkt bra, bra 
päls o. kondition.” VET ERI1 SA PU4 VSPVET 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hienossa kunnossa ikäisekseen. Hyvin 
tasapainoinen, ryhdikäs ja ylälinjaltaan vakaa. Lanne voisi olla tiiviimpi. Hyvin kaunisilmeinen pää. 
Hyvä eturinta. Tiiviit kyynärpäät. Erinomainen eturinta. Erinomainen karvanlaatu. Erittäin hyvät 
liikkeet. Ikäisekseen loistokunnossa.” VET ERI2 SA 
 
3.9.2017 Helsinki KR, Jan Törnblom (SE) ”Maskulin hane i god kondition. Bra skalle. 
Välplacerade öron. Fin nosparti. Bra bett. Bra hals. Harmoniska vinklar fram och bak. Bra kropp. 
Bra bröstkorg och djup. Fin överlinje. Välgående. Bra ben och tassar. Bra päls med synliga 
celmarkeringar. Trevlig temperament. Välvisad.” VET ERI1 SA PU2 ROPVET 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Härlig veteran i god kondition Mycket vackert 
huvud bra rastyp. Bra hals. Korrekta proportioner. Bra bröstkorg Välvinklad Stark överlinje. Lite lös 
i haserna. Bra päls.” VET ERI1 SA VSPVET HVV-17 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”12v. Erinomais kunnossa esiintyvä. Hyvät 
mittasuhteet, ylälinja Vahva runko. Hyvä päänpituus, hieman jo kuivunut. Hyvät korvat, silmät 
purenta. Kaunis kaula erinom. eturinta, hyvä pitkä rintakehä. Hyvä luusto & käpälät. Ikäkoiran 
turkki. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvn, hyvä veto ja työntö sekä suorat takaliikkeet. Onnittelut 
omistajalle vanhan koiran hyvästä hoidosta.” VET ERI1 SA PU3 ROPVET VV-17 
 



Fennican Jadelle 
narttu FI11424/15 (Mystarz Grande Design - Fennican Älwiira)  
5.8.2017 Lappeenranta RN, Reino Korpela ”Pienikokoinen, matalaraajaisen vaikutelman antava 
narttu jolla kaunislinjainen pää. Hyvät silmät & korvat & kaula. Selvä eturinta. Rintakehä 
kokonaisuudessaan voisi olla pidempi. Laskeva lantio. Sopiva raajaluusto. Hyvät kulmaukset. 
Hieman käyrät eturaajat. Hyvä karva. Liikkuu hieman lyhyellä askelmitalla. Esiintyy tänään hieman 
pidättyväisesti.” AVO EH2 
 
12.8.2017 Luumäki RN, Irina Poletaeva ”Erittäin hyvä tyyppi. Erittäin narttumainen, hyvän 
kokoinen. Riittävä luusto. Narttumainen pää. Hyvä ilme. Oikea hampaisto. Hyvä kaula,. Ylälinja 
voisi olla stabiilimpi liikkeessä. Erinom. eturinta. Hyvät kulmaukset. Liike & esiintyminen voisivat 
olla paremmat. Voisi olla hieman reippaampi.” AVO EH2 
 
Fennican Kestella 
narttu FI26134/15 (Svedala Rikhard Riddare – Keltaruusun Uljas Kotka) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “A bit longhaired coat. Very good general 
apperance, rouded eyes, good ears, a bit short neck, good topline, acceptable croup. Goda vinklar 
fram och bak. Gives good movement, good bones and feet.” AVO ERI 
 
Fennican Kingston 
uros FI26131/15 (Svedala Rikhard Riddare – Keltaruusun Uljas Kotka) 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Tasapainoinen uros jolla voisi olla vähemmän valkosta 
eturinnassa Kaunispiirteinen pää Hyvät eturaajat Lihaksikas niska Vankka takaosa Hyvät 
takaliikkeet.” AVO ERI1 SA PU3 VASERT 
 
9.7.2017 Raasepori KR, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utm. typ, mkt typiskt huvud, mellan bruna 
ögon, bra bett, kraftig hals, bra rygg, stubb svans, bra bröstkorg, utm. vinklar, rör sig mkt. Bra, utm. 
päls o. färg.” AVO ERI1 SA PU3 SERT 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Mallikas uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. 
Sopiva luustonvahvuus. Ilmeikäs pää. Keskiruskeat silmät. Sopiva stoppi. Hyvät korvat. Erittäin 
hyvä eturinta, mutta rintakehä voisi olla pidempi ja lanne tiiviimpi. Lyhyt rintalasta. Hyvä ylälinja. 
Erittäin hyvin kulmautunut takaosa. Erittäin hyvä turkinlaatu. Asettuessaan liikkuu hyvin.“ AVO 
ERI 
 
19.8.2017 Kouvola KR, Leila Kärkäs ”Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla miellyttävä pää ja 
ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä leveä reisi. Hyvä rintakehä ja eturinta. 
Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä karva, väri ja käytös.” AVO ERI1 SA PU1 SERT VSP FI MVA 
 
Fennican Kirsikka 
narttu FIN28605/07 (Cimillan Gottfrid Komea - Fennican Dulcinea) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type, very nice head, good expression, 
nice eyes, nice ears. Strong topline. Good croup needs a longer chestbone. Well angulated in front 
and hindquarters. Gives good movement. Nice coat and temperament. Good bones and feet.” VET 
ERI 
 
Fennican Lili Marlene 
narttu FI52395/15 (Fennican Fernando – Fennican Tiffany) 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”Ganska vackert huvud, snart 2 år gammal, en 
välmarkerad pannfåra o. korrekt avsmalnande skallparti, bra längd på halsen, ganska bra längd på 
bröstbenet, välmusklat speciellt överlåren, tätt dubbelpäls, hon bär svansen vackert med fin höjd, 
kunde ha tydligare seltecken.” NUO ERI2 SA 



 
Fennican Lucinda 
narttu FI52397/15 (Fennican Fernando – Fennican Tiffany) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ, Mkt vackert fem. huvud, Fina öron, Tillr. 
hals, stram övrelinje Välformad bröstkorg Typiska vinklar utm. benstomme, Rör sig väl fr. alla håll, 
Stubbsvans, Utm. pälskvalite & sele-markeringar.” JUN ERI2 SA 
 
Fennican Miss Marbella 
narttu FIN40162/08 (Fennican Lord Lipisco – Aspenhill Cecilia Lind) 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”9v hyvä kuntoinen feminiininen narttu. hyvä ylälinja. 
hyvä pää. vaaleat pyöreät silmät. hyvät korvat & purenta. hyvä kaula & eturinta. vankka tilava 
runko. tasapainoiset kulmaukset. sopiva luusto. ei parhaassa karvassa tänään. Liikkeessä hieman 
takakorkea. liikkuu hyvin edestä, riittävällä työnnöllä takaa. hyvä käytös.” VET ERI2 SA 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type. Nice Proportions in head. Bit 
round eyes. Nice ears. Good neck. Strong topline. Too steap in croup, and could have better drive. 
Good chest and forchest, good shoulder, nice angulation in hinderquarters. Good bone and feet.” 
VET ERI 
 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen Kaunis pää & korvat Hyvä 
selkä & rintakehä Hyvät raajat & kulmaukset. Hyvä karvapeite Hyvin kaunis naamamaski.” VET 
ERI2 SA PN2 SERT 
 
Fennican Natalie 
narttu FI38899/16 (Karjakon Jokapoika – Svedala Orline Orkidé) 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”11 kk feminiininen juniori, joka on tässä 
kehitysvaiheessa hieman takakorkea. kaunisilmeinen nartun pää. hyvät korvat, silmät & purenta, 
puuttuu 2 x P1. hyvä kaula & eturinta. hyvä rintakehän malli. sopivasti kulmautunut takaa. hyvä 
luusto & käpälät. liukas turkki, hyvät värit. Liikkuu hyvin edestä. takaliike saa vahvistua. hieman 
pehmeyttä selässä. miellyttävä käytös.” JUN EH2 
 
9.7.2017 Raasepori KR, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utm. typ, vackert feminint huvud, mörka 
ögon, bra uttryck, bra bett, vacker hals, bra rygg, ringlad svans, tillräcklig bröstkorg, utm. vinklar, 
rör sig mkt. Bra, bra päls o. färg, glad o. livlig.” JUN ERI1 SA PN3 VASERT 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent general apperance. Good proportions in 
head, nice eyes. Well seattled ears. Good neck. Strong back but a bit overbuilt over croup, that is a 
little bit to steep. Enough developed in chest. Bit open angulation in shoulder. Good hindquarters. 
Bit wide in elbows. Enough bone and feet. Needs more drive.” JUN EH4 
 
13.8.2017 Mäntsälä RN, Rune Fagerström ”1v. Hyvä koko. Hyvin reipas, nuori narttu, jolla hyvä 
raajakorkeus. Hyvänmallinen pää, jossa riittävä vahvuus. Hyvät, tummat silmät. Hieman pitkät 
korvat. Kaunis ilme. Erinomainen kaula, joka on hyvin kiinnittynyt lapoihin. Riittävä eturinta. Hyvä 
rinnan syvyys, mutta rintakehä saisi olla pidempi ja malliltaan. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmau 
takaosa. Hyvät eturaajat. Kokoon sopiva luusto. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvin. Hieno kehys, 
johon kasvaa.” JUN ERI2 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Feminin tik, bra huvud. Korrekt front. Bra 
selmarkering. Bra proportioner. Korrekt överlinje stående, blir lite bakhög i rörelse. Rör sig bra 
fram Kunde ta ut steg lite mer bak.” JUN ERI2 
 
Fennican Navigator 



uros FIN40163/08 (Fennican Ivanilos – Fennican Tiptop Tiramisu) 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”9 years carrying a little extraweight and as a result 
his movement was not great a bit wide in front action keen expression coat not at it's best.” VET 
ERI1 ROPVET 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Tanakka, vahva herra. Ikäisekseen hyvässä 
kunnossa. Voimakas luusto. Hyvä rintakehä ja eturinta. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvät kulmaukset. 
Miellytäväilmeinen uroksen pää. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu turhan leveästi edestä ja kapeasti takaa. 
Ylälinja hieman pehmyt.” VET EH 
 
13.8.2017 Mäntsälä RN, Rune Fagerström ”9,5v. Hyvin urosmainen, kookas kokonaisuus. Oikeat 
rungon mittasuhteet, hyvä raajakorkeus. Kaunis, hyvänmallinen pää, hieno ilme. Hyvä kaula. 
Sopiva eturinta. Hyvänmallinen rintakehä. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä takaosan vahvuus ja leveys. 
Erinomainen luusto. Hyvä käpälät. Hieman avoin karvapeite tänään. Liikkuu sivulta erittäin hyvin 
ja esiintyy mielellään.” VET ERI1 SA PU3 ROPVET 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”Drygt 9 år, En kraftigare hanhund, vackert huvud, hög 
tandstatus med korrekta kindtecken, ganska bra vinklad fram, stark rygg, mkt. bra bredd pä låren, 
stubb svans o. en lång bröstkorg, samlad i proportionerna, bröstbenet kunde vara ngt. längre, håller 
väl upp i åren.” VET ERI1 SA VSPVET 
 
Fennican Nayeli 
narttu FI38900/16 (Karjakon Jokapoika – Svedala Orline Orkidé) 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Hieman pitkärunkoinennarttu hyvä pään sivukuva Etuasentoiset 
lavat, lyhyt olkavarsi Vahva selkä Hyvä karvanlaatu Hyvät sivuliikkeet.” JUN ERI2 SA PN3 
VASERT 
 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”1v. Jäntevä kaunisryhtinen juniori. Sopiva rungon pituus. 
Lyhyet olkavarret, muuten hyvä raajarakenne. Kaunisilmeinen narttumainen pää. Erinomainen 
kaksinkertainen turkki. Hyvät värimerkit. Säännölliset liikkeet, steppaa mielellään.” JUN ERI1 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent general apperance, excellent proportions 
in head. Nice expression, good eyes and ears, good neck. Strong topline. Exeptable croup, exeptable 
devoloped chest. Shoulder is a bit too long in front, good hind quarters, moves in good way, good 
bones and feet. Ok in coat.” JUN ERI3 
 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen Kevyt, mittasuhteiltaan 
kevytpiirteinen pieni pää jossa kauniit korvat. Hyvä pitkä kaula, hyvä selkä. Kevyt rintakehä, 
kulmaukset saisivat olla suuremmat Hyvä karvapeite, riittävät värimerkit.” JUN ERI1 
 
Fennican Nelmo 
uros FI38896/16 (Karjakon Jokapoika – Svedala Orline Orkidé) 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Erittäin rodunomainen yksilö, jolla kaunis kiilanmuotoinen pää 
Hyvä raajaluusto Tilava takaosa, takaa katsottuna Erinom. karvanlaatu hyvät liikkeet.” JUN ERI1 
SA PU2 SERT 
 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”1v. Erinomainen tyyppi. Tasapainoinen ja jäntevä kokonaisuus. 
Miehekäs hyvänmallinen pää. Voimakas purenta. Erinomainen ilme. Tyypillinen etuosan rakenne. 
Ikään sopiva rintakehä. Voimakas takaosa. Oikeinkiinnittynyt töpöhäntä. Hyvä kesäturkki. Selvät 
merkit. Vapaat tehokkaat liikkeet. Hieno olemus.” JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP Royal Canin 
ROP-juniori 
 



5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vahva ja voimakas hyvin urosmainen. Erittäin 
hyvät mittasuhteet. Voimakas luusto. Hyvä pitkä rintakehä, joka saa vielä rotevoitua. Viisto lapa. 
Hyvä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Lanne voisi olla tiiviimpi. Hyvinkulmautunut takaosa. 
Hyväilmeinen urosmainen pää. Kallo saa vielä levetä. Liikkuu hyvin sivulta, hieman epävakaasti 
edestä. Erittäin hyvä luonne.” JUN ERI3 SA 
 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen Sopusuhtainen, tasakorkea 
uros, jolla kaunis pää. Riittävä kuonomaski pienet kauniit korva, Säkäosa voisi olla korkeampi. 
Hyvä pitkä rintakehä. Hyvät raajat. Erinomainen karvapeite, Liikkuu hyvin.” NUO ERI1 SA PU1 
SERT ROP 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”1 year old male. Good substance & bone. Very attractive head 
proportions. Good dark eye. Depth to chest developing well. Topline still to fully develope. Rear 
movement not as steady as front.” JUN EH4 
 
Fennican Neuer 
uros FI38897/16 (Karjakon Jokapoika – Svedala Orline Orkidé) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vahvaluustoinen. Erittäin hyvät mittasuhteet 
omaava nuori, joka kaipaa lisää itsevarmuutta. Voimakas hieman pyöristynyt kallo. Hyvät tummat 
silmät. Hyvät korvat. Sopiva eturinta. Hyvä rintakehän pituus. Lanne voisi olla hieman tiivimpi. 
Hyvälaatuinen karvapeite. Liikkeessä ylälinja pöyristyy hieman ja takaliike voisi olla pontevampi.” 
JUN EH 
 
Fennican Neymar 
uros FI38898/16 (Karjakon Jokapoika – Svedala Orline Orkidé) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vielä hyvin keskeneräinen, rungoltaan hieman 
turhan pitkä. Erittäin hyvä luustonvahvuus. Vielä hieman kapea pää. Tummat hieman pyöreät 
silmät. Eturinnan tulee täyteläistyä ja rinnan täyteläistyä. Pehmeät ranteet. Pitkä lanneosa. Hyvin 
kulmautunut takaosa. Hyvä turkin laatu. Liikkuu ryhdikkäästi, kovin epävakaasti edestä.” JUN EH 
 
Fennican Oyzena 
narttu FI41646/16 (Karjakon Jättipotti – Fennican Tiffany) 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”Head beautifully balanced with correct eye and ears. 
Correct bite. Good neck and shoulders. Holding the topline well. Needs to strengthen a little.” PEN 
1 KP ROP-pentu 
 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”1v. Rungossa nartulle sopiva pituus. Kaunis kaula. Voimakkaat 
takakulmat. Kaunisilmeinen narttumainen pää. Hyvin rakentunut etuosa. Rintakehä kehittymätön ja 
laiha kunto tätä korostaa. Pitkä lanneosa. Erinomainen karvanlaatu. Riittävät värimerkit. Pitkä 
joustava askel.” JUN EH4 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in general apperance, very nice head 
with good eyes, well sett ears, good neck. Strong topline bit too steep in coup. Good chest. Well 
angulated in shoulder and hind quarters. Doesn't need all this white in forechest and the right sock 
in front.” JUN EH 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”Vackert tik huvud, mörk bruna ögon, utm. kilform, 
korrekt bett, bra halslängd, stram rygg, bröstkorgen kunde vara ngt. längre, långt kors, fast 
muskulatur, dubbel päls, bra struktur på teckhåren, vackert buren svans, brett vit fält på förbröstet, 
lite svaga mellanhänder, fin resning, härligt temperament.” JUN ERI2 
 
Fennican Rurik Jonnisson 



uros FI34289/09 (Fennican Jonathan Jovial – Hurradonet Östina Östanvind) 
22.1.2017 Ilomantsi RN, Harto Stockmari ”erinomainen sukupuolileima ja mittasuhteet, 
oikeanmuotoinen ja ilmeinen pää, hyvä purenta, hyvä kaula, hyvät eturaajat, oikean muotoinen 
runko, hyvin kulmautunut takaosa, hyvä hännän kiinnitys oikea karvanlaatu, liikkuu tehokkaalla 
askeleella.” VAL ERI1 SA PU1 ROP 
 
23.4.2017 Outokumpu RN, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utmärkt typ. Vackert maskulint huvud 
Mörka ögon Bra uttryck Bra bett Bra hals. Bra något lång rygg. Utmärkt bröstkorg. Utmärkta 
vinklar. Rör sig mycket bra. Bra päls. Tycker om att höra sitt egen röst.” VAL ERI1 SA PU1 ROP 
 
30.4.2017 Tohmajärvi RN, Annamaria Tarján (HU) ”Excellent type, very compact, well 
balanced, has a good substance and good drive behind, masculine head level back, deep chest, good 
coat and tail.” VAL ERI1 SA PU1 ROP 
 
Fennican Tiffany 
narttu FI22579/10 (Kukistin Eddie Edwards – Fennican Glaissa) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type. Good proportions in head. Nice 
eyes, good ears, good neck, topline and acceptable croup. Very good chest, a bit open in shoulder. 
Very good hindquarters. Moves well, good bones and feet.” VAL ERI SA 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”Vackert triagulärt huvud, bra längd på nosparti, rejäla 
tänder o. korrekt bett, ögon passar päls färg, vacker nacklinje, skuldrorna ligger stramt mot 
bröskorgen, lite veka mellanhänder, stram rygg, härligt bakställ, stubb svans, utm. tätt dubbelpäls, 
som ger det rätta skyddet, ett utm. steg, visar hon o. bär sig utm.” VAL ERI2 SA PN3 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Trevlig temperament. Vackert feminint huvud. 
Lite lågt ansatta öron. Bra hals. Lagom vinklad. Välmusklad. Lite lös i ryggen i rörelse Har 
selmarkering, kunde ha gärna lite mera i översidan. Passande benstomme.” VAL ERI3 SA 
 
Fennican William 
uros FI53056/10 (Kukistin Eddie Edwads - Fennican Kirsikka) 
9.7.2017 Raasepori KR, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utm. typ, vackert maskulint huvud, bruna 
ögon, bra bett, utm. hals o. rygglinje, sabel formad svans, kraftig bröstkorg, utm. vinklar, bra 
benstomme, rör sig mkt bra, bra päls o. färg, utm. kondition.” VAL ERI2 SA PU2 
 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”~7 yrs good honest dog trying his best in hot sun, 
keen expression strong body well sprung ribs excellent coat moved & showed well.” VAL ERI2 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Erittäin hyvät mittasuhteet ja tasapaino. Vahva 
luusto. Hyvä rintakehän muoto, selvä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Hieman kapea kallo. Hyvät 
tummat silmät. Hyvä ryhdikäs ylälinja. Erinomainen takaosa. Hyvänlaatuinen karvapeite. Hyvät 
tasapainoiset liikkeet.” VAL ERI 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”Bra längd på huvudet, rejäla tänder, ögon färgen passar 
pälsfärg, vacker nacklinje, bra volym i bröstkorgen, välmusklad, lagom benhöjd, vackert buren 
svans, dubbelpäls, med utm. teckhår, trevligt temperament, bär sig väl.” VSAL ERI2 SA PU2 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Mycket trevlig temperament. Bra huvud Lite 
runda ögon. Korrekta öron. Bra hals. Korrekt kors. Bra överlinje. Välkroppad Passande benstomme 
Rör sig bra. Korrekt selmarkering.” VAL ERI2 SA  
 
Fennican Xero Xclusive  



uros FIN45873/02 (Fennican Folke Åskarsson – Fennican Espe Espaniola) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Lähes 15-vuotias ikäherra, jolta jo puhti poissa. 
Vahva luusto. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyväilmeinen pää. Ressukka ei jaksa enää pitkän päivän 
päätteeksi liikkua, joten se pääsee kotiin lepäämään kotisohvalle.” VET EVA 
 
Fixan's Qvarting 
uros FI29969/15 (Tridents Astor – Fixan's Karin Kottedotter)  
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ, ger ett litet luftigt & outveclat intryck, 
Välskuret huvud, Trevligt uttryck Fin hals & övrelinje Behöver utvecklas bröstkorg Harmoniska 
vinklar, Tillr. benstomme Spenstiga effektiva rörelser, God pälskvalite Tillr. selemarkeringar.” AVO 
ERI2 
 
1.4.2017 Jämijärvi RN, Markku Mähönen ”Oikean tyyppinen hyvät mittasuhteet oikeanmallinen 
pää riittävä kuononvahvuus erinomainen kaula eturintaa voisi olla enemmän hyvä runko hyvät 
kulmaukset takana. hyvä hännänkiinnitys liikkuu hyvällä askeleella hyvä karvapeite. reipas hyvä 
käytös.” AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
29.7.2017 Pori Kv, Cathy Delmar (IR) ”Good shape to the head. Underjaw could be a little 
stronger. Bone is good. Layback of shoulder could be better. Good & deep in the chest. Good 
forechest. Excellent tail carriage. Excellent hind quarters. Strong hocks. Covers ground really well.” 
AVO ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP FI MVA 
 
Fixan's Ragna Rök 
narttu FI41744/15 (Fixan's Casino – Fixan's Herta) 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”18 months. Pleasing head, dark eye. Good outline 
when settled. Correct rib. Correct bone for age. OK back and front. Good on profile move. Needs 
more ring confidence.” NUO EH3 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general apperance, needs to develope in 
muzzle, rounded eyes, acceptable ears, good topline, a bit steep in croup, acceptable chest, open 
angulation in front and hindquarters, suitable bones. Moves a bit narrow in hocks and could have 
better drive.” AVO EH 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”2 år, fina proportioner, fint könspräglad, tillräckligt 
stop, står väl på sina framben, stram rygg, välmusklad över låren, ngt. urfälld, med bra täckhår, kan 
få lite mer volym o bredd, men rör sig väl med bra steg, tydliga tecken, vackert buren svans.” AVO 
ERI3 
 
Fröjereds Lasse Lucidor 
uros SE57518/2014 (Danga's Pelle Svanslös-Z - Westorps Queen Of Hearts) 
30.9.2017 Eckerö KV, Ann-Christin Johansson (SE) ”Vackert välformat huvud. med bra uttryck. 
Fina öron. Mycket bra hals. Ngt brannt kors. Bra kropp. Tillräckliga frambensvinklar. Utmärkta 
bak. Rör sig utmärkt från sidan o bak, lite marktrångt fram. Bra päls o. markeringar.” AVO ERI2 
 
Grålötens Kellie Kanel Knäcke 
narttu SE41329/2015 (Grålötens Rumplösa Rally Rune - Brandklipparen's Yla) 
24.6.2017 Rovaniemi KV, Kurt Nilsson (SE) ””söt. feminin. kunde ha ngt bättre utvecklad huvud. 
utm hals. god rygg. en tanke hög på benen. goda vinklar. utm ben o tassar. goda rörelser.” AVO 
ERI3 
 
5.8.2017 Siikajoki RN, Hannele Jokisilta ”Erittäin narttumainen kokonaisuus Hieman lyhyt runko 
Toivoisin voimakkaamman luuston linjakas narttumainen pää Sopivat kulmaukset Ei aivan 



parhaassa karvassa tänään Reipas hyvä luonne Luonnon töpö Liikkuu riittävän vetävällä 
takaaskeleella Leveästi edestä.” AVO ERI1 
 
Hallausvan Loisto Lempinalle 
uros FI41391/16 (Hallausvan Ujo Urho – Eriksfjord Darling Bunny) 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”10 kk vielä pentumainen juniori, hyvät mittasuhteet & 
hyvä sukupuolileima. hyvä pään pituus & kallo. kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi. hyvin 
kiinnittyneet korvat. hyvät silmät. oikea purenta, puuttuu 1 x P1. leuat voisi olla hieman leveämmät. 
hyvä kaula & rinnan leveys. hyvät eturaajat. rintakehä voisi olla hieman pidempi. tasapainoiset 
kulmaukset. liikkuu hyvin edestä, takaliike saa vahvistua. hyvä karvanlaatu, turkki vaihtumassa. 
oikea terhakka olemus, toivottavasti ikä tuo lisää urosmaisuutta kokonaisuuteen. hyvä käytös.” JUN 
EH1 
 
17.6.2017 Kotka KV, Jadranka Mijatovic (HR) ”11 months old male of good size and type. Nice 
type good size and bone. Lovely eyes and expression Medium length of neck. Good topline. Well 
angulated front and rear. Should be better trained for the show.” JUN ERI3 
 
6.8.2017 Valkeakoski KR, Andrzej Szutkiewicz (PO) ”Good type. Compact proportions. Typical 
head Good top & bottom line Good front. Good bone. Good angulation Good coat Correct 
temperament.” JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP 
 
9.9.2017 Muurame RN, Zeljka Fon Zidar (SI) ”14 months. Correct proportions, typical head 
shape, correct bite. Nice front, white color in lowed limit. Correct tail and movement.” JUN ERI1 
SA PU2 VASERT 
 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Hyvä koko ja mittasuhteet. Etuasentoiset, pystyt lavat 
ja löysät kyynärpäät. Hyvät takaraajat ja hyvä rungon tilavuus. Riittävän maskuliininen pää. Hyvä 
purenta, silmät ja korvat. Turkki ok. Löysästä etuosasta johtuen ei saa riittävää tasapainoa 
askellukseen.” NUO EH1 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”Immature looking 17 month old. Needs further body 
development. Very alert expression. Excellent temperament. Moves slightly wide in front.” NUO H 
 
Hallausvan Mahti Mestarinalle 
uros FI41389/16 (Hallausvan Ujo Urho – Eriksfjord Darling Bunny) 
1.4.2017 Jämijärvi RN, Markku Mähönen ”Mittasuhteiltaan oikea, hyvä tyyppi hyvä pään pituus, 
hyvä kuonon ja kallon suhde kuono saa vielä vahvistua hyvä kaula. lupaava eturinta ja runko. Vielä 
hieman pennun pyöreyttä. Hyvät etukulmaukset takana voisi olla enemmän hyvät edes takaiset 
liikkeet, hyvä ryhtinen sivuliike taka-askel saa vielä vahvistua.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
29.7.2017 Pori Kv, Cathy Delmar (IR) ”Nice bone. Lovely solid lower jaw well placed eyes, 
Layback of shoulder could be little better. He's filling his frame very well. Good solid hocks & nice 
hind quar Moved reasonable well.” JUN ERI1 SA PU4 VASERT 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”16 months old. Good substance & body Shown in good coat & 
condition. I'd prefer to see slightly darker eye. Topline still to develope fully. Topline needs to settle 
as does rear movements.” NUO EH3 
 
Hallavan Haukun Akela 
narttu FI52581/16 (Kuukiven Teräksen Taakka – Wäliharjun Cherry Cake) 
23.4.2017 Helsinki EPN, Maija Mäkinen ”6,5 kk. Selvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. 
Tässä kehitysvaiheessa hieman takakorkea. Kevyt narttumainen pää jossa hyvät mittasuhteet. Hyvät 



korvat & silmät. Oikea purenta, mutta alaleuka voisi olla voimakkaampi. Kaunis kaula. Lyhyet 
olkavarret. Rintakehä voisi olla pidempi suhteessa lanteeseen. Hyvä häntä. Hyvä karva, tumma 
väritys. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman kapeasti edestä. Tässä kehitysvaiheessa kevyt 
yleisvaikutelma. Hyvä käytös. Hieman lisää itseluottamusta ei olisi pahitteeksi.” PPEN 3 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general appereance. Good proportions 
in head. Nice expression, nice eyes. Good neck. Nice topline exeptable croup, enough developed 
chest. Bit open in shoulder, good angulation in hind quarters. Suitable bones and good feet.” JUN 
EH 
 
13.8.2017 Mäntsälä RN, Rune Fagerström ”10 kk. Erinomainen koko. Hyvä raajakorkeus. 
Hyvänmallinen pää. Riittävä otsapenger, kulmakaarien tulee vielä kehittyä. Korvat ok. Hyvä ilme. 
Erinomainen kaula. Eturinnan tulee vielä kehittyä ja seisoo vielä hieman kapeasti edestä. 
Hyvänmallinen rintakehä. Hyvä ylälinja. Sopivat takakulmaukset. Hyvä luusto. Hyvä, tiivis 
karvapeite. Miellyttävä käytös.” JUN ERI1 
 
Hallavan Haukun Aslan 
uros FI52580/16 (Kuukiven Teräksen Taakka – Wäliharjun Cherry Cake) 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Sopivankokoinen hyvä pään sivukuva pehmeyttä korvissa 
peitinkarva ei riittävän kova Liian paljon valkoista eturinnassa Sivusta katsottuna hieman 
matalaraajainen Vahvat polvikulmaukset Löysät sivuliikkeet.” PEN 1 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “9kk:n ikäinen, hyvin vahvaluustoinen ja roteva. 
Hyvät mittasuhteet omaava. Luonteeltaan reipas uros. Hyvä ilmeinen pää. Hieman pyöreä otsa. 
Ryhdikäs ylälinja. Riittävä eturinta. Hieman litteät käpälät ja pehmeät ranteet. Vankka runko. 
Hyvinkulmautunut takaosa. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu hyvin takaa, hieman epävakaasti edestä.” 
JUN ERI 
 
Handskes Allsidig Saga 
narttu FIN47864/04 (Pihlspetsens Andy Pandy – Zaijas Hardeamed) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good in type, nice head with good 
proportions, beautiful dark eyes, good ears, strong enough in topline. Good croup, very good chest, 
very good angulation in front and hindquarters. Gives good movement from all sides. It’s a great 
bitch.” VET ERI2 SA PN4 VASERT 
 
Handskes Lyckliga Lillan 
narttu FI56492/10 (Handskes Hurtiga Hubert – Dagges Hedvig) 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Oikea pää ja ilme. 
Erinomainen kaula ja eturinta, rintakehä. Hyvä luusto. Hyvä takaosa. Oikea karvanlaatu ja merkit. 
Hiema leveä edewtä, ulkokierteinen takaa. Sivulta visi kantaa itsensä hieman ryhdikkäämmin.” 
VAL ERI1 SA PN4 VARACA 
 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”5v feminiininen linjakas narttu. hyvä pää. kuono-osa 
voisi olla hieman täyteläisempi. hyvät korvat, silmät & purenta. hyvä kaula, runko & selkä. hyvät 
tasapainoiset kulmaukset. liukas karva. liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.” VAL ERI1 SA PN3 
 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”6-vuotias valionarttu, jolla hyvät mittasuhteet ja raajakorkeus. 
Oikealinjainen pää, niukat värimerkit päässä. Hyväasentoinen kaula. Hyvä ylälinja ja rintakehän 
muoto. Hyvä rakenne takana. Hyvä askelpituus, mutta turhan leveät etuliikkeet.” VAL ERI2 
 
13.5.2017 Varkaus KR, Tanya Ahlman-Stockmari ”Feminiininen, hyvänkokoinen narttu 
Erinomaiset rungon mittasuhteet seistessä Oikea ilmeinen pää Hyvä eturinta. Hyvä pitkä rintakehä. 



tasapainoiset kulmaukset. Hyvä valjaskuviointi Miellyttävä käytös Liikkuu hyvin takaa. Säkä voisi 
olla hieman korostuneempi liikkeessä. Erinomaiset sivuliikkeet.” VAL ERI1 SA PN2 
 
5.8.2017 Kuopio KV, Saija Juutilainen ”6-vuotta. Jäntevä narttumainen kokonaisuus ryhti ja linjat 
säilyvät liikkeessä. Hyvä raajaluusto. Kulm. tasapainossa. Kaunis nartun pää ja ilme Hyvä purenta 
ja pigmentti. Ylälinja superhienossa kunnossa. Kaunis väritys ja karvapeite Sujuvat ryhdikkäät 
liikkeet ja säilyttää linjansa. Hieno luonne.” VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 
 
14.10.2017 Jyväskylä KV, Paavo Mattila ”Kaunis, sopusuhtainen narttu. Hyvämallinen pää. 
Kauniit korvat. Miellyttävä ilme. Erinom. runko. Sopivasti kulmautuneet raajat. Eritt. hyvä 
karvapeite. Liikkuu sivusta hyvin, edestä leveästi. Miellyttävä käytös.” VAL ERI1 SA PN1 CACIB 
VSP 
 
15.10.2017 Jyväskylä KV, Harri Lehkonen ”Hyvänkokoinen, rauhallisesti esiintyvä narttu. 
Oikeanmuotoinen pää. Hieman leveät korvat. Oikeat mittasuhteet ja erittäin hyvät kulmaukset. 
Oikeanlaatuinen turkki ja hyvä väritys. Hieman leveät etuliikkeet, hyvä askelpituus.” VAL ERI1 SA 
PN1 CACIB VSP 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”7v feminiininen narttu hyvät mittasuhteet ja 
ylälinja. Narttumainen pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvät korvat, silmät Oikea purenta. 
Hyvä kaula, eturinta. Aavistuksen painuneet ranteet. Hyvä rintakehä. Hyvä takakulmat Hyvä selkä. 
Kokoon riittävä luusto. Hyvä karva. Liikkuu ketterästi, mutta kaipaa voimaa taakse. Varvasahdas 
takaa. Miellyttävä käytös.” VAL ERI2 SA 
 
Handskes Namnkunnig Birger 
uros FI46031/13 (Handskes Kapten Komet - Dagges Hedvig) 
4.2.2017 Parkano RN, Maija Mäkinen ”3,5-vuotias iloisesti esiintyvä uros, joka voisi olla hieman 
lyhyempi lanneosaltaan. Kevytpiirteinen pää, johon toivoisin selvemmän urosleiman. Hyvä pään 
pituus. Hyvät korvat. Pyöreät silmät, jotka voisivat olla tummemmat. Oikea purenta, mutta toivoisin 
hieman voimakkaammat leuat. Kaunis kaula, hyvä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä 
rintakehä. Sopivasti kulmautunut takaa. Kokoon riittävä luusto. Hyvin kiinnittynyt ja käytetty häntä. 
Oikea karvanlaatu. Liikkuu kevyesti, tasapainoisesti sivusta, varsin yhdensuuntaisesti sivusta, mutta 
lanneosa korostuu liikkeessä. Hyvä käytös.” AVO EH2 
 
Handskes Obestridlig Victoria 
narttu FI35540/16 (Kompiaisen Draivia Päivään – Handskes Lovande Lina) 
28.5.2017 Rauma KR, Saija Juutilainen ”1v mukavan ryhdikäs. kauniisti kehittynyt narttu. 
sopivasti luustoa & kulmauksia. narttumainen pää & ilme. vahva kuono & purenta. lupaava eturinta 
& kaulan kiinnitys. pitkä rintakehä. hyvät käpälät. hyvä karvanlaatu & väri vaihtelut. 
yhdensuuntaiset sujuvat liikkeet. sivuliikkeeseen saa tulla lisää pituutta & voimaa. hyvä ylälinja.” 
JUN ERI1 SA PN2 VASERT Royal Canin ROP-juniori 
 
9.7.2017 Raasepori KR, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utm. typ, typiskt mkt. feminint huvud, 
mörka ögon, bra bett, bra hals, ryggen behöver bli lite stramare, ringland svans, ännu ngt. lätt i 
kroppen, bra vinklar, rör o. visar sig mkt. bra, bra päls o. färg.” JUN ERI2 
 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erittäin hyvä Kevyt, hintelä narttu, pieni 
pää Kauniit naamamerkit. Pitkä kaunis kaula. Lyhyt runko, kevyt rintakehä. Hennot kulmaukset 
Lyhyt karvapeite. Esitetään hyvin.” JUN H 
 
Heds Bellis De Lux 
narttu FIN53738/05 (Lejondalens Boris – Heds Umbra De Lux) 



22.1.2017 Ilomantsi RN, Harto Stockmari ”erittäin hyvin säilynyt 13v. Veteraani narttu vahva 
sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, oikeanmuotoinen ja ilmeinen pää, leikkaava purenta, hyvä 
kaula, oikeanmuotoinen runko, tasapainoisesti kulmautunut, ikäisekseen fantastiset liikkeet, kantaa 
vuotensa kunnialla.” VET ERI1 SA PN2 VSP ROPVET 
 
23.4.2017 Outokumpu RN, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utmärkt typ. Typiskt feminint huvud 
Mörka ögon Bra bett. Bra hals och rygg Stubbs svans. Bra bröstkorg. Tillräckliga vinklar. Rör sig 
bra. Pälsen i kraftig fällning. Bra kondition.” VET ERI1 ROPVET 
 
30.4.2017 Tohmajärvi RN, Annamaria Tarján (HU) ”Excellent condition, nice head, good ears 
the forearm is not straight level back, good chest, dynamical movement.” VET ERI1 SA PN2 
ROPVET 
 
Högalids Dolce Vita 
narttu S61636/2009 (Pihlspetsens Abbe – Högalids Irma Virvelvind) 
15.1.2017 Kajaani KV, Veli-Pekka Kumpumäki ”Eritt hyvät mittasuhteet ja tasapaino. Hyvin 
narttumainen sop. luuston vahvuus. Eritt hyvä ilmeinen, narttumainen pää. Hyvä kuono ja korvat. 
eritt hyvä ylälinja ja ryhti. Hyvä rintakehä ja selvä eturinta. Tänään ei parhaassa turkissaan. Hieman 
kapea takaa, kaipaa lihaksia. Eritt hyvät tasapainoiset liikkeet.” VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 
 
29.7.2017 Kajaani RN, Juta Haranen (EE) ”7 v. Hyvät mittasuhteet. Hyväilm feminiininen pää. 
Hyvät silmät & korvat. Vahvat hampaat. Vahva selkä, hyvä eturinta & luusto. Töpöhäntä. Hyvät 
kulmaukset. Erittäin vaikuttavat liikkeet.” VAL ERI1 SA PN1 ROP 
 
Ihanhelmi Aina Ilona 
narttu FI33009/16 (Acmen Wagner – Bodeneis Greta Graal) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Mkt tillt. Tikvalp. Utm. helhet fina prop vackert 
huvud, god hals Stark överlinje, Välutvecklad bröstkorg för ålder Typiska vinklar & benstomme, 
Starka tassar, Rör sig väl utm. pälskvalite. Tillr. selemarkeringar.” PEN 2 KP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general appereance. Good proportions 
in head. Nice expression, nice eyes. Good neck. Nice topline exeptable croup, enough developed 
chest. Bit open in shoulder, good angulation in hind quarters. Suitable bones and good feet.” JUN 
EH 
 
Ihanhelmi Ainoa Oikea 
narttu FI33011/16 (Acmen Wagner – Bodeneis Greta Graal) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Mkt tillt. tikvalp. Fin helhet Utm prop. Välskuret 
huvud, Utm längd på hals, ngt brant ansatt Stark överlinje, Typiska vinklar Härlig benstomme, Rör 
sig mkt väl även om valpig Utm pälskvalite. Tillr selemarkeringar Trevlig temperament.” PEN 1 KP 
ROP-pentu 
 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”Feminiininen juniori. hyvä pää, johon kuitenkin 
toivoisin lisää voimaa kuono-osaan. hyvät korvat & silmät. oikea purenta, puuttuu 1 x P1 ylhäältä. 
pystyt olkavarret. rintakehä saisi olla pidempi suhteessa lanteeseen. tässä kehitysvaiheessa lannosa 
korostuu liikaa. sopivasti kulmautunut takaa. hyvä luusto & käpälät. oikea karvanlaatu. hyvä 
askelpituus, mutta ylälinja saa parantua. liikkeessä takakorkea. seisoo erittäin hyvin raajoillaan. 
esiintyy hyvin. miellyttävä käytös.” JUN EH3 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Accetable general apperance. Very good 
propotions in head. Excellent eyes and ears, good neck. A bit overbuilt in back, but accetable croup. 
Enough developed chest. Good angultation in shoulder. A bit open in hind quarters, good bone and 



feet.” JUN ERI2 SA 
 
14.10.2017 Jyväskylä KV, Paavo Mattila ”Mittasuht. hyvä narttu, joka on hieman takakorkea. 
Kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat. Kaunis kaula. opusuht. runko, hyvät raajat. Eritt. hyvä karva. 
Liikkuu ja esiintyy hyvin.” JUN EH2 
 
15.10.2017 Jyväskylä KV, Harri Lehkonen ”Vielä kesken kehityksen oleva nuori narttu. Oikeat 
mittasuhteet päässä ja rungossa, joiden tulee vahvistua. Hieman kookkaat, hyväasento. Etuosa voisi 
olla hieman kulmautuneempi ja ylälinja suorempi. Hyvä hännänkiinnitys ja takaosa. Oikealaatuinen 
turkki ja hyvä väritys. Erinomainen temperamentti. Hieman lyhyt taka-askel. Tarvitsee aikaa.” JUN 
EH1 
 
Ihanhelmi Aito Frendi 
narttu FI33010/16 (Acmen Wagner – Bodeneis Greta Graal) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Mkt tilltalande, Välskuret huvud, Välansatta öron, 
Lång hals, Övrelinje behöver bli starkare men är dock valp. Passande vinklar Bra bröstkorg för 
ålder Utm benstomme Rör sig m. bra steg, löst fram, Tillr. selemarkeringar Trevligt temp.” PEN 3 
KP 
 
18.2.2017 Kauhava RN, Susanne Wendell ”Erinomainen tyyppi ja koko. 9-kuinen, jolle ei saa 
kehittyä enempää massaa. Kaunis nartun pää. Erinomainen ylälinja. Voimakas runko. Oikein 
kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä karvapeite. Liikkuu ja esiintyy hyvin.” JUN ERI1 SA PN2 
VASERT 
 
19.3.2017 Jyväskylä RN, Harto Stockmari ”Oikea sukupuolileima & mittasuhteet. Oikeat pään 
mittasuhteet. Hieman kevyt kuono-osa. Hyvä ilme & purenta & kaula. Vähän etuasentoiset lavat. 
Löysyyttä kyynerpäissä. Hyvin kehittynyt runko. Oikein kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin 
sivulta. Löysyyttä edessä. Vielä vähän pehmeä ylälinja. Tarvitsee aikaa.” JUN EH2 
 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Jo nyt kovin leveä edestä. Runko putoaa voimakkaasti 
raajojen väliin. Olkavarsi on lyhyt ja raajat kovin etuasentoinen. Luisu lantio ja kovin niukka 
polvikulma heikentävät takaosaa. Hyvä pää. Kauniit silmät. Okea kaula. Tilava rintakehä. Edestä 
kovin leveä askel.” JUN H 
 
17.6.2017 Pöytyä KR, Riitta Lahtovaara ”Erittäin hyvä tyyp. feminiin. mittasuht. oikeanl. narttu. 
Pään kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Kaunis ilme hyvät korvat. Kaunis niskan kaari köyristää 
hieman lanneosaansa. Vahva runko, suorat etukulmaukset Hyvin kulm. takaa. Oikea karvanlaatu. 
Tulisi liikkua tehokkaammalla taka-askeleella luonne ok.” JUN EH1 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent general apperance. Missing some 
premolars in upperjaw, but good bite. Very nice head with nice eyes, acceptable ears, good neck. 
Strong topline acceptable croup. Powerfull without getting heavy in chest. Open in angulation in 
shoulder. Acceptable in hind quarters, moves well, and bones and feet.” JUN EH 
 
19.8.2017 Ruovesi RN, Tapani Pukkila ”Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä pää. Sopusuhtainen runko. 
Selän päälle löysästi kaartuva häntä. Hyvät kulmaukset & liikkeet. Luonne oikea.” JUN ERI1 SA 
PN1 SERT ROP 
 
Ihanhelmi Armas Ahmatti 
uros FI33008/16 (Acmen Wagner – Bodeneis Greta Graal) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Tillt. Hanvalp. Välskuret huvud, aning små ögon, 
välansatta öron, mkt god hals, stark övre linje, välutvecklad bröstkorg för ålder kunde ha tydligare 



knävinkel Passande benstomme, tassar, Rör sig m god spenst. Ganska valpiskt Fina selemarkeringar 
Utm pälskvalite. Utm temp.” PEN 1 KP VSP-pentu 
 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Sopivankokoinen narttumainen uros, hivenen raajakas sivukuva 
Vahva selkä Kuroutunut vatsaviiva hyvä karvanlaatu Liikkuu melko hyvin, pää ei riittävän vahva.” 
JUN EH2 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Tasapainoisesti rakentunut, sopivankokoinen. 
Vielä rintakehältään keskeneräinen nuori uros. Hyvä luuston vahvuus. Kallo saa vielä levetä. Hyvät 
tummat silmät. Vahva kuono. Hieman pysty lapa. Eturinnan tulisi olla vahvempi. Hyvä rintakehän 
syvyys ja pituus. Hyvä takaosa. Hyvä turkin laatu. Liikkuu ryhdikkäästi, mutta askelpituus hieman 
lyhyt.” JUN EH 
 
Iraweiler Caltha 
narttu FI58511/11 (Maiskis Leomer – Fennican Kirsikka) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance. Nice expression, nice 
eyes and ears, good neck. Strong topline, acceptable croup, should have a longer chestbone, 
acceptable angulation front and hindquarter. Don’t need all this white in forechest. Needs a better 
drive.” AVO EH 
 
Iraweiler Cladonia 
narttu FI58512/11 (Maiskis Leomer – Fennican Kirsikka) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance, very nice expression, 
good eyes, good ears, good neck and topline. Acceptable croup. Good forechest and chest, good 
shoulder, well angulated in hindquarters, move well, good bones and feet.” AVO ERI 
 
Iraweiler Dahlia  
narttu FI31923/14 (Fennican Navigator – Fennican Kirsikka) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance. Missing P1 on both 
sides, exellent expression, beautiful eyes, exellent ears, good neck, strong topline, good croup, 
could have a longer chestbone. Well angulated in shoulder and hindquarters. Moves well, good 
bones and feet. From side and behind, could be stronger in elbows. Bobtail.” AVO ERI1 SA 
 
Iraweiler Dianthus 
narttu FI31924/14 (Fennican Navigator – Fennican Kirsikka) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ, 2½ år ger ett luftigt intryck, välskuret huvud, 
fina ögon & öron, Tillr. lång hals, lite brant ansatt, Behöver utveckla bröstkorg Fina prop, Kunde 
gärna ha mer benstomme ngt platta framtassar Fin pälskvalite, Fina selemarkeringar.” AVO ERI1 
 
4.2.2017 Parkano RN, Maija Mäkinen ”Erinomaisessa lihaskunnossa esitetty jäntevä narttu, jolla 
hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa hyvät mittasuhteet. Hyvin kiinnittyneet hieman pitkät 
korvat. Pyöreähköt silmät. Puuttuu 1xP1. Hyvä kaula. Lyhyt olkavarsi. Riittävä runko. 
Voimakkaasti kulmautunut takaosa. Leveät lihaksikkaat reidet. Luusto voisi olla hieman 
voimakkkaampi. Ei parhaassa karvassa tänään. Liikkuu tasapainoisesti sivusta, liikkeessä hieman 
pehmeä selkä. Erinomainen temperamentti.” AVO ERI1 
 
Iraweiler Digitalis 
uros FI31921/14 (Fennican Navigator – Fennican Kirsikka) 
4.2.2017 Parkano RN, Maija Mäkinen ”Maskuliininen uros, jolla hyvä voimakkuus. Hieman 
pehmeä ylälinja. Urosmainen pää. Hieman alaskiinnittyneet korvat. Hienot silmät. Leveät leuat. Isot 
hampaat, OK purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvin kulmautuneet raajat. Vahvat reidet. Sopiva 
luusto. Hyvä häntä. Hyvä karvapeite. Liikkuu ryhdikkäästi, hyvin takaa, hieman löysästi edestä. 



Ylälinja saisi olla parempi liikkeessä. Hyvä terhakka käytös.” AVO ERI1 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvin voimakas. Selvästi urosmainen, jolla 
hyvät mittasuhteet. Vahva luusto. Hyvä lapakulmaus. Sopivasti eturintaa. Melko syvä rintakehä. 
Lanne voisi olla tiiviimpi. Hyvä takaosa. Vahva urosmainen pää. Kallo voisi olla litteämpi. Hyvät 
tummat silmät. Liikkuu itsevarmasti, hieman vaappuen. Erittäin hyvä karvapeite.” AVO EH 
 
Jaxonville Aina Vaan 
narttu FI15347/17 (Fixan's Qvarting – Jaxonville Vartoos Vaan) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvin sopusuhtainen narttumainen 6 kk ikäinen 
pentu. Hyvät mittasuhteet ja sopiva luustonvahvuus. Kaunis narttumainen pää ja ilme, jossa hyvät 
pään linjat. Lapa voisi olla viistompi ja olkavarsi pidempi. Hyvä rintakehän malli ja syvyys. 
Ryhdikäs ylälinja. Riittävät takakulmaukset. Erittäin hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin; hieman 
epävakaasti edestä.” PPEN 1 KP 
 
Jaxonville Aito Onni 
uros FI15345/17 (Fixan's Qvarting – Jaxonville Vartoos Vaan) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvin mallikas. Ryhdikäs ja itsevarma. Hyvin 
tasapainoisesti rakentunut urospentu. Kallo saa levetä. Hyvät tummat silmät. Hyvät korvat. Vielä 
hieman kapea alaleuka. Hyvä rinnan syvyys ja sopiva eturinta. Vahva luusto. Erinomainen ylälinja. 
Hyvinkulmautunut takaosa. Hyvänlaatuinen karvapeite. Liikkuu hyvin. Aavistuksen sisäkierteisesti 
edestä.” PPEN 1 KP PU1-pentu ROP-pentu 
 
16.9.2017 Vantaa EPN, Tuula Plathan ”Erittäin kaunis uros Koira on sopusuhtainen tasapainoinen 
ja ryhdikäs ilmeikäs pää hyväasentoiset terävä kärkiset korvat tasainen kallo ilmeikkäät silmät pitkä 
kaula vakaa selkälinja hyvä lantio ja häntä Erinomainen köli tämänikäisellä hyvä raajaluusto ja 
kulmaukset Vaivattomat liikkeet, Erinomainen luonne kaunis väri.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
8.10.2017 Hyvinkää EPN, Soile Bister ”Kookas, kaunislinjainen, sopivan vahva, maskuliininen 
uros. Erinom. mittasuhteet ja hyvä tasapaino. Kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat ja purenta. Erinom. 
raajat. Hyvin lupaava eturinta ja rintakehä. Hyvä sivuliike hieman heijaava edestä. Erinom. karva ja 
luonne.” PEN 1 KP PU1-pentu ROP-pentu 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Trevlig junior Bra huvud. Korrekt uttryckt. Bra 
proportioner Lite bakhög i rörelse. Väkroppad Härlig attityd. Korrekt selmarkering Passande 
benstomme Rör sig bra, lite kort fram.” JUN ERI2 SA PU4 VASERT 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”10 kk. Pitkälinjainen, ikään sopiva runko. 
Kevytpiirteinen pää joka saa vahvistua. Hyvä kuonon pituus. Hyvä korvat, silmät. Oikea purenta, 
alaleuka saa vahvistua. Loivahko otsapenger, kaunis kaula. Hyvä eturinta, olkavarret, rintakehän 
malli. Hyvin kulmautunut takaa. Sopiva luusto. Hyvä turkki. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa. 
Kääntää etutassuja sisään liikkeessä. Ylälinja saa vahvistua, hyvä tämän ikäiselle. Hyvä käytös, 
voisi olla reippaampi.” JUN ERI2 
 
Jaxonville Alli Alkuvoima 
narttu FI15350/17 (Fixan's Qvarting – Jaxonville Vartoos Vaan) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vielä hieman kapean ja ilmavan vaikutelman 
antava. Narttumainen. Hyvin rakentunut kokonaisuus. Pää saa kauttaaltaan levetä. Hyvät tummat 
silmät. Kuono saa täyteläistyä. Hyvä ryhdikäs ylälinja. Rintakehä vielä matkalla, samoin eturinta. 
Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvänlaatuinen karvapeite. Liikkuu ryhdikkäästi, mutta askel voisi 
olla yhdensuuntaisempi.” PPEN -  
 



Jaxonville Kappas Vaan 
narttu FIN17418/05 (Pihlspetsens Andy Pandy – Stenrikas Busiga Bessie) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”12-åring vet tik, Som bär sin ålder med heder, 
Välskuret huvud, Välansatta öron, Tillr. hals, Välformad bröstkorg Typiska vinklar Rör sig väl, 
stundtals lite tungt fram. Utm. pälskvalite Fina sele-markeringar.” VET ERI3 SA 
 
15.4.2017 Laitila RN, Hilkka Salohalla ”Erinomaisessa kunnossa oleva 12v vetsku, erin. 
mittasuhteet, hyvä kallo ja kuono, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula, aavistuksen pehmeyttä 
selässä, erinom. luusto ja kulmaukset, erinom. karvapeite ja väritys, tasapainoiset liikkeet, kunniaksi 
omistajalleen!” VET ERI1 SA PN2 ROPVET 
 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”12 v erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. hyvä 
sukupuolileima & mittasuhteet. hyvä pää, korvat & silmät. hyvä kaula & eturinta. hyvä runko. 
tasapainoiset kulmaukset. hyvät käpälät. hyvä turkki. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin, jo 
aavistuksen pehmeä selkä linja seistessä. hyvä käytös.” VET ERI1 SA PN2 ROPVET 
 
13.5.2017 Koski TL RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen. Kaunis pää kauniit korvat 
hyvä runko. Selässä pieni painuma. Hyvät raajat. Väritys voisi olla vaihtelevampi esiintyy, liikkuu 
& esitetään hyvin.” VET ERI1 SA PN2 ROPVET 
 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”mkt goda proportioner välskuret, fem. huvud 
med bra uttryck mkt bra över- o. underlinje välutvecklad, lång bröstkorg korrekt vinklad bra 
benstomme rör sig mkt väl.” VET ERI1 SA ROPVET 
 
17.6.2017 Pöytyä KR, Riitta Lahtovaara ”12v. Veteraani narttu, nuorekas feminiininen joka 
suhteessa kunto erinomainen. Sopii vielä esimerkiksi rodussa. Erinom. esiintyjä. Kevyet tehokkaat 
liikkeet. Luonne ok.” VET ERI1 SA PN2 VSPVET 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type, very nice head, excellent 
proportions, good expression from very good eyes, good ears, very good neck, still dry and strong. 
Strong topline, acceptable croup, good chest, well angulated in front and hindquarters. Very good 
sidemoves and bit close in hocks and a fantastic front.” VET ERI SA 
 
12.8.2017 Turku KR, Harry Tast ”12,5v Edelleen hyvin laadukas kokonaisuus Rungossa oikeat 
mittasuhteet ja maavara Kaunis narttumainen pää ja ilme Moitteeton purenta. Voimakkaat 
kulmaukset. Tilava rintakehä. Oikein kiinnittynyt lyhyt töpö. Oikean laatuinen turkki. Riittävät 
värimerkit. Säännölliset liikkeet. Esiintyy arvokkaasti.” VET ERI1 SA PN1 VSP ROPVET 
 
Jaxonville Maija Poppanen 
narttu FIN32008/07 (Pihlspetsens Andy Pandy - Stenrikas Busiga Bessie) 
22.4.2017 Pello RN, Hilkka Salohalla ”Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen ikäisekseen 
erittäin hyvin säilynyt veteraani. Hyvä kallo ja kuono, purenta ja korvat. Hieman pyöreät silmät. 
Kaunis kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä lapa ja olkavarsi, samoin takakulmaukset. Hyvä luusto. Hyvä 
karvapeite ja värimerkit. Hyvä runko. Liikkuu hieman leveästi edestä, muuten hyvin.” VET ERI1 
SA PN3 ROPVET 
 
29.4.2017 Kiuruvesi RN, Juha Putkonen ”10 v. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Oikeat 
rungon mittasuhteet, rungon vahvuus. Narttumainen, oikealinjainen pää. Hyvät korvat, keskiruskeat 
silmät. Hyvä purenta. Hyvä rintakehä, eturinta. Tasap. kulmaukset, hyväas. Eturaajat. Luonnontöpö 
häntä. Hyvä karvanlaatu, valjaskuviot. Liikkuu erinomaisella arvokkuudella.” VET ERI1 SA PN2 
ROPVET BIS4VET 
 



6.5.2017 Rovaniemi RN, Anneli Pukkila ”10-vuotias, erinomaisessa kunnossa esitetty 
mittasuhteiltaan oikea veteraani, oikea ilmeinen pää, sopiva runko, sopiva luusto, hieman niukasti  
kulmautunut edestä hyvin takaa, vähän pehmeät ranteet, liikkuu riittävällä askeleella sivusta hieman 
leveästi edestä, karva ei parhaimmillaan tänään, touhukas esiintyjä.” VET ERI1 SA PN1 VSP 
ROPVET 
 
7.5.2017 Raahe RN, Perttu Ståhlberg ”hienossa kunnossa oleva veteraani erinom tyyppi & mittas 
suuret silmät hyvät korvat hyvä runko & selkä riittäv. tasap. kulmautunut hyvä karvanlaatu & 
värimerkit tasapain liikunta.” VET ERI1 SA PN2 ROPVET 
 
13.5.2017 Lestijärvi RN, Jussi Liimatainen ”Erinom. koko ja tyyppi. Hieman kapea kallo, 
muuten hyvä pää. Erinom. kaula- ja ylälinja. Riittävät etukulm. Hyvä runko ja luusto. Hyvä karva ja 
värimerkit. Liikkuu kauniilla ryhdillä, hieman jäykähkö takaa.” VET ERI1 SA PN1 ROP ROPVET 
 
11.6.2017 Kuusamo RN, Markku Kipinä ”Tyypiltään erinomainen. Vahvarunkoinen narttu, 
hieman voimakkaammin kulmautunut edestä. Hyvä ylälinja. Hyvä päänlinjat, riittävä otsapenger. 
Hyvä ilme. Alaleuka voisi olla leveämpi. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä, hieman ahtaasti takaa. 
Miellyttävä luonne.” VET ERI1 SA PN2 ROPVET BIS4VET 
 
24.6.2017 Rovaniemi KV, Kurt Nilsson (SE) ”härlig gammal dame. utmärkt huvud o uttryck. utm 
hals. utm proportioner. utm bröstkorg. utm ben o tassar. för åldern utm rörelser.” VET ERI1 SA PN1 
VSP ROPVET 
 
22.7.2017 Kemi KV, Mari Lackman ”10 v vielä sangen hyvin kantava vet jolla hyvät pään piirteet 
Hyvä kaula ja ylälinja seistessä Riittävä rintakehän pituus Rodunomaiset kulmaukset ja liikemalli 
Hyvä värivaihtelu. Pitkää ikää.” VET ERI1 SA PN3 ROPVET 
 
29.7.2017 Kajaani RN, Juta Haranen (EE) ”10,5v. Vielä eritt. temperamenttinen narttu joka 
näyttää ikäistään nuoremmalta. Femin. pää & ilme. Hyvänmuotoiset silmät & korvat. Vielä vahva 
selkä. Hyvät kulmaukset. Hyvä eturinta & luusto. Töpöhäntä. Hyvät värimerkit. Esitetään hyvin.” 
VET ERI1 SA PN2 ROPVET 
 
5.8.2017 Siikajoki RN, Hannele Jokisilta ”Erinomaista tyyppiä vankkatekoinen narttu jossa jo 
aavistus uroksen leimaa Voimakas pää Erinomainen eturinta Vankat takakulmaukset Hyvä luusto 
Saisi seistä vankemmin eturaajoillaan Voimakas runko Erinomainen karva Hieman pehmeä selkä 
Liikkuu erittäin hyvin sivusta Leveästi edestä.” VET ERI1 SA PN3 ROPVET BIS2VET 
 
19.8.2017 Ristijärvi RN, Sakari Poti ”Keskiharmaa. Keskikokoinen. Ikäisekseen tiiviissä 
kunnossa. Voimakas, kaunispiirteinen pää, selvät värimerkit. Erinomainen runko ja raajarakenne. 
Pitkä karkea karva. Töpöhäntä. Tyylikäs liike.” VET ERI1 SA PN1 ROP ROPVET 
 
26.8.2017 Pyhäjoki RN, Reino Korpela ”10v. veteraani. Sopiva koko. Hyvät mittasuhteet. Kaunis 
nartun pää. Hyvä kaula, rintakehä & runko. Hieman painunut ylälinja. Sopiva raajaluusto. Hyvät 
kulmaukset. Hyvä karva laatu. Liikkuu pitkällä askelmitalla. Rauhallinen esiintyjä.” VET ERI1 SA 
PN1 VSP ROPVET 
 
16.9.2017 Äänekoski RN, Leila Kärkäs ”10,5v veteraani. Erinomaisessa kunnossa. Hieman 
pyöreyttä silmissä muuten hyvä pää. Hyvät korvat. Hyvä kaula, ylälinja & takaosa. Kääntää 
etukäpäliään ulospäin. Hyvä runko & eturinta Liikkuu hyvin. Hyvä karva & värimerkit. Miellyttävä 
käytös.” VET ERI1 SA PN4 ROPVET 
 
Jaxonville Nippa Nappa 



narttu FIN48387/08 (Pihlspetsens Andy Pandy – Jaxonville Leora Leimahdus) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type, very nice head with round eyes, 
good ears, good neck, strong topline, excellent croup, strong long and excellent chest, good 
angulation in front and hindquarters. Good moves from all sides. Good bones and movement.” VET 
ERI 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Bra huvud Korrekta öron Bra hals. Vridar ut 
framtassar ngt. Bra selmarkering. Rör sig bra men kunde ta ut steg mera. Mycket bra proportioner 
Bra rastyp. I god kondition.” VET ERI2 SA 
 
Jaxonville Näkis Vaan 
narttu FIN48386/08 (Pihlspetsens Andy Pandy – Jaxonville Leora Leimahdus) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ, Fem, välskuret huvud, Härlig hals- och 
övrelinje Korrekt formad bröstkorg Välställda ben, Rör sig lite trångt bak i övrigt utm. Härlig 
pälskvalite Fina sele-markeringar.” VET ERI2 SA 
 
14.5.2017 Eura RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen. Kaunis pää. Pitkä hyvä runko. 
Hyvä rinta & raajat. Selässä pieni painauma Kaunis väri & karvapeite. Liikkuu & esitetään hyvn.” 
VET ERI1 SA PN2 ROPVET 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type. Very nice head, excellent eyes, 
excellent ears, strong neck, strong topline. Acceptable croup, needs a longer chestbone. Well 
angulated in front and hindquarters. Moves in a good way for veteran, inside a bit close in hocks. 
Very strong in front.” VET ERI 
 
Jaxonville Paula Punapippuri 
narttu FI21541/09 (Cimillan Helmer Hellä – Stenrikas Hurtiga Hedda) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type, very nice head a bit round eyes, 
excellent ears. Strong back, good croup. Powerfull and a bit fat without getting too heavy. Excellent 
shoulder, good angulation in hindquarters. Makes good movement. Good bones and feet.” VET ERI 
 
Jaxonville Siitä Vaan 
narttu FI41305/11 (Lövsjökärrs Hasse - Jaxonville Näkis Vaan) 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen Mittasuhteiltaan oikea 
narttu jolla kevyt pää. Kookkaat korvat Hyvä ylälinja Erinomaiset kulmaukset Leveä edestä, hyvä 
takaa Hyvä karva.” AVO ERI1 
 
Jaxonville Usko Vaan 
uros FI56684/12 (Danga's Quasimodo-Å – Jaxonville Näkis Vaan) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ, maskulin, Välväxt harmonisk, Vackert huvud 
kunde använda öronen bättre, Tillr. hals, Stark övre linje Utm. prop, Mkt välformad bröstkorg av 
bra längd, harmoniska vinklar, Rör sig utm fr. Alla håll, Bra ben & tassar Utm. pälskvalite Sele-
markeringar utm.” VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Ikäistään nuoremmalta vaikuttava. Kovin 
hoikassa kunnossa tänään. Sopiva luuston vahvuus. Hyvä pää ja ilme. Hieman pysty lapa. Hyvä 
eturinta. Lanne voisi olla tiiviimpi. Takaosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut. Hyvä 
karvanlaatu. Liikkuu itsevarmasti, turhan kapeasti takaa. Hyvä ryhti.” VAL EH 
 
Jaxonville Vartoos Vaan 
narttu FI14687/13 (Jaxonville Matti Mainio – Jaxonville Pia Pitkähäntä) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good in type, could have better underjaw. 



Very nice eyes, good ears, good neck. Strong topline, acceptable croup. Good chest. Well angulated 
in hindquarters, bit open in shoulder and weak in pasterns and front paws but moves in a good 
way.” VAL ERI 
 
12.8.2017 Turku KR, Harry Tast ”Kookas vankkarunkoinen narttu. Erinom syvä pitkä rintakehä 
Puhdas linjainen pää. Hyvä purenta. Kaunis ilme Korrekti- etuosa Voimakkaat takakulmat. Hyvin 
kiinnittynyt luonnollinen töpö. Hyvä turkki. Hieman tuhdissa kunnossa Siitä huolimatta liikkuu 
hyvin.” VAL ERI1 SA PN2 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Mycket trevlig tik. Bra rastyp. Vackert huvud Bra 
uttryckt. Bra selmarkering Korrekta proportioner. Rör sig med bra steg. Står bra på sina tassar. Bra 
pälskvalitet.” VAL ERI2 SA 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”4v. Feminiininen, hyvät mittasuhteet Vahva 
runko. Kevytpiirteinen pää, jossa hyvä pituus. Hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvä kaula 
Rintakehä voisi olla pidempi. Tasapainoiset kulmaukset. Sopiva luusto. Vahvat reidet. Liikkuu 
tasaspain. sivusta, kapea takaa. Lanneosa korostuu hieman. Miellyttävä käytös.” VAL ERI 
 
Jaxonville Wiileesti Vaan 
uros FI49299/16 (Danga's Quasimodo-Å – Jaxonville Yritäs Vaan) 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”7 kk reipas pentu, jolla selvä sukupuolileima & hyvä 
ylälinja. hyvä pää, korvat, silmät & purenta. pigmentin tulisi olla mustempi. hyvä kaula & lavat. 
hyvä eturinta. lupaava runko. tasapainoiset kulmaukset. hyvä hännän kiinnitys. hyvä luusto & 
käpälät. pehmeä pentuturkki. liikkuu reippaasti hyvällä askeleella. esiintyy iloisesti.” PEN 1 KP 
ROP-pentu 
 
14.5.2017 Eura RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen. Sopusuhtainen, mittasuhteiltaan 
oikea hyvin kauniisti liikkuva kevyt uros. Oikeamuotoinen pää Hyvä selkä & raajat. Erittäin kaunis 
väri, hyvä turkki. Liikkuu & esitetään erittäin hyvin.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”mkt lovande valp korrekta proportioner 
välskuret huvud med korrekt uttryck ngt stora öron mkt bra över- o. underlinje för åldern 
välutvecklad bröstkorg korrekt vinklad passande benstomme rör sig väl.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
17.6.2017 Pöytyä KR, Riitta Lahtovaara ”Erittäin hyvä tyyppinen maskuliininen mittasuht. oik. 
uros. Erittäin kaunis pää ja ilme. Säkä voisi olla korostuneempi. Lievästi taaksepäin kohoava linja 
pysty lantio. muuten erinom. runko suor. etukulm. takaa riittävät. erinom. karvanlaatu. Norm. 
sivuliikkeet. Luonne ok.” JUN EH 
 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”10 mths well constructed, showed well little plain in 
head good bone, held his topline when moving excellent coat & condition.” JUN ERI2 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Sopusuhtaisesti rakentunut, vankkarunkoinen 
vahvaluustoinen nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hieman alaskiinnittyneet korvat, loiva stoppi. 
Tummat silmät. Kuono saa täyteläistyä. Riittävä eturinta. Hyvä ylälinja, mutta kaula voisi olla 
pidempi. Erittäin hyvä turkin laatu. Liikkuu reippaasti. Etuaskel jää hieman lyhyeksi.” JUN EH 
 
12.8.2017 Turku KR, Harry Tast ”11kk Komea ryhtinen junnu jolla sopiva rungon pituus ja ikään 
nähden hyvä rinnan svyyys. Puhdas linjainen nuoren miehen pää. Hyvä ilme Tyypillinen etuosan 
rakenne. Hyvin rakentunut takaosa oikein kiinnittynyt pitkä töpö. Hyvät värimerkit. Takaa liikkeet 
vielä ahtaat ja edestä löysät. Selässä pehmeyttä.” JUN ERI2 
 



Jaxonville Willi Veikko 
uros FI49300/16 (Danga's Quasimodo-Å – Jaxonville Yritäs Vaan) 
25.3.2017 Jyväskylä EPN, Perttu Ståhlberg ”erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. hyvä koko ja 
sopiva vahvuus. maskuliininen, hyväilmeinen pää. tummat silmät. hyvät korvat. hyvä kaula. suora 
selkä. ikäisekseen hyvinkehittynyt eturinta ja rintakehä. riittävästi kulmautunut edestä, 
voimakkaammin takaa. hyvä karvanlaatu ja värimerkit. liikkuu tasapainoisesti hyvällä 
askelpituudella. miellyttävä luonne.” PPEN 1 KP PU1-pentu ROP-pentu 
 
1.5.2017 Lahti RN, Leila Kärkäs ”Iloinen & touhukas nuori herra, jolla hyvät mittasuhteet. 
Kaunis ilmeikäs pää Hyvät korvat & silmät Vankka runko. Hieman pysty olkavarsi. Erinomainen 
takaosa Hyvä kaula & ylälinja Liikkuu erittäin hyvin Hyvä karva & väritys. Hampaiden näyttämistä 
pitää vielä treenata muuten menee hienosti.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
17.6.2017 Kotka KV, Jadranka Mijatovic (HR) ”9 months old male of excellent size and bone. 
Lovely head, eyes and expression. Good neck, good shoulder. Good topline. I'd like him a bit more 
angulated rear. In excellent condition. Lovely temperament.” JUN ERI1 SA PU2 SERT Royal 
Canin ROP-juniori 
 
2.7.2017 Riihimäki KV, Johan Juslin ”Raskasrunkoinen ja -luustoinen uros, jolla pehmeyttä 
korvissa. Hyvät pään mittasuhteet. Lyhyt olkavarsi, seurauksena lyhyt etuaskel. Hyvät 
takakulmaukset. Hyvä karvan laatu.” JUN EH3 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vahvaluustoinen, vahvasti urosmainen, nuori 
uros. Voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. Rintakehä vielä kehitysvaiheessa. Lanne 
voisi olla tiiviimpi. Loiva otsapenger. Hieman alaskiinnittyneet suuret korvat. Tummat silmät. 
Erittäin hyvä turkinlaatu. Vielä liikkeeltään löysä, erityisesti etuosaltaan. Ja korvat ”lörpöttävät”. 
JUN EH 
 
19.8.2017 Kouvola KR, Leila Kärkäs ”Erittäin hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla miellyttävä 
ilmeinen pää. Kauniit, tummat silmtä. Hyvä kaula ja ylälinja. Vankka runko, hyvä eturinta. 
Tasapainoiset kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä karva ja värimerkit. 
Miellyttävä käytös.” JUN ERI1 SA PU2 VASERT 
 
Jaxonville X-Tremisti Essi 
narttu FI43274/13 (Danga's Quasimodo-Å – Jaxonville Sattuipa Somasti) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type. Good head, a bit round eyes, 
good ears, good neck, strong topline. Acceptable croup. Very good chest, well angulated in front 
and hindquarters. Moves well from beside, could me stronger in elbow, good bones and feet.” VAL 
ERI 
 
Jaxonville Yhteishyvä 
uros FI22706/14 (Fennican William – Jaxonville Siitä Vaan) 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”Pleasing dog. Would like better balance allround. 
Pleasing body. Correct topline. Correct coat. Rather weak on front and pinning out. Needs to 
strengthen on the rear action. Stands rather bom high.” AVO H 
 
28.5.2017 Keuruu RN, Reino Korpela ”Sopivan kokoinen hieman kevyttyyppinen uros, jolla 
komea pää. Hyvä kaula. Riittävä rungon vahvuusaste. Ylälinja voisi olla tiiviimpi Eturaajojen 
kiinnitys epävarma. Hyvät takaraajat. Riittävä  karvapeite. Liikkuu kevyesti.” AVO EH1 
 
Jaxonville Yritä Edes 
uros FI22705/14 (Fennican William – Jaxonville Siitä Vaan) 



5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Erittäin mallikas uros, jolla erittäin hyvät 
mittasuhteet ja hyvä tasapaino. Erittäin hyväilmeinen pää. Kauniit tummat silmät. Vahva kuono. 
Kuononselkä voisi olla suorempi. Lapa voisi olla viistompi. Vahva eturinta. Hyvä rintakehän syvyys 
ja pituus. Hyvä takaosa. Erinomainen karvanlaatu. Taka-askel voisi olla pontevampi ja selkä 
liikkeessä tiiviimpi.” AVO ERI4 
 
9.9.2017 Muurame RN, Zeljka Fon Zidar (SI) ”3 years. Typical head. Correct bite, good chest 
Strong topline. Correct angulations Front and rear. Correct texture. Well balanced movement.” AVO 
ERI1 SA PU1 SERT VSP 
 
14.10.2017 Jyväskylä KV, Paavo Mattila ”Kaunis uros. Ok mittasuhteet. Hyvämallinen pää. 
Hyvät korvat. Kaunis kaula. Eritt. hyvä runko ja hyväasent. raajat. Hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin. 
Seistessä hyvä ylälinja, jota liikkuessa hieman menettää. Miellyttävä käytös.” AVO ERI1 SA PU2 
SERT VARACA 
 
15.10.2017 Jyväskylä KV, Harri Lehkonen ”Ryhdikäs, hyvänkokoinen uros. Oikeanmuotoinen 
pää. Hyväasentoiset korvat. Erittäin hyvä etuosa. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät mittasuhteet, 
kaunis ylälinja. Oikealaatuinen turkki ja väritys. Tasapainoiset liikkeet. Esiintyy itsevarmasti.” AVO 
ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP FI MVA 
 
Jaxonville Yritäs Vaan 
narttu FI22710/14 (Fennican William – Jaxonville Siitä Vaan) 
15.4.2017 Imatra KV, Tanya Ahlman-Stockmari ”Erino rotutyyppi oikeat rungon mittasuhteet. 
erino. pää rodunomaisin mittasuhtein erino. eturinta pitkä hyvä rintakehä erino. karvapeite 
Moitteeton käytös hyvä väritys Selvät valjaat Liikkuu tasapainoisesti.” VAL ERI1 SA PN1 CACIB 
ROP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent in type. Very nice head, good eyes and 
ears. Good neck, strong enough in back. Good croup. Very good in chest. Good angulation. Gives 
good movement. Good bones and feet.” VAL ERI 
 
Jaxonville Za Za Zaa 
narttu FI54309/14 (Svedala Billy Busväder – Jaxonville Näkis Vaan) 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”2 years. Pleasing head. Good eye shape and colour. 
Correct neck. Very good topline. Correct rib. Good bone and feet. Really needs to strengthen on the 
rear action and needs to improve on front movement.” AVO EH1 
 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Keskikoko ja hyvät mittasuhteet sekä oikea voimakkuusaste. 
Kaunis pää ja miellyttävä ilme. Hyväasentoinen lantio ja korkea hännän kiinnitys. Tasapainoiset 
kulmaukset. Liikkuu hienosti.” AVO ERI1 SA PN4 
 
28.5.2017 Keuruu RN, Reino Korpela ”Ihannekokoinen mittasuhteiltaan okea narttu jolla 
kaunislinjainen pää. Hyvä kaula ja runko. Sopiva raajaluusto ja kulmaukset. Oikealaatuinen hieman 
lyhyt turkki. Liikkuu tehokkaasti. Miellyttävä käytös.” AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”utm. proportioner välskuret huvud med rätta 
uttryck mkt bra över- o. underlinje välformad, lång bröskorg korrekt vinkling passande benstomme 
rör sig väl fram, ngt trångt o. trippigt bak.” AVO ERI2 
 
2.7.2017 Riihimäki KV, Johan Juslin ”Sopusuhtainen narttu, jolla tilava runko. Kuono saisi olla 
hieman voimakkaampi. Hyvä raajaluusto.taakse laskeva lanneosa, mikä vaikuttaa lantioon ja 
takaliikkeisiin. Hyvät värivaihtelut. Tyyppi oikea, millä se ansaitsee palkintonsa.” AVO ERI1 



 
20.8.2017 Heinola KR, Paavo Mattila ”hyvin rakentunut narttu. otsapenger voisi olla hieman 
selvempi hyvät korvat. kaunis kaula. Sopusuhtainen runko. hyvä selkä. erittäin hyvät raajat hyvä 
karvapeite miellyttävä käytös.” AVO ERI2 SA PN2 VASERT 
 
26.8.2017 Janakkala KR, Tapio Eerola ”Hyvä tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Muutoin kaunis pää, 
hieman kevyt alaleuka. Silmät, korvat ja purenta ok. Hyvä rintakehän ja raajojen vahvuus. Hieman 
pystyt olkavarret. Erinom. takaosa. Tiukasti kiertyvä häntä. Sisäkierteiset etuliikkeet. Keskipitkät 
askeleet.” AVO ERI1 
 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Hyvä koko, vahva luusto. Tilava runko. Selkälinja 
saisi olla tiiviimpi. Riittävät kulmaukset. Hyvät pään linjat. Purenta ok. Hyvät korvat ja silmät. 
Riittävä sivuliike, mutta ahdas takaa ja löysä edestä. Väritys ok.” AVO ERI1 
 
Jaxonville Zik Zak Zara 
narttu FI54308/14 (Svedala Billy Busväder – Jaxonville Näkis Vaan) 
15.4.2017 Laitila RN, Hilkka Salohalla ”Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, tänään turhan 
tuhdissa kunnossa esitetty narttu, jolla hyvä kallo ja kuono, hyvä purenta ja silmät, hieman haja-
asentoiset korvat, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta, pyöreä rintakehä joka saisi olla 
pidempi, hyvä luusto ja käpälät, kääntää käpäliä voimak. Ulos hyvä karvapeite ja väritys, liikkuu 
kinnerahtaasti ja epävakaasti takaa, hyvin edestä, voimattomalla sivuaskeleella.” NUO H 
 
14.5.2017 Eura RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen. Mittasuhteiltaan oikea. 
Oikeamuotoinen pää Säkäosa voisi olla korkeampi. Hyvä rintakehä & raaja Hyvät kulmaukset. 
Liikkuu edestä leveästi, takaa hyvä. Askel voisi olla pidempi. Hyvä turkki.” AVO EsRI3 
 
28.5.2017 Rauma KR, Saija Juutilainen ”2,5v. hyvä runkoinen & luustoinen, rakenteeltaan 
erinomainen nuori narttu. erinomainen pään malli & ilme. hyvä purenta & korvat. hieman löysät 
huulet. erinomaiset kulmaukset sekä edessä että takana. hyvät käpälät. hyvä karva, hyvät 
värivaihtelut. Liikkuu hieman kinnerahtaasti. hyvä sivuaskel. riittävästi ryhtiä & jäntevyyttä. On 
tänään hieman pullea.” AVO ERI2 
 
17.6.2017 Pöytyä KR, Riitta Lahtovaara ”Erittäin hyvä tyyppinen feminiininen Narttu Kaunis 
pää & ilme hyvät korvat. Kaunis kaula, hyvä ylälinja, vahva runko. riit. kulm. raajat. Oikea 
karvanlaatu. Liikkuu hieman vaivalloisella taka-askeleella ja vaikeuksia pysyä ravissa. Luonne ok.” 
AVO EH2 
 
Jaxonville Zuit Zait Vaan 
narttu FI54307/14 (Svedala Billy Busväder – Jaxonville Näkis Vaan) 
1.4.2017 Jämijärvi RN, Markku Mähönen ”hyvä sukupuolileima ja vahvuusaste. Hyvänmallinen 
ja vahvuinen pää. Oikea ilme. Erinom. kaula. hieman vajaa eturinta erinomainen rungonvahvuus. 
hyvä raajaluusto sekä kulmaukset leveä reisi. Aavistuksen jo liian ahtaat takaa hyvä sivuliike. Hyvä 
karvapeite. Reipas käytös.” AVO ERI1 
 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Narttumainen. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä luusto Hyvä 
pää. Kauniit silmät. Erinomainen kaula. Hyvä eturinta. Oikeanmuotoinen rintakehä. Vahva perä. 
Hyvä karvanlaatu. Riittävän yhdensuuntainen ja sivulta oikea ravi. Ylälinja saa vakiintua.” AVO 
EH2 
 
15.4.2017 Laitila RN, Hilkka Salohalla ”Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen feminiininen 
narttu, erin. kallo ja kuono, hyvä purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, 
erin. rintakehä, oikein kulm. edestä ja takaa, erin. karvapeite ja väritys, hyvä luusto ja käpälät, erin. 



liikkeet.” AVO ERI1 SA PN3 VASERT 
 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”feminiininen lyhytlinjainen narttu, jolla hyä ylälinja ja 
selvä sukupuolileima. hieman lyhyt pää. hyvät korvat, silmät & purenta. hyvä kaula. lyhyt 
rintakehä. tasapainoiset kulmaukset. korkea kinner. kokoon riittävä luusto. liukas karvapeite. liikkuu 
hyvin edestä, mutta hyvin kapeat voimattomat takaliikkeet. liikkeessä lanneosa köyristyy. Hyvä 
temperamentti.” AVO H 
 
13.5.2017 Koski TL RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen. Lyhyt runkoinen. 
Kaunismuot. pää & korvat. Hyvä selkä & häntä Hyvä rintakehä. Riittävät raajat. Edestä vähän leveä 
takaa hyvä. Takaliikkeessä hieman ulkokierteiset. Erittäin kaunis vaihteleva väri. Esiintyy, liikkuu 
& esitetään hyvin.” AVO EH2 
 
14.5.2017 Eura RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen. Lyhytrunkoinen. 
Oikeamuotoinen pää. Kauniit korvat. Hyvä selkä & rintakehä & raajat. Hyvät kulmaukset & 
karvapeite. Kaunis väritys.” AVO ERI4 
 
20.5.2017 Hamina KV, Pirjo Aaltonen ”Sopusuhtaisesti rakentunut narttu, jolla selvä 
sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Hyvä, tiivis ylälinja. Hyvin asettuneet korvat. Oikeat pään 
mittasuhteet. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Tasapainoiset sivuliikkeet. Hyvät liikkeet takaa ja edessä. 
Hyvä peitinkarvan laatu.” AVO ERI1 SA PN2 SERT VARACA 
 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ” Feminine bitch, very pretty. Nice shaped head, 
correct bite. Good reach of neck & level topline. Good bone & good depth of chest. Correct tailset. 
Would prefer tighter hocks, but moved out freely & correct markings.” AVO ERI1 SA 
 
25.5.2017 Hämeenkyrö RN, Paavo Mattila ”Ok mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat 
Kaunis kaula. Sopusuht. runko. Kinnerahdas takaa. Seisoo takaa epävarmasti Hyvä karva. Takaliike 
saisi olla parempi Miellyttävä luonne. ” AVO EH1 
 
28.5.2017 Rauma KR, Saija Juutilainen ”2,5v hyvä runkoinen nuori narttu, hyvä raajaluusto & 
etuosa & käpälät. kaunis nartun pää & ilme. hyvät korvat & purenta erinomainen kaulan kiinnitys. 
hyvä karvanlaatu & väri vaihtelut. liikkuu takaa hieman kapeasti. reippaat sivuliikkeet. riittävästi 
ryhtiä & askelpituutta. hyvä luonne. seistessä mallikas kokonaisuus.” AVO ERI1 SA PN1 SERT 
ROP FI MVA 
 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”Goda proportioner välskuret huvud med korrekt 
uttryck mkt bra över- o. underlinje välformad bröstkorg välvinklad med bra benstomme rör sig väl.” 
AVO ERI3 
 
22.7.2017 Kemi KV, Mari Lackman ”2v9kk Mittasuhteiltaan oikea Erinomaiset pää ja ylälinja 
Kaunis ylälinja Hyvä rintakehän pituus Rintalasta pidem Hyvät värivaihtelut Karvanlaatu OK 
Reippaat liikkeet.” VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 
 
29.7.2017 Pori Kv, Cathy Delmar (IR) ”I'd like a little more bone. Beautiful eye. Nice shape head. 
Lovely strong under jaw. Elbows tight. She's long in the loin, could be better ribbed back. Topline 
could be little better Good mover. Good tail set. Quite well developed behind the tail. She's very 
soft in the body.” VAL ERI1 SA PN4 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent in type. Very nice head, nice eyes. Bit low 
setted ears, good neck, strong back. Exellent croup. Could have longer chestbone. Well angulated in 
shoulders and hindquarters. Makes good movement in side a bit loose hooks.” VAL ERI 



 
28.10.2017 Seinäjoki KV, Leni Finne ”oikeat mittasuhteet sopiva luusto, oikealinj. pää kauniit 
tummat silmä miellyttävä ilme hyvät korvat kaula ja ylälinja, riittävä eturinta hyvät etukulmaukset 
oikeanmall. rintakehä hyvät takakulm. puoli töpö oikea karvanlaatu erinom askelpituus takaraajat 
aavistuksen pihdissä.” VAL ERI2 SA PN2 VARACA 
 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Hyvä koko ja mittasuhteet. Feminiininen 
hyväilmeinen pää. Hyvä purenta. Kauniit silmät. Tasapainoiset kulmaukset. Niukahko turkki. Hyvä 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Hieman haja-asentoiset korvat. Liikkuu riittävällä askeleella mutta 
hieman kapea takaa ja leveä edestä.” VAL ERI3 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”Feminin head. Body & head in proportions Very alert 
expression. Good topline. Moved very freely around the ring. Shown in good coat & condition.” 
VAL ERI4 SA 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Feminin tik. Mörka ögon. Lite lågt ansatta öron. 
Bra hals Korrek vinklad fram. Bra selmarkerin Lite lös i kroppen. Kunde vara lite fastare i rörelse 
Bra päls Mycket trevlig temperament. Står bra på sina tassar.” VAL ERI 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”3v. Feminiininen, hyvät raajakorkeus. Rintakehä 
voisi olla pidempi. Kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat, silmät, purenta. Hyvä kaula ja etuosa. 
Riittävästi kulmaut. takaa. Hyvä selkä. Tiivis kokonaisuus. Viehättäv temperamentti. Liikkuu 
kapeasti takaa.” VAL ERI 
 
Jaxonville Åbost Ollaan 
uros FI17565/15 (Jaxonville Usko Vaan – Jaxonville Vartoos Vaan) 
28.5.2017 Rauma KR, Saija Juutilainen ”2v. Malliltaan oikea nuori uros. riittävästi luustoa& 
eturintaa. Oikea pään malli & ilme. hyvä purenta & korvat. hyvä pitkä rintakehä. jäntevä kunto. 
hyvä karvan laatu & väritys. hyvät valjas kuviot. Liikkuu vielä kovin löysästi edestä & kapeasti 
takaa. tarvitsee lisää rungon tilavuutta. erinomainen ylälinja & sivuaskel. hyvä luonne. saa kehitttyä 
& miehistyä ajan kanssa.” AVO ERI1 
 
Jaxonville Åkare Ossi 
uros FI17568/15 (Jaxonville Usko Vaan – Jaxonville Vartoos Vaan) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ, vackert välskuret huvud, aningen runda ögon 
Välburna öron Tillr. hals, utm. övrelinje, Välformad bröstkorg, utm. vinklar ben & tassar, Rör sig 
väl fr. Alla håll, pälsen kunde vara något hårdare i strukturen, Fina sele-markeringar.” VAL ERI2 
SA PU3 SERT VARACA 
 
15.4.2017 Laitila RN, Hilkka Salohalla ”Oikean kokoinen uros joka saisi olla aavistuksen 
lyhyempi, erinomainen pää ja ilme, kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja runko, oikein 
kulmautunut, hyvä väritys ja valjaskuvio sekä merkit, hyvä luusto ja käpälät, liikkuu erittäin hyvin.” 
VAL ERI1 SA PU1 SERT VSP FI MVA 
 
13.5.2017 Koski TL RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinom. Mittasuhteiltaan oikea. Kevyt 
sopusuhtainen kaunis uros. Jalo kaunis pää. Pitkä hyvä kaula. Vähän kookkaat korvat. Hyvät raajat. 
Tuuhea karvapeite. Liikkuu & esitetään hyvin. Takapää liikkeessä hieman siksakkaa.” VAL ERI1 
SA PU1 ROP 
 
17.6.2017 Pöytyä KR, Riitta Lahtovaara ”Erinom. tyyppiä oleva mask. oikeanlainen uros. Kaunis 
pää riittävän tummat silmät Hyvät korvat, kaula ylälinja ja häntä. erinom. runko suorat etukulm. 
oik. kulm. leveästi takaa. Erinom. karvapeite. Kevyet sivuliikkeet. Yhd.suunt. edestä & takaa 



luonne ok.” VAL ERI2 SA PU2 
 
29.7.2017 Pori Kv, Cathy Delmar (IR) ”Quite a nice expression. Shoulder a little high Good rib 
Could do with more forechest Long in the loin. Topline could be little better. Tail set good. Hind 
quarters are good, well developed. I'd like him a little harder. Holds his topline very well on the 
move & moves well.” VAL ERI1 S PU2 VARACA 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Ryhdikäs tasapainoinen nuori uros, jolla erittäin 
hyvät mittasuhteet ja luuston vahvuus. Kallo voisi olla leveämpi. Keskiruskeat silmät. Vahva kuono. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Kaunis ylälinja. Erittäin hyvä karvapeite. Erittäin hyvät liikkeet ja 
ryhti.” VAL ERI 
 
12.8.2017 Turku KR, Harry Tast ”Ryhdikäs ja jäntevä uros. Rintakehästä puuttuu syvyyttä. 
Puhdas linjainen pää. Hyvät lavat, lyhyet olkavarret. Hyvä takaosa. Hyvin asettunut luonnollinen 
häntä. Erinom kesä turkki. Hyvät värimerkit. Säännölliset tasap. liikkeet. Erinom. temperamentti.” 
VAL ERI1 SA PU3 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Trevlig temperament. Härlig attityd. Bra huvud. 
Mycket bra uttryckt. Bra hals. Korrekta seltecken. Utmärkt kors. Bra rörelser Mycket bra 
pälskvalitet. Lagom vinklad fram & bak.” VAL ERI2 SA PU2 VARACA 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”Maskuliinen uros. Oikeat kokonais mittasuhteet 
Kevyt pää, hyvät korvat, silmät. Oikea purenta. Hyvä kaula ja eturinta. Lyhyt olkavarsi. Rintakehä 
saisi olla pidempi suhteessa lanteeseen. Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä luusto. Hyvä selkä, 
hännänkiinnitys.Yhdensuuntaiset liikkeet, tasapainoiset sivusta. Pitää hyvin ylälinjansa, mutta 
lanneosa korostuu. Erinom. temperamentti.” VAL ERI2 SA PU2 VARACA 
 
Jaxonville Åttonde Åke 
uros FI17567/15 (Jaxonville Usko Vaan – Jaxonville Vartoos Vaan) 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Rotutyyppi erinomainen. Hyvä sukupuolileima sekä todella 
kauniit liikkeet. Kaunis pää, miellyttävä ilme. Pitkä rintakehä. Upea lantio ja hännän kiinnitys. 
Hyvin tasapainoiset kulmaukset. Turkki ei tänään parhaimmillaan, mutta laatu oikea.” AVO ERI1 
SA PU4 
 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”utm. proportioner välskuret huvud med bra 
uttryck välplacerade öron bra storlek utm. över- o. underlinje välformad lång bröstkorg korrekt 
vinkling utm. benstomme rör sig mkt väl.” AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP FI MVA 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Komeapäinen ja -ilmeinen, eritt. hyvät 
mittasuhteet omaava vankkarunkoinen uros. Hieman niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset. 
Hieman pyöristynyt ylälinja jännittäessään. Hyvä karvanlaatu. Reippaat liikkeet.” VAL ERI 
 
26.8.2017 Janakkala KR, Tapio Eerola ”Erinomainen tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Komea pää. 
Hyvät silmät, korvat ja purenta. Hyvä rintakehän ja raajaluuston vahvuus. Moitteettomat 
kulmaukset. Hyvä Häntä. Liikkuu sisäkierteisesti edestä. Askelpituus hyvä,  mutta takaliikkeet 
jäykät.” VAL ERI1 SA PU2 
 
Jaxonville Åå-La-Laa Lady 
narttu FI17564/15 (Jaxonville Usko Vaan – Jaxonville Vartoos Vaan) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Synnerligen tillt. tik, Så harmonisk & välväxt, 
Välskuret huvud, passande hals, stram övrelinje, Välformad bröstkorg Utm. vinklar & rörelse Utm. 
pälskvalite Fina selemarkeringar.” VAL ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP 



 
15.4.2017 Laitila RN, Hilkka Salohalla ”Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, sopivan vahva 
narttu jolla erittäin kaunisilmeinen femin. pää, hyvä purenta, tummat silmät, hyvät korvat, erin. 
kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja runko, oikein kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät, erin. karvapeite 
ja väritys, Fantastiset liikkeet.” VAL ERI1 SA PN1SERT ROP FI MVA 
 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”2v feminiininen narttu. tiivis runkoinen. hyvä raaja 
korkeus. hyvä ylälinja. narttumainen pää. hyvä ilme hyvät korvat, silmät & purenta. hyvä kaula & 
eturinta. lyhyt rintakehä. hyvät tasapainoiset kulmaukset. sopiva luusto, hyvät käpälät. liikkuu 
hyvin. hyvä ryhti & esiintyminen. hyvä käytös.” VAL ERI2 SA PN4 
 
13.5.2017 Koski TL RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen mittasuht. oikea. 
Oikeamuot. pää kauniit korvat. Hyvä rakenne. Kaunis väritys. Esiinty, liikkuu & esitetään hyvn.” 
VAL ERI1 SA PN1 VSP 
 
14.5.2017 Eura RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen. Kaunis pää. Hyvä rakenne & 
karvapeite. Erittäin kaunis väritys. Liikkuu & esitetään hyvin.” VAL ERI1 SA PN1 ROP 
 
20.5.2017 Hamina KV, Pirjo Aaltonen ”Erittäin kaunis, tasapainoinen, erinomaisesti rakentunut 
narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis, tiivis ylälinja. Hyvä häntä. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvin 
asettuneet korvat. Sopusuhtaiset kulmaukset. Liikkuu hyvin takaa ja sivulta.” VAL ERI1 SA PN1 
CACIB ROP 
 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Very pretty bitch, feminine head, dark eye, good 
bite & earset. Nice reach of neck, level topline. Good bone & depth of chest. Correct markings. 
Moved soundly.” VAL ERI2 SA PN3 
 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”utm. proportioner välskuret fem. huvud med 
korrekt uttryck utm. över- o. underlinje välformad, lång bröstkorg välvinklad utm. benstomme utm. 
rörelser.” VAL ERI1 SA PN1 VSP 
 
17.6.2017 Pöytyä KR, Riitta Lahtovaara ”2,5v Erinom. tyyp. oleva femin. mittasuht. oikea narttu 
Erittäin kaunis pää ja ilme. Kaunis niskan kaari Erinomainen ylälinja ja runko. Tasap. kulm. raajat. 
Erinom. karvanlaatu & ryhti. Joustavat, maatavoittavat liikkeet. luonne ok Erinom. kokonaisuus.” 
VAL ERI1 SA PN1 ROP 
 
Jaxonville Äkkiä Vaan 
narttu FI43693/15 (Mystarz Grande Design – Jaxonville Näkis Vaan) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance, could have a better 
underjaw, a bit rounded eyes, good ears, good neck. Strong enough back, a bit steep in croup. 
Powerfull in chest also a bit fat. Acceptable angulation in shoulders and good in hindquarters, good 
bones and feet. Moves a bit narrow in hocks behind. Could be stronger in shoulder.” AVO EH 
 
Jaxonville Äsken Tässä 
uros FI43695/15 (Mystarz Grande Design – Jaxonville Näkis Vaan) 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”2 yrs masculine work-man-like dog clean neckline 
strong body excellent bone, feet & pigmentation well fitting coat steady showman moved well.” 
AVO ERI1 SA PU3 VASERT VARACA 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Kookas urosmainen, hyvin vahvaluustoinen 
kokonaisuus. Voisi lanneosaltaan olla tiiviimpi. Hyvinkulmautunut. Urosmainen pää. Keskiruskeat 
silmät. Hyvät korvat. Vahva kuono. Erittäin hyvä rintakehä, sopivasti eturintaa. Hyvä kaula ja 



selkälinja. Erittäin hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin. Kaunis väri.” AVO ERI3 SA 
 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen Kevyt sopusuhtainen uros, 
jolla oikeanmuotoinen pää. Ruskeat silmät, kauniit korvat, hyvä selkä. Riittävän pitkä rintakehä. 
Hyvät raajat, Riittävät kulmaukset. Erinomainen karvapeite, hieno väri Esiintyy, liikkuu & esitetään 
hyvin.” AVO ERI1 SA PU2 VASERT 
 
Jaxonville Äärirajoille Vaan 
narttu FI43692/15 (Mystarz Grande Design – Jaxonville Näkis Vaan) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ. Synnerligen tillt. ung tik Välskuret huvud, 
Fina ögon, utm. hals & överlinje, Utm. bröstkorg Typiska vinklar, välställda ben, Fina tassar, Rör 
sig utm. fr. alla håll Härlig pälskvalite Fin selemarkering.” NUO ERI1 SA PN2 VASERT VARACA 
 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”Quality bitch all round! Super head. Correct eye and 
ear placement. Excellent outline. Good shoulder and front. Correct rib. Super coat texture. Super 
side gait. Toeing in very slightly in front.” NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP 
 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Hyvät mittasuhteet ja oikea tyyppi. Viehättävä nartun pää. 
Hieno kaula. Hyvä eturinta. ja rintakehä. Hyvä luusto ja raajat. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu 
vaivatta.” NUO ERI1 SA SERT 
 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Tasapainoinen narttu, jolla tänään upea karvapeite. Hyvin 
feminiininen pää, jossa kauniit värimerkit. Tummat silmät. Hyvä kaula ja eturinta. Pitkä rintakehä ja 
hyvä lantio. Erittäin kaunis profiili sekä päässä että rungossa. Hieno askelpituus, mutta etuliikkeessä 
melko paljon veivaamista.” NUO ERI2 SA PN3 VASERT 
 
29.7.2017 Pori Kv, Cathy Delmar (IR) ”Front could be little bit better. Good expression. I'd like a 
stronger underjaw. Elbows could be tighter. Layback of shoulder could be better. Shape of rib is 
good. Deep in the chest. Topline is good. Well ribbed back with solid hocks. Good hind quarters. I'd 
like her harder. Moved quite well.” AVO ERI2 SA PN2 VASERT VARACA 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance. Nice expression, good 
eyes and ears, could have a better underjaw. Good neck and topline, acceptable croup, could have a 
longe chestbone, acceptable angulation in shoulder, good in hindquarters, could be stronger in front 
and elbows.” AVO ERI 
 
12.8.2017 Turku KR, Harry Tast ”2v Kaunis ryhtinen. Narttumainen kokonaisuus Pitkä rintakehä. 
Kaunisilmeinen puhdasilmeinen pää. Hyvä purenta Tyypillinen etuosa. Voimakas takaosa Hyvin 
kiinnittynyt luonnollinen häntä Erinom. kesäturkki. Hyvät värimerkit Tarmokkaat liikkeet 
Kyynärpäät ulkokierteiset.” AVO ERI1 SA PN3 SERT FI MVA 
 
28.10.2017 Seinäjoki KV, Leni Finne ”erinom. mittasuht. sopiva luusto aavistukse pitkä 
otsapenger kaunii tummat silmät hyvät korvat, kaula ylälinja ja eturinta hyvät etukulm. oikeanmall. 
rintakehä hyvät takakulmaukset, aavistuksen pehmeä karvapeite oikea askelpituus hieman käyrät 
olkavarret.” VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 
 
Jaxonville Överallt Perfekt 
narttu FI16412/16 (Jaxonville Matti Mainio – Jaxonville Pia Pitkähäntä) 
6.8.2017 Valkeakoski KR, Andrzej Szutkiewicz (PO) ”Exc. type Exc proportions. Good head. 
Little bit arched topline. Good coat Good angulation. Good temperament.” NUO ERI1 SA PN2 
SERT 
 



Jaxonville Överdose Örjan 
uros FI16410/16 (Jaxonville Matti Mainio – Jaxonville Pia Pitkähäntä) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ, Mkt tillt. hane Utm. prop. Välskuret huvud, 
välburna öron, Mkt god hals & övrelinje. Välutvecklad bröstkorg för ålder Typiska vinklar, 
välmusklad, Typiska rörelser lös fram Utm pälskvalite Fina sele-markeringar Stubbsvans.” JUN 
ERI2 SA 
 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”14 months. Nice masculine dog, good head 
proportions. Good mouth and eyes. Correct stop. Correct neck and good front construction. Correct 
rear angulation. Needs to strengthen on movement.” JUN EH1 
 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Rotutyyppi erinomainen. Ryhdikäs, tiivis ja hienosti liikkuva 
nuori uros. Vahva kuono ja hyvä huulilinja. Tummat silmät. Ryhdikäs kaula. Hyvä säkä. 
Hyväasentoinen lantio ja upeat takakulmaukset. Välikämmen taipuu hieman. Liikkuu hyvin 
rodunomaisesti.” JUN ERI1 SA PU2 SERT 
 
13.5.2017 Koski TL RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen. Kaunis pää & korvat. Hyvä 
ylälinja. Hyvä säkä. Pitkä hyvä rinta Hyvä raajat. Hyvä karva & kaunis väritys. Liikkuu & estetään 
hyvin.” JUN ERI1 SA PU3 SERT  
 
20.5.2017 Hamina KV, Pirjo Aaltonen ”Hyväluustoinen uros. Hyvät mittasuhteet. Ylälinja saisi 
olla hieman tiiviimpi. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat. Hieman vaaleat silmät. 
Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä peitinkarvan laatu. Hyvät liikkeet takaa. Lanneosa voisi olla 
hiukan tiiviimpi. Etuliikkeet hieman kapeat.” NUO ERI1 SA PU2 VASERT CACIB 
 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Nice male of good quality. Correct wedge shape 
head. Good earset & correct eye. Good bite & nice reach of neck. Overall good body shape. Good 
bone & feet & correct markings throughout. Moves soundly.” NUO ERI2 SA PU4 
 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”utm. proportioner korrekt skuret huvud med bra 
uttryck välplacerade öron bra storlek mkt bra över- o. underlinje bröstkorg med bra form, ngt kort 
tillräcklig vinkling passande benstomme rör sig väl.” NUO ERI1 
 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”~1,5 yrs masculine youngster, pleasing head 
intelligence expression well sprung ribs good coat & condition feeling the heat a little bit but sound 
enough when moving.” NUO ERI2 
 
29.7.2017 Pori Kv, Cathy Delmar (IR) ”I would like a little more bone. Good strong underjaw, 
foreface is good & strong. Eyes well placed. Good forechest. High on shoulders. Elbows could be 
tighter. Could be ribbed back better. Good hind quarters. Good strong hocks. Moved quite well, 
covered ground easily.” NUO ERI1 SA 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvin mallikas uros. Erinomaiset eturinta ja 
hyvä tasapaino. Hyväilmeinen pää. Keskiruskeat silmät. Sopiva stoppi. Hyvä kaula ja lapakulma. 
Eturinta voisi olla täyteläisempi. Hieman suora olkavarsi. Hyvä rintakehän pituus. Hyvä takaosa. 
Erittäin hyvä turkinlaatu. Hyvät sivuliikkeet, hieman kapeat takaa.” NUO ERI1 SA 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”21 month old. Good bone, substance. Shown in good coat & 
condition. Good head proportions. Alert expression. I'd prefer a darker eye. Good firm topline with 
well placed croup. Moved freely around the ring.” NUO ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Bra huvud Bra könsprägel. Br hals. Korrekta 



öron. Korrekt selmarkering. Rör sig bra, lite trångt bak. Kund ha lite stramare överline i rörelse. 
Korrekta proportioner.” NUO ERI1 SA  
 
Jaxonville Överiks Vaan 
uros FI16409/16 (Jaxonville Matti Mainio – Jaxonville Pia Pitkähäntä) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ, Charmerande ung hane Välskuret huvud, 
Välformade ögon fina öron, Passande hals, God överlinje, mkt välutvecklad bröskorg för ålder Utm. 
vinklar Härlig benstomme Rör sig mkt väl fr. Alla håll Utm. pälskvalite Fina sälmarkeringar.” JUN 
ERI1 SA PU4 VASERT 
 
1.5.2017 Lahti RN, Leila Kärkäs ”Hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä pään malli. Simät 
saisivat olla tummemmat. Hyvät korvat. Hyvä eturinta ja ikään riittävä rintakehä. Hyvä kaula & 
ylälinja. Tasapainoiset hyvät kulmaukset. Erittäin hyvä liike. Hyvä karva & värimerkit. Iloinen 
luonne.” JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Keskikokoinen mittasuhteiltaan oikea nuori uros, jolla toki 
vielä pehmeä runko, mutta hyvä rakenne. Hyvä uroksen pää ja kauniit värimerkit. Vielä lyhyehkö 
rintakehä. Hyvä takaosa. Kyynerpäissä hieman löysyyttä. Turkki lähtökunnossa.” JUN ERI3 
 
14.5.2017 Lahti RN, Paul Lawless (IR) ”15 months good size good head parall good prefer better 
stop ears of good size nice reach of neck topline ok good bone and feet angulation good front and 
rear. nicely ballanced side step.” JUN ERI3 
 
Jaxonville Överraskande Fin 
narttu FI16413/16 (Jaxonville Matti Mainio – Jaxonville Pia Pitkähäntä) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ, Fin helhet men ännu outvecklad Välskuret 
huvud, Välansatta öron, Tillr. hals, Behöver bli fastare i övrelinje & utvecklas i bröstkorg 
Benstomme räcker för ålder Rör sig spenstigt & alert dock slarvigt Tillr. hård pälskvalite, Fina sele-
markeringar Behöver bordsträning öppen & frimodig.” JUN EH4 
 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”Very immature youngster. Correct skull to muzzle 
ratio. Body maturing. Needs to strengthen on rear movement, ok on the front. Little bit long in 
loin.” JUN EH4 
 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Aavistuksen raajakas narttu jolla liukas peitinkarva Tarvitsee 
voimakkaamman pään hyvä etuosa ja rungon muoto Hyvät takakulmaukset Käyristää selkäänsä 
liikkeessä.” JUN EH4 
 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”mkt goda proportioner korrekt skuret huvud 
med bra uttryck ngt stora öron mkt bra hals o. rygg brant kors tillräcklig bröstkorg korrekt vinkling 
passande benstomme rör sig väl fram, underställd o. kort bak.” JUN EH4 
 
3.9.2017 Helsinki KR, Jan Törnblom (SE) ”Feminin tik. Fina ögon. Välplacerade öron. Bra bett. 
Tillräckligt hals. Tillräckligt vinklad fram och bak. Kunde ha lite mer kropp. Skjuter ryggen i 
rörelse. Ngt lågt ansatt svans. Bra ben och tassar. Rör sig ok från sidan. Fina celmarkeringar. 
Välvisad. Bra päls.” NUO ERI1 
 
Jorsakin Dino 
uros FIN41575/07 (Cimillan Gösta Gigolo – Cimillan Judit Lady) 
2.7.2017 Tuusniemi RN, Leila Kärkäs ”10-vuotias. Erinom. kunnossa oleva uros, jolla hyvä pään 
malli. Silmät saisivat olla tummemmat. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Liikkeessä ylälinja painuu 
hieman. Tasapainoiset hyvät kulmaukset ja luusto. Hyvä runko & eturinta. Luonnontöpö häntä. 



Hyvä liike. Hyvät eturaajat. Liikkeessä leveäasentoiset kyynärpäät. Hyvä karvanlaatu. Riittävät 
värimerkit.” VET ERI1 SA PU2 ROPVET 
 
Jorsakin Iiro 
uros FI21709/11 (Kukistin Figo – Cimillan Judit Lady) 
17.6.2017 Pöytyä KR, Riitta Lahtovaara ”6,5 v. Hyvä tyyp. maskuliininen. mittasuht. oik. uros 
kaunis pää ja ilme, hyvät korvat. Hyvä kaula. Taaksepäin kohoava ylälinja, pysty lantio. Riittävä 
rintakehä, mutta melko pitkä ja kapea lanneosa. Riittävästi kulm. raajat oik. karvanlaatu. Norm. 
sivuliikkeet, kerii edestä. Luonne ok.” AVO H 
 
Jorsakin Mini 
narttu FI41721/13 (Fennican Quando – Jorsakin Hertta) 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”utm. proportioner välskuret huvud med korrekt 
uttryck mkt bra över- o. underlinje ngt brant kors tillräcklig bröstkorg korrekt vinklad bra 
benstomme rör sig bra fram, ngt underställd bak.” AVO ERI1 SA PN3 VASERT 
 
Jorsakin Postimies Pate 
uros FI10660/16 (Maiskis Leomer – Jorsakin Kira) 
8.4.2017 Kuopio RN, Marja Talvitie ”Hyvä tyyppi, oikea pään malli hyvät korvat Erin.om kaula 
Hyvät etukulm, ikäisekseen erin.om eturinta Hyvät takakulm. Täystöpö Hieman pitkä lanneosa 
vielä hieman kevyt runko Hieman liian löysät ranteet Tarvitsee lisää itsevarmuutta Hyvä karva.” 
JUN EH2 
 
29.4.2017 Kiuruvesi RN, Juha Putkonen ”17 kk mittasuhteiltaan oikea. Hyvä luusto, urosmainen. 
Hieman kevytkuonoinen pää. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Rintakehä tarvitsee lisää 
lihasmassaa. Hyvä eturinta. Luonnontöpö häntä. Hyvä karvanlaatu ja valjaskuviot. Hyväasentoiset 
eturaajat. Saisi esiintyä ja liikkua vapautuneemmin. Fyysisestä kunnosta palkintosija.” JUN EH2 
 
Jorsakin Pätevä Pimu 
narttu FI10663/16 (Maiskis Leomer – Jorsakin Kira) 
23.4.2017 Outokumpu RN, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utmärkt typ. Vackert feminint huvud 
Mörka ögon. Bra uttryck. Bra bett men saknar en P2 i överkäke. Vacker hals och rygglinje. Stubbs 
svans. Änny lite lätt i kroppen. Bra vinklar Rör sig mycket bra. Bra päls.” JUN ERI1 
 
29.4.2017 Kiuruvesi RN, Juha Putkonen ”17 kk mittasuhteiltaan oikea Kokoon sopiva luusto, 
narttumainen hieman kapeakuonoinen pää. Hyvät korvat. Silmät saisi olla tummemmat. Hyvä 
purenta. Ylhäältä oik P2 puuttuu. Ikäisekseen hyvä rintakehä', riittävästi eturintaa. Hyvä 
karvanlaatu, riittävät valjaskuviot, eturinnassa valkoista. Luonnontöpö häntä. Tasap. kulmaukset ja 
hyväas eturaajat Liikkuu, esiintyy hyvin.” JUN ERI1 SA PN3 VASERT 
 
30.4.2017 Tohmajärvi RN, Annamaria Tarján (HU) ”Well balanced bitch good compact feminine 
head, good ears, one P2 is missing, level back, good chest parallel movement, good coat.” JUN 
ERI1 SA PN1 SERT VSP 
 
10.6.2017 Heinävesi RN, Sakari Poti ”Vaaleahkon harmaa vaalein merkein. Keskikokoinen. 
Hieman kevyttyyppinen. Kaunispiirteinen pää. Eturinta jo näkyvissä. Erinomainen runko ja raajat. 
Pitkä, karkea karva. Kevyt liike. Miellyttävä luonne.” NUO ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
Karjakon Ekoteko 
uros FI41168/12 (Cimillan Helmer Hellä – Karjakon Velmu Vilma) 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”5v vankka uros, jolla hyvät mittasuhteet. hyvä ylälinja. 
pää voisi olla urosmaisempi. hyvät korvat, silmät & purenta, puuttuu 1 x P1. hyvä niska & eturinta. 



pystyt lavat, muuten tasapainoisesti kulmautunut. hyvä luusto & selkä. hyvä hännän kiinnitys. OK 
askelpituus, ahtaat takaliikkeet & löysyyttä edessä. Väärä karvanlaatu, pehmeä villava turkki. 
runsaat villahousut & häntäkarvat, mutta ei ole kuitenkaan pitkäkarvainen. hyvä reipas käytös.” 
AVO H 
 
Karjakon Jokapoika 
uros FI54158/11 (Handskes Dristig Julle – Karjakon Viehko Vuokko) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Muhkeaturkkinen. 6-vuotias uros, jolla hyvä 
luuston vahvuus. Kallo voisi olla hieman leveämpi. Hieman pyöreät silmät, jotka kuitenkin tummat. 
Hieman etuasentoiset lavat. Lyhyt olkavarsi. Rintakehä saisi olla pidempi ja lanne tiiviimpi. Hyvä 
takaosa. Liikkuu ryhdikkäästi; turhan leveästi edestä, turhan lyhyellä ponnettomalla askeleella.” 
AVO H 
 
Karjakon Jättipotti 
uros FI54159/11 (Handskes Dristig Julle – Karjakon Viehko Vuokko) 
13.5.2017 Varkaus KR, Tanya Ahlman-Stockmari ”Maskuliininen yleisvaikutelmalta raskas uros 
jonka ei tule saada lisää massaa runkoon. Hyvät korvat Vahva kallo-osa. Hieman löysää kaulan alus 
nahkaa. Voimakas raajaluusto Pitkä, hyvä rintakehä. Hyvä, leveä reisi Liikkuu hyvin takaa, hieman 
leveästi edestä. Ajoittain hieman takakorkea liikkeessä Palkintosija määräytyy yleislinjan 
raskaudesta.” AVO H 
 
Karjakon Loistotyyppi 
narttu FI24933/15 (Lejondalens Ozzy Stjärnskott – Karjakon Velmu Vilma) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Good general apperance. Nice head, beautiful dark 
eyes, nice ears, strong enough topline, too steep croup, acceptable chest, open angulation in front 
shoulder, acceptable in hindquarters, good bones and feet, acceptable colours, don't need all this 
white. Needs to stabelace in both front and hindquarters elbows and hock, better drive.” AVO H 
 
Karjakon Namupala 
narttu FI53913/16 (Kompiaisen Draivia Päivään – Karjakon Velmu Vilma) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent general apperance. Missing some teeth 
in upperjaw, good proportions in head, nice eyes exellent ears, good neck. Overbuilt in back, from a 
steep croup, good developed chest. Open angulation in shoulder, good hind quarters. Could have 
better drive, but good bones and feet, soft in coat.” JUN EH 
 
Karjakon Sateenkaari 
narttu FI17336/16 (Bodeneis Carr Calgary -Karjakon Emäntä) 
29.4.2017 Kiuruvesi RN, Juha Putkonen ”15 kk. Oudoksuu näyttelytilannetta, mittasuht. oikea. 
Sopiva luustonvahvuus, narttumainen vielä kapea pää. Hyvät korvat. Keskiruskeat silmät. 
Ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta. Tasap. kulmaukset, hyväasentoiset eturaajat. 
Sirpinmuotoinen häntä. Hyvä karvanlaatu ja valjaskuviot. Liikkuu, esiintyy hvin. Seistessä selkä 
painuu.” JUN ERI2 SA PN4 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general appereance. Missing some 
premolars in upperjaw. Nice head good expression, good eyes and ears, good neck and topline. Very 
steep in croup and defends with galopp when speed goes up. Good chest, well angulated in 
shoulders. Could have better drive but good bones and feet. Very good and strong front.” NUO EH 
 
Karjakon Seikkailija 
uros FI17333/16 (Bodeneis Carr Calgary -Karjakon Emäntä) 
8.4.2017 Kuopio RN, Marja Talvitie ”Erin.om. tyyppi Kaunis uroksen pää Hyvät etu- ja takakulm. 
Erin.om. ylälinja Ikäisekseen hyvä eturinta Hyvä karva Liikkuu hyvin Hyvä rungon malli.” JUN 



ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvät mittasuhteet. Rungoltaan hieman kapea. 
Sopiva luuston vahvuus. Kallo voisi olla leveämpi. Ja kuono tukevampi. Hyvät tummat silmät. 
Eturinta saa täyteläistyä. Sopusuhtaisesti kulmautunut. Hyvä kaula ja ylälinja. Tänään kovin 
niukassa turkissa. Hieman samea väri. Vaatii voimakkaamman takapotkun, enemmän 
actioniä.”NUO EH 
 
Karjakon Suurmies 
uros FI17335/16 (Bodeneis Carr Calgary -Karjakon Emäntä) 
29.4.2017 Kiuruvesi RN, Juha Putkonen ”15 kk vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan oikea. Selvä 
sukupuolileima. Hyvä kallo-osa,. Hieman leveäasentoiset korvat. Silmät saisi olla tummemmat. 
Hyvä purenta. Hyvin kehittynyt rintakehä, sopiva eturinta. Luonnontöpö häntä. Hyvä karvanlaatu, 
valjaskuviot. Eturinnassa valkoista. Tasap. kulmaukset. Hyväas eturaajat. Liikkuu, esiintyy hyvin.” 
AVO ERI1 SA PU3 
 
Karjakon Tuuliviiri 
narttu FI22761/13 (Lejondalens Ozzy Stjärnskott – Karjakon Ihmelapsi) 
9.9.2017 Muurame RN, Zeljka Fon Zidar (SI) ”4,5 years, balanced, nice front correct head and 
bite. topline is not optimal, because of hindangulations. Correct texture. Movement free, behing 
little close.” AVO ERI4 
 
Karjakon Velmu Vilma 
narttu FI35354/09 (Fennican Ivanilos – Aspenhill Kamomill) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type, good head, good expression with 
dark eyes, good ears, good neck, strong enough in topline, good croup, nice chest. Well angulated in 
shoulder and hindquarter, gives very well movement and good bones and feet. Doesn’t need the 
white sock.” VET ERI 
 
Keltaruusun Uljas Kotka 
narttu FI50312/12 (Fennican Immanuel - Maiskis Lunaria) 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”4v. Vankkarunkoinen, jo hieman raskaan vaikutelman antava 
narttu. Kuono saisi olla hieman pidempi. Kaunis ilme. Lyhyet olkavarret. Voimakkaat takakulmat. 
Pyöreäkylkinen rintakehä. Oikea hännän kiinnitys. Pehmeä karva. Säännölliset liikkeet, mutta 
drivea saisi olla enemmän.” AVO EH2 
 
2.7.2017 Riihimäki KV, Johan Juslin ”Pehmeäturkkinen, sopivan kokoinen narttu, jolla hyvä 
raajaluusto. Pää on lyhyt suhteessa runkoon. Plajon valkoisuutta etuosassa. Liikkuu hyvin sivusta.” 
AVO T 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general apperace. A little bit long and 
soft coat, nice head with good proportions, nice expression with good eyes and good ears, strong 
back, acceptable croup. Very good developed chest without getting too heavy. Well angulated in 
front and hindquarters. Moves with good drive, close in hindquarters, strong enough in front.” AVO 
ERI 
 
13.8.2017 Mäntsälä RN, Rune Fagerström ”5v. Hyvä koko. Hyvä sukupuolileima. Hyvä kallo-
osan vahvuus. Kuono-osa saisi olla aavistuksen pidempi ja vahvempi. Hyvät korvat ja silmät. 
Voimakas kaula. Hyvä eturinta. Pysty olkavarsi. Hyvä rinnansyvyys. Erinomainen luusto. 
Hyvinkulmautunut takaa. Hyvä ylälinja. Hyvät käpälät. Saisi liikkua tehokkaammin. Turhan 
pehmeä karvapeite. Runsas pohjavilla tänään. Hyvä luonne.” AVO EH2 
 



17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen lyhytrunkoinen narttu jolla 
pieni kevyt pää Kauniit korvat. Lyhyt kaula. Lyhyt selkä, syvä rintakehä Hyvät raajat & kulmaukset 
Hyvä karvapeite.” AVO EH2 
 
14.10.2017 Jyväskylä KV, Paavo Mattila ”Kaunispäinen narttu. Esitetään hieman tukevassa 
kunnossa. Kaunis ilme ja korvat. Voimakas kaula. Hyväasent. raajat. Pehmeä karvapeite. Liikkuu 
hyvin. Miellyttävä käytös. Ei aivan parhaassa näyttelykunnossa.” AVO ERI1 
 
15.10.2017 Jyväskylä KV, Harri Lehkonen ”Hyvänkokoinen, reippaasti esiintyvä narttu. 
Feminiininen pää. Hyvät korvat. Hyvä eturinta. Oikeat mittasuhteet. Riittävät kulmaukset. Melko 
pehmeä, pitkähkö turkki häiritsee yleisvaikutelmaa. Terveet liikkeet.” AVO EH1 
 
Kompiaisen Aivan Ihana 
narttu FI20580/10 (Cimillan Funny Face – Jaxonville Kerta Kaikkiaan) 
26.8.2017 Pyhäjoki RN, Reino Korpela ”Keskikokoa hieman pienempi. Mittasuhteiltaan oikea 
vahvatyyppinen narttu jolla kaunislinjainen pää. Hyvä kaula. Tiivis, vankka runko. Sopiva 
raajaluusto. Hyvät kulmaukset. Hyvä  karva. Liikkuu pitkällä askelmitalla. Miellyttävä käytös.” 
VAL ERI1 SA PN2 
 
Kompiaisen Bohjoista Voimaa 
uros FI28887/12 (Konnunkodon Draco Malfoy – Vinhallan Virvatuli) 
17.6.2017 Haapajärvi RN, Jukka Kuusisto ”hyvä pää, kapea rintakehä vahva selkä, mutta 
köyristää lanne-osaa lyhyt taka-askel koira ei tahdo pysyä liikkeessä ravissa reipas iloinen luonne.” 
AVO EH1 
 
Kompiaisen Bäivän Paras 
uros FI28883/12 (Konnunkodon Draco Malfoy – Vinhallan Virvatuli) 
22.7.2017 Kemi KV, Mari Lackman ”5v Erinomainen tyyppi Mittasuhteiltaan oikea Hyvä pää ja 
ilme Erino kaula ja säkäosa ylälinja ja alalinja Erinomaiset raajat ja kulmaukset Hyvä karva ja 
värivaihtelut ja häntä Erinomaiset suorat liikkeet Ei osallistunut PU-kehään tappelun vuoksi.” VAL 
ERI2 SA 
 
19.8.2017 Ristijärvi RN, Sakari Poti ”Keskiharmaa. Keskikokoinen, oikeat mittasuhteet, 
kevyttyyppinen. Kevyt oikealinjainen pää. Tiivis, hieman kevyt runko. Raajaluusto voisi olla 
vahvempaa. Pitkä karkea karva. Oikea-asentoinen häntä. Tyylikäs liike. Miellyttävä luonne.” VAL 
ERI1 SA PU2 
 
Kompiaisen Caunis Ajatus 
narttu FI11138/13 (Maiskis Leomer – Konnunkodon Fulla Asynja) 
16.9.2017 Äänekoski RN, Leila Kärkäs ”Miellyttäväkäytöksinen narttu, jolla hyvä pää & ilme 
Hyväasentoiset korvat & kauniit silmät. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut. Ylälinjassa 
pehmeyttä. Hyvät takakul Riittävä luusto. Sopiva rintakehä & eturinta Liikkeessä tulisi olla 
enemmän voimaa ja ulottuvuutta. Kääntää etukäpäliään ulospäin. Karva saisi olla karheampaa ja 
värimerkit selvemmät.” AVO EH2 
 
Kompiaisen Constaapelin Lapaset 
uros FI11139/13 (Maiskis Leomer – Konnunkodon Fulla Asynja) 
22.4.2017 Pello RN, Hilkka Salohalla ”Oikean kokoinen, hieman pitkärunkoinen uros, jolla 
ilmettä pilaa puutteellinen otsapenger ja vaaleat silmät. Hyvä purenta. Hieman haja-asentoiset 
korvat. Erinomainen kaula. Hieman pehmeä ylälinja. Riittävä eturinta ja runko. Niukat polvikulmat. 
Riittävä luusto. Takaraajojen liike jää rungon alle.” AVO EH1 
 



6.5.2017 Rovaniemi RN, Anneli Pukkila ”Hyvät mittasuhteet, riittävä vahvuus, hieman kapea 
kalloinen pää, jossa voisi olla hieman selvempi otsa penger, riittävä kaula, melko hyvä ylälinja, 
sopiva runko, tasapainoisesti kulmautunut, taka liike jää rungon alle, etuliike ok, miellyttävä 
käytös.” AVO ERI1 
 
11.6.2017 Kuusamo RN, Markku Kipinä ”Hyvä koko, hieman pitkä lanne ja lyhyehkö rintakehä. 
Riittävät kulmaukset ja raajaluusto. Kokoon sopiva pää, vahva purenta. Hyvät silmät. Hieman haja-
asentoiset korvat. Korkea kinner taka-askel jää hieman vaatimattomaksi ja löysä edestä. Ylälinja saa 
kiinteytyä.” AVO ERI1 
 
22.7.2017 Kemi KV, Mari Lackman ”4v 8kk Lähes oikeapiirteinen uroksen pää Silmät saisi olla 
tummemmat ja alaleuka voimakkaampi Kaunis kaula ja säkäosa Pitkähkö lenne Viisto lapa ja 
pystyhkö olkavarsi. Liikkuu hieman leveästi edestä Hyvin takaa Töpöhäntä Hyvä luonne.” AVO 
EH1 
 
Kompiaisen Disainia Arkeen 
narttu FI11166/14 (Bodeneis Carr Calgary – Dlarah Beep Beep) 
15.1.2017 Kajaani KV, Veli-Pekka Kumpumäki ”Reippaasti esiintyvä narttu, hyvin tyttömäinen 
jolla hyvät mittasuhteet ja sopiva luusto. Narttumainen pää ja kuono voisi olla tukevampi. Lapa 
saisi olla viistompi ja olkavarsi pidempi, eturintaa voisi olla lisää. Ylälinja painuu sään takaa. Hyvä 
takaosa. Hyvä turkinlaatu. Epävakaat etuliikkeet ja tulisi liikkua yhdensuuntaisemmin.” AVO EH1 
 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Narttumainen. Hyvät mittasuhteet. Vahva luusto. Hyvä pää 
ja ilme. Erinomainen kaula. Riittävä eturinta. Eturaajan kulmaus voisi olla hieman voimakkaampi. 
Hyvä takaosa. Hieman kuroutuva alalinja, mutta vaivaton ravi.” AVO ERI1 SA VASERT 
 
22.4.2017 Pello RN, Hilkka Salohalla ”Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea. Hyvät pään linjat, 
purenta, silmät ja korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Oikein kulmautunut. Hyvä leveä reisi. Hyvä 
eturinta ja runko. Hyvä luusto, ja käpälät. Karvapeite ei tänään parhaimmillaan, mutta väritys ja 
värimerkit oikeat. Erinomaiset etu- ja takaliikkeet, samoin sivuliikkeet.” AVO ERI1 SA PN1 SERT 
ROP 
 
29.4.2017 Kiuruvesi RN, Juha Putkonen ”Mittasuhteiltaan oikea. Erinom. raajaluusto, 
narttumainen, hieman kapeakuonoinen pää. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Hyvä eturinta, 
rintakehä. Selkä hieman painuu. Sirppimuotoinen häntä. Tasap. kulmaukset ja hyväas eturaajat. 
Eturinnassa hieman valkoista. Liikuu, esiintyy hyvin.” AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP 
 
6.5.2017 Rovaniemi RN, Anneli Pukkila ”Erittäin hyvän tyyppinen narttu, jolla oikea ilmeinen 
nartun pää, hyvä kaula, hyvä raaja luusto, melko niukasti kulmautunut edestä ja takaa, ylälinja saisi 
olla parempi, hieman pysty lantio, joka näkyy lyhyenä askeleena takaa, sivuliike ok, hieman kapea 
edestä liikkeessä, miellyttävä käytös. Rintakehä saisi olla pidempi.” AVO EH1 
 
7.5.2017 Raahe RN, Perttu Ståhlberg ”hyvä koko ja vahvuus tummat silmät hyvät korvat pysty 
lapa lyhyt olkavarsi hyvä maavara pehmeä selkä niukka polvikulma hyvä karva & värimerkit saisi 
liikkua takaa pidemm askeleella reipas käytös.” AVO EH1 
 
11.6.2017 Kuusamo RN, Markku Kipinä ”Erinomainen koko ja hyvät mittasuhteet. Hyvä rungon 
tilavuus., rintakehä saisi olla pidempi. Sopiva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Feminiininen 
pää ja hyvä ilme. Purenta ok. Hyvä ylälinja. Liikkuu riittävällä askeleella. Hyvä luonne.” AVO 
ERI1 SA PN1 SERT ROP FI MVA 
 
24.6.2017 Rovaniemi KV, Kurt Nilsson (SE) ”utmärkt huvud o uttryck. utm hals. tillfredställande 



rygglinje goda proportioner. utm bröstparti goda vinklar o ben o tassar. utm rörelser.” AVO ERI1 SA 
PN2 CACIB 
 
9.7.2017 Ylivieska KV, Sakari Poti ”Vaaleahkon harmaa. Keskikokoinen. Oikeat mittasuhteet. 
Kaunispiirteinen pää. Hyvät värimerkit. Erinomainen runko ja raajarakenne. Oikea-asentoinen 
häntä. Pitkä, karkea karva. Tyypikäs liike. Rauhallinen luonne.” AVO ERI1 SA PN2 VARACA 
 
Kompiaisen Doktorin Erikoinen  
uros FI11162/14 (Bodeneis Carr Calgary – Dlarah Beep Beep) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Erittäin komea uros, jolla erinomaiset 
mittasuhteet ja tasapaino. Hyvä rintakehän muoto ja pituus. Vahva luusto. Erittäin hyväilmeinen, 
urosmainen pää. Kaunis ylälinja. Hyvä ryhti. Erinomainen karvapeite. Erittäin hyvät liikkeet.” VAL 
ERI2 SA PU4 
 
Kompiaisen Draamaa Tarjolla 
narttu FI11165/14 (Bodeneis Carr Calgary – Dlarah Beep Beep) 
28.5.2017 Rauma KR, Saija Juutilainen ”3 v ryhdikäs hyvä luustonen narttu. hyvä rintakehän 
pituus. vahva lanne. riittävästi eturintaa & kulmauksia. kaunis linjainen & ilmeinen nartun pää. 
hyvät korvat & purenta. hieman pysty kaulan kiinnitys. hyvä karvanlaatu, erinomaiset värivaihtelut. 
yhdensuuntaiset ryhdikkäät liikkeet. on tänään hoikassa kunnossa & siksi sivukuva hieman ilmava.” 
VAL ERI1 SA PN3 
 
16.9.2017 Äänekoski RN, Leila Kärkäs ”Erinomainen kokonaisuus. Tasapainoiset, hyvät 
sivuliikkeet omaava narttu, jolla kaunis pää. Hieman haja-asentoiset korvat Kauniit silmät. Hyvä 
kaula ja ylälinja Erinomainen raajarakenne ja luusto. Leveä etuosa. Hyvä rintakehä ja eturinta. 
Karva voisi olla karheampaa. Miellyttävä käytös.” VAL ERI1 SA PN1 SERT ROP FI MVA  
 
Kompiaisen Draivia Päivään  
uros FI11161/14 (Bodeneis Carr Calgary – Dlarah Beep Beep) 
18.2.2017 Kauhava RN, Susanne Wendell ”Erinomainen kokonaisuus. Hyvä pää, kaula jas 
ylälinja. Jäntevä runko. Raajat voisivat olla voimakkaammin kulmautuneet. Hyvä karvapeite.” VAL 
ERI1 SA PU2 
 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Erinomaiset mittasuhteet, tyyppi ja sukupuolileima. Hyvä 
pää ja ilme. Erinomainen kaula. Hyvä eturinta. ja rintakehä. Hyvä ylälinja. ja häntä. Oikeat raajat, 
niiden luusto ja kulmaukset. Liikkuu vaivatta tarmokkaasti.” VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvät mittasuhteet. Sopiva luuston vahvuus. 
Tänään hieman hoikassa kunnossa esitetty. Pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat, kallo 
leveämpi ja enemmän stoppia. Hieman pysty lapa ja hieman ulkonevat kyynärpäät. Hieman niukat, 
mutta tasapainoiset kulmaukset. Tänään niukassa turkissa. Astuu edestä hieman ristiin ja kaipaa 
lisää draivia.” VAL EH 
 
Kompiaisen Elämän Ilo 
narttu FI47310/15 (Fennican Texas – Dlarah Beep Beep) 
11.6.2017 Kuusamo RN, Markku Kipinä ”Jalkavan vaikutelman antava kookkaanpuoleinen 
narttu. Pitkä lanne. Tasapainoisesti kulmautunut. Ylälinja saa kiinteytyä. Riittävä eturinta. Melko 
pitkälinjainen pää ja niukahko otsapenger. Purenta ok. Hyvät silmät ja korvat. Vaatimaton askellus. 
Saa kiinteytyä ja vahvistua. Miellyttävä luonne.” NUO EH1 
 
17.6.2017 Haapajärvi RN, Jukka Kuusisto ”hyvä pää, vahva selkä mutta köyristää hieman 
lanneosaa turhan kuroutunut alalinja sopivasti kulmautuneet takaraajat liikkuu hyvällä 



askelpituudella.” NUO EH1 
 
9.7.2017 Ylivieska KV, Sakari Poti ”Keskikokoinen. Mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen hyvin 
kehittynyt. Kaunispiirteinen pää. Hyvät värimerkit. Erinomainen runko ja raajarakenne. Pitkä, 
karkea karva. Oikea-asentoinen häntä. Pitkä askel. Rauhallinen, miellyttävä luonne.” NUO ERI1 SA 
PN3 SERT 
 
15.7.2017 Oulu KV, Annette Bystrup (DK) ”Feminin, a bit high on legs, with strong and sturdy 
body, dry and cleancut head with well set ears, nice parallel plans, dark oval eyes, correct 
scissorbite, excellent forechest, sweet temperament nice neck and topline, well set tail, wellmuscled 
hindquarters, but could have more bend of stiffle Strong douplecoat, strong feet, Moves sound with 
nice action.” NUO ERI2 SA PN2 VASERT VARACA 
 
16.7.2017 Oulu KV, Anca Giura (RO) ”23 months old Correct in shape Good bite Well-set ears 
Correct front Topline could be better Correct angulations and tail.” NUO EH2 
 
5.8.2017 Siikajoki RN, Hannele Jokisilta ”Suuri kokoinen narttu joka antaa hieman jalkavan 
vaikutelman ja tässä kehitys vaiheessa takakorkea Pitkänomainen pää Hyvä eturinta Hieman kevyt 
luusto tähän kokoon ja runkoon Hyvä rungon malli mutta lanne voisi olla lyhyempi Voimakkaat 
reidet Riittävät polvikulmaukset Hieman pehmeä peitinkarva Reipas hyvä luonne Hieman sidotut 
takaliikkeet Leveä edestä.” NUO H 
 
26.8.2017 Pyhäjoki RN, Reino Korpela ”Suurikokoinen mitan ylärajoilla oleva Hieman 
korkearaajainen narttu, jolla kaunislinjainen pää jossa hyvä ilme. Hyvä kaula & runko. Sopiva 
raajaluusto ja kulmaukset. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu pitkällä askelmitalla. Rauhallinen käytös.” 
AVO ERI1 SA PN3 SERT FI MVA 
 
Kompiaisen Elämäni Valo 
narttu FI47311/15 (Fennican Texas – Dlarah Beep Beep) 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”22kk. Rintakehä kaipaa vielä syvyyttä, kokonaisuus nyt 
ilmava. Hieman lyhyt kaunisilmeinen pää. Lyhyet olkavarret, hyvät lavat. Pitkä rintakehä. 
Voimakkaat kinnerkulmat. Kevyt raajaluusto. Hyvä karvanlaatu ja värimerkit. Länkimäiset 
takaliikkeet ja etuliikkeet kierteiset.” NUO EH3 
 
Kompiaisen Erilainen Elohiiri 
uros FI47309/15 (Fennican Texas – Dlarah Beep Beep) 
18.3.2017 Seinäjoki RN, Marianne Holm ”Urosmainen. Oikea vahvuus & tilavuus. Komea pää. 
Hyvä otsapenger. Erinom. kaula. Hyvin kulmautunut etuosa. Oikea eturinta. Lyhyt rintalasta ja 
rintakehä saisi olla pidempi. Hyvä takaosa. Hyvä karva. Liikkuu vaivatta.” NUO ERI1 SA PU1 
SERT VSP 
 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Urosmainen kokonaisuus saisi olla hieman lyhyempi. 
Komea vahva pää. Erinomainen kaula. ja eturinta. Hyvä rintakehä. Turhan pitkä lanneosa. Vahva 
takaosa. Riittävä raajaluusto. Lievästi ulkokierteiset käpälät. Liikkuu vaivatta, mutta ylälinjan tulee 
vakiintua.” NUO EH2 
 
13.5.2017 Laihia RN, Sakari Poti ”Keskiharmaa. Keskikokoinen. Mittasuhteiltaan oikea. Komea 
pää. Selvät värimerkit. Erinomaiset käpälät ja muutenkin erinomainen runko ja raajarakenne. Pitkä 
karkea karva. Oikea-asentoinen häntä. Kevyt joustava liike.” NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
26.8.2017 Pyhäjoki RN, Reino Korpela ”Sopiva koko, erinomaiset mittasuhteet Komea uroksen 
pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja riittävän tilava runko, jossa tiivis ylälinja. Sopiva 



raajaluusto, hyvät kulmaukset. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu tasapainoisesti. Miellyttävä käytös.” 
AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP FI MVA 
 
28.10.2017 Seinäjoki KV, Leni Finne ”ok mittasuhteet sopiva luusto, melko ujo, oikealinjainen 
pää hyvät tummat silmät hyvät korvat, kaula ja ylälinja niukka eturinta, hieman lyhyt olkavarsi 
oikeamallinen rintakehä hyvät takakulm melko pehmeä karva eturaajat eivät edestä katsottuna 
täysin suorat. Oikea askelpituus käytös laskee palkintosijan.” VAL EH2 
 
Kompiaisen Erinomaisen Komee 
uros FI47308/15 (Fennican Texas – Dlarah Beep Beep) 
22.4.2017 Pello RN, Hilkka Salohalla ”Oikea koko ja mittasuhteet. Vahva uroksen pää, jonka 
kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi. Hyvä purenta. Kookkaat silmät ja korvat. Hyvä kaula, 
joka saisi kiinnittyä kauniimmin. Hyvä selkälinja ja häntä. Hyvä eturinta. Riittävä rintakehän pituus. 
Vahva luusto ja hyvät käpälät. Kääntää etukäpäliä voimakkaasti ulos. Riittävät kulmaukset. Hyvä 
karvapeite ja värimerkit. Liikkuu muuten hyvin mutta taka-askel jää rungon alle.” NUO EH1 
 
6.5.2017 Rovaniemi RN, Anneli Pukkila ”Hyvät mittasuhteet, vahva uroksen pää, hyvin 
kulmautunut edestä ja takaa, rintakehä saisi olla pidempi, hyvä luusto, liikkuu ryhdikkäästi, mutta 
taka-askel jää hieman rungon alle, hyvä karvan laatu, miellyttävä käytös.” NUO ERI1 SA PU2 
VASERT 
 
11.6.2017 Kuusamo RN, Markku Kipinä ”Hyvä koko, vahva luusto. Pitkä lanne. Melko avoimet 
kulmaukset. Hyvä kaula. Hyvä ilmeinen pää. Vahva purenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä eturinta. 
Eturaajat saisivat olla suoremmat. Liikkuu takaraajat rungon alla, vielä löysä edestä, ylälinja saa 
vielä kiinteytyä.” NUO EH2 
 
24.6.2017 Rovaniemi KV, Kurt Nilsson (SE) ”kraftfult huvud. god hals. en tanke kort. Kraftfult 
bröstparti tillräckliga vinklar. goda tassar. kunde visa sig bättre i rörelsen. rör sig med ngt korta 
steg.” NUO EH2 
 
15.7.2017 Oulu KV, Annette Bystrup (DK) ”Strong and sturdy, lots of substance, Nice dry head, 
with strong wellset ears, dark oval eyes, marked stop, strong teeth and correct scissor bite, excellent 
front, neck and topline, nice douple coat with hearness markings, wellangulated hindquarters, strong 
feet, well set tail, strong movements.” NUO ERI1 SA PU2 VASERT CACIB 
 
16.7.2017 Oulu KV, Anca Giura (RO) ”Typical to the breed standard Masculine head and 
expression Correct bite Correct proportion of body with good forechest Strong bones, well-
angulated Having the right substance Correct tail coat and movement.” NUO ERI1 SA PU1 SERT 
CACIB VSP 
 
22.7.2017 Kemi KV, Mari Lackman ”23 kk Erinomaisen tyyppinen Hyvä pää ja ilme Kauniit 
korvat Hyvä nuoren koiran runko Rodunomainen runko ja alalinja Hyvä häntä, hyvä värivaihtelu 
Hyvät liikkeet.” NUO ERI1 SA PU2 VASERT VARACA 
 
29.7.2017 Kajaani RN, Juta Haranen (EE) ”23 kk. Vahvarunkoinen uros, hyvin kehittynyt 
ikäisekseen. Maskuliin. pää & ilme. Korrektit silmät & korvat. Hyvä eturinta. Korrekti väritys. 
Vahva luusto. Hyvät kulmaukset. Liikkuu rodunomaisesti.” NUO ERI1 SA PU1 SERT VSP 
 
19.8.2017 Ristijärvi RN, Sakari Poti ”Keskiharmaa, keskikokoinen, mittasuhteiltaan oikea. 
Komea pää, selvät värimerkit. Erinomainen runko ja raajarakenne. Pitkä karkea karva. Oikea-
asentoinen häntä. Ryhdikäs liike. Miellyttävä luonne.” AVO ERI1 SA PU1 SERT VSP FI MVA 
 



Kompiaisen Erityisen Toivottu 
uros FI47307/15 (Fennican Texas – Dlarah Beep Beep) 
19.3.2017 Jyväskylä RN, Harto Stockmari ”Voimakas urosmainen kokonaisuus. Oikeat pään 
mittasuhteet. Toivoisin tummemmat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Tilava runko. Riittävästi 
kulmautunut takaosa. Vähän korkea kinner. Liikkuu ulkokierteisesti edestä. Vähän tehoton 
takaliike. Tulisi ojentaa kinner paremmin.” NUO H 
 
29.4.2017 Kiuruvesi RN, Juha Putkonen ”1v 6kk. Hyvänkokoinen, rungoltaan vähän pitkä. Hyvä 
raajaluusto, urosmainen pää. Hyvä kallo-osa, kuono. Hyvät korvat. Keskiruskeat silmät. Hyvä 
purenta, tilava rintakehä, eturinta. Lanne saisi olla lyhyempi. Sirpinmuotoinen häntä. Tasap. 
kulmaukset, hyväas. Eturaajat. Hyvä karvanlaatu, valjaskuvio. Liikkuu esiintyy hyvin.” NUO ERI1 
SA PU2 VASERT 
 
28.5.2017 Keuruu RN, Reino Korpela ”Sopivan kokoinen Hyvät mittasuhteet omaava uros jolla 
voimakas pää vahva kaula. Sopivan vankka runko joka voisi olla tiiviimpi. Leveä rintakehä. Sopiva 
raajaluusto Hyvät kulmaukset Hyvä karva. Liikkuu hyvin takaa Hieman löysästi edestä.” NUO 
ERI1 
 
11.6.2017 Kuusamo RN, Markku Kipinä ”Tasapainoisesti rakentunut ryhdikäs vahvaluustoinen 
maskuliininen uros. Hyvä ylälinja pitkä rintakehä riittävästi kulmautunut. Maskuliininen hyvä 
ilmeinen pää. Vahva purenta. Miellyttävä luonne. Hyvä karva. Liikkuu tasapainoisella riittävällä 
askeleella.” NUO ERI1 SA PU1 SERT VSP 
 
22.7.2017 Saarijärvi KR, Paula Heikkinen-Lehkonen ”Vankkaluinen uros, tiivis runko. Erinom. 
ryhti & ylälinja. Erinom. pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvät korvat. Suorat eturaajat & 
tiiviit pyöreät käpälät. Hyvä rintakehän syvyys, pituus & tilavuus. Hieman lyhyt sääriluu. Vahva 
takaosa. Täysmittainen, korkea-asentoinen sapelihäntä. Hyvässä karvassa. Lihaksikas & kiinteät. 
Reipas käytös.” NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
9.9.2017 Muurame RN, Zeljka Fon Zidar (SI) ”All most 25 months. Nice masculine head. 
Correct bite. Nice front. Topline should be stronger – Looks weak in movement. Balanced, correct 
texture and color.” AVO ERI3 
 
16.9.2017 Äänekoski RN, Leila Kärkäs ”Koon ylärajoilla. Vahva, vankka uros, jolla voimakas ja 
oikealinjainen pää. Hyvät korvat. Silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä, vahva kuono. Hyvä kaula 
ja ylälinja. Hyvä eturinta Tasapainoiset kulmaukset Sopiva luusto Hyvä sivuliike mutta kovin leveä 
edestä Hyvä karva ja väri Miellyttävä käytös.” AVO ERI1 
 
14.10.2017 Jyväskylä KV, Paavo Mattila ”Hyvät mittasuht. omaava uros. Hyvänlainen pää. Ilme 
saisi olla parempi. Kaunis kaula. Sopusuhtainen runko ja hyvät raajat. Pehmeähkö pitkä karva. 
Hyvät liikkeet. Miellyttävä käytös.” AVO EH3 
 
28.10.2017 Seinäjoki KV, Leni Finne ”ok mitta, sopiva luusto, oikealinjainen pää kauniit tummat 
silmät miellyttävä ilme, hyvät korvat kaula ja eturinta erinom. etukulmaukset oikeamallinen 
rintakehä, takakulmaukset voisi olla hieman voimakkaammat, oikea karvanlaatu riittävä 
askelpituus, vispaa hieman edestä.” AVO ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP FI MVA 
 
Kompiaisen Fantastista Menoa 
narttu FI22869/16 (Wäliharjun Dodge Dart – Kompiaisen Cauan Kaivattu) 
11.6.2017 Kuusamo RN, Markku Kipinä ”Hyvä koko ja mittasuhteet. Riittävä luusto. Pitkä 
rintakehä ja hyvä ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Feminiininen hyväilmeinen pää. Vahva 
purenta. Liikkuu tasapainoisella riittävällä askeleella.” JUN ERI1 SA PN3 VASERT 



 
22.7.2017 Kemi KV, Mari Lackman ”16kk Tyypiltään mittasuhteiltaan ja tyypiltään erinomainen, 
mutta tänään löysässä kunnossa (juoksu) Lähes oikeat pään piirteet Hyvät korvat Hyvä kaula 
Seistessä hyvä ylälinja Hyvät rodunomaiset kulmaukset. Töpöhäntä. Hyvä karva ja värivaihtelut. 
Tarvitsee aikaa.” NUO EH1 
 
29.7.2017 Kajaani RN, Juta Haranen (EE) ”16 kk. Hyvin kehittynyt, mutta tarvitsee aikaa. 
Rodunomainen pää & ilme. Silmien väri vastaa turkin väriä. Oikean muotoiset & asentoiset korvat. 
Vahva selkä, hyvä luusto & eturinta. Töpöhäntä. Liikkuu & esitetään hyvin.” NUO ERI1 SA PN4 
VASERT 
 
5.8.2017 Siikajoki RN, Hannele Jokisilta ”Erinomaista tyyppiä Hyvät mittasuhteet Lupaava 
nartun pää joka saa vielä hieman vankistua Hyvä eturinta Eturaajat voisivat olla hieman suoremmat 
Sopiva luusto Vankka hyvä runko jossa hyvä pituus Voimakkaat reidet Hyvät takakulmaukset 
Erinomainen karva Luonnontöpö Liikkuu riittävän vetävällä takaliikkeellä Etuliikkeen tulee 
tiivistyä.” NUO ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
Kompiaisen Fiiliksen Mukaan 
narttu FI22870/16 (Wäliharjun Dodge Dart – Kompiaisen Cauan Kaivattu) 
19.3.2017 Jyväskylä RN, Harto Stockmari ”Erittäin narttumainen, vielä vähän ilmava 
kokonaisuus. Oikeat pään mittasuhteet. Hyvä ilme & purenta & kaula. Vähän suora olkavarsi. 
Riittävä runko, mutta lyhyt rintakehä ja rintalasta. Riittävästi kulmautunut takaosa. Liikkuu löysästi 
edestä. Tehottomasti takaa. Tulisi ojentaa kinner paremmin liikkeessä. Tarvitsee aikaa.” JUN H 
 
28.5.2017 Keuruu RN, Reino Korpela ”Sopivan kokoinen kevyttyyppinen mittasuhteiltaan 
kuitenkin oikea. Kaunislinjainen hieman siro pää. Hieman leveälle asetttuneet korvat. Hyvä kaula. 
Vielä kehitysvaiheessa oleva runko. Kevyehkö raajaluusto. Hyvät kulmaukset. Hyvä karvapeite ja 
liike. Miellyttävä käytös.” JUN EH2 
 
11.6.2017 Alavus, Tuuri KR, Pekka Teini ”Ryhdikäs nuori narttu jolla hyvät mittasuht. & 
raajaluusto Oikea linj. pää. Hieman niukat värimerkit päässä. Hyvä ylälinja & hyväas. lantio. Hyvät 
kulm. raajoissa. Laatuturkki. Selkä saa tiivistyä vielä & etuliikkeet varmistua.” JUN ERI4 
 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”Vielä korkearaajainen ja ilmava kokonaisuus. Kaunis kaulan 
kaari. Hyvin narttumainen kaunisilmeinen pää. Edestä vielä kapea. Hyvät lavat. Lyhyet olkavarret. 
Oikein kiinnittynyt töpöhäntä. Voimakkaat takakulmat. Pehmeä karva. Kevyt raajaluusto. Joustava 
askel. Etuliike tahtoo nousta.” JUN EH2 
 
22.7.2017 Saarijärvi KR, Paula Heikkinen-Lehkonen ”Vielä kevyt kokonaisuus. Hieman 
korkeajalkainen. Pienehkö, kevytkuonoinen pää. Tummat silmät. Hyväasentoiset korvat. Erinom. 
ryhti & ylälinja. Hyvin täyttynyt eturinta. Suorat eturaajat. Hyvät takakulmaukset. Lyhyt 
hännäntöpö. Hyvä karva. Reipas käytös. Saa vielä vankistua kauttaaltaan.” JUN EH1 
 
5.8.2017 Siikajoki RN, Hannele Jokisilta ”Sopivan kokoinen erittäin narttumainen kokonaisuus 
Oikea linjainen pää Hieman suuret korvat Hyvä selkälinja Lupaava eturinta Keskivahva luusto 
Hyvä rungon malli Sopivat takakulmaukset Hyvä karva Luonnontöpö Liikkuu hyvin.” JUN ERI1 
SA PN2 VASERT 
 
14.10.2017 Jyväskylä KV, Paavo Mattila ”Hyvät mittasuht. omaava narttu. Kevytpiirteinen 
hyvämallinen pää. Kaunis ilme. Hyvät korvat. Kaunis kaula. Sopusuht. runko. Hyvät raajat. Selässä 
pientä pehmeyttä. Hyvä karva. Liikkuu hyvin, vilkas miellyttävä luonne.” NUO EH2 
 



Kompiaisen Fiini Fröökynä 
narttu FI22868/16 (Wäliharjun Dodge Dart – Kompiaisen Cauan Kaivattu) 
15.1.2017 Kajaani KV, Veli-Pekka Kumpumäki ”Hyvin rakentunut, ryhdikäs juniorinarttu jolla 
hyvät mittasuhteet ja selvä sukupuolileima. Luuston tulisi olla voimakkaampi. Pää saa vielä 
vahvistua, erityisesti kuono-osa. Hyvä ilme. Lyhyet olkavarret. Kääntää hieman tassujaan ulospäin. 
Rintakehä saa vielä rotevoitua. Kaunis ylälinja. Hyvä takaosa. Laajalti valkoista eturinnassa. Hyvä 
turkin laatu. Hyvät sivuliikkeet, hieman epävakaat edestä.” JUN ERI1 
 
18.2.2017 Kauhava RN, Susanne Wendell ”Erinomainen tyyppi ja koko. Oikeanmuotoinen pää. 
Hyvät silmät ja korvat. Kaunis ylälinja. Vielä kevyt runko. Riittävät kulmaukset edessä ja takana. 
Hyvä karvanlaatu. Valkoinen puolikauluri, muuten hyvä väritys.” JUN ERI2 
 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Keskivahva narttu. Hyvää tyyppiä. Luusto saisi olla 
voimakkaampi. ja mittasuhteet saavat vielä kehittyä. Koira on tänään hieman pitkä ja ilmava. 
Kauniit silmät. Kuono saa voimistua. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta. Riittävä rintakehä. Hyvä 
karvanlaatu. Liikkuu vaivatta ja reippaasti.” JUN EH1 
 
7.5.2017 Raahe RN, Perttu Ståhlberg ”Erinoma tyyppi vielä runsaasti maavaraa femin 
hyväilmeinen pää alaleuka saisi olla vahvempi tummat silmät hyvät korvat vahva suora selkä lyhyt 
olkavarsi riittävästi kulmaut takaa hyvä karva ja värimerkit liikkuu tasapainoisesti ja 
rodunomaisesti.” JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
13.5.2017 Lestijärvi RN, Jussi Liimatainen ”Hyvä koko ja mitt.suht. Melko siro olemukseltaan. 
Kaunis ilmeinen pää. Hyvät korvat. Hyvät värimerkit. Erinom. kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys. 
Eturinta saisi olla selvempi. Riittävä runko,  mutta siro luusto. Erittäin lyhyt karva, erinom. liikkeet 
ja kaunis ryhti. ” JUN ERI1 
 
15.7.2017 Oulu KV, Annette Bystrup (DK) ”Wellbalanced and feminin, dry and cleancut head, 
wellplaced ears, dark oval eyes, correct scissorbite, marked stop, promenent forechest, nice douple 
coat with hearness marking, well set tail, strong feet, nice temperament, sound and stable 
movements.” NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP 
 
16.7.2017 Oulu KV, Anca Giura (RO) ”16 months old Typical general appearance Expressive and 
correct head and bite Well-set ears Strong legs, topline and good ribcage Well-set tail Good 
angulations, colour, coat & movement.” NUO ERI1 SA PN2 SERT VARACA 
 
Kompiaisen Fiksu Veto 
uros FI22872/16 (Wäliharjun Dodge Dart – Kompiaisen Cauan Kaivattu) 
15.1.2017 Kajaani KV, Veli-Pekka Kumpumäki ”Reipas, pienikokoinen, saa vielä miehistyä ja 
rotevoitua. Hyvä pää ja ilme. Riittävä luusto. Hieman lyhyt rintalasta. Seistessä hyvä ylälinja ja 
ryhti. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvin kulmautunut takaosa. Hyvä laatuinen karvapeite. Tulee 
liikkeiltään asettua ja yhdensuuntaistua.” JUN EH1 
 
7.5.2017 Raahe RN, Perttu Ståhlberg ”Erinomainen tyyppi nuorelle koiralle sopivat mittasuhteet 
hyvä ilmeinen pää, kallo vielä kesken kehityksen, kaula hyvä ja selkä lyhyt olkavarsi hyvin kulm. 
takaa oikealaatuinen karvapeite selvät värimerkit liikkeessä vielä pehmeyttä reipas käytös.” JUN 
ERI1 SA PU1 SERT VSP 
 
11.6.2017 Kuusamo RN, Markku Kipinä ”Hyvä koko. Sopiva raajakorkeus. Rintakehä saisi olla 
pidempi. Hyvät takaraajat, avoimemmin kulmautunut edestä. Hyvä eturinta. Hyvät päänlinjat, 
hieman haja-asentoiset korvat. Vahva purenta. Hyvät silmät. Hyvä ylälinja ja karva. Miellyttävä 
luonne. Askellus saa tasapainottua.” JUN ERI1 



 
17.6.2017 Haapajärvi RN, Jukka Kuusisto ”hyvät mittasuhteet, sopiva koko hyvä pää, vahva 
selkä varma-asentoiset hyvin kulmau takaraajat kauniit liikkeet.” NUO ERI1 SA PU2 VASERT 
 
15.7.2017 Oulu KV, Annette Bystrup (DK) ”16 months, A bit high on legs, Maskulin, could have 
a little bit stronger bones, nice head with wellset ears and marked stop, parallel plans, strong teeth 
and correct scissorbite, wellfilled front Nice neck and topline, strong douple coat with hearness 
markings, wellangulated hindquarters wellset tail. Moves still a bit unmatured in front, but with a 
long step.” NUO ERI2 SA PU4 VARACA 
 
16.7.2017 Oulu KV, Anca Giura (RO) ”In a good development Correct proportions of the head 
Correct bite Ribcage in a good development too Strong topline Correct angulations Well-set tail, 
Correct colour.” NUO ERI2  
 
5.8.2017 Siikajoki RN, Hannele Jokisilta ”Sopivan kokoinen Selvästi maskuliininen kokonaisuus 
Oikean mallinen pää joka saa vankistua iän myötä Hyvä ilme Hyvät takakulmaukset riittävät 
edessä. Saisi olla hieman vahvempi luusto Hyvä rungon malli Riittävä karva Reipas hyvä luonne 
Liikkuu hyvin oikealla asenteella.” NUO ERI1 
 
14.10.2017 Jyväskylä KV, Paavo Mattila ”Hyvin rakentunut nuori uros. Ok mittasuht. 
Kaunisilmeinen pää. Aavist. voimakas otsa. Hyvät korvat. Kaunis kaula. Eritt. hyvä runko, ylälinja, 
raajat. Hyvä karvapeite, liikkeet. Miellyttävä käytös.” NUO ERI1 
 
Kompiaisen Garsee Meininki 
narttu FI41202/16 (Calawan Elmer – Kompiaisen Disainia Arkeen) 
13.5.2017 Varkaus KR, Tanya Ahlman-Stockmari ”10 kk vanha narttumainen kokonaisuus Hyvä 
kallo-osa hieman haja-asentoiset korvat Kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvä 
eturinta. Toivoisin viistomman olkavarren Hyvät vaalennukset ja valjaskuviointi. Toivoisin hieman 
pidemmän rintakehän. Voimakk. kulmautuneet takaraajat Miellyttävä käytös. Ylälinjan tulee 
tasapainottua. Tarvitsee aikaa, samoin liikkeiden asettua ja yhdensuuntaistua.” JUN H 
 
5.8.2017 Kuopio KV, Saija Juutilainen ”13 kk. Sievä juniori. Hyvin narttumainen kokonaisuus. 
Hyvä pitä rintakehä Hyvä jäntevyys. Sopiva raajaluusto. Lupaava eturinta. Sievä nartun pää ja ilme. 
Riittävä otsapenger. Hyvä purenta ja korvat. Etuosa saa vielä kehittyä. Lyhyt olkavarsi. Kaunis 
karva ja väritys. Liikkuu hyvällä ryhdillä. Vielä kovin lyhyt askel ja köyristää lanneosaa. Hyvä 
luonne Kehittyy ajan kanssa.” JUN EH1 
 
12.8.2017 Ristiina (Mikkeli) RN, Paula Rekiranta ”Sievä vielä ilmava nuori narttu. Hyvä kallo. 
Riittävä kuonon vahvuus. Hyvät silmät ja ilme. Tyylikäs kaula. Hyvä eturinta ja rinnan syvyys. 
Hieman lyhyt lantio ja matala hännänkiinnitys. Riittävä raajaluusto. Hyvä karvanlaatu. Selkälinja 
saisi olla suorempi liikkeessä. Maavaraa voisi olla hieman enemmän.” JUN EH1 
 
Kompiaisen Gauheella Kiireellä 
narttu FI41201/16 (Calawan Elmer – Kompiaisen Disainia Arkeen)  
29.7.2017 Kajaani RN, Juta Haranen (EE) ”1v. reipas narttu. Kehittynyt hyvin ikäisekseen, mutta 
tarvitsee aikaa. Reipas luonne. Silmien väri vastaa karvan väriä. Korrektit korvat. Isot hampaat. 
Sopiva luusto. Hyvät kulmaukset. Oikeat värimerkit kropassa. Tyypilliset liikkeet.” JUN ERI1 SA 
PN3 SERT 
 
19.8.2017 Ristijärvi RN, Sakari Poti ”Keskiharmaa, keskikokoinen. Mittasuhteiltaan oikea. 
Kaunispiirteinen pää. Tiivis runko. Raajaluusto voisi olla vahvempaa. Pitkä karkea karva. Oikea-
asentoinen häntä. Tyylikäs liike. Miellyttävä luonne.” JUN ERI1 SA PN2 SERT 



 
Kompiaisen Gertakaikkisen Jees 
narttu FI41200/16 (Calawan Elmer – Kompiaisen Disainia Arkeen) 
29.4.2017 Kiuruvesi RN, Juha Putkonen ”Mittasuhteiltaan oikea, sopiva raajaluusto, 
narttumainen, hieman kapeakuonoinen pää. Hyvät korvat, keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. 
Ikäisekseen hyvä rintakehä. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä karvanlaatu, riittävät 
valjaskuviot. Eturinnassa ja käpälässä valkoista. Hyväas eturaajat. Sirpinmuotoinen häntä. 
Takaraajaliike jää liiaksi rungon alle. Liikkeessä köyristää takaosaa.” JUN EH3 
 
17.6.2017 Haapajärvi RN, Jukka Kuusisto ”hyvät mittasuhteet vielä pentumaisen kuvan antava 
juniorinarttu hyvä pää, vahva selkä hieman kevyt luusto hyvä takaosa liikkuu hyvin.” JUN ERI1 
 
24.6.2017 Rovaniemi KV, Kurt Nilsson (SE) ”feminin. för åldern bra huvud. bra uttryck. 
tillfredställande proportioner. tillräckligt bröstparti goda vinklar o ben o tassar kunde visa sig 
betydligt bättre i rörelsen.” JUN EH3 
 
16.7.2017 Oulu KV, Anca Giura (RO) ”1 year old Feminine and in a good development Correct 
bite Super expression, dark eyes, correct ears Well-defined body Correct angulations Tail could 
have better position.” JUN ERI1 SA PN3 VASERT 
 
5.8.2017 Siikajoki RN, Hannele Jokisilta ”Erittäin narttumainen kokonaisuus kauttaaltaan hieman 
kevyt Turhan kiilamainen pää Kovin isot korvat Toivoisin selvemmät etukulmaukset Keskivahva 
luusto Pitkä runko Hyvät reidet, mutta korkea kinner Erinomainen karvan laatu Vilkas luonne 
Selkälinjan tulee tiivistyä iän myötä Liikkuu riittävän pitkällä askeleella oikealla asenteella.” JUN 
EH2 
 
26.8.2017 Pyhäjoki RN, Reino Korpela ”Sopivan kokoinen. Voisi olla mittasuhteiltaan hieman 
pitempi. Kaunis nuoren nartun pää, jossa hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula. Eturinta saa vielä 
täyttyä. Riittävän vahva runko, kokoon sopiva raajaluusto. Hyvät kulmaukset. Oikealaatuinen 
turkki. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Vielä tottumaton käytös.” JUN EH1 
 
Kompiaisen Gomia Miäs 
uros FI41198/16 (Calawan Elmer – Kompiaisen Disainia Arkeen)  
29.4.2017 Kiuruvesi RN, Juha Putkonen ”9 kk ikäisekseen hyvä lihaskunto oikeat mittasuhteet. 
Lupaava, kaunispiirteinen pää. Hyvät korvat, keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Hyvinkehittynyt 
eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Luonnontöpö häntä. Hyvä karvanlaatu, valjaskuvio. Eturinnassa 
valkoista. Hyväasentoiset eturaajat. Liikkuu ja esiintyy hyvin.” JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP 
RYP3 
 
13.5.2017 Varkaus KR, Tanya Ahlman-Stockmari ”10 kk vanha maskuliininen uros Oikeat 
rungon mittasuhteet Erinomainen kallo-osa ja ilme. Hyvät vaalennukset Hyvä eturinta Piktä, hyvä 
rintakehä Tasapainoiset kulmaukset takana. Miellyttävä käytös. Oikea ylälinja liikkeessä. Liikkuu 
hyvin.” JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP 
 
17.6.2017 Haapajärvi RN, Jukka Kuusisto ”hyvät mittasuhteet, hyvä pää vahva selkä 
hyväasentoiset hyvinkulm takaraajat kauniit tasapainoiset liikkeet.” JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
15.7.2017 Oulu KV, Annette Bystrup (DK) ”Maskulin and sturdy, lots of substans, Nice head with 
parallel plans, well set ears, nearly flat skull and a marked stop, strong muzzle with correct scissor 
bite, dark oval eyes, excellent front, neck and topline, excellent hindquarters, strong feet, strong 
douple coat with hearness marking, moves sound and strong, stable for his age.” JUN ERI1 SA PU1 
SERT ROP 



 
Kompiaisen Gummaa Hommaa 
narttu FI41199/16 (Calawan Elmer – Kompiaisen Disainia Arkeen)  
8.7.2017 Mikkeli KR, Perttu Ståhlberg ”Erinom. tyyppi & mittasuhteet. Kokoon sopiva vahvuus. 
Feminiininen pää & ilme. Tummat silmät. Kallo kesken kehityksen. Hyvät korvat. Hyvä kaula. 
Vielä hieman pehmeä selkä. Erinom. eturinta & ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Riittävästi & 
tasap. kulmautunut. Erinom. karvapeite & selvät merkit. Tarvitsee tottumista pöydällä käsittelyyn. 
Rodunom. liikunta.” JUN ERI1 
 
12.8.2017 Ristiina (Mikkeli) RN, Paula Rekiranta ”12kk nuori narttu, joka tarvitsee enemmän 
itsevarmuutta. Erittäin hyvät mittasuhteet. Kaunis ilmeinen nartun pää. Hyvä eturinta ja runko. 
Vielä hieman takakorkea ja köyristää voimakkaasti lanneosaansa etenkin liikkeessä. Hyvä 
karvapeite. Liikkeisiin toivoisin enemmän tehoa.” JUN H 
 
Konnunkodon Ivar Iskarl 
uros FI11589/11 (Cimillan Funny Face – Dlarah Beep Beep) 
2.7.2017 Tuusniemi RN, Leila Kärkäs ”Miellyttävä kokonaisuus. Hyvä vahva uroksenpää. Sopiva 
otsapenger. Hyvä asentoiset & kokoiset korvat. Kauniit silmät. Hyvä kaula. Köyristää aavistuksen 
lanneosaansa. Hyvä raajarakenne & luusto. Hyvät eturaajat. Hyvä rintakehä & eturinta. Liikkuu 
erittäin hyvin. Hyvä karva & väri. Miellyttävä käytös.” AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP FI MVA 
 
Kriikunan Ace Asterix 
uros FI10677/13 (Märgelbackens Cigge – Svedala My Luna Moonbeam)  
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Ryhdikäs, hyvät mittasuhteet omaava uros. 
Sopiva luuston vahvuus. Kallo voisi olla litteämpi ja leveämpi. Hieman pyöreät silmät. Riittävä 
eturinta. Hieman suorat olkavarret. Hyvinkulmautunut takaosa. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu hieman 
epävakaasti edestä ja esiintyy hieman rauhattomasti. Painuu hieman edestä liikkeessä.” AVO EH 
 
Kriikunan Artist Anis 
uros FI10678/13 (Märgelbackens Cigge – Svedala My Luna Moonbeam) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Komeapäinen ja -ilmeinen, eritt. hyvät 
mittasuhteet omaava vankkarunkoinen uros. Hieman niukat, mutta tasapainoiset kulmaukset. 
Hieman pyöristynyt ylälinja jännittäessään. Hyvä karvanlaatu. Reippaat liikkeet.” VAL ERI 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Trevlig temperament. Bra huvud. Korrekta öron. 
Bra hals. I mycket god kondition Passande benstomme. Rör sig bra fram, kunde ta ut mer steg bak. 
Lite mjuk päls. Står bra på sina tassar.” VAL ERI4 SA 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”Vahva maskuliinen uros. Tiivis runko. Vahva pää. 
Hyvät korvat, silmät, purenta. Hyvä kaula. Lyhyt olkavarsi. Rintakehä voisi olla pidempi suhteessa 
lanteeseen. Vahva lanne. Vahvat pakarat. Hyvä luusto & käpälät. Hyvä turkki. Kiertynyt korkealle 
kiinnittynyt häntä. Erinomainen temperamentti. Liikkuu hyvin.” VAL ERI3 SA  
 
Kriikunan Betty Boop 
narttu FI50450/14 (Fennican Quando – Fennican Pearlina) 
4.2.2017 Parkano RN, Maija Mäkinen ”2,5-vuotias vankkarunkoinen narttu, jolla selvä 
sukupuolileima ja hyvä ylälinja. Narttumainen pää jossa hyvä pituus. Kuono voisi olla hieman 
voimakkaampi. Pitkä loiva otsapenger. Hyvät korvat ja silmät. Hyvä kaula ja eturinta. Rintakehä 
voisi olla pidempi suhteessa lanteeseen. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa. Vahvat 
reidet. Kokoon sopiva luusto. Hyvä selkä. Ei parhaassa turkissaan. Oikea karvanlaatu. Hyvä 
askelpituus, hyvä takat Aavistuksen aht etuliikkeet. Esiintyy hyvin.” VAL ERI1 SA PN2 VASERT 
 



Kriikunan Broadway Brando 
uros FI50451/14 (Fennican Quando – Fennican Pearlina) 
4.2.2017 Parkano RN, Maija Mäkinen ”Reipas vielä nuori uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä 
kallo, korvat ja silmät. Kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi. Puuttuu ylhäältä premolaareja 2 
kpl. Hyvä kaula, lyhyt olkavarsi. Lyhyt rintakehä. Voimakkaasti kuroutunut alalinja. Polvikulmaus 
voisi olla hieman voimakkaampi. Hyvä hännänkiinnitys ja iloisesti käytetty häntä. Sopiva luusto. 
Hyvä karvanlaatu. Aavistuksen takakorkea liikkeessä, mutta liikkuu hyvällä voimalla takaa, edestä 
löysästi. Oikea asenne. Esiintyy hyvin.” AVO EH3 
 
Kriikunan California Candy 
narttu FI47624/15 (Mystarz Chivas Regal – Kriikunan Aloa Angelika) 
22.7.2017 Saarijärvi KR, Paula Heikkinen-Lehkonen ”Hyvä koko & mittasuht. Narttumainen 
kokonaisuus. Sopiva luusto vahvuus. Erinom. pää. Tummat silmät & hyvät korvat. Hyvä rintakehän 
syvyys & tilavuus. Suorat eturaajat. Liikkuessa selkälinja on kaarella & liikkeet hieman epätasaiset. 
Lyhyt luonnontöpö. Hyvä karva. Vilkas käytös.” AVO ERI1 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance. Nice head with good 
expression, nice eyes and ears. Moves overbuilt in back due to steep croup. Good chest. Acceptable 
angulation in shoulder and hindquarters. But shoulder is too narrow infront, needs to stabelace in 
elbows and also needs a better drive.” AVO EH 
 
Kriikunan Cheerleader Chiepsie 
narttu FI47623/15 (Mystarz Chivas Regal – Kriikunan Aloa Angelika) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance, very nice head wth 
good expression, good eyes and ears, good neck. A bit overbuilt in loin and steep croup defence 
movement with galopp when speed goes up. Needs to develope in chest. Acceptable angulation in 
front and hindquarters. But needs to stabulate in elbows. Acceptable bones and feet.” AVO EH 
 
Kriikunan Destiny Dream 
uros FI32365/17 (Kriikunan Artist Anis – Kriikunan Betty Boop) 
8.10.2017 Hyvinkää EPN, Soile Bister ”Lihavassa kunnossa oleva, hyväluustoinen, maskuliininen 
uros. Selkä saisi olla tiiviimpi. Hyvä pää, ilme ja purenta, sekä korvat. Hyvät kulmaukset. Häntä 
kiertyy turhankin voimakkaasti. Lihavuus vaikuttaa negatiivisesti sekä etu- että takaliikkeisiin. 
Kovin kantaaottavainen luonne.” PPEN 2 
 
9.12.2017 Helsinki EPN, Elena Adamovskaya (RU) ”Correct type and size. Typical head. Good 
neck. Good angulation. Correct tailset. Little sway back now. Very good temperament, but  needs 
more training.” PEN 1 
 
10.12.2017 Helsinki EPN, Erika Häkkinen ”7 kk tasapainoisesti kehittynyt urospentu jolla 
hyvänmallinen pää. Hyvät korvat & silmät & kuono. Erinom. rungon mittasuhteet. Tasapainoisesti 
kulmautunut. Ikäisekseen sopivasti kehittynyt runko. Hyvä luusto. Tällä hetkellä hieman 
takakorkea. Hyvä hännän kiinnitys, kauniit käpälät. Liikkuu erittäin hyvin hyvällä askeleella. 
Miellyttävä käytös.” PEN 1 KP VSP-pentu 
 
Krösaskogens Qia 
narttu S27849/2006 (Grålötens Yerry Yetöga - Krösaskogens Ninni) 
24.6.2017 Rovaniemi KV, Kurt Nilsson (SE) ”bra huvud o uttryck. utmärkt hals. utm proportioner. 
bra bröstparti goda vinklar. utm tassar. goda rörelser.” VAL ERI1 SA PN3 SERT VARACA FI MVA 
 
Krösaskogens Teija 
narttu FI48215/09 (Svedala Samuel Skräddare – Tridents Onnie) 



5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type. Could have a better underjaw 
and a bit powerfull muzzle, nice eyes, good ears. A bit soft in coat. Strong topline. Very good croup 
and chest, very good angulation in front and hindquarters. Gives good movement. Good bones and 
feet.” VET ERI 
 
Krösaskogens Ylo 
uros SE24016/2014 (Höckgårdens Arn – Krösaskogens Qia)  
16.7.2017 Oulu KV, Anca Giura (RO) ”Masculine maybe at the superior limit of the standard but 
with balanced proportions Correct bite Full of substance body Correct angulations & movement 
Little bit tall with typical character and movement.” VAL ERI1 SA PU2 VARACA 
 
22.7.2017 Kemi KV, Mari Lackman ”Vahva 3-vuotias maskuliininen Vahva pää voimakkaat 
kulmakaaret Hyvät silmät, korvat, purenta Hyvä kaula ja säkäosa Hyvä rintakehän ja rintalastan 
pituus Tiivis selkä Hyvä häntä Rodunomaiset kulmaukset Rodunomainen temperamentti ja 
liikemalli.” VAL ERI3 SA PU3 
 
Krösaskogens Zeke 
uros SE42746/2015 (Krösaskogens Ylo - Krösaskogens Vinnie) 
24.6.2017 Rovaniemi KV, Kurt Nilsson (SE) ”för åldern utmärkt huvud. utm uttryck. utm hals. 
mycket goda proportioner. tillräckligt bröstparti goda vinklar o ben o tassar för åldern utm rörelser.” 
NUO ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP 
 
Krösaskogens Zune 
uros FI45382/15 (Krösaskogens Ylo - Krösaskogens Vinnie) 
13.5.2017 Varkaus KR, Tanya Ahlman-Stockmari ”Maskuliininen. Oikeat rungon mittasuhteet 
Vahva kallo-osa, voimakkaat posket Erinomainen purenta, kookkaat hampaat Olkavarsi saisi olla 
viistompi samoin rintakehä pidempi Vahva raajaluusto Hyvät vaalennukset Hieman epävarma 
hännänkäyttö liikkeessä. Hieman turhan voimakkaasti kuroutunut alalinja. Liikkuu hyvin sivulta.” 
NUO EH1 
 
5.8.2017 Kuopio KV, Saija Juutilainen ”2-vuotta. Kauniisti kehittynyt nuori uros jolla oikeat 
mittasuhteet raajaluusto ja käpälät. Erinom. etuosa. Hieno uroksen pää ja ilme. Täysi purenta. Hyvä 
pigmentti ja korvat. Hyvä karvanlaatu oikeat valjaskuviot liikkuu hyvällä ryhdillä jäntevä sivuaskel 
ja ylälinja.” AVO ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP 
 
Lejondalens Ozzy Stjärnskott 
uros FI37018/11 (Vynjas Button - Curragh's Dazzling Star Procyon) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “6-vuotias. Hyvät mittasuhteet omaava. 
Vahvaluustoinen, tasapainoinen uros. Erittäin hyvä rintakehä. Sopivasti eturintaa. Hyvä ylälinja. 
Hyvin ilmeikäs pää. Liikkuu kovin kinnerahtaasti takaa ja ryhti saisi olla luonnollisempi. Hyvä 
turkinlaatu.” VAL EH 
 
Maiskis Callahan 
uros FI25439/16 (Fennican Lancelot – Maiskis Rexina) 
14.5.2017 Lahti RN, Paul Lawless (IR) ”1 yar plea type nice eyes and expression good head 
parelels ear place nice reach neck ok topline angulation ok front and rear good bone little croked 
front ballanced side step like more clean coming and going. ” JUN ERI2 SA PU4 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vankkarunkoinen, sopivankokoinen, hyvät 
mittasuhteet omaava nuori uros. Sopiva luustonvahvuus. Erittäin hyväilmeinen pää. Lapa voisi olla 
viistompi ja eturinta korkeampi. Kovin lyhyt rintalasta. Rintakehä voisi olla pidempi. Riittävät 
takakulmaukset. Erittäin hyvä karvanlaatu. Liikkuu tasapainoisesti, mutta draivia voisi olla annos 



lisää ja etuaskel voisi olla pidempi. Seistessä sopusuhtainen.” JUN ERI4 
 
Maiskis Carnevale 
uros FI25440/16 (Fennican Lancelot – Maiskis Rexina) 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”15kk. Erittäin hyvä tyyppi. Komea niskan kaari.a Selän tulee 
jäntevöityä. Hyvä ilmeinen nuoren miehen pää. Lyhyet olkavarret, muuten hyvä raajarakenne. Syvä 
mutta lyhyt rintakehä. Oikein kiinnittynyt terhakka häntä. Hyvä kesäturkki. Takaliikkeet länkimäiset 
ja etuliikkeet kierteiset. Valkoinen eturinta.” JUN EH2 
 
Maiskis Coralle 
narttu FI25442/16 (Fennican Lancelot – Maiskis Rexina) 
4.2.2017 Parkano RN, Maija Mäkinen ”10,5 kk reipas juniorinarttu, jolla hyvä rungon pituus, 
mutta rintakehä saisi olla pidempi suhteessa lanteeseen. Hyvä pää. Pyöreät silmät. Oikea purenta. 
Pitkähköt alas kiinnittyneet korvat. Pysty lapa. Hyvä eturinta. Hyvin kehittynyt runko. Hyvin 
kulmautunut takaa. Hyvä luusto. Hyvä hännänkiinnitys ja turkki. Liikkuu hyvin takaa, etuliikkeet 
saavat vakiintua. Ihastuttava temperamentti.” JUN EH2 
 
25.5.2017 Hämeenkyrö RN, Paavo Mattila ”Hyvin rakentunut. Hyvä pää. Kaunis ilme. Hyvät 
korvat. Erinom. kaula. Sopusuht. runko. Hyvä ylälinja, takaosa. Hieman avoin karvapeite. Liikkuu 
hyvin. Miellyttävä käytös.” JUN ERI2 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general apperance, nice head, very nice 
eyes, well set ears. Good neck, strong enough in topline, acceptable croup. Could have a longer 
chestbone, but ok otherwise in chest. Good in angulation in front and hindquarters. A bit sut in 
bottomwool. And could be cleaner in marks on cheek and breast, moves well. Good bones and 
feet.” JUN EH 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”Feminin 19 month old bitch. Pleasing head proportions. Good 
ear carriage, alert. Good topline & well set on tail. Shown in good coat & condition. Front 
movement not quite as good as rear.” NUO EH4 
 
Maiskis Fantasia 
narttu FI54859/13 (Adavalls Christon Grey – Maiskis Latania) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance, could have a better 
underjaw, good eyes and ears, good neck, good topline, good croup, good chest. Good angulation in 
front and hindquarters, good movement, good bones and feet.” AVO ERI2 SA 
 
Maiskis Fuego 
uros FI54861/13 (Adavalls Christon Grey – Maiskis Latania)  
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”Erinomainen tyyppi. Seistessä tasapainoinen rungon linjat. Hyvä 
rintakehän syvyys ja raajakorkeus. Hyvin rakentunut leveä etuosa. Voimakas hyväilmeinen uroksen 
pää. Rintakehä saisi olla pidempi ja lanneosa tiiviimpi. Hyvä turkki ja värimerkit. Takaliike tulisi 
olla tehokkaampi ja selkä jäntevämpi.” AVO ERI1 
 
Maiskis Ratina 
narttu FI16950/12 (Fennican Charmör – Maiskis Vivian) 
1.5.2017 Lahti RN, Leila Kärkäs ”Vankka narttu jolla erittäin kaunis pää. Silmät voisivat olla 
tummemmat. Hyvät korvat. Hyvä eturinta & rintakehä. Kaunis ylälinja. Tasapainoinen 
raajarakenne. Hyvä luusto. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä karva & värimerkit. Miellyttävä luonne.” 
VAL ERI1 SA PN3 
 
14.5.2017 Lahti RN, Paul Lawless (IR) ”5 years plea type good size shape good head planes good 



ears well placed eye shoud be darker nice reach neck exellent topline good bone feet good 
angulation front and rear good coming and going just looses topline.” VAL ERI2 SA PN3 
 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Excellent quality bitch. Best of heads. Dark eye & 
correct earset. Correct bite. Very nice body shape. Good bone & feet. Level topline & correct 
markings. Moved very soundly.” VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Powerfull bitch, head with nice expression, good 
eyes and ears, strong back, good croup. Powerfull in chest and a little bit fat, not too heavy for the 
eye. Good angulation in front and hindquarters. Makes good movement. Good bones and feet.” 
VAL ERI 
 
13.8.2017 Mäntsälä RN, Rune Fagerström ”5,5v. Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvin 
vauhdikkaasti esiintyvä narttu. Hyvät rungon mittasuhteet. Kaunis, hyvänmallinen pää. Tummat, 
hyvänmalliset silmät. Hyvät korvat. Hyvä kuono-osa. Riittävä kaula. Hyvä eturinta. Voimakas 
rintakehä. Hyvin kulmautunut takaosa. Erinomainen luusto. Hyvät raajat. Tänään runsas pohjavilla. 
Liikkuu hyvin. Hyvin esitetty.” VAL ERI1 SA PN2 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”Korrekt komplett bett, bra balans mellan skalle o. 
nosparti, utm. stop, vackra öron, bra plaserade, står sunt på sina framben, utm. proportioner, stark 
rygg, har balans mellan ben o. kropp, stubb svans, tätt dubbel päls ger bra skydd, selstecken kunde 
vara tydligare, utm. kindtecken, välgående, spenstig tik.” VAL ERI1 SA PN1 VSP 
 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Vahvarakenteinen, ryhdikäs narttu jolla hyvä ylälinja 
ja hännänkiinnitys. Hyvä purenta. Pyöreähköt silmät. Korvat ok. Näyttävä sivuliike. Tilava runko. 
Miellyttävä luonne. Karva ok.” VAL ERI1 SA PN1 VSP 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”Well balanced 5 year old. Shown in good coat & condition. Very 
pleasing head proportions with dark eye. Alert ears. Good topline & depth to chest. Moved out 
really freely around the ring.” VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”5v. vahva narttu hyvät mittasuhteet Hyvä 
päänpituus, hyvä korvat, kauniit silmät. Hyvä kaula & eturinta. Vankka runko. Hyvä ylälinja. 
Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman ahtaasti takaa. Hyvä turkki. Oikea 
temperamentti.” VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP V-17 
 
Maiskis Renard  
uros FI16949/12 (Fennican Charmör – Maiskis Vivian) 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Masculine male of good size & substance. Correct 
wedge shape head. Dark eye & good bite. Good body proportions throughout. Good bone & feet. 
Correct tailset. Nice markings. Moved very soundly.” VAL ERI2 SA 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vahva urosmainen kokonaisuus, jolla 
erinomaiset mittasuhteet. Voimakas luusto. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta, rintakehän syvyys 
ja pituus. Vahva takaosa. Hyvä urosmainen pää ja ilme. Hyvä turkinlaatu. Ryhdikäs liikkuja. Hyvä 
askelpituus.” VAL ERI 
 
Maiskis Rexina 
narttu FI16952/12 (Fennican Charmör – Maiskis Vivian) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent in type. A bit soft in coat, head very good 
proportioned, nice eyes, good ears, a bit short neck from shoulder that is too close to the front. 
Strong enough back, good croup. Powerfull without getting too heavy in chest. Angulated thru the 



shoulder, but a bit weak in pasterns. Good angulation in hindquarters. Moves in a good way. Good 
feet and bones.” VAL ERI 
 
Maiskis Richard 
uros FI16948/12 (Fennican Charmör – Maiskis Vivian) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvin urosmainen, vahva ja vankka. 
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä rintakehä. Sopivasti eturintaa. Kaunis ylälinja ja ryhti. Hyvin 
ilmeikäs urosmainen pää. Hyvä litteä kallo. Hyvä sivuaskel, mutta voisi liikkua 
yhdensuuntaisemmin edestä ja takaa.” VAL ERI 
 
Maiskis Rubina 
narttu FI16951/12 (Fennican Charmör – Maiskis Vivian) 
1.5.2017 Lahti RN, Leila Kärkäs ”Hyvät mittasuhteet omaava erinomaista tyyppiä oleva narttu. 
Hieman kapea kuono muuten hyvä pää. Korvat hieman haja-asentoiset. Hienot valkoiset hampaat. 
Hyvä kaula & ylälinja. Tasapainoiset sopivat kulmaukset. Hyvä rintakehä & eturinta. Hyvä karva & 
värimerkit. Liikkuu muuten hyvin mutta leveä edestä.” AVO ERI2 SA PN4 
 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Feminine bitch. Dark eyes & correct earset. Good 
reach of neck & level topline. Nice depth of chest. Would prefer tighter front, but does not affect her 
front movement. Correct markings throughout.” AVO ERI3 
 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”Rungossa tyylikkäät linjat, mutta rinnan syvyyttä pitäisi olla 
enemmän. Kaunis kaula. Hyvin narttumainen puhdaslinjainen pää. Kaunis ilme. Lyhyet olkavarret. 
Voimakkaat takakulmat. Oikea lantion asento. Hyvä karvanlaatu. Vetävät liikkeet, takaliike ei säily 
säännöllisenä kaiken aikaa.” AVO EH1 
 
2.7.2017 Riihimäki KV, Johan Juslin ”Sopivan kokoinen narttu, jolla hento, voimaton kuono-osa. 
Hyvä kaula etuasentoiset lavat heijastuvat etuliikkeisiin. Hyvä selkä, hyvä karvan laatu. Leveät 
etuliikkeet.” AVO EH2 
 
15.7.2017 Hyvinkää KR, Juha Putkonen ”Hyvän kokoinen Oikeat rungon mittasuhteet Sopiva 
luusto narttumainen hieman kapeakuonoinen pää Hyvät korvat Silmät saisi olla tummemmat. Hyvä 
purenta Hyvin kehittynyt rintakehä H karvanlaatu ja riittävät valjaskuviot Tosi töpöhäntä Hyvä 
asentoiset eturaajat Tasapainoiset kulmaukset Sivulta liikkuu hyvin edestä hieman leveästi.” AVO 
ERI1 SA PN1 SERT VSP 
 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”5 yrs would like a little more bone moving rather 
close behind and failed a little topline feminine head showed very well front movement let her 
down.” AVO EH2 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general apperance, needs a better 
muzzle, a bit rounded eyes, good ears, good neck. Acceptable croup. Good chest. Open in 
angulation in shoulder gives high lenght in movement. Good angulation in hindquarters. Suitable 
bones and feet. Moves with good drive.” AVO ERI 
 
Maiskis Saratoga 
narttu FI35756/14 (Maiskis Richard – Krösaskogens Teija) 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”2 years. Head a little narrow alround. Correct neck. 
Very good body and rib. Correct topline. Very good ring presence and confidence. Really needs to  
strengthen on the rear action. A little paddly on front. Very showy bitch!” VAL EH1 
 
20.5.2017 Hamina KV, Pirjo Aaltonen ”Rungoltaan turhan pitkä narttu, jolla selvä 



sukupuolileima. Hyvin asettuneet korvat. Hieman kapealinjainen pää. Pitkähkö kuono-osa Hyvät 
kulmaukset edessä ja takana. Hyvät takaliikkeet, löysät etuliikkeet. Hyvät ulottuvuus 
sivuliikkeissä.” VAL ERI2 
 
17.6.2017 Kotka KV, Jadranka Mijatovic (HR) ”3 year old female. Good size, good bones. 
Beautiful type of head. Lovely eyes and expression. A bit ? in foreface. Good neck. I'd like a bit laid 
back shoulder. Good topline. Well angulated in rear. Moves well.” VAL ERI1 SA PN2 VARACA 
 
Maiskis Secretariat 
uros FI35755/14 (Maiskis Richard – Krösaskogens Teija) 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”Correct head and ears. Good bite. Good neck. 
Correct front and rear angles. Correct topline. Good body and rib, topline. Coat of correct texture. 
Good on the rear. Moves a little bit wide in front and toeing out slightly.” VAL ERI1 SA PU1 
CACIB ROP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Erinomainen urosmainen kokonaisuus. Hyvin 
tasapainoinen ja kaunislinjainen. Vahva luusto. Erinomainen eturinta. Pitkä rintakehä. Kaunis 
ryhdikäs ylälinja. Hyvin komeailmeinen pää. Erinomainen karvapeite. Erittäin hyvät liikkeet.” VAL 
ERI3 SA 
 
Maiskis Shergar 
uros FI35754/14 (Maiskis Richard – Krösaskogens Teija) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ, Välskuret huvud, kunde ha lite mer 
underkäke & stramare läpplinje, Tillr. hals, stark överlinje Välformad bröstkorg som behöver djupna 
harmoniska vinklar, Passande benstomme, Rör sig spenstigt m. bra steg. God pälskvalite fina sele-
markeringar.” VAL ERI3 SA 
 
29.7.2017 Pori Kv, Cathy Delmar (IR) ”Expression could be a little better. Shoulder could be little 
smoother. Shape of the rib could be better. Bit long in loin. Good topline Good hind quarters. Hocks 
could be a little better. A little close behind. Sidewards covers the ground well. Good in front.” VAL 
ERI2 SA PU3 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvin mallikas uros. Luustoltaan vahva. Lanne 
voisi olla tiiviimpi. Hyvä rintakehä. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyväilmeinen urosmainen 
pää. Ryhdikäs vakaa ylälinja. Erinomainen karvanlaatu. Erittäin hyvät liikkeet.” VAL ERI4 SA 
 
14.10.2017 Jyväskylä KV, Paavo Mattila ”Erinom. uros. Kallo-osa voisi olla hieman tasaisempi. 
Muuten hyvä pää. Kaunis kaula. Erinom. runko. Jäntevä selkä. Eritt. hyvät raajat. Hyvä karva. 
Erinom. liikkeet. Miellyttävä käytös.” VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 
 
Maiskis Tararua 
narttu FI56159/16 (Maiskis Renard – Maiskis Florencia) 
23.4.2017 Helsinki EPN, Maija Mäkinen ”5 kk. Reipas narttupentu, jolla hyvät pennun 
mittasuhteet. Hyvä pää & korvat & silmät. Purenta kovin vaiheessa, alaleuka saa vahvistua, toinen 
kulmahammas ahtaassa asennossa. Hyvä luusto & käpälät. Täyteläinen runko. Hyvä pentuturkki ja 
värit. Itsetietoinen pentu, ei esitä liikkeitä tänään edukseen. Pitkä askel. Tässä kehitysvaiheessa 
korostunut lanneosa. Tekee kehässä mitä tahtoo. Omistajalle kehäharjoitusta. Viehättävä ilmeinen 
pentu.” PPEN 2 KP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Ikäisekseen hyvinkehittynyt, vankkarunkoinen 
narttu. Voisi olla lanneosaltaan tiiviimpi. Erittäin hyvä luustonvahvuus. Vahva, hyväilmeinen pää, 
jossa hyvät linjat. Hyvä ylälinja. Sopiva eturinta ja hyvä syvyys. Polvikulma voisi olla 



voimakkaaampi. Erittäin hyvä karvapeite. Takaliike saisi olla ulottuvampi. Kaipaa draivia.” PEN 2 
 
Maiskis Timanfaya 
narttu FI56158/16 (Maiskis Renard – Maiskis Florencia) 
23.4.2017 Helsinki EPN, Maija Mäkinen ”5kk. Reipas narttupentu. Hyvä vahvuus ja mittasuhteet. 
Kaunis pää & ilme. Hyvät korvat ja silmät, purenta vaiheessa. Alakulmahampaat hakevat 
paikkaansa. Hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä luusto. Hyvät värimerkit. 
Liikkuu tasapainoisesti hyvällä askeleella mennen tullen. Hyvä käytös. Esitetään hyvin.” PPEN 1 
KP VSP-pentu 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vankkarunkoinen, kulmauksiltaan niukka narttu. 
Vahva luusto. Hyvä pää, joskin hieman pyöreät silmät. Eturinta saisi olla täyteläisempi. Pehmyt 
selkä paljastuu liikkeessä. Rintakehän tulisi pidempi ja lanneosan tiiviimpi. Erittäin hyvä 
karvapeite. Liikkeet kaipaavat yhdensuuntaisuutta ja draivia.” PEN -  
 
Maiskis Tongariro 
uros FI56156/16 (Maiskis Renard – Maiskis Florencia) 
23.4.2017 Helsinki EPN, Maija Mäkinen ”5 kk Reipas urospentu. Selvä sukupuolileima. Hyvä 
pään pituus ja linjat. Hyvät korvat. Kauniit tummat silmät. Purenta vaiheessa. Hyvä kaula & lavat. 
Lyhyt olkavarsi. Polvikulma voisi olla voimakkaampi. Hyvä luusto & käpälät. Rintakehä voisi olla 
pidempi suhteessa lanteeseen. Pehmeä pentuturkki. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin sivusta, 
pehmeästi edestä. Hyvä käytös.” PPEN 1 KP PU2-pentu 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vahva urosmainen. Lähes 9 kk:n ikäinen 
urospentu jolla erittäin hyvät mittasuhteet. Kallo saisi olla litteämpi. Ja pään linjat 
yhdensuuntaisemmat. Keskiruskeat silmät. Vahva kuono. Erinomainen luusto. Hieman lyhyet 
olkavarret. Hyvä rintakehän pituus. Vielä pentu-pehmeyttä selässä. Polvikulman tulisi olla 
voimakkaampi. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu ryhdikkäästi. Hieman epävakaasti edestä.” PEN 1 KP 
PU2-pentu 
 
Maiskis Trafalgar 
uros FI56154/16 (Maiskis Renard – Maiskis Florencia) 
23.4.2017 Helsinki EPN, Maija Mäkinen ”5 kk. Vielä on aikaa kasvaa raajakorkeutta. Hyvä 
ylälinja. Hyvä pennun pää. Hyvät korvat. Pyöreät silmät. Purenta vaiheessa. Hyvä kaula & eturinta. 
Tiivis runko. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä selkä ja töpön kiinnitys. Hyvä karva. Esiintyy 
reippaasti. Liikkuu tasapainoisesti. ”Miniatyyri” aikuinen jolla on aikaa kasvaa ja miehistyä. 
Esiintyy malliikkaasti.” PPEN 2 KP 
 
Maiskis Vivian 
narttu FIN22296/08 (Konnunkodon Elric Melnibone - Fennican Lady De Lux) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type with good expression from good 
ears. Good back and croup. Powerfull in chest without getting too heavy. Well angulated in front 
and hindquarters. Moves well from all side. Strong in front, even if it’s a bit wide. Good bones and 
feet.” VET ERI 
 
Maiskis Zanardi 
uros FI44132/15 (Fennican Breino – Maiskis Ratina) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvin kaunis tasapainoinen uros, jolla 
erinomaiset mittasuhteet. Sopiva luuston vahvuus. Erittäin hyväilmeinen pää. Sopiva stoppi. 
Erittäin hyvät korvat. Kaunis ylälinja. Hieman suora olkavarsi. Hyvä takaosa. Tiivis lanne. Hieman 
lonksuvat takaliikkeet, mutta hyvä meininki sivusta katsottuna.“ AVO ERI2 SA 
 



13.8.2017 Mäntsälä RN, Rune Fagerström ”2v. Erinomainen koko. Erittäin hyvät rungon 
mittasuhteet ja sopiva raajakorkeus. Esitetään erittäin jäntevässä kunnossa. Kaunis ylä- ja alalinja. 
Hyvänmallinen pää, jossa sopiva vahvuus. Hyvät korvat. Hyvät silmät ja ilme. Sopiva kaula, joka 
liittyy hyvin lapoihin. Vielä pehmeyttä välikämmenissä. Riittävä luusto. Hyvin kulmautunut 
takaosa. Hyvä, leveä reisi. Hyvä kinner. Hyvä ylä- ja alalinja. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä karva. 
Hyvin esitetty.” AVO ERI2 SA PU2 VASERT 
 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Maskuliininen, vahvaluustoinen, ryhdikäs uros. Hyvä 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Tasapainoiset kulmaukset. Hieman ulkokierteiset eturaajat. Hyvät pään 
linjat. Vahva purenta. Hyvät korvat. Pyöreähköt silmät. Väritys ok. Liikkuu riittävällä askelluksella, 
hieman löysä edestä.” AVO ERI1 SA PU2 SERT FI MVA 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”2 year old male. Well developing. Good substance. Good coat & 
condition. Pleasing head proportions. Very alert expression. Good depth to chest. Moved very freely 
around the ring.” AVO ERI1 SA PU3 
 
Maiskis Zelocia 
narttu FI44135/15 (Fennican Breino – Maiskis Ratina) 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”~2 yrs typey bitch, good reach of neck attractive 
head strong body well sprung ribs moved soundly and consistant showgirl.” AVO ERI1 SA PN1 
SERT CACIB VSP FI MVA 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance. Nice eyes and good 
ears, good neck, strong back, a bit steep in croup. Powerfull in chest and a bit fat that makes her 
allmost too heavy. Good angulation in front and hindquarters, makes good movement, good bones 
and feet.” AVO ERI 
 
Maiskis Zemelda 
narttu FI44136/15 (Fennican Breino – Maiskis Ratina) 
20.5.2017 Hamina KV, Pirjo Aaltonen ”Ryhdikäs narttu, jolla hyvä rungon pituus. Hyvät pään 
mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat. Sopusuhtaiset kulmaukset. Hyvä tiivis ylälinja. Hyvä 
eturinta. Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvin sivulta. Hieman kapeat takaliikkeet. Hieman löysyyttä 
etuliikkeissä. Hyvä peitinkarvan laatu.” NUO ERI1 SA PN3 VASERT 
 
19.8.2017 Kouvola KR, Leila Kärkäs ”Sievä narttu, joka liikkeessä hieman takakorkea. Sievä pää. 
Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja seistessä. Hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset, hyvät 
kulmaukset. Hyvä karva, väri ja käytös.” AVO ERI1 SA PN2 VASERT 
 
20.8.2017 Heinola KR, Paavo Mattila ”erino. narttu kaunis pää, ilme ja korvat. erittäin hyvä kaula 
erino. runko hyvä ylälinja. erino. raajat. hyvä karva erino. liikkeet. Miellyttävä käytös.” AVO ERI1 
SA PN1 SERT VSP FI MVA 
 
Maiskis Zenyatta 
narttu FI44137/15 (Fennican Breino – Maiskis Ratina) 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”Super bitch. Beautifully balanced. Lovely head and 
eye. Very good front construction. Super body and topline. Just needs to settle on movement front 
and back. Otherwise a quality bitch.” NUO ERI2 
 
1.5.2017 Lahti RN, Leila Kärkäs ”Riittävä rungon pituus mutta rintakehä saisi olla pidempi. Hyvä 
pää & ilme. Hyvät korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Hyvä eturinta. Tasapainoiset sopivat kulmaukset 
& luusto. Taka-askel jää kovin lyhyeksi ja koira ottaa mielellään välihyppyjä. Hyvä etuliike. Hyvä  
karva & värimerkit. Miellyttävä käytös.” NUO EH2 



 
14.5.2017 Lahti RN, Paul Lawless (IR) ”18 mo nice size shape nice ballanced feminine head 
lovely eyes and expression good head planes good size and shaped ears nice reach neck good 
topline good bone and feet stands little croked in front good angulation front and rear nice side 
step.” JUN ERI1 SA PN2 SERT 
 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Very pretty bitch. Correct head & eye. Good earset 
& correct bite. Correct body shape. Level topline & good front. Correct harness markings and face 
markings. Moved very soundly.” NUO ERI1 SA PN2 SERT VARACA 
 
13.8.2017 Mäntsälä RN, Rune Fagerström ”2v. Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvin tasapainoinen 
kokonaisuus. Hyvä sukupuolileima. Oikea raajakorkeus. Kaunis ylä- ja alalinja. Hyvänmallinen 
pää. Hyvät silmät ja ilme. Kaunis kaula, joka liittyy hyvin lapoihin. Hyvä eturinta. Hyvä rintakehän 
muoto. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takaa. Kokoon sopiva luusto. Karvapeite ok. Liikkuu 
hyvin ja esiintyy hyvin.” AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP FI MVA 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”Mkt. vackert huvud på denna 2 åring, med korrekt 
stop, komplet bett, balans mellan ben o. kropp, bröstkorgen kunde vara längre, stark rygg, korrekt 
vinklad, stubb svans, o. tätt dubbel päls, bra spenst i rörelserna, fina proportioner, tilltalande.” AVO 
ERI1 SA PN4 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”Lively 2 year old. Head & body in proportion. Good topline, 
held on move. Very well handled. Moved very freely around the ring. Just needs to body up a little 
bit more.” VAL ERI2 SA PN2 VARACA 
 
Maiskis Zephyr 
uros FI44130/15 (Fennican Breino – Maiskis Ratina) 
17.6.2017 Kotka KV, Jadranka Mijatovic (HR) ”22 months old male. Good topline size and 
bones. Lovely type of head Nice eyes and expression Well set and carried ears. Good neck, 
shoulder. I'd like a bit deeper chest. It's a bit loose in front when moves. Excellent topline. Very well 
angulated rear.” NUO ERI1 SA PU4 VARACA 
 
Maiskis Zirocco 
uros FI44131/15 (Fennican Breino – Maiskis Ratina) 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”En balanserad hanhund på 2 år, huvudet med parallella 
linjer, korrekt bett, lagom hals, stark rygg, för åldern lagom utvecklad kropp breda lår, välmusklad, 
spenst i steget o. han bär sig fint, med en vackert buren svans, tillräckliga seltecken.” AVO ERI1 SA 
 
Maiskis Zornado 
uros FI44134/15 (Fennican Breino – Maiskis Ratina) 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”2 yrs masculine head kind expression good bone & 
overall good proportions little bit lazy moved well behind could go with more reach & drive.” AVO 
ERI2 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Erittäin mallikas, vahvaluustoinen urosmainen 
kokonaisuus. Lanne voisi olla tiiviimpi. Vahva, urosmainen pää. Hyvät silmät ja korvat. Hieman 
pyöreä kallo. Vahva kuono. Hyvä eturinta. Ryhdikäs, vapaa ylälinja seistessä. Hyvinkulmautunut. 
Erittäin hyvä turkinlaatu. Hyvät sivuliikkeet, hieman löysät edestä.” AVO ERI 
 
Mizacks Alisha Rosylva 
narttu SE49998/2014 (Vargaviddernas Hjalmar Bjällerklang – Bodatorp Madicken) 
30.9.2017 Eckerö KV, Ann-Christin Johansson (SE) ”aningen lång tik. Feminint välformat 



huvud. Bra uttryck. Utmärkt hals. Ngt brannt kors. Välkroppad, Ngt lång i länden. Mycket bra 
vinklar. Fina tassar. Mycket bra rörelser. Bra päls.” VAL ERI2 SA PN4 
 
Mizacks Anouk Mystic Pink 
narttu FI10863/15 (Vargaviddernas Hjalmar Bjällerklang – Bodatorp Madicken) 
14.5.2017 Lahti RN, Paul Lawless (IR) ”2,5 years very nice type ballaced feminine head med dark 
eye ears g size well place nice reach of neck excellent topline and group excellent bone adn feet 
Angulation good front and rear, on the table stand elbows little wide. ballanced side step could be 
litle clearner coming and going.” VAL ERI1 SA PN1 VSP 
 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Very feminine bitch. Correct eye & correct bite. 
Good reach of neck & correct topline. Nice bone & good feet. Correct harness markings. Moved 
soundly.” VAL ERI3 SA PN4 
 
Mizacks Johanna Heart And Soul 
narttu FI37274/15 (Vargaviddernas Hjalmar Bjällerklang – Bodatorp Madicken) 
11.6.2017 Kuusamo RN, Markku Kipinä ”Vahvaluustoinen narttu koon ylärajoilta. Hieman 
jalkava. Rintakehä voisi olla pidempi. Riittävästi kulmautunut takaa, hieman etuasentoiset lavat ja 
löysyyttä kyynärissä. Hyvä kallo ja silmät. Hieman haja-asentoiset korvat. Riittävä sivuliike, 
ylälinja saa kiinteytyä.” AVO EH2 
 
5.8.2017 Siikajoki RN, Hannele Jokisilta ”Erittäin narttumainen kokonaisuus Turhan pitkä runko 
ja takakorkea Voimakas kallo Riittävät kulmaukset Hieman pehmeät ranteet ja näin vankkaan 
runkoon toivoisin hieman vahvemman luuston Riittävä karva Hyvä luonne Saisi liikkua 
ryhdikkäämmin Hiem kapea takaa.” AVO EH2 
 
Mizacks Jolanta Guardian Angel 
narttu SE32436/2015 (Vargaviddernas Hjalmar Bjällerklang – Bodatorp Madicken) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general apperance, nice head with good 
expression but a bit round eyes, good ears, good neck. Strong enough back, good croup. Shall have 
a longer chestbone, acceptable shoulder and hindquarters. Suitable bones and feet. Moves well from 
side, but close in hocks. Needs more substance in body. Nice handling.” AVO EH 
 
Mystarz Grande Design 
uros FI52543/11 (Mystarz Cachaca – Mystarz Baileys Special) 
22.7.2017 Saarijärvi KR, Paula Heikkinen-Lehkonen ”Hieman raskas kokonaisuus. Voimakas & 
maskuliininen. Hieman kevyt kuono. Tummat silmät, hyvät korvat. Voimakas eturinta. Suorat 
eturaajat. Syvä pitkä & tilava rintakehä. Erinom. takakulmaukset. Lyhyt luonnontöpö. Hyvässä 
karvassa vuoden aikaan nähden. Vatsaviiva on turhan tasapaksu, pieni hoikistuminen voisi olla 
eduksi.” VAL ERI1 SA PU2 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Erittäin komea uros. Vahva, luustoltaan 
voimakas. Tasapainoisesti rakentunut. Erittäin komea pää ja ilme. Erinomainen rintakehä. Kunnon 
eturinta. Kaunis sulava ylälinja. Hyvin kulmautunut. Erinomainen karvapeite. Valitettavasti toinen 
kives on surkastunut ja mitätön, mistä syystä ei voida palkita. Liikkuu hieman ryhdittömästi, sivusta 
hyvällä askelpituudella.” VAL HYL 
 
Mättjärns Silja 
narttu SE39788/2016 (Mättjärns Rackar Bolt – Swicht Busiga-Beate) 
22.1.2017 Ilomantsi RN, Harto Stockmari ”Oikea sukupuolileima ja mittasuhteet, hyvä pää, hyvä 
kaula, hyvin kehittynyt runko, oikein kulmautunut, liikkuu hyvin, tarvitsee harjoitusta.” PEN 1 KP 
ROP 



 
23.4.2017 Outokumpu RN, Karl-Erik Johansson (SE) ”Mycket god typ. Mycket typiskt feminint 
huvud Mörka ögon Bra uttryck Bra bett. Bra hals Ännu ganska lätt i kroppen. Bra vinklar. Rör sig 
med något kort steg och går alltför välvd i ländpartiet Bra päls men fällning. Stubbs svans.” JUN 
EH3 
 
30.4.2017 Tohmajärvi RN, Annamaria Tarján (HU) ”Very nice head, good ears, almost level 
back, the chest could be deeper, correct front movement behind a little narrow on the ground, good 
coat, correct to the age, in the movement very young.” JUN ERI2 
 
Nickel Ninette De Jommokk 
narttu FI37332/17 (Kvastapinglan's Augustin – Irokwai De Jommokk) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Narttumainen, luustoltaan vahva kokoonsa 
nähden. Kulmauksiltaan kovin niukka ja rungoltaan lyhyt. Narttumainen pää. Hyvät tummat silmät. 
Ylälinjan tulisi olla suorempi, pyöristyy liikkeen aikana ja selkä on pehmyt. Eturinta saisi olla 
vahvempi ja rintakehä pidempi. Hieman luisu lantio. Hyvä turkin laatu. Esiintyy ryhdikkäästi. Askel 
jää kovin lyhyeksi ja draivia puuttuu. Turhan leveät etuliikkeet.” PPEN - 
 
Nickel Nonette De Jommokk 
narttu 250269606853370 (Kvastapinglan's Augustin – Irokwai De Jommokk) 
16.9.2017 Äänekoski RN, Leila Kärkäs ”Iloinen ja reipas pentu, jolla hyvänmuotoinen ja -
ilmeinen pää. Hyvä kaula ja ylälinja Erinomainen eturinta. Hieman pysty olkavarsi. Hyvä takaosa. 
Hieman lyhyt taka-askel, muuten hyvä liike. Hyvä karva ja värimerkit.” PEN 2 KP 
 
Niinipuun Puuha-Pete  
uros FI51480/13 (Bodeneis Frej Frosti – Niinipuun Sarasolveig) 
1.5.2017 Hankasalmi RN, Maija Lehtonen ”3v. Voimakasrunkoinen, lanneosaltaan hieman pitkä 
uros. Vahva uroksen pää. Keskiruskeat silmät. Oikea purenta. Vahva kaula. Jännittää hieman 
selkäänsä. Turhan syvä rintakehä, niukka maavara. Hyvä raajaluusto & -rakenne. Liikkuu riittävällä 
askeleella. Hyvä karvanlaatu. Tummasävytyksinen karvapeite. Niukat poskimerkit. Ei aivan 
kotonaan tänään kehässä.” AVO EH1 
 
13.5.2017 Varkaus KR, Tanya Ahlman-Stockmari ”Voimakasrakenteinen hyvän kokoinen uros 
Vahva kallo-osa. Vaaleat silmät Erinomainen purenta Toivoisin viistomman olkavarren Hyvä 
eturinta. Riiitävä rintakehän pituus. Hyvä valjaskuviointi Toivoisin hieman lisää itseluottamusta 
käytökseen Ei nosta häntäänsä liikkeessä Liikkuu hyvin sivulta, mutta ylälinja saisi olla liikkeessä 
suorempi.” AVO H 
 
2.7.2017 Tuusniemi RN, Leila Kärkäs ”Miellyttäväkäytöksinen uros, jolla hyvä pään malli. Hyvä 
asentoiset hieman kookkaat korvat. Hyvä kaula & selkä. Lanneosassa hieman köyryä. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä runko & eturinta. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä karvanlaatu 
värimerkit tulisi olla selvemmät, kovin tummavoittoinen väritys. Miellyttävä käytös.” AVO ERI2 
 
Nordville Bearberry 
uros FI22557/11 (Region's Cute Channel – Svedala Peppi Porslinsdocka) 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Keskikokoinen, mittasuhteiltaan oikea, melko syvärunkoinen 
uros. Leveä kallo-osa ja melko voimakkaat poskikaaret. Hyvä ryhti. Hieman pehmeä selkä. Hyvä 
takaosa. Takaliikkeet jäävät hieman rungon alle. Hyvin itsevarma käytös.” VAL ERI2 
 
15.10.2017 Jyväskylä KV, Harri Lehkonen ”Erittäin vahvarunkoinen uros. Maskuliininen pää. 
Hyvät korvat. Tasapainoiset kulmaukset. Leveä syvä rintakehä. Hyvä hännänkiinnitys. 
Oikeanlaatuinen turkki ja hyvä väri. Esiintyy itsevarmasti. Runko saisi olla jäntevämmässä 



kunnossa.” VAL ERI3 
 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Hyvä koko. Hieman pitkä lanne. Melko voimakas 
rakenne ja jo hieman raskas runko. Hyvät takaraajat. Hyvä kaula ja selkä. Hännänkiinnitys ok. 
Maskuliininen, voimakas pää. Vahva purenta. Pyöreät silmät, korvat ok. Hyvä karva. Liikkuu 
riittävällä sivuliikkeellä, hieman leveä edestä.” VAL ERI2 SA PU3 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”6 year old. Good bone & substance. Good masculin head. Good 
topline. Good tail carriage. Moves very freely around the ring.” VAL ERI2 SA PU4 
 
Nordville Eartha Kitt 
narttu FI44707/13 (Grålötens Rumplösa Rally Rune – Svedala Peppi Porslinsdocka) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general apperance. Nice expression, 
good eyes, a bit big ears. Strong topline, good chest. A bit open in angulation in shoulder, well 
angulated in hindquarters. Good bones and feet. Moves well, prize because of that she needs to 
accept judging in a better way.” AVO H 
 
30.9.2017 Eckerö KV, Ann-Christin Johansson (SE) ”Bra proportioner. Mycket feminin huvud. 
Ngt tunnt nosparti. Utmärkt hals o. kors. Lång välformad bröstkorg. Prima vinklar. Fina tassar. 
Utmärkta rörelser.” AVO ERI1 SA PN3  
 
Nordville Eric Clapton 
uros FI44703/13 (Grålötens Rumplösa Rally Rune – Svedala Peppi Porslinsdocka) 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Rotutyyppi erinomainen. Topakka uros, jolla erinomainen 
ryhti ja tehokkaat liikkeet. Oikealinjainen pää, kaunis kaula. Hyvin tasapainoiset kulmaukset. 
Hyväasentoinen häntä. Hieno käytös.” VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Voimakas urosmainen kokonaisuus. Eritt. hyvät 
mittasuhteet ja tasapaino. Hyvinkulmautunut. Erinomainen eturinta ja rintakehän pituus. Vahva 
luusto. Ryhdikäs ylälinja, vakaa. Eritt. hyväilmeinen urosmainen pää. Hyvät liikkeet. Reipas 
käytös.” VAL ERI 
 
Nordville Fabulous Female 
narttu FI15641/16 (Maiskis Rikhard – Svedala Peppi Porslinsdocka) 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”16kk tiivis runkoinen ryhdikäs narttu. oikea 
sukupuolileima. hyvä ylälinja & raajakorkeus. hyvä pää. hyvät korvat, silmät & purenta. hyvä 
kaula. niukasti mutta tasapainoisesti kulmautunut. vankka runko ja hyvä selkä. hyvä karva. liikkuu 
tasapainoisesti sivusta, kapeasti takaa ja hieman löysästi edestä. ihastuttava temperamentti.” NUO 
EH1 
 
Nordville Famosa Femmina 
narttu FI15645/16 (Maiskis Rikhard – Svedala Peppi Porslinsdocka) 
4.2.2017 Parkano RN, Maija Mäkinen ”13 kk feminiininen juniori, jolla hyvät mittasuhteet ja 
ylälinja. Hyvä nartun pää. Hyvät korvat, pyöreähköt silmät. Hyvä kaula ja eturinta. Hyvä runko. 
Luusto voisi olla voimakkaampi. Hyvä töpön kiinnitys. Hyvä karvanlaatu. Vapaat joustavat liikkeet.  
Hyvä askelpituus. Toivoisin hieman lisää voimaa kokonaisuuteen. Ihastuttava temperamentti.” JUN 
ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
19.3.2017 Jyväskylä RN, Harto Stockmari ”Vahva sukupuolileima. Oikeat mittasuhteet. Oikean 
muotoinen & ilmeinen pää. Oikein sijoittuneet korvat. Hyvä kaula. Vankka etuosa. Hyvät eturaajat. 
Oikeamuotoinen runko. Hyvä takaosa. Karva ei tänään parhaimmillaan. Liikkuu hyvällä askeleella 
ja kantaa itsensä ryhdikkäästi.” JUN ERI1 SA PN1 SERT VSP 



 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general aperance, bit rounded eyes, 
exellent ears, good neck. Overbuilt in back, steep croup with bobtail. Good developed in chest, 
good angulated in shoulder a bit open in hindquarters. Needs better drive, but good bones and feet.” 
NUO EH 
 
Nordville Fantastique Femme 
narttu FI15642/16 (Maiskis Rikhard – Svedala Peppi Porslinsdocka) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general aperance, could have a better 
underjaw, a bit rounded eyes, good ears, good neck, a bit long in loin, but strong, good croup. 
Bobtail. Enough developed in chest. Open in angulation in front quarters and need to stabelace in 
elbows. OK angulation in hindquarters. Could have a bit more bones.” NUO EH 
 
Nordville Felix Filius 
uros FI15647/16 (Maiskis Rikhard – Svedala Peppi Porslinsdocka) 
19.3.2017 Jyväskylä RN, Harto Stockmari ”Selvä sukupuolileima. Oikeat mittasuhteet. Kaunis 
pää. Hyvä ilme. Oikea purenta. Hyvä kaula. Vankka etuosa. Hyvät eturaajat. Oikeanmuotoinen 
runko. Hyvä takaosa ja leveä reisi. Erinom. ylälinja & ryhti. Hyvä tehokas takaliike. Vähän kiireiset 
etuliikkeet.” JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Hyvin itsevarma ja hienosti liikkuva uros. Hieno pää ja ilme. 
Vahva kuono ja sopiva otsapenger. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja sekä rintakehä. 
Hieno eturinta. Hieman pysty olkavarsi ja lennokkaat etuliikkeet. Huipputurkki. Upea käytös.” 
NUO ERI1 SA PU3 VASERT VARACA 
 
28.5.2017 Keuruu RN, Reino Korpela ”Sopivan kokoinen mittasuhteiltaan oikea. Lähes oikea 
voimakkuusaste, komea pää. Hyvät silmät ja korvat Tiivis runko. Sopiva raajaluusto sopivat 
kulmaukset. Hyvä karvapeite. Liikkuu tasapainoisesti. Miellyttävä käytös.” JUN ERI1 SA PU1 
SERT VSP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vahva, hyvin mallikas uros. Erittäin hyvät 
mittasuhteet ja luuston vahvuus. Erittäin hyvä pää. Silmät voisivat olla astetta tummemmat. Lapa 
voisi olla viistompi ja olkavarsi pidempi. Riittävä eturinta. Hyvä rintakehän syvyys ja pituus. Tiivis 
lanne. Erittäin hyvä karvapeite. Liikkuu kovin leveästi edestä, löysin kyynärpäin; sivulta hyvällä 
askelpituudella.” NUO ERI3 
 
28.10.2017 Seinäjoki KV, Leni Finne ”Oikeat mitt. suhteet oikea luusto, oikea sukupuolileima 
oikea linjain. pää, silmät ja silmän ymp. pigmentti voisi olla tummemmat, hyvät korvat, kaula ja 
eturinta hiem. lyhyt oikein kulmaut. olkavarsi riittävä rintakehä hieman liikaa nouseva vatsaviiva 
sopivat takakulmaukset, liikkuu hieman epäpuht takaa, taka-askel voisi olla tehokkaampi hieman 
pitkät käpälät.” NUO ERI1 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”21 month old. Good bone & substance. Good head proportion. 
Would prefer darker eye. Very alert expression. Good firm topline held on move. Good 
temperament.” NUO ERI2 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”Miltei 2v. vahv maskuliininen Hyvä ylälinja 
Vahva uroksen pää, hyvä ilm. Hyvät korvat, keskiruskeat simät. Oikea purenta, valitettavasti 
alikehittyneet sisäänasettuneet ylämolaarit ja useita ylähammaspuutoksia. Hyvä kaula, lyhyt 
olkavarsi. Hyvin kehittynyt runko. Hyvin takaosa, luusto, käpälät, turkki. Liikkuu ryhdikkäästi hyvä 
askel, löysyyttä edessä. Ihana temperamentti. Esiintyy malliksi muille. Hampaat määräävät 
palkintosijan.” NUO H 



 
Nordville Fina Flicka 
narttu FI15643/16 (Maiskis Rikhard – Svedala Peppi Porslinsdocka) 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Todella kaunis nuori narttu, jolla ihana rotutyyppi ja rakenne. 
Kaunis nartun pää. Tiiviit huulet ja hyvät värimerkit. Hieno runko ja raajakokonaisuus. Hyvä turkki. 
Ruoka-annosta voisi vähän pienentää. Kauniit liikkeet.” JUN ERI1 SA  
 
11.6.2017 Alavus, Tuuri KR, Pekka Teini ”Tod. Hieno rotutyyppi. Laadukas narttu jolla oikeat 
mittasuht. & raajakorkeus. Ihana pää & värimerkit Hieno etuosa & pitkä rintakehä & hyväas. lantio. 
Töpöhäntä. Upea turkki. Hyvät liikkeet.” NUO ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Enough feminine head for a intermediate bitch. 
Missing some teeth in upperjaw, Good proportions in head, Nice expression, nice eyes, good ears, 
good neck, strong topline, a bit steep in croup. Bobtail, very good developed chest. Well angulated 
in shoulder, open in hindquarters. Good bones and feet, but could have better drive.” NUO EH 
 
9.9.2017 Muurame RN, Zeljka Fon Zidar (SI) ”1 year 8 months. Very feminine and balanced. 
Nice expression. Correct set of ears. Very nice topline. Correct texture and color. Well set tail. Good 
front and rear angulations. Correct bite, well cordinationed and parallel movement.” NUO ERI1 SA 
PN3 
 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Tyypiltään erinomainen, Tasapainoisesti rakentunut 
hyväluustoinen narttu. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvä rungon volyymi. Erinom. ylälinja ja 
hännän kiinnitys. Purenta ok. Hyvä ilme. Liikkuu hyvällä askelluksella.” NUO ERI1 SA PN3 SERT 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”Feminiininen hyvä mittasuhteilta ja voimakas 
kaunisilmeinen pää, hyvät korvat, silät. Oikea purenta 2 x P3 ja 1 x P1 puuttuu. Hyvä kaula ja 
eturinta. Ikäisekseen hyvä runko. Vahva selkä, hyvä tasapainoisesti kulmautunut lyhyt olkavarsi. 
Hyvä luusto & turkki. Terhakka käytös. Liikkuu hyvin. Seisoo hyvin raajoillaan. Tyypiltään 
erinomainen narttu, hammaspuutokset laskee palkintoa.” NUO EH2 
 
Nordville Fleur Fillette 
narttu FI15644/16 (Maiskis Rikhard – Svedala Peppi Porslinsdocka) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ. Fem. välskuret huvud ? uttryck Utm hals & 
övrelinje Välformad bröstkorg fina vinklar, Rör sig med bra steg & spenst behöver bli stabilare fram 
fina sele-markeringar.” JUN ERI1 SA PN4 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent general aperance, a bit rounded eyes, 
good ears, good neck, topline and crope. Enough developed in chest, acceptable angulation in 
shoulder and hindquarters.” NUO ERI 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”22 month old. Feminin head. Would perhaps like a little more 
body at his stage, but otherwise balanced & in proportion. Good rear drive.” NUO ERI1 SA PU4 
SERT 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”Miltei 2v. feminiininen narttu. Riittävä koko. 
Hyvät mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää Hyvät korvat, silmät purenta. Hyvä kaula. Runko tarvitsee 
aikaa. Rintakehä saisi olla pidempi suhteessa lantioon. Tasapainoisest kulmautunut kokoon sopiva 
luusto Hyvä turkki. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvin. Erinomainen kaunis miniatyyri jolle toivoisin 
hieman lisää kokoa ja volyymia. Olemukseltaan erinomainen.” NUO EH3 
 
Nordville Futura Figlia 



narttu FI15646/16 (Maiskis Rikhard – Svedala Peppi Porslinsdocka) 
4.2.2017 Parkano RN, Maija Mäkinen ”13 kk feminiininen juniori, jolla hyvä raajakorkeus, mutta 
joka tässä kehitysvaiheessa antaa kovin kevyen ja raajakkaan vaikutelman. Hyvä pään pituus ja 
linjat. Kuono-osa saa vahvistua. Hyvin kiinnittyneet korvat. Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula ja 
eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Leveä rintakehä suhteessa lanteeseen. Luusto voisi olla hieman 
vahvempi. Hyvä töpön kiinnitys. Erinomaiset leveät reidet. Hyvä karvanlaatu, mutta turkki 
lähdössä. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä askelpituudella. Esiintyy erittäin hyvin. Hyvä käytös.” JUN 
EH3 
 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”Very well balanced skull to muzzle, neck and body. 
Good topline. Lovely outline. Good front and rear angles. Nice bitch for age. Settling well on the 
movement and carries topline well. Very nice youngster.” JUN ERI1 SA PN2 VASERT Royal Canin 
ROP-juniori 
 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”hyvin kehittynyt juniori, jolla hyvät mittasuhteet ja 
ylälinja. oikea sukupuolileima. hyvä pää, korvat, silmät & purenta. hyvä kaula & eturinta. hyvät 
tasapainoiset kulmaukset. sopiva luusto. hyvä pitkä rintakehä. vahvat reidet. liukas karva. liikkuu 
hyvin sivusta & edestä, hieman ahtaasti takaa. miellyttävä käytös.” JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Keskikokoinen ryhdikäs ja erittäin tyylikäs narttu. Sievä pää 
ja tummat silmät. Upea ylälinja. Hyvät kulmaukset takana, niukemmat edessä. Huipputurkki. Hieno 
temperamentti.” NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general aperance, exellent expression, a 
bit rounded eyes, good ears, good neck and topline and croup. Bobtail. Very good developed chest, 
a bit open angulation in front and hindquarters. Moves well, good bone and feet.” NUO ERI2 SA 
 
28.10.2017 Seinäjoki KV, Leni Finne ”oikeat mittasuht luusto voisi olla aavistuksen voimak 
erinom. sukupuolileima, lähes oikealinj. pää hieman pitkä otsapenger alaleuka voisi olla 
voimakkaampi erinom. tummat silmät hyvät korvat kaula ja ylälinja ikään riitt. eturinta melko lyhyt 
olkavarsi töpö turhan pehmeä karvanpeite erinom. askelpit.” NUO ERI1 SA PN3 SERT 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”Attractive 18 month old. Good head proportions. Dark eye. 
Good topline held on move. Good depth to chest. Moved freely around the ring.” NUO ERI2 SA 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”Miltei 2v. Vahva narttu. Hyvät mittasuhteet ja 
ylälinja. Hyvät pään mittasuhteet. Hyvät korvat, tummat pyöreät silmät Oikea purenta, Hyvä kaula 
& eturinta, runo ja selkä. Tasapainoisesti kulmautunut Sopiva luusto. Vahvat reidet. Hyvä karva. 
Liikkuu tasapain. sivusta, ahdas takaa. Hyvä käytös.” NUO ERI1 SA PN3 VASERT 
 
Nordville Galante Görgen 
uros FI37300/16 (Kompiaisen Draivia Päivään – Nordville Eartha Kitt) 
18.3.2017 Seinäjoki RN, Marianne Holm ”Urosmainen. Erinomaisin mittasuhtein. Oikea tyyppi 
& vahvuus. Lupaava uroksen pää. Hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat. 
Riittävä eturinta, hyvä rintakehä. Oikea häntä. Hyvä vahva takaosa. Liikkuu erittäin hyvin, minkä 
handlerinsä paimentamiselta kerkiää. Oikea karva.” JUN ERI1 SA PU2 VASERT 
 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Keskikokoinen mittasuhteiltaan oikea, mutta 
sukupuolileimaltaan vielä kevyt nuori uros. Kevyehkö alaleuka ja pää saa vielä vahvistua. Hyvä 
ylälinja. Lupaava eturinta. Hyvä takaosa. H kulmaukset edessä ja takana. Hyvin tasapainoiset 
liikkeet.” JUN ERI4 
 



10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”Iloisesti esiintyvä. Positiivisesti pentumainen 
nuorukainen. Hyvät mittasuhteet rungossa. Hyvä ylälinja. Hyvät pään mittasuhteet. Kuono-osa voisi 
olla voimakkaampi. Hyvät korvat, silmät ja purenta. 3 x P1 puuttuu. Pysty lapa. Lyhyt olkavarsi. 
Sopivasti kulmautunut takana. Kokoon sopiva luusto. Tiiviit käpälät. Hyvä turkki. Hyvä 
askelpituus, löysä edestä. Tarvitsee voimaa. Miellyttävä käytös.” NUO EH1 
 
Nordville Gosige Göran 
uros FI37299/16 (Kompiaisen Draivia Päivään – Nordville Eartha Kitt) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvin rakentunut nuori uros, jolla sopiva 
luustonvahvuus. Lanne voisi olla tiiviimpi. Rintakehän tulee vielä täyteläistyä. Hyvä pää ja ilme. 
Kuononselkä voisi olla suorempi. Välihammaspuutoksia. Hyvä ylälinja ja ryhti. Hyvinkulmautunut 
takaosa. Hyvä turkinlaatu. Ei asetu liikkeessä, kiskoo. Silloin tällöin hyvä askelpituus. Tarvitsee 
harjoitusta.” JUN EH 
 
Nordville Graciösa Gemma 
narttu FI37293/16 (Kompiaisen Draivia Päivään – Nordville Eartha Kitt) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Mkt tilltalande helhet. Fem välskuret huvud. God hals, 
behöver stramare överlinje. Behöver utvecklas i bröstkorg, dock fortf. Valp. Fina prop. Typiska 
vinklar Tillr. benstomme, Rör sig väl, Utm. pälskvalite Fina selemarkeringar Fin temperament.” 
PEN 4 KP 
 
1.4.2017 Jämijärvi RN, Markku Mähönen ”hyvä sukupuolileima ja rungon pituus hyvän 
mallinen pää jossa oikea ilme ja hyvä vahvuusaste. Hyvä kaula eturintaa saisi olla enemmän hyvä 
rungon vahvuus. Ylälinjassa sekä seistessä että liikkeessä pyöreyttä. Hieman niukahkot 
etukulmaukset, suorat edestakaiset liikkeet. Sivuliikkeessä lantio jyrkistyy ja taka-askel jää hieman 
rungon alle. hyvä käytös.” JUN EH1 
 
29.7.2017 Pori Kv, Cathy Delmar (IR) ”Would like a little more bone. Great eye. Ears are well 
placed. Layback of shoulder could be little bit better. She's starting to fill up her frame. Hind 
quarters developing well. Good strong hocks. Shape of the rib is good. She moved reasonably well. 
Topline is good.” JUN ERI1  
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good in general apperance. Enough feminine 
in head for a bith. Nice eyes and exellent ears, good neck. Strong topline, acceptable croup. Needs 
time to develope in chest. Good angulation in hind quarters, a bit open in shoulder. Moves well. 
Good bone and feet.” JUN EH 
 
Nordville Grandiosa Gilda 
narttu FI37294/16 (Kompiaisen Draivia Päivään – Nordville Eartha Kitt) 
22.4.2017 Pello RN, Hilkka Salohalla ”Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo ja kuono, purenta, 
silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä 
karvapeite ja värimerkit. Hyvät etukulmaukset. Polvikulma voisi olla hieman voimakkaampi. 
Liikkuu hieman leveästi edestä, muuten hyvin.” JUN ERI1 SA PN2 VASERT 
 
27.5.2017 Sodankylä RN, Harto Stockmari ”Selvä sukupuolileima,. Oikeat mittasuhteet. 
Oikeanmuotoinen ja -ilmeinen pää. Hyvä purenta. Hyvä kaula, ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvät 
eturaajat ja eturinta. Tilava runko. Hyvä takaosa ja leveä reisi. Hyvä karva. Liikkuu ryhdikkäästi 
joustavalla, taehokkaalla askeleella.” JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP 
 
Nordville Happy Hawaii 
narttu FI29952/17 (Handskes Namnkunnig Birger – Danga's Yoko Tsuno-F) 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Lanneosaltaan hieman pitkä pentu. Hyvä kaula ja 



hännänkiinnitys. Hyvä takaraajat ja pitkä rintakehä. Avoimemmin kulmautunut edestä ja hieman 
ulkokierteiset eturaajat. Lupaava feminiininen ilme ja hyvä purenta. Lupaava karva. Askellus saa 
tasapanoittua vielä, turhan löysä edestä Kiva luonne.” PEN 3 
 
Nordville Head Over Heels 
uros FI29950/17 (Handskes Namnkunnig Birger – Danga's Yoko Tsuno-F) 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Lupaava koko ja mittasuhteet. Hyvä kaula ja selkälinja. 
Hyvät takaraajat. Riittävä runko. Lavat saisivat olla viistommat ja eturaajat suoremmat. Lupaava, 
hyväilmeinen pää. Hyvä purenta. Kiva luonne. Hyvä väritys. Lyhyt, löysä etuaskel.” PEN 2 
 
Nordville He Is Your Brother 
uros FI29953/17 (Handskes Namnkunnig Birger – Danga's Yoko Tsuno-F) 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Erittäin lupaava tasapainoisesti rakentunut, ryhdikäs 
vahvaluustoinen ja -runkoinen pentu. Hyvä ylälinja Tasapainoiset kulmaukset. Rintakehä voisi olla 
hieman pidempi. Lupaava pää. Vahva purenta. Hyvät korvat ja silmät. Lupaava karva ja väritys. 
Kiva luonne. Liikkuu ryhdikkäästi hyvällä sivuliikkeellä.” PEN 1 KP VSP 
 
Nordville Honey Honey 
narttu FI29954/17 (Handskes Namnkunnig Birger – Danga's Yoko Tsuno-F) 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Ryhdikäs, tasapainoisesti rakentunut pentu. Riittävä 
rungon vahvuus. Hyvä ylälinja. Tasapainoiset, hyvät kulmaukset. Hyvät raajat. Hyväilmeinen pää ja 
vahva purenta. Hyvä karva. Miellyttävä luonne. Erittäin lupaava askellus.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”Feminin 7 month old bitch. Good head & ear carriage. Good 
dark eye. Very alert expression. Chest developing well Topline still to settle fully. Moved freely 
around the ring. Needs still a little more practice on the table.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
Persbo Abbe 
uros FI49720/16 (Danga's Urax-B – Persbo Alva) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vahva ja urosmainen. Luustoltaan erinomainen. 
Hyvät mittasuhteet. Pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat. Lapa voisi olla viistompi. 
Sopivasti eturintaa. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä rintakehän pituus. Lanne voisi olla tiiviimpi. 
Hyvä takaosa. Hyvä karvanlaatu. Itsevarmat ryhdikkäät liikkeet; hieman epävakaat edestä.”AVO 
ERI 
 
Pihlspetsens Andy Pandy 
uros FIN11088/04 (Sänningegårdens Brynolf – Tridents Tina) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”14 år hane utm. typ, Välformat huvud, fina öron. God 
hals & övrelinje, Utm. prop. harmoniska vinklar, Rör sig väl för ålder, Utm. pälskvalite Fina sele-
markeringar.” VET ERI2 SA 
 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”14v hyvässä kunnossa esitetty veteraani. hyvät 
mittasuhteet & sukupuolileima. hyvä pää & korvat. kaunis kaula & hyvä etuosa. hyvä runko. jo 
kuihtunut kapea takaosa. kokoon sopiva luusto. hyvä karvapeite. esiintyy reippaasti, mutta ikä 
näkyy jo liikkeessä. miellyttävä käytös.” VET ERI1 VSPVET 
 
13.5.2017 Koski TL RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen. Kaunis pää & korvat. 
Tummat simät. Hyvä piktä kaula. Pehmyt selkä. Hyvä lantio. Upea rintakehä Hyvät raajat & 
kulmaukset. Hyvä karvapeite Väritys voiis olla puhtaampi. Liikkuu erinomaisesti.” VET ERI1 SA 
PU2 VSPVET 
 
17.6.2017 Pöytyä KR, Riitta Lahtovaara ”14v vetsku uros, jota ikä ei vielä paina. Maskuliininen 



erinom. kunnossa. Kaunis pää & ilme hyvät korvat, selkä kunnossa, vahva runko. Riittävät etukulm. 
oikein kulm. takaa. Vaivattomat liikkeet, luonne ok.” VET ERI1 SA PU1 VSP ROPVET 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “14-vuotias. Tänään hieman kapearunkoinen ja 
rintakehältään turhan syvä. Kuitenkin ikäisekseen hienossa kunnossa esitetty. Hyvä pää ja ilme. 
Seistessä hyvä ylälinja. Hyvä karva. Liikkuu reippaasti. Liikkuu hieman kapeasti takaa. Hyvä 
sivuaskel. Ikää vaikea uskoa.” VET ERI4 
 
12.8.2017 Turku KR, Harry Tast ”14v Erinom tyyppi ja fyysinen kunto. Tasapainoinen ylälinja, 
syvä rintakehä Puhdaslinjainen hyvä ilmeinen pää. Tyypillinen etuosan rakenne. Lyhyt jäntevä 
lanne. Takaa lähtee hyvä potku liikkeeseen. Vaikuttava olemus.” VET ERI1 SA PU2 VSPVET 
 
Primus Magic Belili 
narttu FI42765/14 (Nordville Buffaloberry – Handskes Kajsa Kanel) 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”feminiininen narttu, joka esitetään tänään turhan 
tuhdissa kunnossa. hyvä raajakorkeus & ylälinja. hyvä pää, korvat, silmät & purenta. kaunis kaula. 
hyvä eturinta. olkavarsi voisi olla pidempi. hyvin kulmautunut takaa. vahvat reidet. hyvät käpälät. 
oikea karvanlaatu, vaikka turkki ei parhaimmillaan. liikkuu erittäin hyvin pitkällä joustavalla 
askeleella kantaen hyvin painonsa. tyypiltään erinomainen narttu jonka kunto määrää tänään sijan. 
miellyttävä käytös.” AVO EH1 
 
14.5.2017 Eura RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen. Mittasuhteiltaan oikea. Kaunis 
pää. Hyvä ylälinja & rinta & raajat. Riittävät kulmaukset. Hyvä karvapeite Kaunis väritys. Liikkuu 
& esitetään erittäin hyvin.” AVO ERI1 SA PN3 SERT 
 
29.7.2017 Pori Kv, Cathy Delmar (IR) ”The eye could be a bit better. I'd like a little bit more 
bone. Good shape of head. Good strong underjaw. Layback of shoulder could be better. Deep in 
chest. A little heavy on the loin Could be better ribbed back. Excellent topline & tail set. Good hind 
quarters. Very soft in the body, I'd like her harder. Moves well.” AVO ERI3 SA PN3 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general apperance. Nice expression, 
nice eyes, good ears, good proportion of head, good neck, good topline. Acceptable croup. Very 
good chest. Well angulated in front and hindquarters. Moves well and good bones and feet. Doesn’t 
need this white sign on neck and high socks on front legs, good quality in coat.” AVO EH 
 
9.9.2017 Muurame RN, Zeljka Fon Zidar (SI) ”3 years, balanced, substance ok. Nice head withc 
is proponed to a body. Nice, typical front. Good chest. Strong topline. Nice movement. Correct 
texture.” AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP FI MVA 
 
16.9.2017 Äänekoski RN, Leila Kärkäs ”Keskikokoa kookkaampi. Hyvät mittasuhteet omaava, 
vankkarunkoinen narttu. Hyvä pää Hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja Hieman pysty olkavarsi. 
Hyvät takakulmaukset ja luusto. Kääntää hieman etukäpäliään ulospäin Liikkuu hyvin. Hyvä karva, 
väri ja käytös.” AVO ERI1 SA PN3 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”10 kk. Hyvin kehittynyt juniori, oikea 
sukupuolileima hyvä ylälinja. Hyvä mittasuhteet, rintakeh saisi olla pidempi suhteessa lanteeseen. 
Lyhyt rintalasta. Hyvä pää ja ilme, hyvät korvat ja silmät. Oikea purenta, 2 x P4 puuttuu. Hyvä 
kaula & eturinta. Lyhyt olkavarsi. Hyvin kulmautunut takaa, hyvä selkä. Hyvä turkki. Ahdas takaa, 
löysät kyynärpäät, tasapain. sivusta. Seisoo hyvin raajoillaan, kaunis sivukuva. Miellyttävä käytös. 
Palkinto hammaspuutosten perusteella.” JUN H 
 
Primus Magic Cinnamon 



narttu FI16870/17 (Wäliharjun Elmeri Eno – Primus Magic Belili) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Ikäisekseen erinomaisesti kehittynyt. 
Vahvaluustoinen, vankkarunkoinen narttupentu. Hyvin ilmeikäs narttumainen pää. Hieman suorat 
olkavarret. Eturinta saa täyteläistyä. Hyvä ryhdikäs ylälinja. Hyvinkulmautunut takaosa. Erittäin 
hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin takaa, Hieman leveästi edestä.” PPEN 4 KP 
 
9.9.2017 Muurame RN, Zeljka Fon Zidar (SI) ”Allmost 9 months, for the age good proportions, 
nice head, good chest and topline Well angulated. Well set tail, correct texture.” PEN 1 KP ROP-
pentu 
 
16.9.2017 Äänekoski RN, Leila Kärkäs ”Koon ylärajoilla oleva, tasapainoinen narttu, jolla kaunis 
pää ja hyvä ilme. Hyvä kaula, ylälinja. Hyvä eturinta ja rintakehä Tasapainoiset kulmaukset Hyvä, 
leveä reisi. Liikkuu erittäin hyvin. Aavistuksen pitkä runko. Hyvä karva ja väri.” PEN 1 KP ROP-
pentu 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”10 kk, vahva hyvin kehittynyt Hyvät mittasuhteet 
ja ryhti. Kaunisilmeinen pää. Hyvät korvat, silmät, oikea purenta, 2 x P4 ylhäältä puuttuu. Hyvä 
ylälinja Hyvä kaula. Lyhyt olkavarsi, muuten hyvin kulmautunut. Hyvä runko & selkä. Leveät 
reidet. Voimakkaasti kiertyvä häntä, erinomainen turkki. Liikkuu hyvin sivusta ja takaa. Hieman 
löysästi edestä. Erinomainen luonne, esiintyy mallikkaasti. Tyypiltään erinomainen. 
Hammaspuutokset määrää palkinnon.” JUN H 
 
Region's Honest Heidi 
narttu FIN23060/08 (Handskes Calle Vargvalp – Region's Beautiful Broke) 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Erinomainen kokonaisuus. Hienossa kunnossa esiintyvä 
ikänarttu. Hieno pää ja ilme. Tyylikkäästi kiinnittyvä vahva kaula. Erinomainen eturinta ja 
rintakehä. Tasapainoisesti kulmautuneet hyväluustoiset raajat. Hyvä ylä- ja alalinja. Oikea 
karvanlaatu ja merkit. Moitteeton ravi.” VET ERI1 SA PN1 ROP ROPVET 
 
28.10.2017 Seinäjoki KV, Leni Finne ”erinom. mittasuht. riittävä luusto, oikealinj. aavistukse 
kapealinjainen pää hyvät korvat kaula ylälinja riittävä eturinta hieman lyhyt olkavarsi oikeanmall. 
rintakehä hyvät takakulm. luonnontöpö melko pehmeä karvapeite taka-askel voisi olla 
tehokkaampi.” VET ERI1 SA PN4 ROPVET 
 
Rätt O Slätts Farliga Fox 
uros FI18406/17 (Rätt O Slätts Troy Montana – Tasstrampets Gunborg) 
29.4.2017 Kiuruvesi RN, Juha Putkonen ”9 kk vahvarakenteinen, antaa hieman matalarakenteisen 
vaikutelman. Hyvä kaulaosa, kuono. Leveäasentoiset korvat. Silmät saisi olla tummemmat. Hyvä 
purenta, rintakehä saa iän myötä täyttyä. Sirpinmuotoinen häntä. Hieman käyryyttä eturaajoissa. 
Hyvä karvanlaatu, riittävät valjaskuviot Tasap. kulmaukset. Iänmukaiset liikkeet.” JUN EH3 
 
1.5.2017 Hankasalmi RN, Maija Lehtonen ”10 kk. Hieman pitkärunkoinen, vielä kovin 
pentumainen juniori. Hyvä luusto. Lupaava pään malli. Hieman kookkaat & leveälle asettuneet 
korvat. Oikea purenta. Hyvä kaula. Selässä vielä nuoruuden pehmeyttä. Lupaava rungon malli. 
Sopivat kulmaukset. Liikkuu edestä leveästi. Riittävä askelpituus. Tässä kehitysvaiheessa vielä 
hieman takakorkea liikkeessä. Saa kauttaaltaan tiivistyä & jäntevöityä. Pentuturkki.” JUN EH1 
 
13.5.2017 Lestijärvi RN, Jussi Liimatainen ”Hyvä koko, mutta malliltaan matala raajainen. Hyvä 
pään malli ja silmät. Alas kiinnit. korvat. Hyvä kaula ja etuosa. Hyvä runko, mutta selässä 
pehmeyttä. Luusto saa voimistua. Hyvä takaosa. Lanneosa saisi olla lyhyempi. Pentumaiset 
lupaavat liikkeet.” JUN EH1 
 



17.6.2017 Haapajärvi RN, Jukka Kuusisto ”hyväluustoinen sopivan kokoinen juniori hieman 
vaaleat silmät pehmeä selkä riittävästi runkoa takaraajoissa hieman ulkokierteisyyttä riittävän pitkä 
askel antaa kauttaaltaan vielä pentumaisen vaikutelman.” JUN EH2 
 
9.7.2017 Ylivieska KV, Sakari Poti ”Keskiharmaa, keskikokoa hieman pienempi. Oikeat 
mittasuhteet. Hieman kevyt oikealinjainen pää. Tiivis runko. Hyvät kulmaukset. Raajaluusto saisi 
olla vahvempi. Pitkä, karkea karva. Hyvä häntä. Tyypikäs liike. Terhakka luonne.” JUN ERI1 SA 
PU1 SERT VSP 
 
15.7.2017 Oulu KV, Annette Bystrup (DK) ”Happy boy, maskulin, wellproposed head, nice 
parallel plans, well set ears, that could be a little bit stronger, acceptable stop, strong teeth and 
correct scissor bite, excellent front, neck and topline douplecoat, a bit long in outer coat, 
wellangulated hindquarters, well set and carried tail, moves with a long step, stable for his age.” 
JUN ERI2 SA PU3  
 
29.7.2017 Kajaani RN, Juta Haranen (EE) ”1v. Eritt. temperamenttinen jun. uros. Maskuliininen 
pää & ilme. Silmien väri vastaa turkin väriä. Hyvät isot hampaat. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. 
Hyvä luusto. Liikkeessä vielä hieman pehmeä selkä. Liikkuu muuten hyvin, esitetään hyvin.” JUN 
ERI2 SA PU2 VASERT 
 
5.8.2017 Siikajoki RN, Hannele Jokisilta ”Reipas vankka uros, joka tässä kehitys vaiheessa kovin 
pehmeä selkä Vielä kevyt pää Silmät saisivat olla tummemmat Voimakas eturinta Keskivahva luusto 
Riitävät kulmaukset Ei parhaassa karvassa tänään. Liik takaa hyvin leveä edestä.” JUN H 
 
26.8.2017 Pyhäjoki RN, Reino Korpela ”Sopivankokoinen. Hyvät mittasuhteet omaava vielä 
kehitysvaiheessa oleva nuori uros, jolla komea pää. Hyvä kaula ja rintakehä ja rungon vahvuus 
jossa ylälinjan tulee tiivistyä. Sopiva raajaluusto. Hyvät kulmaukset. Hieman käyrät eturaajat ja 
ulkonevat kyynärpäät. Hyvä karvanlaatu. Pirteä käytös Liikkuu sopivalla askelmitalla.” JUN EH1 
 
16.9.2017 Äänekoski RN, Leila Kärkäs ”Hyvä voimakkuus ja mittasuhteet. Hyvä pään malli. 
Silmät saisivat olla tummemmat Hieman haja-asentoiset korvat. Hyvä kaula. Ylälinjassa vielä 
pehmeyttä. Hyvä runko, eturinta ja takaosa. Olkavarret saisivat olla viistommat. Kovin leveä edestä. 
Liikkuu riittävän hyvällä askelpituudella. Hyvä karva ja väri.” JUN ERI1 
 
Sadepilven Belinda Breeze 
narttu FI3325149/16 (Kompiaisen Caamoksen Kaataja – Bodeneis Fanny Fasta) 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Keskikokoinen feminiininen, rotutyypiltään erinomainen 
narttu. Hieman kevyt kuono-osa. Hyvä eturinta ja säkä. Melko pehmeä selkä sekä seistessä että 
liikkeessä. Hieman niukat takakulmaukset. Hyvä turkki.” JUN EH2 
 
Sadepilven Bertel Beaufort 
uros FI33251/16 (Kompiaisen Caamoksen Kaataja – Bodeneis Fanny Fasta) 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Ikäisekseen erittäin tiivis ja ryhdikäs nuori uros. Hieno pää, 
jossa kauniit värimerkit ja tummat silmät. Hyvä raajakorkeus ja rungon pituus. Erinomainen 
takaosa. Liikkuu rodunomaisesti ja tasapainoisesti.” JUN ERI2 SA 
 
Sadepilven Boris Blossom 
uros FI33250/16 (Kompiaisen Caamoksen Kaataja – Bodeneis Fanny Fasta) 
22.4.2017 Pello RN, Hilkka Salohalla ”11kk vanha, ikäisekseen hyvin kehittynyt uros. Hyvä kallo, 
kuono ja otsapenger. Hyvä purenta. Hieman pyöreät silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula. vielä hieman 
pehmeä ylälinja. Hyvä eturinta, ja runko. Oikein kulmautunut. Antaa vielä hieman korkearaajaisen 
vaikutelman ja tarvitsee harjoitusta. Hyvä karvapeite ja värimerkit. Liikkuu hyvin.” JUN ERI1 



 
6.5.2017 Rovaniemi RN, Anneli Pukkila ”Oikea ilmeinen pää, kaunis kaula, hyvä ylälinja, kokoon 
riittävä raaja luusto, hyvä etuosa ja takaosa, liikkuu rodunomaisesti riittävällä askeleella 
halutessaan, hyvin edestä ja takaa, hyvät värimerkit, valkoinen niska läikkä hyvä karva.”JUN ERI1 
SA PU1 SERT ROP 
 
Satumainen Akuliina Aikamoinen 
narttu FI56821/15 (Karjakon Viksu Veksi – Karjakon Tyylilyyli) 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”1,5v feminiininen narttu. hyvä pää & ilme, joskin 
kuono-osa voisi olla täyteläisempi. hyvät korvat, silmät & purenta. hyvä eturinta & kaula. pysty 
lapa. lyhyt rintakehä, pitkä lanne. korkea kinner. sopiva luusto. liikkuu löysästi edestä, takaliike on 
kapea ja jää rungon alle. ylälinja ja liikkeet saavat tasapainottua. esiintyy iloisesti. miellyttävä 
luonne.” NUO H 
 
Satumainen Alvi Aikapoika 
uros FI56817/15 (Karjakon Viksu Veksi – Karjakon Tyylilyyli) 
29.4.2017 Kiuruvesi RN, Juha Putkonen ”Hoikassa kunnossa, mittasuhteiltaan oikea. Kokoon 
sopiva raajaluusto. Selvä sukupuolileima. Hyvät korvat, keskiruskeat silmät. Kevyt kuono, hyvä 
purenta. Rintakehä tarvitsee lisää lihasmassaa. Hyvä eturinta, eturaajat saisi olla suoremmat. 
Sirpinmuotoinen häntä. Oikea karvanlaatu, riittävät valjaskuviot. Tasap. kulmaukset. Liikkuu, 
esiintyy hyvin.” NUO EH2 
 
Satumainen Armas Ainokainen 
uros FI56818/15 (Karjakon Viksu Veksi – Karjakon Tyylilyyli) 
1.5.2017 Sastamala RN, Maija Mäkinen ”1,5v maskuliininen uros. hyvä ylälinja. voisi olla 
hieman lyhyempi rungoltaan. rintakehä on jo nyt kovin syvä ja toivoisin enemmän maavaraa. 
kaunis ilmeinen uroksen pää. hyvät korvat, silmät & purenta. Hyvä kaula & eturinta. tasapainoiset 
kulmaukset. hyvä luusto. hyvä karvapeite & värimerkit. Liikkuu tasapainoisesti sivusta, mutta 
löysyyttä kyynerpäissä & ahdas takaa. oikea ilme & hyvä käytös.” NUO EH1 
 
Satumainen Armi Arvokas 
narttu FI56819/15 (Karjakon Viksu Veksi – Karjakon Tyylilyyli) 
1.5.2017 Lahti RN, Leila Kärkäs ”Hyvät mittasuhteet Hyvä kallo, otsapenger & silmät. Kuono 
saisi olla paremmin täyttynyt. Leveäasentoiset korvat. Hyvä kaula & ylälinja Kovin leveäasentoiset 
eturaajat. Hyvä rintakehä & eturinta. Hieman pysty olkavarsi. Hyvä takaosa. Hyvä sivu & takaliike, 
edestä leveä. Hyvä karva. Melko hyvät värimerkit. Miellyttävä luonne.” NUO EH1 
 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Pitkärunkoinen narttu jolla kapea pää Vasen korva ei pystyssä 
ajoittaen Erinom. raajaluusto, sivusta katsottuna raajakas Erinom. karvanlaatu, liikkuu hyvin 
sivusta.” NUO H 
 
Sharinjah Kikatus 
narttu FI54507/16 (Kuukiven Teräksen Taakka – Sharinjah Skrållan) 
19.8.2017 Ruovesi RN, Tapani Pukkila ”Mittasuhteiltaan oikea Otsapenger saisi olla selvempi 
Hyvät korvat & silmät, runko & kulmaukset. Tiiviisti selän päälle kiertyvä häntä Ajoittain koira 
vaikuttaa hieman takakorkealta.” JUN EH2 
 
Sharinjah Koriste 
narttu FI54508/16 (Kuukiven Teräksen Taakka – Sharinjah Skrållan) 
19.8.2017 Ruovesi RN, Tapani Pukkila ”Mittasuhteiltaan oikea Voimakas hieman urosmainen pää 
Ajoittain hieman takakorkean vaikutelman antava Tiiviisti selän päälle kiertyvä häntä Hyvät 
kulmaukset, hieman länkisäärinen takaa Luonne oikea.” JUN EH3 



 
Sharinjah Skrållan 
narttu FI44296/14 (Jaxonville Usko Vaan - Umanoma Tulatullallaa) 
19.8.2017 Ruovesi RN, Tapani Pukkila ”Mittasuhteiltaan lyhyehkö Lyhytpiirteinen pää Hyvä 
runko, hieman takakorkea Saisi kulmautua takaa voimakkaammin Selän päälle tiiviisti kiertyvä 
häntä.” AVO EH2 
 
Sharinjah Supatus 
narttu FI44298/14 (Jaxonville Usko Vaan - Umanoma Tulatullallaa) 
19.8.2017 Ruovesi RN, Tapani Pukkila ”Mittasuhteiltaan oikea Hyvä pää, hieman kookkaat 
korvat Voimakas runko Selän päälle kiertyvä häntä Ahdas takaa, muuten hyvä liike riittävät 
kulmaukset Luonne rauhallinen.” AVO ERI1 SA PN2 VASERT 
 
Svedala Benjamin Banjo  
uros FI28712/17 (Vargaviddernas Ike Loverboy – Jaxonville Unique I Swedalawall) 
10.9.2017 Jämsä EPN, Anneli Sutela ”7 kk Erittäin hyvä pää & ilme & korvat Erinom. pigmentti 
Erinom. kaula & ylälinja Hyvin kulmautunut Hyvä luusto Riittävä rintakehän pituus Hyvä häntä 
Liikkuu hyvällä askeleella aika ajoin Hyvä etu- & takaliike.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
Svedala Klara Kristall 
narttu SE26775/2016 (Wassbölingens Aston-Martin – Svedala Smilla Smultron) 
24.6.2017 Rovaniemi KV, Kurt Nilsson (SE) ”utmärkt huvud o uttryck. utm hals. en tanke hög på 
benen. bra bröstparti. välvinklad. med utm rörelser för sin åldern.” JUN ERI1 SA PN4 VASERT 
 
30.9.2017 Eckerö KV, Ann-Christin Johansson (SE) ”Delikat liten flicka. med vackert huvud o. 
uttryck. Snygg hals. Utmärkt kors. Utmärkt kropp o. vinklar. Utmärkta rörelser. Utmärkt päls o. 
markeringar.” NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP 
 
Svedala Peppi Porslinsdocka 
narttu FI24153/09 (Fennican Ottmar Obelix – Svedala Solveig Solros) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type. Nice head, a bit round eyes, 
excellent ears, good neck, strong back, good croup and chest. Moves well from all sides. Good 
bones and feet.” VET ERI 
 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Vahvaluustoinen, voimakasrunkoinen narttu. Riittä 
kulmautunut. Hieman pehmyt selkä. Hyvät pään linjat. Hyvät silmät, purenta. Liikkuu näyttävällä 
sivuliikkeellä, hieman korkea kinner.” VET ERI2 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”Energetic 9 year old. Shown in good coat & condition. Very 
attractive head proportions Good ear carriage. Good topline. Good depth to chest. Good length of 
body & depth proportions. Moved very freely around the ring.” VET ERI1 SA PN3 ROPVET 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Vackert feminint huvud, bra uttryckt Korrekt 
öron. Mycket god kondition Bra selmarkering. Välvinklad Rör sig mycket bra, skulle ha starkare 
överlinje stående & i rörelse.” VET ERI3 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”9v. erinomaisessa kunnossa. Vahva narttu, jolle 
toivoisin enemmän maavaraa. Hyvä pää, pyöreistä silmistä huolimatta hyvä ilme. Kaunis kaula, 
hyvät lavat. Erinom. eturinta. Lyhyt olkavarsi. Syvä runko. Hyvä luusto. Laadukas karvapeite. 
Liikkuu erittäin hyvin, pitkä askel. Hyvä yhdensuuntaisuus. Erinomainen temperamentti.” VET 
ERI1 SA PN4 VSPVET VV-17 
 



Svedala Rikhard Riddare 
uros FI18838/09 (Fennican Ottmar Obelix - Svedala Solveig Solros) 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Very nice male. Correct wedge head & good earset. 
Dark eye & correct bite. Very nice body shape on good substance. Level topline. Correct markings 
throughout. Moved very soundly.” VET ERI1 SA ROPVET 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hienossa kunnossa ikäisekseen. Hyvin 
tasapainoinen, ryhdikäs ja ylälinjaltaan vakaa. Lanne voisi olla tiiviimpi. Hyvin kaunisilmeinen pää. 
Hyvä eturinta. Tiiviit kyynärpäät. Erinomainen eturinta. Erinomainen karvanlaatu. Erittäin hyvät 
liikkeet. Ikäisekseen loistokunnossa.” VET ERI2 SA 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”Energetic 8 year old. Moved very freely around the ring. Good 
temperament. Shown in good coat & condition. Firm topline, held on move.” VET ERI1 SA 
VSPVET 
 
Svedala Tilly Talltita 
narttu FI29005/10 (Fennican Ivanilos – Svedala Solveig Solros) 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”7 yrs 4 mths good quality bitch excellent head & 
expression strong body very good topline & showmanship well  
conditioned.” VAL ERI1 SA PN2 VARACA 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type. Very nice head and expression. 
Excellent eyes and good ears, good neck. Strong topline, acceptable croup. Could have a longer 
chestbone. Good angulation in shoulder and hindquarters, makes good movement. Good bones and 
feet.” VAL ERI2 SA PN2 
 
Sydspetsens Finn-T 
uros FI50666/14 (Danga's Urax-B – Sydspetsens Thea-Z) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ, Välskuret huvud fina ögon & öron, Utm. 
hals & överlinje Välformad bröstkorg goda vinklar fram & bak, Bra benstomme Rör sig spenstigt 
utm. steg löst fram, Utm. pälskvalite fina selemarkeringar.” VAL ERI4 SA 
 
9.7.2017 Raasepori KR, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utm. typ, vackert maskulint huvud, mörka 
ögon, bra bett, vacker hals o. rygglinje, ringlad svans, bra bröstkorg, mkt. Bra vinklar, rör sig mkt 
bra, bra päls o. färg.” VAL ERI1 SA PU1 VSP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Mallikas kokonaisuus. Voisi lanneosaltaan olla 
hieman tiiviimpi. Komea ylälinja ja ryhti. Vahva luusto. Hyvä eturinta. Rintakehä voisi olla hieman 
rotevampi. Hyvinkulmautunut takaosa. Eritt. hyväilmeinen pää. Hyvä karvanlaatu. Hyvät 
ryhdikkäät liikkeet.” VAL ERI 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Trevlig rastyp. Mycket bra temperament. Vackert 
maskulint huvud. Välburna öron. Bra selmarkering. Korrekt proportioner Välvinklad Rör sig 
mycket bra från sidan, välvar lite fram Lite mjuk i pälset.” VAL ERI 
 
Taikakuonon Ginella 
narttu FI29358/14 (Handskes Lustiga Ludde – Taikakuonon Estella) 
18.3.2017 Seinäjoki RN, Marianne Holm ”Vahva, kaunislinjainen, narttumainen. Hyvät 
mittasuhteet. Hieno nartun pää. Vahva kauniisti kaartuva kaula. Oikea eturinta. Erinom. rintakehä, 
sen muoto & tilavuus. Hyvin kulmautuneet sopivaluustoiset raajat. Liikkuu leveästi edestä, sivulta 
hyvin.” VAL ERI2 SA PN2 
 



8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Hieno narttu erinomaista tyyppiä. Kauniit mittasuhteet, 
ryhdikäs. Oikea pää ja ilme. Erinomainen kaula, eturinta ja rintakehä. Hyvin kulmautuneet 
sopivaluustoiset raajat. Vahva takaosa. Moitteeton ravi.” VAL ERI1 SA PN2 CACIB 
 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Ryhdikäs ja tyylikäs valionarttu, jolla erittäin sievä pää. 
Kauniit värimerkit päässä. Upea kaula. Hieno eturinta. Tasapainoiset kulmaukset ja tiiviit käpälät. 
Erittäin laadukas turkki. Erinomainen askelpituus ja ryhti liikkuessa. Hieman leveät etuliikkeet.” 
VAL ERI1 SA PN2 VARACA 
 
11.6.2017 Alavus, Tuuri KR, Pekka Teini ”Rotutyyppi erinom. Ryhdikäs & mittasuht. hieno 
narttu. Kauniit pään linjat & tiiviit huulet. Hyvät värimerkit. Hieno eturinta, hieman leveät 
etuliikkeet. Hyvä rintakehä. Hieman etuas. lantio. Toivoisin hieman pidempää taka-askelta. 
Hyvälaatuinen turkki.” VAL ERI1 SA PN2 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Trevlig tik. Vackert feminint huvud Bra uttryckt. 
Korrekta proportioner Rör sig bra från sidan Lite bred & löst fram. Bra baksdel Korrekt kors. Bra 
selmarkering. Trevlig temperament.” VAL ERI4 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”Vahva narttu, hieman kookas. Hyvät 
mittasuhteet. Hyvä pää, korvat & silmät. Hieno leveä etupurenta. Hyvä kaula & eturinta. Hiema 
leveä edestä. Hyvä runko. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvä karva. Lanneosa korostuu 
ylälinjassa. Hyvä etuaskel, taakse tarvitsee voimaa. Hyvä käytös.” VAL ERI3 SA 
 
Taikakuonon Harald 
uros FI45314/16 (Svedala Åge Åska – Taikakuonon Ginella) 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Erinomainen tyyppi, urosmainen. Hyvä vahva luusto. 
Lupaava pää ja ilme. Erinomainen kaula. Hieno eturinta ja rintakehä. Liikkuu vaivatta.” PEN 1 KP 
ROP-pentu 
 
2.7.2017 Riihimäki KV, Johan Juslin ”Sopivan kokoinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet. 
Erinomainen pää ja silmien muoto. Vahva selkä. Hyvät takakulmaukset. Hyvät värivaihtelut. 
Liikkuu hyvin.” JUN ERI2 
 
12.8.2017 Seinäjoki RN, Sakari Poti ”Keskiharmaa, keskikokoinen. Oikeat mittasuhteet. Hyvä 
pää. Selvät värimerkit. Tiivis jäntevä runko. Raajaluusto saisi olla vahvempaa. Hyvät kulmaukset. 
Tyypikäs liike. Pitkä karkea karva. Miellyttävä luonne.” JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
Taikakuonon Henriella 
narttu FI45317/16 (Svedala Åge Åska – Taikakuonon Ginella) 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”utm. proportioner välskuret huvud med korrekt 
uttryck utm. över- o. underlinje välformad bröstkorg med tillräcklig längd tillräckliga vinklar utm. 
benstomme Goda rörelser.” JUN ERI2 SA PN4 
 
2.7.2017 Riihimäki KV, Johan Juslin ”Pitkärunkoinen, matalaraajainen narttu, hyvä pään 
sivukuva. Peheyttä korviss, erinomainen raajaluusto. Seisoo ja liikkuu takakorkeasti. Hyvät 
värivaihtelut. Hieman pehmeyttä karvan laadussa.” JUN H 
 
12.8.2017 Luumäki RN, Irina Poletaeva ”Erittäin hyvä tyyppi. Pitäisi olla kompaktimpi 
lanneosalta. Erinom. pää & ilme. Hyvä hampaisto. Erinom. pigmentti. Hyvä kaula. Nouseva 
ylälinja. Pitkä lanne. Riittävä eturinta. Riittävät kulmaukset. Voisi olla stabiilimpi liikkeessä 
erityisesti takaa. Hyvä karvanlaatu. Erinom. luonne.” JUN EH1 
 



Taikakuonon Hermeliina 
narttu FI45316/16 (Svedala Åge Åska – Taikakuonon Ginella) 
18.3.2017 Seinäjoki RN, Marianne Holm ”Hurmaava narttu. Erinomaista tyyppiä. Kauniit 
mittasuhteet. Ihana pää & ilme. Oikeat korvat. Erinom. kaula & eturinta. Tilava oikeanmuotoinen 
rintakehä. Erinom. raajaat, niiden luusto & kulmaukset. Hyvät käpälät. Oikein kiinnittynyt pitkä 
töpö. Oikea karva. Tarmokas, ryhdikäs askellus.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Ihana tyttö erinomaista tyyppiä. Hyvät mittasuhteet ja 
luusto. Oikea pää. Mukava ilme. Erinomainen kaula. Hyvin kulmautunut etuosa. Hyvä eturinta. 
Oikea rintakehä. Erinomainen takaosa. Erinomainen karva. Oikeat merkit.” PEN 1 KP VSP-pentu 
 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”Erittäin lupaava ja sievä narttupentu, jolla upea luonne. 
Oikeat pään linjat ja pään värimerkit. Hyvä eturinta. Erinomai raajakorkeus. Puolitöpöhäntä. 
Erittäin laadukas karvapeite. Jämäkät liikkeet.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
11.6.2017 Alavus, Tuuri KR, Pekka Teini ”Rotutyyppi erinom. Erittäin fem & tyylikäs nuori 
narttu. Vahva kuono-osa, tiiviit huulet & kauniit värimerkit. Hyvä kaula & kulm. edessä. 
Rintakehässä jo nyt hyvä pituus. Hyvä lantio, hieman niukka polvikulma & lyhyt taka-askel. 
Puolitöpöhäntä.” JUN ERI3 
 
12.8.2017 Seinäjoki RN, Sakari Poti ”Keskiharmaa. Keskikokoinen. Hieman kevyt 
kaunispiirteinen pää. Hyvä runko ja raajat. Pysty lyhyehkö häntä. Pitkä karkea karva. Tyypikäs 
liike. Terhakka luonne.” JUN ERI1 SA PN1 SERT VSP 
 
13.8.2017 Seinäjoki RN, Kirsi Honkanen ”Hyvän kokoinen. Sopivat mittasuhteet. Hyvälinjainen, 
vahva pää. Hyvän kokoiset korvat. Hyvä purenta. Erinomainen kaula. Hyvä selkä, hivenen 
kaareutuva lanneosa. Erittäin hyvä eturinta & tilava rintakehä. Sopiva luuston vahvuus. Riittävät 
kulmaukset. Vapaat liikkeet. Hyvä askelpituus. Kaunis karvapeite. Ystävällinen käytös.” JUN ERI1 
SA PN1 SERT VSP 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”Vackert feminint huvud Bra uttryckt. Trevlig 
temperament. Bra front. Lite lång i länden. Lite hög i lände i rörelse Bra selmarkering. Passande 
benstomme. Rör sig bra. Kunde gärna äta lite mera.” JUN EH3 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”16 kk feminiininen juniori, joka kovin kesken 
rungoltaan. Hyvät pään mittasuhteet, hyvä leveä etupurenta. Hyvät korvat, pyöreät silmät jotka voisi 
olla tummemmat. Hyvä kaula. Tasapanoiset kulmat. Hyvä luusto ja tassut. Turkki ei 
parhaimmillaan. Ylälinja saa vahvistua, nyt korostunut lanneosa. Voisi liikkua ryhdikkäämmin. 
Oikea askelpituus. Yhdensuuntaiset liikkeet. Miellyttävä käytös. Tarvitsee aikaa.” JUN EH2 
 
Taikakuonon Hugo 
uros FI45315/16 (Svedala Åge Åska – Taikakuonon Ginella) 
18.3.2017 Seinäjoki RN, Marianne Holm ”Urosmainen. Voimakas. Lupaava uroksen pää. Erinom. 
kaula, eturinta ja rintakehä. Vahva raajaluusto. Hyvä häntä. Oikea karva. Hyvät mittasuhteet. 
Liikkuu vaivatta.” PEN 1 KP VSP-pentu 
 
11.6.2017 Alavus, Tuuri KR, Pekka Teini ”Melko lupaava nuori uros joka esiintyy tan vielä hiean 
löysässä kunnossa. Hieno kuono-osa muuten hyvä pää. Hyvä kaula& eturinta. Vielä hieman pehmeä 
selkä. Vahva raajaluusto Pyöreät käpälät. Hyvä turkki. Tarvitsee aikaa tiivistyäkseen.” JUN EH1 
 
12.8.2017 Seinäjoki RN, Sakari Poti ”Keskiharmaa, keskikokoa hieman pienempi. Hieman kevyt 
oikealinjainen pää. Selvät värimerkit. Tiivis jäntevä runko. Hyvät kulmaukset. Raajaluusto saisi olla 



vahvempaa. Hyvä karva. Oikea-asentoinen häntä. Tyypikäs liike. Terhakka luonne.” JUN EH2 
 
13.8.2017 Seinäjoki RN, Kirsi Honkanen ”Vahvarakenteinen uros. Vahva uroksen pää. Hyvät 
korvat. Vahva kaula, vielä pehmeä selkä. Aavistuksen kaareutuva lanneosa. Erinomainen eturinta. 
Tilava rintakehä. Vahva, hyvä raajaluusto. Sopivasti kulmauksia. Hiven ulkokierteisyyttä 
eturaajoissa. Sujuvat liikkeet. Etuosa saa vielä tiivistyä. Erinomainen karvapeite. Hyvät värimerkit. 
Vielä jännittää esiintymistä, silti ystävällinen tuomaria kohtaan.” JUN EH1 
 
Tappitaivalen Ametisti 
narttu FI27692/12 (Fennican Sylvester – Jaxonville Paula Punapippuri) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance. Missing 1 P1 in 
upperjaw right side, but a bit rounded eyes. Acceptable ears. Good neck. Strong back. A bit steep in 
croup. Good chest. Acceptable angulation in front and hindquarters, but shoulder too narrow in 
front and needs to stabulize elbows.” AVO EH 
 
Tappitaivalen Beiley 
narttu FI53503/14 (Jaxonville Usko Vaan – Jaxonville Paula Punapippuri) 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Pretty bitch, feminine head. Good earset & correct 
eye. Correct front & level topline. Good tailset. Correct markings. Moved soundly.” AVO ERI2 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general apperance. Nice expression, 
nice eyes, good ears. Body falls down between shoulders and she looks overbuilt in back when she 
moves. Strong loin and acceptable crop. Enough development in chest. Open in angulation in 
shoulder gives instabelazed elbows, a bit close in hocks, and could have better drive.” AVO H 
 
Tappitaivalen Bellis 
narttu FI53502/14 (Jaxonville Usko Vaan – Jaxonville Paula Punapippuri) 
13.5.2017 Koski TL RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen. Kevyt hento luustoinen 
ilmava narttu. Oik.muot. pää. Kauniit korvat. Hyvä pitkä kaula. Lyhyt runko Leveä edestä hieman 
ahdas takaa. Kaunis väritys hyvä karvapeite.” AVO EH1 
 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”ngt kort i sina linjer välskuret huvud med bra 
uttryck mkt bra över- o. underlinje brant kors välformad bröstkorg tillräcklig vinkling passande 
benstomme rör sig bra fram underställd o. trång bak.” AVO EH4 
 
17.6.2017 Pöytyä KR, Riitta Lahtovaara ”Erit. hyvä tyyp. feminiininen hieman korkea raajainen 
narttu Kaunis pää ja ilme, hyvät korvat. Hieman kaareva lanneosa. Riittävä runko Riittävästi kulm. 
raajat Oikea karvanlaatu. Koira ontuu oik. takajalkaa, jonka vuoksi oikeudenmukainen liikkeiden 
arvostelu mahdotonta. Luonne ok.” AVO EVA 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general apperance. Nice head but a bit 
rounded eyes, good neck, strong back acceptable croup, good chest. Well angulated in shoulder and 
hindquarters. Good bones and feet. Makes good sidegaits. Acceptable bones and feet. Bobtail.” 
AVO ERI 
 
Tappitaivalen Björn 
uros FI53505/14 (Jaxonville Usko Vaan – Jaxonville Paula Punapippuri) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Erittäin hyvät mittasuhteet. Sopiva luuston 
vahvuus. Tänään kovin niukassa turkissa. Litteä kallo, kauniit tummat silmät, hyvät korvat, 
sopivasti stoppia. Erittäin hyvä ryhdikäs ylälinja, sopivasti eturintaa, erittäin hyvin kulmautunut 
edestä. Hyvä rintakehän pituus. Hyvä takaosa. Karvanlaatu hyvä. Hyvät sivuliikkeet; ”läpsyttelee” 
edestä.” AVO ERI1 SA VASERT 



 
Tornaslättens Salsa 
narttu FI49872/16 (Feuervale's Over The Top – Vikings Vilda Vilja) 
7.5.2017 Raahe RN, Perttu Ståhlberg ”hyvä koko sopiva vahvuus, nuorelle koiralle oikeat 
mittasuhteet femin hyväilmeinen pää tumm silmät runko vielä kesken kehityksen pehmeä selkä saisi 
olla voimakkaammin kulmautunut edestä oikea karvanlaatu selvät värimerkit saisi liikkua 
pidemmällä askeleella.” JUN EH2 
 
Tridents Harris 
uros FI56277/16 (Tridents Biggles – Tridents Vilma) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vahvaluustoinen, urosmainen, rungoltaan 
vankka. Hyvät mittasuhteet. Kulmauksiltaan tasapainossa. Erittäin hyvä pää ja ilme. P3 oikealta 
puuttuu. Hyvä viisto lapa. Eturinta saa voimistua. Hyvä rintakehän pituus. Lanne voisi olla 
tiiviimpi. Hyvä takaosa. Erittäin hyvä turkki. Hieman kapeat voimattomat takaliikkeet. Ylälinja 
elää.” JUN EH 
 
Tridents Hexi 
narttu FI25583/17 (Tridents Biggles – Tridents Vilma) 
24.6.2017 Rovaniemi KV, Kurt Nilsson (SE) ”feminin. med bra huvud o uttryck ngt hög på benen 
för åldern tillräckligt bröstparti tillräckliga vinklar. goda tassar. goda rörelser.” JUN ERI2 
 
2.7.2017 Tuusniemi RN, Leila Kärkäs ”Vielä kovin peentumainen. Hyvä ilme. Otsapenger voisi 
olla hieman selväpiirteisempi. Hyvä asentoiset korvat. Hyvä kaula. Riittävä rungon pituus. 
Tasapainoiset sopivat kulmaukset & luusto. Hyvä nuoren koiran karva & värimerkit. Liikkuu melko 
hyvällä askelpituudella. Hyvät eturaajat. Tarvitsee lisää kehäharjoitusta. Kova komentamaan 
esittäjäänsä ja murahteli hampaita katsottaessa, muuten antoi tutkia hyvin.” JUN H 
 
Tulikäpälän Ikuinen Tuli 
narttu FI18069/09 (Cimillan Funny Face – Tulikäpälän Pikku-Liekki) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent, with very nice head, round eyes. Very 
good ears, strong neck, very nice topline, good croup, nice chest, well angulated in front and 
hindquarters makes excellent movements from all sides. Good bones and feet.” VET ERI1 SA PN3 
SERT ROPVET 
 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen Mittasuhteiltaan oikea 
narttu jolla kevyt pää Kauniit korvat Hyvä ylälinja. Hyvä rintakehä, hieman ulkonevat kyynärpäät 
Hyvä karvapeite.” VET ERI3 SA PN3 VASERT 
 
Tulikäpälän Isa Ilotulite 
narttu FI28452/14 (Fennican William – Tulikäpälän Saara Savusukeltaja) 
8.7.2017 Mikkeli KR, Perttu Ståhlberg ”Feminiininen narttu. Riittävät mittasuhteet. Kokoon 
sopiva vahvuus. Oik. ilmeinen pää. Vaaleat silmät, hyvät korvat. Rintakehä saisi olla pidempi, 
turhan nouseva alalinja & laskeva lantio. Niukasti kulmautunut edestä, sopivasti takaa. Hyvä 
karvanlaatu, riittävän selvät merkit. Lyhyt olkavarsi näkyy liikkeessä. Liikkuu takaa hyvin. 
Rodunomainen käytös.” AVO EH2 
 
Tulikäpälän Kiirastuli 
uros FI10325/17 (Cimillan Walde Wallanmainio – Tulikäpälän Saara Savusukeltaja) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Ryhdikäs tasapainoisesti rakentunut urospentu, 
joka voisi olla hieman vahvempi luustoltaan. Hieman loiva stoppi. Ilme saa miehistyä. Hyvä 
ryhdikäs ylälinja. Eturinta saa voimistua ja rintakehä rotevoitua. Sopusuhtaisesti kulmautunut. 
Erittäin hyvä turkin laatu. Esiintyy erinomaisesti.” PEN 2 KP PU3-pentu 



 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Lanneosaltaan hieman pitkä, hyvänkokoinen uros. 
Hyvät takaraajat ja hännän kiinnitys. Lavat saisivat olla viistommat. Hyvä ylälinja. Hyvät 
päänlinjat, korvat, silmät ja purenta. Eturaajat saisivat olla suoremmat ja luusto hieman vahvempi. 
Liikkuu hyvällä taka-askeleella, vielä hieman löysyyttä edessä.” JUN ERI1 
 
Tulikäpälän Nokiliekki 
uros FI12277/13 (Cimillan Tor Terminaattori – Tulikäpälän Pikku-Liekki) 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen Kevyt, jalo, kaunis uros. 
Kevytpiirteinen pää. Kuonomaski pitäisi olla parempi Kookkaat korvat Hyvä ylälinja. Leveä 
rintakehä. Hyvät raajat, luusto tulisi olla vankempaa. Karvapeite saisi olla parempi.” AVO ERI3 
 
Tulikäpälän Pikku-Liekki 
narttu FIN52140/05 (Antimos Kanava-Kalle – Skogsbygdens Disa Illmarig) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type, could have a better underjaw, a 
bit round eyes, good ears, strong neck, strong topline, acceptable croup. Good chest and good 
angulation in front and hindquarters makes good movement from all sides. Good bones and feet.” 
VET ERI3 SA 
 
Tulikäpälän Roihu Raisa 
narttu FI53638/09 (Cimillan Harald Hirmunen – Skogsbygdens Disa Illmarig) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Missing P3 left side upperjaw. Could have better 
muzzle, good ears, good neck, a bit round eyes. Strong back, good croup. Good chest. Acceptable 
angulation in front and hindquarters. Makes good movement from side and behind a bit toeing out 
in front.” VAL ERI 
 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erinomainen Sopusuhtainen Kauniisti 
liikkuva, upea narttu Kevytpiirteinen pää. Hyvä ylälinja. Hyvä rintakehä. erinomainen liikunta. 
Kaunis väritys.” VET ERI1 SA PN1 VSP ROPVET 
 
Tulikäpälän Tauno Tuhopolttaja 
uros FI28448/14 (Fennican William – Tulikäpälän Saara Savusukeltaja) 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”Tiivis runko, jossa saisi olla syvyyttä hieman enemmän. Hyvä 
raajakorkeus. Puhdaslinjainen urosmainen pää. Lyhyet olkavarret. Muuten hyvä raajarakenne. 
Viimeiset kylkiluut lyhyet ja alalinja kuroutunut. Oikea hännänkiinnitys. Hyvä turkki ja värimerkit. 
Liikkuu hyvin mutta provosoituu muista uroksista.” AVO EH3 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “3-vuotias. Hieman niukkakulmauksinen, 
luustoltaan sopiva uros. Kaipaa lisää ulokkeita. Kallo voisi olla leveämpi. Hyvät tummat silmät. 
Loiva otsapenger. Hieman suippo kuono. Rintakehä kaipaa rotevuutta. Pysty olkavarsi. Hyvä 
rintakehän pituus, mutta lanne saisi olla tiiviimpi. Hyvä turkinlaatu. Kovin lyhyet, voimattomat 
liikkeet ja kuroutunut alalinja.” AVO H 
 
Tulikäpälän Tintti Tulentekijä 
narttu FI28451/14 (Fennican William – Tulikäpälän Saara Savusukeltaja) 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”Reilu 3v. Rungossa oikeat mittasuhteet., mutta selkälinjan 
tulisi olla jäntevämpi ja rintakehän syvempi. Kaunisilmeinen puhdaslinjainen pää. Lyhyet 
olkavarret. Lyhyt rintakehä ja kuroutunut alalinja. Pitkä lanneosa. Oikea lantion asento ja 
hännänkiinnitys. Niukassa kesäkarvassa. Kevyt raajaluusto. Liikkeet kevyet, mutta takaliike jää 
tehottomaksi.” AVO EH3 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”3½ år, ngt. lätt i nospar, ögonen kunde vara mörkare, 



tillräcklig hals, kort bröstkorg, ngt. uppdragen buklinje, lätt i benstommen, tillräckligt vinklad, men 
ngt. fallande kors, tätt dubbel päls, tydliga tecken, kunde ha mera spenst i rörelserna, trevligt 
temperament.” AVO EH4 
 
Tulikäpälän Tuhkaliekki 
uros FI12378/13 (Cimillan Tor Terminaattori – Tulikäpälän Pikku-Liekki) 
15.7.2017 Hyvinkää KR, Juha Putkonen ”Hyvän kokoinen Oikeat rungon mittasuhteet ja 
raajaluusto Hoikassa kunnossa Selvä sukupuolileima Hyvin asettuneet korvat Silmät saisi olal 
tummemmat Hyvä kallo-osa ja kuono Hyvä purenta Rintakehä tarvitsee lisää lihasmassaa Hyvä 
karvanlaatu ja valjaskuviot Sirpinmuotoinen häntä Hyvä asentoiset eturaajat Tasapainoiset 
kulmaukset. Liikkuu riittävällä askelpituudella.” AVO EH1 
 
Tulikäpälän Tulikuuma 
narttu FI10329/17 (Cimillan Walde Wallanmainio – Tulikäpälän Saara Savusukeltaja) 
9.7.2017 Raasepori KR, Karl-Erik Johansson (SE) ”Välutvecklad valp av utm. typ, vackert 
feminint huvud, mörka ögon, bra uttryck, bra bett, vacker hals o. rygglinje, ringlad svans, tillräcklig 
bröstkorg, utm. vinklar, rör sig o. visar sig mkt bra, bra päls o. färg.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Ryhdikäs ja hyvin narttumainen. Erittäin hyvät 
mittasuhteet, mutta kauttaaltaan vielä kapea. Sopiva luuston vahvuus. Hyvät kulmaukset. 
Narttumainen pää. Silmät voisivat olla astetta tummemmat. Sopivasti eturintaa. Ja hyvä rintakehän 
pituus. Hyvä turkin laatu. Jo hieman synkkä väri. Hyvät sivuliikkeet ja ryhti, mutta kaipaa 
yhdensuuntaisuutta.” PEN 3 
 
14.10.2017 Jyväskylä KV, Paavo Mattila ”Hyvin rakentunut nuori narttu. Hyvämallinen pää. 
Kaunis ilme. Hyvät korvat. Erinom. kaula. Runko voisi olla hieman täyteläisempi. Hyvä ylälinja ja 
raajat. Liikkuu ja esiintyy hyvin.” JUN ERI1 
 
15.10.2017 Jyväskylä KV, Harri Lehkonen ”Vielä kesken kehityksen oleva, pienehkö, 
hyvinesiintyvä narttu. Hyvät mittasuhteet päässä ja rungossa joiden pitää vahvistua. Oikea-
asentoiset korvat. Hyvänmuotoinen rintakehä. Riittävät tasapainoiset kulmaukset. Oikeanlaatuinen 
turkki, hyvä väritys. Hyvä hännän kiinnitys. Vielä hieman hontelot askelet. Tarvitsee aikaa 
kehittyäkseen.” JUN EH2 
 
Tulikäpälän Tulinuoli 
narttu FI10331/17 (Cimillan Walde Wallanmainio – Tulikäpälän Saara Savusukeltaja) 
6.8.2017 Valkeakoski KR, Andrzej Szutkiewicz (PO) ”Exc. type & size. Good head. Exc. top & 
bottom line. Good front. Good angulation Good temperament Good presentation.” PEN 1 KP ROP-
pentu 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Reippaasti esiintyvä hieman pitkärunkoinen 
narttu. Sopiva luuston vahvuus. Pään linjat saisivat olla yhdensuuntaisemmat. Turhan pyöreät 
silmät. Eturinnan tulee täyteläistyä. Lyhyet olkavarret ja rintakehä kaipaa rotevuutta. Vielä 
pentupehmeä selkä. Lanne saisi olla tiiviimpi. Hyvät takakulmaukset. Hyvä karvanlaatu. 
Olemukseltaan hyvin ryhdikäs. Liikkeet kaipaavat yhdensuuntaisuutta. PEN -  
 
Tulikäpälän Tulitähti 
narttu FI10330/17 (Cimillan Walde Wallanmainio – Tulikäpälän Saara Savusukeltaja) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Narttumainen hyvät mittasuhteet omaava. Saa 
vielä kehittyä rungoltaan ja rintakehältään. Sopiva luusto. Narttumainen pää. Hieman jo lyhyt 
kuono. Eturinnan tulee täyteläistyä. Hyvä ylälinja ja ryhti. Riittävät takakulmaukset. Hyvä turkin 
laatu. Hieman synkkä väritys. Liikkuu iloisesti, mutta askelpituus saisi olla pidempi.” PEN 4 



 
Vallerängs Rosamunda Annorlunda 
narttu FI44919/17 (Vargaviddernas Frippe Filur – Westorps Little Miss Sunshine) 
9.12.2017 Helsinki EPN, Elena Adamovskaya (RU) ”Good type. Good feminine head. Correct 
tailset. Good cheast. Very good angulations. Needs little more reach and drive.” PPEN 1 KP ROP-
pentu 
 
Vargaviddernas Leonardo Neonlight 
uros FI42312/15 (Flodaskogens Esso Ess – Skogsbygdens Stella Starlight) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Mallikas nuori uros. Vahva ja urosmainen, mutta 
käytökseltään vielä ujo. Erittäin hyväilmeinen pää. Keskiruskeat silmät. Hyvät korvat. Sopiva 
luuston vahvuus. Erittäin hyvät rungon mittasuhteet. Hieman pehmeyttä selässä. Erittäin hyvä 
karvapeite ja hyvä väri. Valitettavasti väistää voimakkaasti, mistä syystä palkintosija putoaa. 
Tarvitsee lisää harjoitusta ja itseluottamusta.” AVO H 
 
Vargaviddernas Py Partypingla 
narttu FI30565/17 (Fröjereds Lasse Lucidor – Vargaviddernas Inga From Sweden) 
16.9.2017 Vantaa EPN, Tuula Plathan ”5 kk vanha tasapainoisesti kasvanut sopusuhtainen pentu 
hyvä kallo, korvat ja pään profiili prima purenta oikea ilme Erinomainen niskalinja vakaa selkä 
oikeasentoinen lantio hyvä häntä Eturinta vielä kesken kehitykset hyvät raajat Oikea väri liikkuu ja 
esiintyy hyvin.” PPEN 1 KP VSP-pentu 
 
Vinhallan Helmiäinen 
narttu FI22338/11 (Cimillan Oswald Oivakamu – Cimillan Glory Lo) 
18.2.2017 Kauhava RN, Susanne Wendell ”Erinomainen tyyppi ja koko. Erittäin kaunis pää. 
Hyvät silmät ja korvat. Hyvä ylälinja. Voisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä. Hyvä vahva 
runko. Riittävät takakulmaukset. Erinomainen karvapeite ja väri. Sujuvat liikkeet.” AVO ERI1 SA 
PN1 SERT VSP FI MVA 
 
18.3.2017 Seinäjoki RN, Marianne Holm ”Hyvin kauniit mittasuhteet. Voimakas. Narttumainen. 
Hyvä pää. Kaartuva, vahva kaula. Hyvä eturinta. Tilava runko. Keskivahva raajaluusto. Hyvin 
kulmautuneet raajat. Oikein kiinnittynyt häntä. Hyvä karva. Tarmokas, moitteeton ravi!” VAL ERI1 
SA PN1 ROP 
 
9.7.2017 Ylivieska KV, Sakari Poti ”Keskiharmaa. Keskikokoinen. Voimakastyyppinen. Oikeat 
mittasuhteet. Kaunispiirteinen pää. Puhtaat värimerkit. Tiivis, vahva runko. Hyvät kulmaukset. 
Pitkä, karkea karva. Oikea hännän asento liikkeessä. Kevyt, suora liike. Rauhallinen luonne.” VAL 
ERI1 SA PN1 CACIB ROP 
 
28.10.2017 Seinäjoki KV, Leni Finne ”aavistuksen pitkärunkoinen sopiva luusto pitkä hieman 
kapea pää hyvät tummat silmät hyvät korvat, kaula ja eturinta hieman periksiantava selkä lyhyt 
olkavarsi oikeanm. rintakehä hieman pitkä lanneosa ok takakulm. erinom. askelpituus.” VAL EH3 
 
Westorps Atlas Supergiant 
uros FI46148/15 (Vargaviddernas Goliat Gladiator – Skogsbygdens Udelia Fager) 
18.2.2017 Kauhava RN, Susanne Wendell ”Erinomainen tyyppi ja koko. Erittäin kaunis pää ja 
ilme. Tyylikäs ylälinja. Hyvä runko. Oikein kulmautunut edestä ja takaa. Kauniit tiiviit käpälät. 
Erinomainen karvapeite ja väri.” NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
19.3.2017 Jyväskylä RN, Harto Stockmari ”Oikea sukupuolileima & mittasuhteet. Oikeat pään 
mittasuhteet. Riittävän vahva kuonoosa. Hyvä purenta. Hyvä kaula. Löysyyttä etuosassa. Hyvä 
runko. Oikein kulmautunut takaosa. Liikkuu hyvin sivulta. Löysästi edestä. Pehmeyttä selässä.” 



NUO EH1 
 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”Vajaa 2-vuotias urosmainen. Hyvät mittasuhteet ja tyyppi. 
Erinomainen pää ja ilme. Oikea kaula. Riittävä eturinta. Erinomainen rintakehä. Hyvä karva. ja 
merkit. Liikkuu muutoin hyvin, etuaskel on vielä hieman leveä.” NUO ERI1 SA PU2 SERT 
VARACA 
 
12.8.2017 Seinäjoki RN, Sakari Poti ”Keskiharmaa. Keskikokoinen. Mittasuhteiltaan hieman 
lyhyt. Hieman kevyt oikealinjainen pää. Tiivis runko. Hyvät kulmaukset. Pitkä karkea karva. 
Pystyhäntä. Tyypikäs liike. Rauhallinen luonne.” AVO EH1 
 
13.8.2017 Seinäjoki RN, Kirsi Honkanen ”Hyvälinjainen uros. Oikeat pään linjat, selvä 
sukupuolileima. Hyvän kokoiset korvat, erinomainen kaula. Tasainen ylälinja. Erinomainen 
eturinta. Hyvän mallinen rintakehä. Riittävästi raajaluustoa. Hyvä askelpituus. Vapaat liikkeet. 
Ystävällinen & iloinen esiintyjä.” AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP FI MVA 
 
26.8.2017 Mäntyharju KR, Pekka Teini ”Keskikok mittasuht hieman lyhyt Kaunis pää jossa 
hyvät värimerkit ja hyvä kallo-osa Kauniit korvat Etukäpälissä hieman ulkokierteisyyttä. Hyvä pitkä 
rinta hyvä takaosa hyvät ryhdikkäät liikkeet.” AVO ERI1 SA PU1 ROP 
 
Westorps Tomb Raider 
narttu SE59100/2014 (Onderaan De Gele Berg Bjarne - Skogsbygdens Udelia Fager) 
30.9.2017 Eckerö KV, Ann-Christin Johansson (SE) ”Snygg tik. Mycket vackert huvud o. 
uttryck. Utmärkt hals. Stark rygg. Utmärkt kors. Lång välformad bröstkorg med välmarkerat 
förbröst. Välvinklad. Utmärkta rörelser. Utmärkt päls o. markeringar.” VAL ERI1 SA PN2 VASERT 
VARACA 
 
Westorps Victoria Superstar 
narttu FI46149/15 (Vargaviddernas Goliat Gladiator – Skogsbygdens Udelia Fager) 
15.4.2017 Laitila RN, Hilkka Salohalla ”Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea, ikäisekseen hyvin 
kehittynyt narttu jolla hyvä purenta, silmät, ja korvat, kaunis kaula ja ylälinja, hyvä eturinta ja 
runko, oikeinkulmautunut edestä, polvikulma saisi olla voimakkaampi, hyvä luusto ja käpälät, 
hieman taipuneet ranteet, hyvä karvapeite ja väritys, Liikkuu hyvin takaa, kääntää eturaajoja ulos, 
taka-askel jää hieman rungon alle ja ylälinja on aavistuksen takakorkea.” NUO ERI1 SA PN4 
 
14.5.2017 Eura RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erittäin hyvä. Kevyt hontelo narttu jolla pieni 
kevyt pää. Kauniit korvat. Hyvä pitkä kaula. Hyvä lantio. Selässä pieni painauma. Hyvät raajat. 
Hieman lyhyt turkki. Etukäp liikkeessä vähän ulostyöntyneet. Liikkuu & esitetään hyvin.” NUO 
EH1 
 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Feminine bitch with correct head. Good earset & 
correct bite. Nice reach of neck & level topline. Good depth of chest & correct tailset. Would prefer 
stronger pasterns. Moved soundly coming & going.” NUO ERI2 SA VASERT 
 
17.6.2017 Pöytyä KR, Riitta Lahtovaara ”Erinom. tyyppiä oleva feminiininen mittasuht. oikea 
narttu, kaunis pää ja ilme. Hyvät korvat & kaula Hyvä ylälinja. Riittävästi kulm. raajat. Oik. 
karvanlaatu. Norm. liikkeet. Luonne ok.” AVO ERI1 
 
Wäliharjun Cherry Cake 
narttu FI23334/13 (Fennican Charmör – Tridents Veronica) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general apperance. Head with a bit long 
muzzle, good eyes, acceptable ears, good neck. Strong back. Acceptable croup, longer chestbone. 



Shoulder too long to front, needs to stabelaze in elbows. Acceptable hindquarters, weak in pasterns 
and feet.” AVO EH 
 
13.8.2017 Mäntsälä RN, Rune Fagerström ”4v. Kookas, mutta rajoissa. Hieman kapea ja 
pitkäpiirteinen pää, jossa saisi olla selvempi otsapenger. Silmät ok. Erinomainen kaula. Eturinta 
saisi olla selvempi. Hyvä rinnansyvyys. Lanneosa saisi olla vahvempi. Hyvä ylälinja. Riittävä 
luusto. Hyvä karvapeite. Seisoo ja liikkuu kapeasti edestä. Miellyttävä käytös.” AVO EH3 
 
Wäliharjun Cindy Catwalk 
narttu FI23335/13 (Fennican Charmör – Tridents Veronica) 
1.7.2017 Kouvola RN, Hilkka Salohalla ”Oikea koko ja mittasuhteet, kaunisilmeinen hyvä 
purenta silmät ja korvat kaunis kaula ja ylälinja riitt. kulmaukset hyvä eturinta ja runko hyvä 
karvapeite ja väritys liikkuu hyvin.” AVO ERI1 SA PN2 SERT FI MVA 
 
16.7.2017 Oulu KV, Anca Giura (RO) ”Feminine but having the right substance with proud 
carriage of the head Correct bite Compact and strong body Good angulations and tail Typical 
movement.” AVO ERI1 SA PN1 CACIB ROP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type, nice eyes, good ears. Good neck, 
topline and croup. Could have a longer chestbone, good angulation in front and hindquarters, makes 
good movement. Good feet and bones.” VAL ERI4 SA 
 
Wäliharjun Copper Chopper 
uros FI23340/13 (Fennican Charmör – Tridents Veronica) 
15.1.2017 Kajaani KV, Veli-Pekka Kumpumäki ”Hyvin ryhdikäs ja itsevarma u jolla eritt h 
mittasuhteet. Sopiva luusto. Hyvä pää, kuono voi vielä vahvistua. Eritt. hyvä ylälinja. Kunnon 
eturinta. eturaajat kääntyvät hieman ulospäin. Sopiva rinnan syvyys. Hyvin kulmautunut takaosa. 
Hyvän laatuinen karvap ei tosin tänään parhaimmillaan. Hyvät sivuliikkeet. Hieman epävakaat 
edestä.” VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 
 
6.5.2017 Puolanka RN, Zidy Munsterhielm-Ehnberg ”Erinomainen tyyppi ja koko. Kaunis pää. 
Hyvät korvat, silmät, purenta. Kaunis kaula, selkälinja. Hyvä eturinta. Hyvä rintakehä ja selkä. 
Hyvä häntä. Erinomaiset kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Hyvä karva ja väritys. Erinomainen 
luonne.” VAL ERI1 SA PU1 ROP 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvät mittasuhteet. Vahva luusto. Voisi olla 
kulmautuneempi ja ylälinjaltaan suorempi. Urosmainen pää. Kallo voisi olla litteämpi. Hyvät, 
tummat silmät. Pysty lapa. Suora olkavarsi. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyvä takaosa. Lanne 
voisi olla tiivimpi. Hyvä karvanlaatu. Ryhdikkäät itsevarmat liikkeet. Askel voisi olla pidempi.” 
VAL EH 
 
Wäliharjun Derby Doll 
narttu FI54059/13 (Mystarz Grande Design – Fennican Rosamunda) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Excellent in type, nice expression, nice eyes, 
excellent ears, good neck, good topline, exeptable croup, good chest. Well angulated in shoulder 
and hindquarters. Makes good movement. Excellent bones and feet.” VAL ERI3 SA 
 
Wäliharjun Dodge Dart 
uros FI54058/13 (Mystarz Grande Design – Fennican Rosamunda)  
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vahva ja vankka. Erittäin hyvät mittasuhteet. 
Sopiva luusto. Riittävä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Hyvä rintakehän pituus. Hyvä takaosa. 
Kallo voisi olla hieman leveämpi. Hyvät korvat ja silmät. Erittäin hyvä karvapeite. Tulisi liikkua 



yhdensuuntaisemmin tehokkaammalla askeleella.” VAL ERI 
 
Wäliharjun Elmeri Eno 
uros FI54067/13 (Bodeneis Harald Harrow – Fennican Kamomilla) 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Raskasrunkoinen matalaraajainen uros Ei riittävän suorat 
eturaajat, vahva pää Kevyt lanneosa muuten vahva runko Hyvä karvanlaatu, Liikkuu hyvin sivusta.” 
VAL H 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Jos raskaan, syvärunkoisen vaikutelman antava 
uros. Erinomainen luusto. Hieman pysty lapa. Hyvä eturinta. Lyhyt olkavarsi. Ryhdikäs ylälinja. 
Hyvä takaosa. Hieman pyöreät vaaleat silmät ja löysät huulet. Hyvä karvanlaatu. Tulisi liikkua 
yhdensuuntaisemmin ja tehokkaammin. Esiintyy reippaasti.” VAL H 
 
Wäliharjun Grand General 
uros FI26418/16 (Svedala Rikhard Riddare – Wäliharjun Alli Apila) 
6.5.2017 Savitaipale RN, Juta Haranen (EE) ”2 vuotias, hyvän tyyppinen uros, jolla oikea 
mallinen pää. Isot hampaat. Oikeat korvat & silmät. Hyvä eturinta. Töpö häntä. Hyvä luusto. 
Sopivat kulmaukset. Oikea karva. Tyypilliset liikkeet, hieman löysät kyynereet ja hieman ahtaasti 
takaa.” AVO ERI1 SA PU2 VASERT 
 
1.7.2017 Kouvola RN, Hilkka Salohalla ”Oikea koko ja mittasuhteet, vahva uroksen pää 
erinomaiset silmät ja korvat kaunis kaula ja ylälinja riitt. kulmaukset erinomaiset eturaajat erinom. 
eturinta ja runko kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen karva ja väritys Erinomaiset liikkeet.” AVO 
ERI1 SA PU2 SERT VSP FI MVA 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvin voimakas uros. Kaipaa voimakkaammat 
kulmaukset. Hyvä luuston vahvuus. Vahva, hyväilmeinen uroksen pää. Pysty lapa. Suora olkavarsi. 
Hyvä rintakehän pituus. Hyvä ylälinja seistessä. Hyvä karvanlaatu. Kovin voimattomat lonksuvat 
takaliikkeet. Murahtelee.” VAL EH  
 
14.10.2017 Jyväskylä KV, Paavo Mattila ”Hyvät mittasuhteet omaava uros. Voimakkaat posket. 
Ilme voisi olla parempi. Eritt. hyvä kaula. Hyvä runko. Selässä pehmeyttä. Sopivasti kulmaut. 
raajat. Hyvä karva. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.” VAL ERI2 
 
15.10.2017 Jyväskylä KV, Harri Lehkonen ”Ryhdikäs, reippaasti esiintyvä uros. Oikeat mitta 
päässä ja rungossa. Tasapainoiset kulmaukset, kaunis ylälinja. Hyvä turkki ja väritys. Sopiva 
askelpituus.” VAL ERI2 SA PU3 
 
Wäliharjun Greta Garbo 
narttu FI26415/16 (Svedala Rikhard Riddare – Wäliharjun Alli Apila) 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Lihavassa kunnossa oleva narttu jolla litteät käpälät, sievä pään 
profiili mutta edestä katsottuna kapea kiilainen Hyvä kaula erinom. polvikulmaukset, liikkuu hyvin 
takaa Hyvä karvanlaatu.” AVO EH1 
 
1.7.2017 Kouvola RN, Hilkka Salohalla ”Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä purenta silmät ja 
korvat, kaunis kaula ja ylälinja hyvä eturinta ja runko pysty olkavarsi, hieman kevyt luusto hieman 
puutteellinen polvikulma taipuneet ranteet, erinomainen karva liikkuu hyvin edestä ja takaa 
takaliike jää rungon alle ja ylälinja on takakorkea.” AVO EH2 
 
Wäliharjun Harmaa Hukka 
uros FI54559/15 (Mystarz Grande Design – Wäliharjun Armi Aurinko) 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”Utm. typ, välformat huvud, Utm. nosparti Välansatta 



öron, Tillr. hals, Stark överlinje Fina prop, Behöver utvecklas i bröstkorg Står & går ganska löst 
fram Passande benstomme utm. pälskvalite tillr. sele-markeringar, Ngt skällig & bråkig i ringen 
ägaren måste passa honom.” JUN EH3 
 
17.6.2017 Haapajärvi RN, Jukka Kuusisto ”hyvät mittasuhteet, hyvä uroksen pää vahva selkä, 
kyynärpäissä löysyyttä riittävästi runkoa, voimakkaasti kulmautuneet takaraajat liikkuu hyvin takaa 
hieman löysästi edestä.” NUO ERI2 
 
1.7.2017 Kouvola RN, Hilkka Salohalla ”Koon ylärajoilla, vielä hieman korkearaajaisen 
vaikutelman antava hyvä kaula kallo silmät korvat ja purenta, hyvä ylälinja, hyvä lapa hieman pysty 
olkavarsi, hyvä leveä reisi hyvät takakulmaukset, hyvä karvapeite ja väritys, hyvä eturinta ja runko 
hyvät eturaajat, liikkuu hyvin.” NUO ERI1 
 
19.8.2017 Ruovesi RN, Tapani Pukkila ”Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä uroksen pää. Sopusuhtainen 
runko. Tiiviisti selän päälle kiertyvä häntä. Hyvin kulmautunut, löysyyttä kyynärpäissä liikkeessä. 
Hyvä turkki & luonne.” AVO EH1 
 
9.9.2017 Muurame RN, Zeljka Fon Zidar (SI) ”1year 10 months. Nice head witch is proportioned 
in body good chest. Strong topline, typical, nice front Nice angulations front and rear, correct 
texture, typical movemen.” AVO ERI2 
 
Wäliharjun Herkku Hottis 
narttu FI54562/15 (Mystarz Grande Design – Wäliharjun Armi Aurinko) 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”Tarvitsee lisää rinnansyvyyttä, kokonaisuus nyt ilmava. Pitkä 
kaunis kaula. Terävä-ilmeinen narttumainen pää. Korrekti etuosa. Voimakas takaosa. Oikea hännän 
kiinnitys. Riittävä karvan karkeus. Hyvät värimerkit. Juoksee kiirreisesti ja askel jää lyhyeksi.” 
NUO EH2 
 
2.7.2017 Riihimäki KV, Johan Juslin ”Korkearaajainen, pitkärunkoinen narttu, jolla kevyt kuono-
osa, kaunis kaula ja selkälinja. Kuroutunut vatsaviiva. Kevyt lanneosa. Hyvä turkki laadultaan. 
Eloisat liikkeet.” NUO H 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general aperance, good expression, nice 
eyes, a bit big ears, good neck and topline. Very good croup, enough developed chest. Enough 
angulation in shoulders and hindquarters. Strong enough in front. Moves well, good bones and 
feet.” NUO ERI 
 
13.8.2017 Mäntsälä RN, Rune Fagerström ”1,5v. Vielä hyvin ilmavan kuvan antava narttu. 
Tarvitsee lisää aikaa. Hyvä kallo-osa, mutta kuono-osa saisi olla vahvempi. Tummat, mutta hieman 
pyöreät silmät. Hyvä kallo. Eturinnan ja rintakehän tulee vielä kehittyä. Lanne tulee vahvistua. 
Hyvin kulmautunut takaosa. Riittävä luusto. Leveät etuliikkeet, sivulta liikkuu hyvin. Hyvä 
karvapeite. Hieno luonne.” NUO EH1 
 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erittäin hyvä. Lyhytrunkoinen, 
korkearaajainen Hintelä narttu, jolla pieni pää, kookkaat korvat Pitkä, kaunis kaula, pehmyt selkä. 
Hyvä rintakehä. Riittävät kulmaukset Hyvä karva.” NUO H 
 
14.10.2017 Jyväskylä KV, Paavo Mattila ”Hyvät mittasuht. omaava narttu. Hyvä pää. Ilme saisi 
olla pehmeämpi. Kaunis kaula. Sopusuht. runko. Hyvä selkälinja, raajat. Hyvä karvapeite. Liikkuu 
hyvin. Hyvä luonne.” NUO EH1 
 
15.10.2017 Jyväskylä KV, Harri Lehkonen ”Tottumattomasti esiintyvä, vielä ilmava nuori narttu. 



Pään ja rungon tulee vahvistua. Hieman leveäasentoiset korvat. Riittävät kulmaukset. Hieman lyhyt 
rintakehä. Oikealaatuinen turkki. Hyvä väritys. Hyvä askelpituus. Tarvitsee aikaa aikuistuakseen ja 
kehätotutusta.” NUO EH1 
 
Wäliharjun Hilma Holkki 
narttu FI54564/15 (Mystarz Grande Design – Wäliharjun Armi Aurinko) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general appereance. Nice expression, nice 
eyes, exellent ears. Good topline, acceptable croup. Very good chest. Well angulated in front and 
hindquarter. Exellent movement, good bones and feet.” AVO ERI4 SA 
 
Wäliharjun Humppa Heila 
narttu FI54561/15 (Mystarz Grande Design – Wäliharjun Armi Aurinko) 
4.2.2017 Parkano RN, Maija Mäkinen ”15 kk, tässä kehitysvaiheessa kovin kevyen vaikutelman 
antava juniori, joka köyristää liikkeessä lanneosaansa. Kevytpiirteinen nartun pää, jossa hyvä 
pituus, mutta kuono-osa saa vahvistua. Hyvät silmät. Pitkähköt korvat, kauniit oikean malliset 
silmät. Hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Lyhyt rintakehä. Pitkä lanne. Runko 
tarvitsee aikaa. Kokoon riittävä luusto. Hyvät käpälät. Hyvä häntä. Tänään lyhyessä turkissa. 
Liikkuu lyhyin askelin ja takaliike jää rungon alle. Ystävällinen käytös.” JUN H 
 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”Correct bite and eye. Good neck. Body a little long. 
Correct bone and coat. Moves OK on front and little close but straight behind.” JUN EH3 
 
19.8.2017 Ruovesi RN, Tapani Pukkila ”Mittasuhteiltaan oikea Oikealinjainen pää, tosin kallo 
pyöreä Kookkaat, hieman alaskiinnittyneet korvat Ahdas takaliike. Hieman hento raajaluusto. 
Lantion sivulle löysästi kiertyvä häntä Luonne oikea.” NUO EH1 
 
Wäliharjun Indeksi Iina 
narttu FI15662/16 (Svedala Rikhard Riddare – Wäliharjun Cindy Catwalk) 
1.5.2017 Lahti RN, Leila Kärkäs ”Hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla hyvä pää. 
Hyväasentoiset korvat. Hyvä eturinta & rintakehä. Hyvä sivuliike, jonkin verran tosin heittelee 
eturaajojaan korkealle. Hyvä karva & värimerkit riittävät. Hyvä kaula & ylälinja. Miellyttävä 
käytös.” JUN ERI1 SA PN2 VASERT 
 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Vankka tilavarunkoinen narttu, esitetään löysässä kunnossa 
Sievä pää Hyvä raajaluusto Leveä reisi, hyvät sivuliikkeet Liukas peitinkarva.” JUN EH 
 
13.5.2017 Varkaus KR, Tanya Ahlman-Stockmari ”Hyvänkokoinen, yleisvaikutelmaltaan hieman 
maskuliininen narttu. Oikeat pään linjat, erinomainen purenta. Vahva kaula, H eturinta Toiv 
viistomman olkavarren kokoon sopiva raajaluusto Hyvän pituinen rintakehä Hyvin rakentunut 
takaa, leveä reisi Erinomainen hännänkiinnitys, Miellyttävä käytös Liikkuu hyvin sivulta 
Erinomainen ylälinja liikkeessä.” JUN ERI1 SA PN3 SERT 
 
17.6.2017 Kotka KV, Jadranka Mijatovic (HR) ”1,5 year old female. Good type, size and bones. 
Lovely feminine head. Lovely expression. I'd like a bit more underjaw and a loose lip. Excellent 
neck and shoulder Good topline. Well angulated in rear Moves very well. In excellent condition.” 
JUN ERI1 SA PN3 VASERT 
 
1.7.2017 Tuusula KR, Harry Tast ”Nartulle sopiva rungon pituus. Rintakehä tarvitsee lisää 
syvyyttä. Kokonaisuus vielä ilmava. Puhdaslinjainen narttumainen pää. Raajoissa voimakkaat 
kulmaukset. Hyvin kehittynyt pitkä rintakehä. Pehmeä karva. Kintereiden tulee tiivistyä. Etuaskel 
tahtoo nousta.” JUN EH3 
 



5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Very good general aperance. Good proportions in 
head, a bit rounded eyes, good ears, good neck, strong enough topline and croup. Good chest. Well 
angulated in shoulder and hindquarter. Better in type without searching for candy.” NUO ERI 
 
16.9.2017 Äänekoski RN, Leila Kärkäs ”Miellyttäväkäytöksinen, jolla hyvä, ilmeikäs pää. 
Tasapainoinen raajarakenne. Hyvä runko ja eturinta. Hyvä kaula ja ylälinja. Liikkuu erittäin hyvin. 
Hyvä luusto Hyvä karva ja värimerkit.” NUO ERI1 SA PN2 VASERT 
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”Almost 2 year old bitch. Shown in good coat & condition. Good 
topline & tail set. I might prefer her a little shorter in body. Good temperament.” NUO ERI3 
 
Wäliharjun Into Iivari 
uros FI15663/16 (Svedala Rikhard Riddare – Wäliharjun Cindy Catwalk) 
20.5.2017 Hamina KV, Pirjo Aaltonen ”Vahvaluustoinen ja -runkoinen uros. Oikeat mittasuhteet. 
Hieman takakorkea, varsinkin liikkeessä. Voimakkaammin kulmautunut takaa kuin edestä. Hyvät 
pään mittasuhteet ja korvat. Hyvä peitinkarvan laatu. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Hyvät 
sivuliikkeet.” JUN ERI2 SA PU3 
 
28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”~1,5 yrs typical head & eyes keen & interested 
showman excellent coat texture wellmuscled quarters held his topline when moving could have a 
little more reach in moving.” NUO ERI1 SA PU4 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Vahva, voimakasluustoinen kokonaisuus. 
Lanneosaltaan hieman pitkä. Voimakas urosmainen pää. Hieman löysät huulet. Keskiruskeat silmät. 
Hyvä ylälinja seistessä. Hyvä eturinta ja hyvä syvyys. Rintalasta voisi olla pidempi. Hyvä takaosa. 
Erittäin hyvä karvapeite. Liikkuu hivenen epävakaasti edestä, mutta iloisesti.” NUO ERI4 
 
Wäliharjun Intro Irina 
narttu FI15660/16 (Svedala Rikhard Riddare – Wäliharjun Cindy Catwalk) 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general aperance, round eyes in a head 
that needs a bit more time to develope, good neck, strong topline, acceptable croup, good chest. 
Enough angulated in shoulder. Good bones and feet. Moves well. Good angulations in 
hindquarters.” NUO ERI4 
 
Wäliharjun Intti Iisa 
narttu FI15661/16 (Svedala Rikhard Riddare – Wäliharjun Cindy Catwalk) 
18.2.2017 Kauhava RN, Susanne Wendell ”Erinomainen tyyppi. Hyvänmuotoinen nartun pää, 
jonka värimerkit voisivat olla selkeämmät. Kauniit silmät. Hyvät korvat. Hyvä ylälinja. Riittävä 
rintakehän syvyys, joskin se voisi olla pidempi. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä karvan 
laatu, mutta hieman nokinen. Hyvä töpöhäntä. Reippaat liikkeet.” JUN EH4 
 
11.6.2017 Alavus, Tuuri KR, Pekka Teini ”Keskikoko & hyvät mittasuht. Erinom. rotutyyppi. 
Kaunis nartun pää, tummat silmät. Hienot värimerkit. Hyvä ylälinja, lantio. Töpöhäntä. Hyvät kulm. 
edessä ja takana. Erinom. askelpituus. Hieman leveät etuliikkeet.” JUN ERI2 SA PN4 
 
12.8.2017 Seinäjoki RN, Sakari Poti ”Tumman harmaa. Keskikokoinen. Hieman kevyt tyyppinen. 
Mittasuhteiltaan oikea. Kevyt kaunispiirteinen pää. Tiivis runko. Veilä ilmava vaikutus. Hyvät 
kulmaukset. Karva karkea mutta saisi olla pidempää. Tyypikäs liike. Miellyttävä luonne.” NUO 
EH1 
 
Wäliharjun Iskelmä Irma 
narttu FI15658/16 (Svedala Rikhard Riddare – Wäliharjun Cindy Catwalk) 



5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) “Exellent general aperance, exellent expression, a 
bit round eyes, good ears, good neck. Good topline, very good croup. Bobtail. Very well developed 
chest. Well angulated in shoulder and hindquarters gives exellent movement, good bones and feet.” 
NUO ERI3 
 
Wäliharjun It Ilona 
narttu FI15659/16 (Svedala Rikhard Riddare – Wäliharjun Cindy Catwalk) 
15.1.2017 Kajaani KV, Veli-Pekka Kumpumäki ”Vielä ujo ja tottumaton nuori narttu. Ikäisekseen 
hyvin kehittynyt. Sopiva luusto. Narttumainen pää ja ilme. Ajoittain hyvä ylälinja. Lupaava 
rintakehä. Hyvä takaosa. Erinomainen turkki. Liikkuu hyvällä askelpituudella, tarvitsee kuitenkin 
lisää harjoitusta.” JUN ERI2 
 
18.2.2017 Kauhava RN, Susanne Wendell ”Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvä nartun pää ja ilme. 
Hyvät silmät ja korvat. Hyvä ylälinja. Vielä kevyt runko. Oikein kulmautunut edestä ja takaa. 
Kaunis töpö. Erinomainen karvan laatu. Sujuvat liikkeet.” JUN EH3 
 
Wäliharjun Jaguar Jack 
uros FI41591/16 (Fennican Lancelot – Wäliharjun Elli Elohopea) 
26.8.2017 Janakkala KR, Tapio Eerola ”14kk Erinomainen tyyppi, oikeat mittasuhteet. Vahva 
hyvä pää. Silmät, korvat, purenta ok. Voimakas rintakehä ja raajat. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä 
turkki, häntä ja väritys. Liikkuu suoraan. Askelpituus hyvä.” JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP 
 
Wäliharjun Jazzy Jean 
narttu FI41593/16 (Fennican Lancelot – Wäliharjun Elli Elohopea) 
23.4.2017 Outokumpu RN, Karl-Erik Johansson (SE) ”Utmärkt typ. Vackert feminint huvud. 
Mörka ögon Bra uttryck Bra bett. Bra hals. Ryggen behöver bli fastare. Stubbs svans. Bra bröstkorg. 
Mycket bra vinklar. Rör sig bra Bra päls.” JUN ERI2 
 
Wäliharjun Jesse James 
uros FI41589/16 (Fennican Lancelot – Wäliharjun Elli Elohopea) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Kaunis tasapainoinen uros, jolla erinomaiset 
mittasuhteet. Sopiva luustonvahvuus. Kallo saa vielä levetä. Sopiva stoppi. Keskiruskeat silmät. 
Kaunis kaula ja ylälinja. Ryhdikäs olemus. Hyvä rintakehän syvyys ja pituus. Erittäin hyvä takaosa. 
Erittäin hyvä turkin laatu. Erittäin hyvät sivuliikkeet ja vapaa selkä. Saisi liikkua takaa 
yhdensuuntaisemmin. Erittäin miellyttävä kokonaisuus.” JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP ROP-
juniori  
 
Wäliharjun Juliet Jones 
narttu FI41592/16 (Fennican Lancelot – Wäliharjun Elli Elohopea) 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”Sopusuhtainen narttu jolla kaunis pään sivukuva ja kannetut 
korvat Hyvä rungon muoto hyvät takakulmaukset epävakaat liikkeet Ei anna mielellään koskettaa 
kuonoaan.” JUN EH3 
 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”mkt goda proportioner välskuret huvud med 
korrekta uttryck utm. överlinje tillräcklig bröstkorg korrekt vinkling bra benstomme rör sig väl.” 
JUN ERI3 
 
1.7.2017 Kouvola RN, Hilkka Salohalla ”Oikea koko ja mittasuhteet, hyvä kallo ja kuono, hyvä 
purenta ja korvat kaunis kaula, tällä hetkellä takakorkea ylälinja, riitt. etukulmaukset, pysty 
olkavarsi, suorat eturaajat hyvät takakulmaukset mutta korkea kinner liikkuu hieman leveästi edestä 
taka-askel jää rungon alle ja ylälinja takakorkea.” JUN EH1 
 



28.7.2017 Helsinki KV, Liz Cartledge (UK) ”12 mths typical head nice expression well fit in coat 
excellent pigmentation held her topline when moving could carry little more weight feeling too hot 
to cooperate standing.” JUN ERI1 
 
5.8.2017 Lappeenranta RN, Reino Korpela ”Sopivan kokoinen, vielä kevyttyyppinen. Mittasuht. 
riittävän pitkä nuori narttu jolla varsin hyvin kehittynyt pää. Hyvä kaula. Runko vielä 
kehitysvaiheessa. Hyvät takaraajat, hieman käyrät eturaajat. Karvapeite ei tänään parhaimmillaan. 
Liikkuu tasapainoisesti.” JUN EH1 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”14 månader, medelstor, feminint huvud, ung i 
uttrycket, lagom hals, kan få lite mera substans i benstommen, o. ngt. kort bröstben, naturligt kort 
svans, välgående, effektiva rörelser, härlig attityd.” JUN ERI1 SA VASERT 
 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Rotutyyppi erittäin hyvä. Lyhyt runko Kevyt, 
hentoluustoinen narttu jolla pieni pää. Kauniit korvat, pitkä kaunis kaula Hyvä selkä, rinta & raajat 
Hyvä karvapeite & väritys Toivoisin koiran vankemmaksi.” JUN EH2 
 
Wäliharjun Kenraali Kaluuna 
uros FI14084/17 (Wäliharjun Battler Britton – Wäliharjun Armi Aurinko) 
20.8.2017 Heinola KR, Paavo Mattila ”hieman takakorkealta vaikuttava pentu. Kohtalaisen hyvä 
pää. hyvä kaula ja runko. Sopivasti kulm takaa hyvä karvapeite ja liikkeet. Miellyttävä käytös.” 
PEN 1 
 
26.8.2017 Mäntyharju KR, Pekka Teini ”Keskikok melko lupaava u pentu jolla lupaavan varma 
käytös Oik linjainen pää hyvät värimerkit päässä Hyvä pitkä kaula Hyvät kulm edessä niukemmat 
takana hienot käpälät erittäin laadukas pentuturkki Hyvä askelpituus.” PEN 1 KP ROP-pentu 
 
Wäliharjun Lapsen Likka 
narttu FI21480/17 (Kuukiven Teräksen Taakka – Wäliharjun Foxy Female) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Sopusuhtainen 5,5 kk ikäinen ryhdikkäästi 
esiintyvä narttupentu. Erittäin hyväilmeinen pää. Sopivasti eturintaa. Vahva luusto. Kaunis ylälinja. 
Hyvinkulmautunut takaosa. Hyvälaatuinen karvapeite. Liikkuu ryhdikkäästi ja tasapainoisesti. 
Erittäin hyvin treenattu.” PPEN 1 KP PN1-pentu VSP-pentu 
 
Wäliharjun Lotta Lunkreeni 
narttu FI21479/17 (Kuukiven Teräksen Taakka – Wäliharjun Foxy Female) 
5.8.2017 Helsinki ER, Veli-Pekka Kumpumäki “Hyvin narttumainen, jolla erittäin hyvät 
mittasuhteet. Hyvä reipas luonne. Hieman kapea pää. Kauniit tummat silmät. Erittäin hyvä ylälinja. 
Sopiva luuston vahvuus. Hyvä rintakehä. Erittäin hyvä takaosa. Hyvänlaatuinen karvapeite. Liikkuu 
hyvin sivultakatsottuna, hieman ”lonksuen” takaa. Esiintyy hienosti.” PPEN 3 KP 
 
Zoyaåsens Embla 
narttu FI35903/17 (Fixans Otis Optimist – Tridents Celia) 
25.11.2017 Tampere KR, Markku Kipinä ”Lupaava koko ja mittasuhteet. Rintakehä voisi olla 
hieman pidempi. Hyvät takaraajat. Avoimemmin kulmautunut edestä ja hieman löysyyttä edessä. 
Hyvät päänlinjat. Kuono-osa voisi olla täyteläisempi ja purenta voimakkaampi. Hyvät korvat ja 
silmät. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä. Kiva luonne.” PEN 2  
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”Immature 7 months old. Good head proportions. Very alert & 
interested. Good ear carriage. Just needs to body up little more. Good topline.” PEN 2 KP 
 
Kennel Bodeneis 



17.6.2017 Kotka KV, Jadranka Mijatovic (HR) ”2111 , 2113, 2117, 2119. Excellent group of top 
quality dog led by male Very well unified in quality and type. The breeder is keeping the type.” 
KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE)  
(B. Carr Calgary, B. Hansi Hanover, B. Ketty Krokus, B. Fina Finna) 
“Uppfödargrupp av exellent kvalitet och jämnhet mot rasens standard avseende och mentalitet 
storlek och funktion samt pälskvalitet. Gruppen ses som ett exellent uppfödningsresultat. 
Uppfödaren gratuleras och önskas lycka till. Males identical and bitches identical.” KASV 1 KP 
ROP-kasvattaja 
 
Kennel Calawan 
12.8.2017 Ristiina (Mikkeli) RN, Paula Rekiranta ”72, 73, 76, 77. 4 eri yhdistelmää. Ryhmä 
tyypiltään erinom yksilöitä, jotka ovat eri kehitysvaiheissa. Kaikilla oikeat mittasuhteet ja hyvät 
pään mallit. Selvät sukupuolileimat.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
Kennel Danga's 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) 
(D. Yoko Tsuno-F, D. Botvid Thorsson, D. Quasimodo-Å, D. Yakari-F) 
“Breeders group of exellent quality and equality against the breed standard and purpose and 
mentality size and function and coatquality. The group is seen as exellent breeding result. 
Congratulations to breeder and good luck in the future. ? Different in champion males in group.” 
KASV 4KP 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”3020, 3023, 3029, 3034. Mycket homogen grupp. 
Bra rastyp. Välkroppade. Mycke bra huvuden. Korrekta proportioner. Trevliga temperament Bra 
rörelser. En har lite mjuk överlinje. Bra arbete.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”3755, 3759, 3763, 3771. 2 eri yhdistelmää. 2 ♂ 2 
♀. Melko yhtenäiset tyyppi, hyvät mittasuhteet ja ylälinjat. Vahva pään tyyppi. Hyvät rungot ja 
luustot. Olkavarsiin voi kiinnittää huomiota. Joidenkin korvien asennossa toivomista. Kaikilla 
oikeat terhakat luonteet. Kaikki esiintyy iloisesti. Hyvää jatkoa kasvattajalle.” KASV 1 KP ROP-
kasvattaja 
 
Kennel Fennican 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”1220. 1226. 1229. 1235. Utm. uppfödargrupp, all 
individer håller mkt hög kvalite, 4 olika kombinationer, genomgående vackra huvud & fina prop. 
och rörelser En grupp att vara stolt över.” KASV 2 KP 
 
7.5.2017 Sipoo RN, Johan Juslin ”196, 199, 200, 204. Hieman epätasainen ryhmä 
kokonaisuudessaan mutta jokaisessa yksilössä on jotain hyvää Kasvattaja tietää mitä tekee ja 
ymmärtää rotumääritelmän edestä ja takaa.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
9.7.2017 Raasepori KR, Karl-Erik Johansson (SE) ”641, 644, 645, 649. En grupp mkt rastypiska 
hundar, i blandade åldror.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE)  
(F. Natalie, F. Miss Marbella, F. Kirsikka, F. Ivanilos) 
“Breeders group of excellent quality and equality against the breed standard and purpose and 
mentality size and function of the breed, and coat quality. The group is seen as very good breeding 
result.” KASV 2 KP 
 



8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”3024, 3028, 3030, 3035. Mycket bra rastyp. Bra 
gjort att ändå behålla samma rastyp Korrekta proportioner Välvinklade Bra rörelser. Trevliga 
temperamenten. Bra arbete!” KASV 2 KP 
 
13.8.2017 Mäntsälä RN, Rune Fagerström ”Erinomainen tyyppi. Hyvät sukupuolileimat. Oikeat 
rungon mittasuhteet. Erinomaiset päät. Hyvät kaulat. Hyvät rungot. Liikkuvat hyvin. Erinomaista 
kasvatustyötä.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
9.9.2017 Porvoo KR, Hans Almgren (SE) ”555, 560, 561, 565. 4 kombinationer, alla välbyggda, 
med utm. huvuden o. korrekta uttryck, välpigmenterade, stabila kroppar, utm. proportioner, fin 
resning, uppfödaren håller hög klass på en jämn grupp prioriterar viktiga detaljer så som huvuden, 
pälsar o. proportioner Stort grattis.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
17.9.2017 Hyvinkää RN, Esko Nummijärvi ”Ryhmä riittävän tasainen muodostuu 3 eri 
pentueesta. Ryhmän Koirien rakenteet, luonteet & tyypit hyvät. Jokaisella koiralla terveet liikunnat. 
Mielellään tällä ryhmälle myöntää KP:n.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
Kennel Jaxonville 
21.1.20017 Turku KV, Anna Uthorn (SE) ”1222, 1232, 1236, 1237. 4 kombinationer, väl 
könspräglade individer av högsta kvalite, Utm prop rörelser & huvuden, utm. pälskvalite, En grupp 
att vara stolt över.” KASV 1 KP 
 
25.3.2017 Lahti KV, Robin Newhouse (UK) ”1290, 1298, 1302, 1304. Very much of a type. All 
similar in outline, body, head.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
15.4.2017 Laitila RN, Hilkka Salohalla ”Ryhmä rodunomaisia koiria joilla erinomaiset rungot ja 
raajat, erin. karvapeitteet ja väritys hyvät luustot, mukavat luonteet, hyvät kulmaukset ja liikkeet, 
onnittelut kasvattajalle!” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”733, 740, 745, 748. Ryhmässä 2 urosta ja 2 narttu, jotka 
edustavat neljää eri yhdistelmää. Ryhmä on tasainen, sukupuolileimat ovat kunnossa. Koirilla on 
oikeat vahvuusasteet ja raajakorkeudet. Ryhmän koirilla on kauniit päät ja ilmeet. Myös ryhmän 
nuoret koirat ovat laadukkaita. Kasvattaja tietää mitä tekee.” KASV 2 KP 
 
13.5.2017 Koski TL RN, Esko Nummijärvi ”227, 226, 237, 234. Ryhmä riittävän tasainen. 
Mittasuht. erinom. Hyvin kauniit päät. Hyvät luonteet & rakenteet. Terveet liikkeet. Hyvin 
yhtenäinen & tasalaatuinen. Korkealaatuinen jolle mielellään antaa KP:n neljästä eri pentueesta.” 
KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
14.5.2017 Eura RN, Esko Nummijärvi ”114, 115, 117, 118. Ryhmä riittävän tasainen ja hyvin 
yhtenäinen. Ryhmän koirilla kauniit päät, hyvät luonteet, rakenteet & liikunnat. Erittäin kauniit värit 
Hieman rungo pituuden eroja. 3 eri pentuetta. Mielellään antaa tälle ryhmälle KP:n!” KASV 1 KP 
ROP-kasvattaja 
 
10.6.2017 Hämeenlinna RN, Mats Jonsson (SE) ”377, 387, 388, 383. en jämn grupp av mkt hög 
klass individer ur 4 olika komb. utm. rasrepresentanter med utm. temperament o. goda bruksdelar.” 
KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
17.6.2017 Pöytyä KR, Riitta Lahtovaara ”514, 518, 521, 522. Kasvattajaluokka Tasainen ryhmä 
Länsigöötanmaanpystykorvia 1 uros, 3 narttua, 4 yhdistelmää Kaikilla rodunomainen olemus, terve 
rakenne Oikea sukupuolileima. Erinom. päät käyttötark. soveltuva karvapeite & terveet liikkeet. 
Onnittelut kasvattajalle!” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 



 
29.7.2017 Pori Kv, Cathy Delmar (IR) ”309, 311, 315, 317. Moves well. Lovely shape eyes. Good 
ears. Good ribs. Strong loins. Good tail carriages.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) 
“Breeders group of excellent quality and equality against the breed standard and purpose and 
mentality, size and function & coat quality. The group is seen as exellent breeding result. 
Congratulations to breeder and good luck in the future. All individs the same good quality.” KASV 
KP 
 
12.8.2017 Turku KR, Harry Tast ”663, 665, 666, 667. 4 yhdistelmää ikäskaala 2v-12v. Tyypiltään 
riittävän tasainen ryhmä jossa 1 uros ja 3 narttua. Nartuilla vaihtelua iässä ja päivän kunnosta 
johtuen Kaikilla hyvin rakentunut takaosa josta lähtee hyvä työntö liikkeeseen.” KASV 1 KP ROP-
kasvattaja 
 
8.12.2017 Helsinki KV, HV-17, Bo Skalin (SE) ”3021, 3025, 3036, 3040. Bra rastyp. Bra huvuden 
Väl ansatta öron. Härliga temperamenten. Bra proportioner Bra rörelsen En vrider ut tassarna lite. 
Bra arbete!” KASV 3 KP 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”3756, 3760, 3773, 3774. 4 yhdistelmää. 2 ♂ 2 ♀. 
Hyvin yhtenäinen tyyyppi, vaikkakin toinen nartuista selvästi muita pienempi. Pikkunarttua 
lukuunottamatta pitkälinjaisia, hyvin yhtenäinen kevytpiirteinen päätyyppi. Hyvät kaulat, eturinnat 
sekä sulavat ylälinjat. Hyvät luustot. Yhtenäinen väritys, kauniin punasävyistä kaikki. Mukavat 
luonteet. (Junioriuros reipastunut huomattavasti) Onnea jatkoon kasvattajalle.” KASV 3 KP 
 
Kennel Karjakon 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) 
(K. Namupala, K. Sateenkaari, K. Velmu Vilma, K. Seikkailija) 
“Breeders group of very good quality and equality against the breed standard, purpose, mentality 
size and function and coatquality. The group is seen as very good breeding result. Congratulations 
to breeder and good luck in the future. Juniorbitches as some differences in the head.” 
 
Kennel Kompiaisen 
8.4.2017 Vaasa KV, Marianne Holm ”517, 519, 521, 524. Erinomainen luokka tyypillisiä gööttejä. 
Onnittelut kasvattajalle!” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
29.4.2017 Kiuruvesi RN, Juha Putkonen ”Kolme eri yhdistelmää. 348, 350, 355, 356. 2u +2n. 
Kaikilla selvät sukupuolileimat. Pään mallissa luustonvahvuuksissa eroavaisuutta. Oikeat 
karvanlaadut. Hyvää kasvatustyötä tässä vaativassa rodussa.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja BIS3-
kasvattaja  
 
11.6.2017 Kuusamo RN, Markku Kipinä ”236, 237, 238, 240. Koirat 4 yhdistelmästä, selvät 
sukupuolileimat, hyvät koot ja mittasuhteet. Hyvät ylälinjat. Yhtenäiset pään tyypit: Liikkeessä 
hieman eroja. Edustavat laadukasta kasvatustyötä, onnittelut.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
17.6.2017 Haapajärvi RN, Jukka Kuusisto ”9, 11, 14, 15. tyypiltään & kooltaan hyvin yhtenäinen 
ryhmä koirilla hyvät päät tasapainoiset luonteet hyvät liikkeet onnittelut kasvattajalle hyvästä 
työstä.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
15.7.2017 Oulu KV, Annette Bystrup (DK) ”Breeders class from 3 combination True line breed 
type, showing their sex well, excellent temperaments, excellent heads and lots of breed specific 
details, true line is shown and a breeder can be proud of what she has done.” KASV 1 KP ROP-



kasvattaja 
 
16.7.2017 Oulu KV, Anca Giura (RO) ”1167, 1168, 1171, 1173. Correct in size and shape Having 
the same correct heads and good angulations with typical movements.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
22.7.2017 Kemi KV, Mari Lackman ”659, 660, 663, 666. Ryhmä koostuu 2 urosta ja 2 narttua 2x 
eri 2 x eh, 4 yhdistelmää Koirilla yhtä lukuunottamatta oikeat pään piirteet Kauniit kaulat Lähes 
oikeat mittasuhteet Riittävät sukupuolileimat Erinomaiset karvapeitteet ja värivaihtelut Ryhmän 
kruunaa komea nuori Riittävän tasainen ryhmä.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
5.8.2017 Siikajoki RN, Hannele Jokisilta ”60, 61, 62, 64. 2 yhdistelmää, 1 uros 3 narttua Eri 
ikäisiä koiria josta johtuen tänään turhan epätasainen ryhmänä kooltaan myös variaatioita 
Erinomaiset luonteet Oikeat karvanlaadut.” KASV 1 
 
26.8.2017 Pyhäjoki RN, Reino Korpela ”170, 171, 172, 173. Ryhmä koostuu 3sta yhdistelmästä. 
Koirissa ei esiinny oleellisia rakennevirheitä. Ryhmän jäsenistä 3 x SA. Ryhmän jäsenillä oikeat 
pään ilmeet, riittävän varmat luonteet. Kokoeroja jonkun verran. Kasvattaja on onnistunut 
kasvatustyössään josta onnittelut.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
Kennel Kriikunan 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) 
“Breeders group of exellent quality and equality against the breed standard, purpose, mentality, size, 
function and coatquality. The group is seen as very good breeding result. Congratulations to breeder 
and good luck in the future.” KASV KP 
 
Kennel Maiskis 
23.4.2017 Helsinki EPN, Maija Mäkinen ”232, 233, 237, 238. Iloinen sisarussarja. Tässä 
kehitysvaiheessa uroksissa oma leimansa, nartut hyvin yhdenmukaiset. Kaikilla hyvät päät & ilmeet 
ja raajarakenteet. Hyvät turkit. Kaikilla mukavat rodunomaiset luonteet. Onnea kasvattajalle.” 
KASV 1 KP ROP-kasvattaja  
 
21.5.2017 Helsinki KV, Karen Gilliland (IR) ”Very nice breeders class. You can see they are all 
the same type. You can tell the females from the males. Correct Swedish Vallhund heads, all very 
typic, well bodied, size & shape. Very nice breeders class.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) 
(M. Zelocia, M. Ratina, M. Zanardi, M. Richard) 
“Breeders group of very good quality and equality against the breed standard, purpose, mentality, 
size function and coatquality. The group is seen as very good breeding result. Congratulations to 
breeder and good luck in the future. The open male needs time to find the same quality as the 
others.”  
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”1999, 2004, 2011, 2012. Good consistancy in head & body 
shape. Maintaining correct alert expression. Good consistancy in colours.” KASV 2 KP 
 
Kennel Nordville 
6.5.2017 Tampere KV, Pekka Teini ”737, 742, 743, 746. Ryhmässä 2 urosta ja 2 narttua, jotka 
edustavat kahta yhdistelmää. Ryhmä on erittäin laadukas ja tasainen. Huippupäät ja upeat, terveet 
rakenteet. Karvapeitteet ovat kunnossa ja luonteet sopivat rotuun. Miellyttävä ryhmä. Kasvattajalle 
onnittelut.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) 



“Breeders group of very good quality and equality against the breed standard, purpose, mentality, 
size, function and coatquality. The group is seen as very good breeding result. Congratulations to 
breeder and good luck in the future. To much difference in the group and mass of the bodys and 
angulations in shoulders.”  
 
26.11.2017 Marleen Collins (IR) ”1998, 2002, 2005, 2006. Good colour troughout all 4. Good 
head & body proportions. Good ear carriage & alert expressions.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
10.12.2017 Helsinki KV, V-17, Maija Mäkinen ”3758, 3767, 3768, 3769. 2 yhdistelmää. 1 ♂ 3 ♀. 
2 nartuista kooltaa pienemmänpuoleisia. Kaikilla hyvät mittasuhteet ja ylälinjat. Nartuilla yhtenäiset 
suloiset ilmeet. Kaikki liikkuvat rodunomaisesti. Hyvät temperantit. Hyvää jatkoa kasvattajalle. 
Kaikki koirat nuorten luokasta ja tarvitsevat vielä aikaa valmistuakseen.” KASV 2 KP 
 
Kennel Wäliharjun 
1.7.2017 Kouvola RN, Hilkka Salohalla ”140, 141, 143, 144. 3 yhdistelmästä koostuva luokka 
rodunomaisia yksilöitä joilla erinomaiset päät ja ilmeet hyvät rungot ja raajat normaalit liikkeet 
erinomaiset karvat ja värit Onnea kasvattajalle.” KASV 1 KP ROP-kasvattaja 
 
5.8.2017 Helsinki ER, Arvid Göransson (SE) 
(W. Jesse James, W. Iskelmä Irma, W. Hilma Holkki, W. Derby Doll) 
“Breeders group of excellent quality and equality against the breed standard, purpose, mentality, 
size function and coatquality. The group is seen as excellent breeding result. Congratulations to 
breeder and good luck in the future. The same good quality on all.” KASV 3KP 


